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بهشماتبریکمیگویم...
سللامدوستخوبم،تعدادخیلیزیادیاینکتابرابرداشتهودیدهاندولیآن
رانخریدهاند.چونفقطتغییروموفقیترادوسللتدارند،امابرایرسللیدنبهآن
هیچتاشینمیکنندوتوقعمعجزهدارند.خیلیازافرادوقتیکتابرابرمیدارند،
متأسفانهاولینکاریکهمیکنند،پیداکردنقیمتکتابدرپشتجلدیاصفحه
مشخصاتمیباشد.یعنیاصًامطالبومحتوایکاربردیکتاببرایآنهااهمیتی

ندارد.یابهتربگویم،اولپولوبعدمحتوابرایشانمهماست.
ولیوقتیبرایمثال،یکپیتزارامیخرند،بههیچعنوانبهقیمتآنتوجهی
نمیکنندومحتوایپیتزابرایآنهامهمتراست.یابهتربگویماولپیتزاوبعدپول

مهماست.بهراستیچرا؟!
چرابهغذایجسللمکهتادوساعتبیشللترهمراهآنهانیست،اهمیتخیلی
زیادیمیدهند،ولیبهغذایروحوروانخودشللانکهاهمیتبسیارباالتریدارد

هیچارزشواحترامیقائلنیستند!
اینکتاب،قیمتیمعادلیکپیتزاوشللایدهمکمتردارد،ولیزندگیشللمارا
متحولمیکندومیتواندچندینسللالهمراهشللماباشد.پسدرخریدآنشک

نکنید.
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مللنهمیکروزبایکیازاینکتابهادنیللایخودمرادگرگونکردهودنیای
جدیدیراازنوساختم.

   خیلی خوشحالم و به شما تبریک می گویم که 
اولین و مهم ترین گام را برای ایجاد تغییر برداشتید. 

دراینکتابسعیکردهامکهبهصورتخیلیخاصهوکامًاکاربردی،مطالب
مفیدیرابهشماارائهکنمتابتوانیدخیلیراحتبهآندسترسیداشتهباشیدودر

شرایطوموقعیتهایمختلفازآناستفادهکنید.
ازمطالبعلمیتاحدنیازشمااستفادهکردموبیشترسعیکردهامباکمکخود
مردمونظرسللنجیازآنهابهدنبالتکنیکهاوراهکارهایقابلاجراباشمتاوقت

ارزشمندشمارانگیرم.
همچنیننهایتتللاشخودمراکردهامکللهازکلماتتخصصی،خیلیکمتر

استفادهکنموبیشتربهزبانساده،محاورهایوقابلفهمحرفبزنم.
درانتهایاینکتاب،حسبسللیارخوبیخواهیدداشللت،سطحاسترسهایتان
کاهشیافته،هدفخودرااززندگیکردنپیداخواهیدکردودرپایان،جعبهابزار
مخصوصخودتانراخواهیدسللاخت.باآرامشبیشللتریبهامللورروزمرهزندگی

رسیدگیکردهومیزانبهرهوریشماتاحدبسیارمطلوبیافزایشخواهدیافت.
خوشحالمکهاینکتابراتهیهکردید.ارتباطمجموعهآرامروانباشمادوست
عزیزآغازشد.گروهماتمامتاشخودرامیکنندتاشمانیزازتکتکلحظاتشاد

زندگیاستفادهببریدوبهآرامشواقعیبرسید.
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لطفللاًبرایدریافتفیلمهایتکمیلیورایگان،فایلهایصوتیوبهروزرسللانی
مطالبتکمیلیاینکتاب،بهآدرساختصاصیکتابآمپوِلاسللترسیاجعبهابزار
مدیریللتاسللترسمراجعهوایمیلخودتانراواردکنیدتللاآموزشهایبعدیبه

صورتهفتگیبرایشماارسالشود.
AramRavan.com/SM

یللامیتوانیللدهمیللناالن،آدرسایمیلللخودتللانرابللهسللامانهپیامکللی
5۰۰۰۲۰۳۰۰۰۰55۰ارسالکردهوازمطالباختصاصیاینکتاباستفادهکنید.

این کتاب، تازه آغاز ارتباط ما با شماست...
با آرزوی موفقیت، شادی و آرامش
صادق عباسی

    





در یک نگاه...
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نقش�ه های ذهنی کتاب آمپوِل اس�ترس )جعبه ابزار مدیریت استرس( 
نقطه ی صفرم ...
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نقطه ی شروع ...
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نقطه ی پایان ...





نقطه ی صفرم...
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چگونه این کتاب را بخوانم و به آن عمل کنم؟
نحوهیمطالعهاینکتابفقطبهانتخابوهدفشمابستگیدارد.بایدبدانید
کهبرایچهاینکتابراتهیهکردهاید.آیاهدفامتحاندادناسللت؟مسلللماًاین
طورنیست.شمااحساسنیازکردیدوهدفبزرگشما،تغییرزندگیاست.پسبا
آرامشبخوانیدوتمریناتگفتهشدهراموبهموانجامدهید.کتابرابهشبامتحان
موکولنکنیدودردقیقهنودبهسراغآننروید.چونهمانطورکهگفتمقرارنیست

کهآزمونکنکوربدهیدودردانشگاهموردعاقهتانقبولشوید.

   یادگیری مهارت ها و افزایش توانمندی ها،
فقط و فقط با تمرین و تکرار به دست می آید. 
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12 نکته مهم و کاربردی برای مطالعه این کتاب
1( این کتاب را هدیه ندهید! 

پیشنهادمیکنمبرایهدیهدادنبهدوستانخودنسخهدیگریراتهیهکنید.
اینکتابرابهخاطرخودتانتهیهکردهاید،پسهمیشللهدردسترستانباشدتا
مطالعهآنرافراموشنکنید.اگرداخلکمدیاکشویمیزکاریاکابینتیازیرفرش

قراردهید،ُخبنتیجهاشایناستکههیچوقتکتابرابهپایاننمیرسانید.

2( فقط 5 دقیقه بخوانید! 

مباحثاینکتابطورینوشتهشدهاستکهبامراجعهبهفهرستمیتوانیدهر
بخشراانتخابکردهومطالعهکنید.فقطشروعکنیدوازتکنیک5دقیقهاستفاده
نمایید.بهخودتانقولبدهیدکهباروزی5دقیقهمطالعهشللروعکنید!سللپسبه

تدریجساعاتمطالعهخودراافزایشدهید.

3( از خودتان توقع درست داشته باشید. 

فایلهایمتنی،صوتی،تصویری،سمینارها،کارگاههاو...معجزهنمیکنند.بلکه
اینشماهستیدکهباتصمیمدرستواقدامبهموقع،معجزهمیکنیدوخودتانرا

تغییرمیدهید.
همانطورکهمیدانیدقرصهایالغرینهتنهاهیچاثریندارند،بلکهعوارضهم
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دارند.ولیبازهمعدهایطرفداراینقرصهامیباشندوانتظارمعجزهدارند!

   صبور باشید، صبور باشید. 
تمرین مداوم داشته باشید. 
تمرین مداوم داشته باشید. 

4( برای خودتان جایزه تعیین کنید. 

هللروقتبخشللیازکتابراکهقولدادهبودیدبخوانیللد،خواندید،بهخودتان
پاداشبدهید.چونمغزعاطفیماجایزهوتقدیرراخیلیدوستدارد.برایمثال

۱۰دقیقهجستجودراینترنت،ارسالپیامکو....

5( منتظر حوصله نباشید.

اگرمنتظرهستیدتاسرفرصتمناسبووقتیکهحوصلهداشتیدبادقتاین
کتابرابخوانید،مطمئنباشیدکهحوصله هیچ وقت نمی آید!

بهتریللنزمانبرایخواندنکتللابوجودندارد،ازهروقللتوفرصتکوتاهی
استفادهکنید.

6( به خودتان قول بدهید.

بهخودتانقولبدهیدکهاینکتابراخواهیدخواندوقولتانرامکتوبکنید.
یکبرنامهاجراییبنویسیدودرجلویچشمانخودنصبکنید.برایمثال،منیک
وایتبرددرخانهدارمکهکارهایروزانهخودمرادرآنمینویسللموچونهمیشه

جلویچشمانمنهستند،کمتردچارفراموشیمیشوم.
فقطسعیکنیدکهدرخواندنکتاببهخودتانسختنگیریدوبااجبارشروعبه
مطالعهنکنید.قطعاًزمانهاییدرزندگیشماوجودداردکهبتوانیدباعاقهفراوان

مشغولخواندنکتابشوید.پسازآنهابهنحواحسناستفادهکنید.
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7( یک دوست خوب پیدا کنید.

یکزمانمشخصبرایخواندناینکتابدرنظربگیرید.برایمثال،تایکماه
دیگراینکتابراتمامخواهمکردوبهیکدوسللتخوبکهخودشاهلمطالعه
باشد،قولبدهید.بهاوبگوئیدکهدرزمانتعیینشدهبهشماحتماًهشداریااطاع

دهد.
برایاینکارمیتوانیدیکبرنامهزمانبندیشللدهمطالعهبنویسیدوآنرادر
جلویچشللمهایتانقراردهید.برایمثال،هرروزساعت۶:۰۰تا۶:۳۰صبح،۱۰
صفحهوساعت۲۲:۳۰تا۲۳:۰۰شب،۱۰صفحهازکتابآمپوِلاسترسرابخوانید.
اگللرطبقاینزمانبندیپیشبروید،روزانه۲۰صفحهمطالعهکردهایدودرمدت

زمانکوتاهیکتابرابهپایانمیرسانید.
البتهاینزمانبندیبرایکسانیاستکهکتابنمیخوانندوبهتدریجآنهارا
رابادنیایزیبایکتابخوانیآشللناخواهدکرد.منهممثلشمااوایلکارحوصله
مطالعهرانداشتم.ولیروزییکساعتبهکتابخوانیاختصاصمیدادمتااینکه
عاشقمطالعهشدموزندگیاممتحولشد.درحالحاضرازکوچکترینزمانهای
ممکناستفادهمیکنمووقتباارزشخودمراازدستنمیدهموتکتکثانیهها

برایماهمیتپیداکردهاست.

8( حواس پرتی را به صفر برسانید.

هنللگاممطالعهکتاب،ازانجامچندکاردریکزمانیاهمانمولتیتسللکینگ
خودداریکنید.زیرابهشللدتقدرتیادگیریراکاهشمیدهد.بایدشللرایطیرا
فراهمکنیدکهحواستانپرتنشودوتمرکزبسیارباالییداشتهباشید.تامیتوانید
عواملحواسپرتیراازخودتاندورکنید.برایمثال،مطالعهکتابدرکنارکامپیوتر

روشنواینترنت،موبایلوشبکههایاجتماعی،تلویزیونو...معناییندارد.
پسهمیناالنبلندشویدویکمکانخلوتوآرامرابرایمطالعهکردنانتخاب
کنید،بدونهیچگونهمزاحمتی.پیشنهادمیکنمکتابخانهراامتحانکنید.مناکثر
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اوقاتاینگزینهراانتخابمیکنمودرصدیادگیریخودمراافزایشدادهوایدههای

بسیارزیادیراهنگاممطالعهبهدستمیآورم.
چوندراینحالتفقطمشغولانجامیککارهستمومغزتواناییبسیارباالیی
درپردازشمطالبخواندهشدهدارد.درنتیجه،بازدهیکارنیزافزایشپیدامیکند
ودرحینمطالعهایدههایخیلیزیادیبهذهنممیرسدوآنهاراعملیمیکنم.

مندوسللتدارمباخواندناینکتابنتیجههایشللگفتانگیزوفوقالعادهای
بگیریللدوتحولعظیمیرادرزندگیخود،خانللواده،اطرافیانودرنهایتجامعه
ایجادکنید.سللعیکنیدهرکتابیراکهدرحالخواندنآنهسللتیدبااینهدف

مطالعهکنید:

   من یاد می گیرم تا به دیگران یاد بدهم 
پس باید مطالب را با تمام وجودم درک کنم. 

9( با کتاب درگیر شوید.

اینکتابراتمیزوسالمنگهندارید،بلکهخودتانراباکتابدرگیرکنیدیابه
قولمنکتابراقورتشبدهید!ازهرروشللیکهمیتوانیدبراییادگیریاستفاده

کنید.
یادداشتبردایکنیدوخاصهمطالبیراکهخواندیدویادگرفتید،بازبانبسیار

عامیانهدریکبرگهجداگانهبنویسید.
ازحاشللیههایسللفیدکتاباسللتفادهکنیدوهرچیزمهمیراکهبهذهنتان
میرسللد،بافاصلهدرهمانصفحهکتاببنویسید.اگربامطلبیموافقیامخالف
LیاJهستید،اظهارنظرکنیدودلیلخودرابنویسید.میتوانیدازشکلکهای
جهتاعامنظر،رضایتونارضایتیخوداسللتفادهکنید.اگرمطلبیباعثتعجب
شللماشدهاست،عامت!بگذارید.اگرسوالیبرایشماپیشآمدهاست،عامت؟

بگذاریدودراولینفرصت،آنرابامادرمیانبگذارید.
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زیرنکاتمهموکاربردیخطبکشید.وخاصهاینکهخاقیتبهخرجدهید
وهدفتاناینباشللدکهمطالبزیادیرایادبگیردوآنرابادیگرانبهاشللتراک
بگذارید.درضمنمیتوانیدتمامایراداترابهماگوشللزدکنیدچونماهمانسللان

هستیمواحتمالاشتباهکردنراداریم.

10( از زمان های مرده حتمًا استفاده کنید.

همهیمادرزندگیخود،زمانهایزیادیداریمکهمیتوانیمبهنحواحسناز
آنهااسللتفادهکنیم.مناینزمانهایمردهرازندهمیکنموهمیشهنتایجخوبی

میگیرم.چونکارهای کوچک هستند که کارهای بزرگ را می سازند.
برایمثال،همیناالنکهدارماینمطالبراتایپمیکنمدرمحلکارمهستم
وازیکساعتزمانیکهبراینماز،ناهارواستراحتدارم،۳۰دقیقهرابهطورکامًا
مفیداستفادهکردموتوانستمحداقلدوصفحهازاینکتابراتایپکنمواینبرای
منفوقالعادهشللگفتانگیزوانرژیبخشمیباشد.جالبتراینکهاگرمیخواستم
براینوشتنایندوصفحه،زمانتعیینکنمووقتیحوصلهداشتمآنرابنویسم!
شایدهیچوقتانجامنمیشدویابهجاینیمساعت،بایدزمانبیشتریراصرف

نوشتنمیکردم!

11( همین االن انجامش بده!

دراینکتابباجملههمیناالنانجامشبده،خیلیزیادروبروخواهیدشد.این
جملللهراانتخابکردمکههیچوقتفراموشنکنید.فقطخواندنیککتاببرای
شللمااثربخشنبودهونتایجقابلقبولینخواهدداشللت.عملگراباشیدوتکتک
گفتههایکتاب،کهبیشللتردرکادرهای" همین االن انجامش بده! " قرارداده

شدهراانجامدهید.
اگرعملگرانباشللید،هیچاتفاقخاصیرخنخواهدداد.فقطانباشللتاطاعات
کردهایدوسطحدانشخودراافزایشدادهاید.باانجامنکاتمهموکاربردیوتکرار
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وتمرین،میتوانیدمهارتهایتانراارتقاءبخشید.

   همین االن انجامش بده! آماده مقابله با تمام مشکالت باش و 
مسوولیت صددرصد زندگی را بپذیر. 

12( چرا یاد نمی گیرم؟

شایدبپرسیدچراهرچقدرمطالعهمیکنمبهدردمنمیخوردودرانتهاچیزی
یادنمیگیرم؟

دریکیازسمینارهاییکهشرکتکردهبودم،سخنران،داستانبسیارجالبیرا
تعریفکرد.اومیگفت:منبرایسخنرانشدنکتابهایبسیارزیادیرامطالعه
کردموبهتکتکنکاتآنعملکردهوهرروزتکراروتمرینداشتم.دریکیاز
کارگاههاییکهبرگزارکردمباشللخصیروبروشدمکهتماممنابعمطالعاتیمنو
شایدبیشتررامطالعهکردهبودوحتیاطاعاتشازمنخیلیباالتربود.نکتهیمهم
اینجاستکهباوجودداشتناطاعاتزیادوقتیازاودعوتکردمتارویِسنبیاید
وفقطبهمدتیکدقیقهخودشرامعرفیکند،نتوانستازعهدهانجامکاربرآید.
هللردودانشخیلیزیادیداشللتند،ولییکیموفقعملللکردهبودودیگری
حتییکدقیقههمنمیتوانستدرجمعسخنرانیکند.چرا؟ُخبجوابشکامًا
مشخصهست:یکیمطالعهمیکردوعملگرابود،دیگریفقطمطالعهمیکردو
دانشخودشراافزایشمیداد.حاالبهنظرشماکدامگزینهبهتراست؟بهنظرمن:

   دانستن به معنای توانستن نیست! "

دانشمحوریامهارتمحورهسللتید؟دانشدرکنارمهارت،فوقالعادهاثربخش
خواهدبود.درانتهایکتاب،شللایدبرخیازافرادبگویندنتیجهیخاصینگرفتم،
ولیمطمئنباشیدبرعکسآنها،تعدادزیادینیز،ازاینکتابنتایجبسیارخوبی
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خواهندگرفتوشللایدحتییکجملهازاینکتاب،کلزندگیآنهارادگرگون
کند.قطعاًاگربهگفتههایاینکتابعملکنید،دردستهیدومقرارخواهیدگرفت.

   جزء این دسته از افراد نباشید که 
مهارت ها را می خوانند و یاد می گیرند ولی 
تمرین نمی کنند و توقع تغییر دارند.

برایانجامدستورالعملهایکتابآمپوِلاسترسکهدرکادرهای»همیناالن
انجامشبده!«آوردهشدهاست،حتماًبرنامهایکاملوکاربردیداشتهباشید.تکرار
وتمرینکنید.تکنیکهاوراهکارهاراامتحانکنیدوازخطاکردنهراسنداشته
باشللید.ماانسانهستیموحقاشللتباهکردنداریم.تاانجامندهید،تغییررفتاری

حاصلنمیگردد.



نقطه ی شروع ...
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ازهرچهارنفر،یکنفرمشکلسامتروانداره!
ازهرچهارنفر،یکنفرمشکلخوابداره!

ازهرچهارنفر،یکنفرمشکل...خودتانحدسبزنید!
ممکنهکهاالنپیشخودتانفکرکنید،یهفردکامًاسالمهستموتویدلتان

بهمنبگیدکهخودتروانیهستی!
اولاجازهبدهیدیکتعریفجامعوکاملازسامتیخدمتشماارائهبدهمکه

البتهتعریفسازمانجهانیبهداشت)WHO(است:
سامتییعنیرفاهکاملجسمی،روحیوروانی،اجتماعیونهفقطنبودبیماری

ونقصعضویامعلولیت.
یعنیکسیکهبیماریونقصعضویامعلولیتندارد،حتماًیکفردسالمنخواهد

بود!
حاالخودتانقضاوتکنیدوحتماًاینسؤاالترامرورکنید:

کدامیکازماازلحاظجسمی،ازسامتیکاملیبرخوردارهستیم،اضافهوزن
نداریموتناسباندامداریم؟

کدامیکازماازلحاظروحیوروانیدرسطحآرامشنسبتاًباالومطلوبیقرار
داریم؟

کدامیکازماازلحاظاجتماعی،عالینه!خوبعملکردهایموتوانستهایمکه
ارتباطاتمؤثریبادیگرانبرقرارکنیموعملکردخوبیداشتهباشیم؟
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وهمللهاینمشللکاتیراکهگفتللم،دلیلاصلیومهللمآن،چیزیجزترس،
استرس،اضطرابویاهرچیزدیگرکهشمااسمبگذاریدنیست!!!

مللایکباردیگللربایدعمیقاًدربللارهخودمانفکرکنیموبللهدنبالیادگیری
تکنیکهاوراهکارهاییبرایافزایشمهارتهایمانباشیمتادرموقعیتهایمختلف

توانمندیهایخودمانرانشاندهیم.
دریکیازسمینارهاییکهشرکتکردم،استادعزیزمکهخیلیدوستشدارم،
گفتکهروزقبلازسمینار،یکبرنامهرادیوییداشتهوفقطبهدلیلاینکهنسبت
بهاجرایشرضایتمطلوبینداشللتهاست،بعدازاجرااحساسناراحتیوخستگی

میکند.
جالبه!پسازپایانبرنامهضبطرادیوییکهساعت۶بعدازظهربوده،بهخاطر
احساسنارضایتیکهنسبتبهخودشانداشتند،حدوداًساعت7خوابشونمیبره
وساعت۱۲شبازخواببیدارمیشوندوتاساعت۳یا۴صبحباخودشاندرگیر
بودهونمیخوابندواینکهدراینمدتزمانبیداری،هیچگونهکارایینداشللتهو
خودشللانراسللرگرمکردهاندوبیهودهوقتشانتلفشدهاست.بااینکهایشانبه

زمانخیلیاهمیتمیدهندوبهنحواحسنازوقتخوداستفادهمیکنند.
حاالبهنظرشما،دلیلشچهمیتواندباشد؟

یکشللخصبسیاربسللیارموفق،بهدلیلاحسللاسبدیکهنسبتبهخودش
داشته،ازنظرروحیوروانیبههممیریزدوآنراباخستگیجسمیبروزمیدهد.

یک هشدار کاماًل جدی
خطربیخگوشتکتکافرادجامعههستواگربهموقعاقدامنکنیم،ازهرچهار
نفر،چهارنفرمانهممشللکاتسامتیبهخصوصسامتروانخواهیمداشت.
آرامشخودراازدستمیدهیم،عملکردمادرزندگیشخصیوحرفهایکاهش

پیدامیکندودرنتیجه،باعثکاهشبازدهینیزمیشود.
یکخبرخوببرایتاندارموبسیارخوشحالم،چونهمینکهاقدامواینکتاب
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راانتخابکردهاید،بهفکرارتقاءسطحسامتخودوجامعههستیدودرواقعگام

اولراکهگاممهموسختیاست،برداشتهاید.بهشماتبریکمیگویم.
اگرتاانتهاباماهمراهباشللیدوبهخودتانقولبدهیدکهاینکتابرابخوانید،
منهمبهشماقولمیدهموتضمینمیکنمکهدرانتهایاینکتابشمایکفرد

متفاوتیشدهاید.
تکنیکهاوراهکارهاییرامیآموزیدکهباعملکردنبهآنهاوتکراروتمرین،
میتوانیللدمهارتهایتللانراارتقاءدهیدوبهطورمؤثریمیزانترس،اسللترسو

اضطرابهایخودتانراکنترلومدیریتکنید.
درنتیجه،باآرامشبیشتریبهامورروزمرهزندگیتانخواهیدپرداختومیزان

بهرهوریوکاراییخودتانراتاحدبسیارباالییافزایشخواهیدداد.

استرس واقعاً چیست؟ 
آیاشمااسترسرامیشناسید؟

چهتعریفیبرایآندارید؟
چهمیزاناسترسدارید؟

همهمااسترسداریمودرموردآنصحبتمیکنیم،اماهیچکسواقعاًنمیداند
کهاسترسچیست!چرا؟

مللنبابیللشاز5۰۰نفردررابطهبااینموضوعصحبتکردمونظراتآنهارا
جویاشدم.

هرکسیازاسترسیکتعریفخاصیرابیانمیکندودرواقع،شرایطوحاالت
خودشرادرمقابلهباعواملاسترسزابیانمینماید)احساساتیراکهدربرابرعوامل

استرسزاازخودشبروزدادهاست(.

تعریف استرس از زبان قشرهای مختلف مردم
درزیر،برایمثالچندنمونهازتعریفاسترسازنظرعموممردمراآوردهامکه
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پیشنهادمیکنمحتماًآنهارابخوانید:
اینتعاریف،عیناًجماتآنهاستوهیچگونهتغییریدرآنهادادهنشدهاست.
۱(نیرویباتوانباالکهازوجودانسللانسرچشللمهگرفتهوتوانانجامکاریا

صحبتکردنراازانسانمیگیرد.
۲(ترشللحآدرنالیندرانجامکارهایپرهیجانومهمکهتاکنونانجامنشللدهو

برایاولینبارانجاممیشود)یکفردورزشکار(.
۳(یعنیدرانجامکارییاصحبتیازعواقبانجامآن،ترسداشتهباشی.

۴(دلهرهوترسازانجامکارییاهنگامانجامآنوبیقراری.
5(هیجانکاذبکهباعثاختالدربرخیکارهاوذهنیاتمنفیمیشود.

۶(نداشتنتعادلوتمرکزواعتمادبهنفس.
7(نداشتناعتمادبهنفس–عدمتواناییتمرکز–سردشدنبدن.

8(اضطرابونگرانیپیشازانجامکار،پسازانجامکاروپیشازمشخصشدن
نتیجهانجامکاری.

۹(حسیاستکهخودمانبهخودمانتلقینمیکنیم.
۱۰(یکتنشعصبیاستکهعائمآندرجسمبروزمیکند.مثلعرقکردن

وتپشقلب.
۱۱(نگرانیبابتچیزیکهبرایمخیلیمهماست.

۱۲(یکتنشذهنیکهباعثاختالدرکارهایروزانهمیشود.
۱۳(نگرانیهایبیخودیوآزاردهندهوهمچنینعواملمحیطی،رویاسترس

بسیارتأثیرگذارهستند.
۱۴(استرسالزاماًنمیتواندتعریفخاصیداشتهباشد،ولینداشتنعزتنفس
وداشتنمهارتکم،دربررسیوبرخوردباموضوعاتومواردجدید،باعثاسترس

میشود.
۱5(نگرانیهللایذهنیوفکریکللهتاشمیکنندمراازانجامکاریمنصرف

کنند.
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۱۶(نفسکممیآورموعرقمیکنم.

۱7(ترسازنادانستهها.
۱8(اضطرابفکریبیجاوبیصدا.

۱۹(عدمآگاهیازوضعیتآیندهوحا–اطمیناننداشتنبهدیگران.
۲۰(ناراحتیوتشویشازشرایطحال.

۲۱(ناآگاهیازشرایطحالحاضرونداشتنتسلطدرکاریکهانجاممیدهیم.
۲۲(ناآرامیذهنی.

۲۳(دلهرهواضطرابازانجامیککارمهموکاریکهتابهحالانجامندادهام.
۲۴(نگرانیدرونی.

۲5(دلهره،نگرانیوترس.
۲۶(نیروییکهماراازانجامدرستاموربازمیدارد.

۲7(هرچیزیکهجدیداست.
۲8(اگراسترسشدیدومضرباشد،برایمنمتأسفانهیعنیمرگعملکردمن.
۲۹(اسللترسدرحقیقتزمانیاسللتکهمانسبتبهیکموضوعبیشازحد

حساسیتنشانمیدهیم.
۳۰(استرسناشیازعدماعتمادبهنفساست.

خوب،بخشللیازتعریفهایمتفاوتمردمرادرخصوصاسترسخواندید،چه
نتیجهایگرفتید؟

مشللاهدهکردیدکههرکسدرشرایطوموقعیتهایمتفاوت،تعریفمتفاوتی
ازاسللترسدارد.درواقع،احساساتخودشرانسبتبهموضوعیاموقعیتخاصی

بروزمیدهد.
نظرشماچیست؟حتماًتعریفخودتانرادرکادرزیربنویسید.
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همین االن انجامش بده! ..................................................................................

تعریف شما از استرس چیست؟ 
هر چیزی را که به ذهن تان می رسد، بنویسید.

ونظرقاطعانهمنایناسللتکه،اسللترسچیزیجزءساختهذهنمنوشما
نیستویکباردیگراینجملهرامیگویمکه:

   معجزه ای در کار نیست، همه چیز به خودتان بستگی دارد....
اسللترسمیتواندزندگیبخشویامرگآورهمباشد،براییکیزهرودیگری

نوشدارو.
تاشبرایمعنیکردناسترسبیفایدهاستوازکلماتیاستکهقابلترجمه

نیست!
استرسممکناستکهبهشکلهایمتفاوتیبهسراغمابیایدمثلفشارکاری،

نگرانیهایمالی،کمبودوقت،بیماری،بیکاری،ترافیک،اجارهخانهووو....
استرسمشکلقرنحاضرماانسانهاستوبهدلیلفرارازآن،خیلیازمشکات

برایماایجادمیشود.
فقطبدانیدکهاسترسالزمهزندگیاستوزندگیبدوناسترسممکننیست.
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مابهیکسطحاسترسمتعادلنیازداریم.

استرسرامیشودبهدودستهکلیتقسیمکرد:
1( استرس خوب:بلهمااسترسخوبهمداریم،استرسیکهمثبتوسازنده
استوباعثهیجان،خاقیت،انگیزهباال،افزایشبهرهوریودرنهایت،موفقیتما

میشود.
فقطبهایننکتهتوجهکنیدکهموفقیتبیشازحدهماسترسآوراست.هدف

مابایدرسیدنبهآرامشباشد.
2( اس�ترس بد:استرسبیشازحدکهمنفیومخرباستوباعثخستگی،
بیحوصلگی،دلزدگیوکاهشبهرهوریمیشودودردرازمدتآثاربسیاربدیروی

بدنماخواهدداشت.
استرس،قاتلخاموشاست،خندهداراست.سیستمایمنیبدنکهنقشحفاظتی

مارابرعهدهداردمیتواندمثلیکقاتلعملکند.

فرق بین ترس، استرس و اضطراب
خیلیازافرادفکرمیکنندکهترس،استرسواضطراب،هیچتفاوتیبایکدیگر

ندارندومعنایآنهایکیاست.
اگراجازهبدهیدخیلیمختصرومفیدفرقبینترس،استرسواضطرابرابرای

شمابیانمیکنم.
البتهاگردوستداشتهباشیدمیتوانیدمطالبعلمیوتئوریخیلیبیشتریرا

دراینترنتوکتابهایدیگرجستجوکنید،ولیهدفمنایننیست!
ترس:یعنیاینکهماازیکچیزواقعیمیترسیم.درواقع،احساساتناخوشایند،
اماطبیعیمانسبتبهخطرات،واقعیاست.مثال:ترسازارتفاع،ترسازسگومار

وحیواناتوحشیوترسازعواملیکهتهدیدکنندهجانمامیباشند.
اس�ترس:ناتوانیجسللمیوذهنیمادربرابرانجامیللککاردرلحظهیحال
میباشللدکهباعائمیخودشرانشانمیدهد،کهباتکنیکهاوراهکارهایکامًا
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عملیاینکتاب،تواناییهایخودتانرادرمقابلهبااینلحظههاافزایشخواهیدداد.
اضطراب:یکاحسللاسمبهم،ناشناختهوناخوشللاینداستکهبهفرددست
میدهدوباعثنگرانیودلواپسیویمیشود.وقوعمجددفعالیتهایاسترسزانیز

باعثایجاداضطرابمیگردد.
بایکمثال،فرقبینترس،استرسواضطرابراتوضیحمیدهم.

فرضکنیدکهتابهحالهیچسخنرانیرسمینداشتهایدوازشمادعوتمیشود
کهتایکهفتهدیگرخودتانرابرایسخنرانیدرجمع۱۰۰نفرهآمادهکنید.

چهحسیدارید؟ترس،استرسواضطرابچگونهبهسراغشماخواهندآمد؟
اولینحسبدیکهسللراغشماخواهدآمد،چیزیجزترسنیست.ترسیکه
کامًاطبیعیاستومکانیسمدفاعیبدنرافعالمیکند.درواقع،شمارادرسطح
هوشللیاریباالیینگهمیداردوباعثمیشودکهشللماخودتانرابرایسخنرانی

آمادهکنید.
یکهفتهگذشللتواکنونبایدبهسللمتسللالنبرگزاریهمایشبروید،چه

احساسیدارید؟
دوحالتپیشمیآید:

۱(شمابهخاطرترسیکهداشتهاید،اصًاتمریننکردهایدوازاینموقعیتفرار
میکنیدوباترسهایخودروبرونمیشوید.

درنتیجه،اینترسدروجودشماباقیخواهدماندودرآیندهتبدیلبهاضطراب
خواهدشللد.یعنیهروقتاسللمسخنرانیرابشللنوید،بدونهیچدلیلینگرانو

دلواپسمیشوید.
۲(مطالبخودتانراآمادهکردهایدوقبلازسخنرانیتمرینزیادیانجامدادهاید

وحاضریدتاباترسهایخودروبروشویدواقدامکنید.
خوب،دراینجااحساسیکهبهسراغشمامیآید،استرسمیباشدوبهسهبخش

تقسیممیشود:
- استرس قبل از سخنرانی:باوجوداینکهتواناییخودتانراباالبردهایدولی
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قبلازسخنرانیاسترسداریدکهکامًاطبیعیاست،چونقراراستکهیککار

جدید،مهموبزرگراانجامدهید.
- استرس حین سخنرانی:االندرمقابل۱۰۰نفرایستادهایدوبرایاولینبار
میخواهیدسخنرانیخودتانراآغازکنید.تپشقلبدارید،دستهایتانمیلرزد،

عرقکردهایدوخیلیازحاالتوعائمدیگریکهبرایهمهیکساننیست.
- اس�ترس بعد از سخنرانی:سخنرانیشمابهپایانرسیدهاست،ولیبازهم
استرسدارید.میخواهیدکهازمخاطبان،بازخوردبگیریدوازنحوهاجرایخودتان

آگاهشوید.
درهرسللهحالتفوق،ذهنشللمادرگیربودهودائماًجماتمثبتومنفیرا
ردوبدلکردهاست،ولیفرقبسیاربزرگیبامورداولدارید،کهبهخاطرترساز

سخنرانیهیچگونهاقدامینکرد.
جالباسللتبدانیدکهبزرگترینسللخنراناندنیاهمایناسللترسهاراتجربه

میکنند.
باتکراروتمرینبیشللتروانجامتکنیکهللاوراهکارهایاینکتاب،نهفقطدر
سللخنرانیوصحبتدرجمع،بلکهدرتمامجنبههایزندگیشللخصیوحرفهای

خود،اینسهنوعاسترسرابهراحتیمدیریتخواهیدکرد.

اثرات استرس روی بدن چیست؟
آیااینروزهااحساسخستگیمیکنید؟

حوصلهندارید؟
نگرانومضطربهستید؟

اززندگیکردنلذتنمیبرید؟
اگراحساساسترسزیادیدارید،فقطبدانیدکهتنهانیستید!

اگراالناسترسداریدکهاحتماالًهمینطوراست،بهآناهمیتمیدهیدواین
جایخوشحالیداردکهاقدامکردهاید.
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طبقتحقیقاتونظرسنجیهایبهدستآمدهازیکجامعهآمریکایی:
- حدود5۰درصدافرادگفتندکه،استرسبرسامتشانتأثیرگذاشتهاست.

- ۲۰درصدگفتندکه،استرسبررویدوستیهایشانتأثیرداشتهاست.
- ۲۰درصدگفتندکه،استرسبرعملکردشاندرمحلکارتأثیرداشتهاست.

- ۱۰درصدگفتندکه،استرسبررویزندگیمشترکشانتأثیرگذاربودهاست.
اینآمارهاخودشبهتنهاییاسترسزاستولی:

   هدف ما این است که استرس هایمان را بشناسیم و بعد طبق 
آن، یک برنامه مؤثر مدیریت استرس را اجرا کنیم.

نشانه ها و عوارض بعدی استرس
عائموعوارضاسترس،ازحدمعمولیتابسیارشدید،متغیرمیباشد. هرچقدر
خودمانرابیشللتردرگیراسترسکنیم،آسیبهایواردهبهبدننیزبیشترخواهد

شد.
درزیر،چندمثالملموسازعائمروحیوجسللمیشرایطوعواملاسترسزا

گفتهشدهکهبرایماآشناستوآنهاراتجربهکردهایم:
	احساسخستگی،بیحوصلگیوکسالت
	عرقکردنبیشازحددستوپاها
	گرفتگیهایعضانی
	تپشقلب،ضربانتند،تنفسسطحی
	بیخوابی،کمخوابی،پُرخوابی
	پرخوری،بیاشتهایی
	خشکشدندهانوگلو
	لرزشدستان،تیکهایعصبی
	جوش،خارش
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	عصبیبودن،سوزشقلب
	جویدنناخن،کشیدنموها
	حساسیت
	خشم،نگرانی،ترس،دلهره،اضطراب
	غمگینبودنواحساسناراحتی
	عدمتمرکز
	احساسناکارآمدیوازپاافتادگی
	ازدستدادنحسشوخطبعی
	افکارآزاردهنده
	وسواس
	... و

استرس چگونه ما را بیمار می کند؟
عضاتما،اهدافاولیهاسللترسهسللتند. وقتیکهدرشللرایطاسترسزاقرار

میگیریم،اولینجاهاییکهتحتتأثیرقرارمیگیرند،عضاتماهستند.
فشردگیوگرفتگیعضاتبدنبررویاعصاب،رگهایبدن،پوست،استخوان

وسایراعضایبدنتأثیرمنفیمیگذارد.
بسللیاریازدردهایشدید،مثلسردرد،دردقفسهسینهوکمردردهابهدلیل

گرفتگیعضاتناشیازاسترسمیباشد.

	 قلب
اسللترسفشارخونراباالمیبرد،رگهایخونیراباریکمیکند،ضربانقلب

رانامنظممیکندو ...
دربیماریهایمربوطبهدستگاهگردشخونباعثسکتهقلبیوسکتهمغزی

میشود.
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اسللترسبهعنوانیکعاملپرخطردربیماریهایقلبیدرکنارعواملیچون
سیگارکشیدن،اضافهوزنداشتنوورزشنکردندرنظرگرفتهمیشود.

	شکم
سیستممعدهورودههایمانیزتحتتأثیراسترسقراردارند.

استرسرویترشحاتاسیدمعدهاثرگذاراستوحرکاتروده،هضموجذبغذا
رانیزمختلمیکند. یبوست،اسهال،گازمعده،نفخمعدهوکمکردنوزن،همگی

مربوطبهاسترسمیباشند.

	سیستم ایمنی
طبقآخرینمطالعاتدانشللمندان،استرستأثیرمستقیمرویسیستمایمنی
بدندارد. اسللترس)بهویژهطوالنیمدت(سیسللتمایمنیبللدنرادربرابرعوامل

بیماریزامثلباکتریهاوویروسهاتضعیفمیکند.
استرسممکناستعلتمستقیماکثربیماریهانباشد،ولیشرایطبیماریرا

تشدیدواوضاعبیماررابدترمیکند.

 
نکته خیلی مهم

مواردی که بیان شد، نباید استرس شما را بیشتر کند. 
هدف ما شناسایی عوامل و منابع استرس زا، آگاهی و کاهش استرس می باشد.

پاسخ شما در برابر عوامل استرس زا چیست؟
یکروزکهباعجلهدرحالرانندگیبهطرفمحلکارمبودم،مثلبقیهرانندهها
بهچراغقرمزبرخوردکردموبهجایاینکهبهخودماسترسواردکنم،شروعکردم

بهنفسکشیدنوحفظآرامشخودم.
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باخودمگفتمنگاهیبهدیگررانندههابیندازموببینمکهواکنشآنهاچیست؟
دیدمکهتعدادیآشفتهوپریشانهستندویکنگاهشانبهساعتویکنگاهبه
تایمرچراغراهنماییوخیلیهمعجلهدارندکهازاینسددودقیقهایعبورکنند.
)طللوریکهاگرایندودقیقهنبودکلمشکاتشللانحلمیشللدو...(وبرعکس

تعدادیازآنهاخیلیآرامبودهوبهموسیقیموردعاقهشانگوشمیکنند.
خیلیازماانسانهااسترسراتجربهکردهایم،ازترافیکوچراغقرمزتا...

تاحاالازخودتانپرسللیدهایدکهچرادربرابرعواملاسترسزاچندینواکنش
متفاوتمشاهدهمیکنید؟بعضیهاآرامشدارندوبعضیهااسترس!چرا؟
مشکلازماهستیاعواملاسترسزا؟یکعاملوچندپاسخمتفاوت!

چندنفرازمادربرابرعواملاسترسزاعکسالعملمناسبیراازخودماننشان
میدهیم؟

آیاعواملاسترسزارابایدکنترلکنیمیارفتارهایخودمانرااصاحکنیم؟
آیابایدبهچراغراهنماییورانندههایدیگرناسزابگوییم؟یافقط۱۰دقیقهزودتر

ازخانهخارجشویم؟
اصًافرضمیکنیمهمیشهدیگرانمقصرند،پاسخمابایدچگونهباشد؟

آیابایدمسائلراحذفکنیمیابهدنبالراهحلهایمختلفباشیم؟

عوامل استرس زا و پاسخ های ما
اگرموافقباشید،عواملاسترسزاراباهمبررسیکردهوکمیفکرکنیمکهما

وقتیباآنهاروبروشدهایمچهواکنشیداشتهایم.

	جامعه

توقعماازجامعهخیلیزیادشللدهواگربخواهیمجامعهامروزیراباگذشللته
مقایسهکنیم،واقعاًتفاوتهامحسوسخواهندبود.

درگذشتهمردمزندگیخیلیسادهایداشتندوفقطبرایزندهماندنوباهم
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بودنتاشمیکردندومشللکلاصلیآنهاپیداکردنغذایمناسببرایخودو
خانوادهشانبود.

انسانهاینخستیندربرابراسترسواکنشجنگوگریزداشتند.
تصورکنید،یکروزصبحکهازخواببیدارشللدهاید،دردسللتانشمایکگرز
وجوددارد،بلهبههزارانسالقبلسفرکردهایدوخیلیگرسنههستیدوبهدنبال
پیللداکردنغذاازغارخارجمیشللویدودرجنگلبزرگیراهمیروید.ناگهانیک

حیواندرنده،گرسنهترازشماسرراهتانقرارمیگیرد....
واکنششللماچیست؟درکمترازچندثانیهتصمیممیگیریدکهبایدچهکار
کنید.اگرتواناییداشتهباشیدکهمیمانیدوباقدرتتماممیجنگید،یامیکشیدو

یاکشتهمیشوید،درغیراینصورت،باتمامتوانپابهفرارمیگذارید.
درهللردوحالتفوق،موادشللیمیاییمضریکهازمغزترشللحشللدهونقش
حفاظتکنندهبدنمارادارند،بافعالیتفیزیکیماتبدیلبهانرژیشللدهوازبین

میروند.

ولیامللروزفقطبهدنبالتجمات،آرزوهایغیرواقعیودسللتنیافتنی، بدون



49

س  
ـرت

اس
ل  

ـو
مپـ

آ
کوچکترینتاش هسللتیم.دیگرخبریازآنحیواناتوحشللینیستوباوجود
نعمتوفراوانیزیادیکهخداونددراختیارماقرارداده،بازهمبهدنبالقصرطایی

خودمانهستیمواصًایادمانمیرودکهبرایچهبهدنیاآمدهایم.
بهشللدتمادیگراشدهایموتماماًبهفکراینهستیمکهنکندازدیگرانعقب
بمانیم)چشموهمچشللمی(.وبهخاطررسیدنبهرویاهایخیالی،دائمبهدنبال
کاربیشللترودرآمدبیشترهستیم.استرسبیشتریرابهخودمانواردمیکنیمو

آرامشنداریم.
آیااینموارد،تاشبرایزندهماندنوباهمبودناست؟نه!

برعکسباعثمیشللودکهشللبوروزکارکنیموبهدورازخانوادهباشللیمو
لحظاتشادباهمبودنراازدستبدهیمکهدردرازمدت،همینعواملباعثمرگ

ماخواهندشد.
چونپاسللخمابهاسللترس،دقیقاًمثلنیاکانمااسللتوهمانموادشیمیایی
ترشحمیشود،ولیبااینتفاوتکههیچفعالیتفیزیکیبرایآنانجامنمیدهیمو
همیشهاینموادرادردرونخودذخیرهمیکنیمکهبرایبدنخیلیمضرهستند.
یعنیبهصورتفیزیکی،نهمیتوانیمدرگیرشللویمونهمیتوانیمفرارکنیمودر
بعضیموارد،باخشموپرخاشگری،عقدهخودمانرارویسردیگرانخالیمیکنیم

)اغلبکسانیکهدوستشانداریم(.

	کار
همیشهداریمبهاینفکرمیکنیمکهنکنداینماهرئیسممرااخراجکندوبیکار
شوم.بعضیوقتهابیشازحدکارمیکنیموساعتهاغرقدرکارمیشویم،بدون

آنکهزمانهایکوتاهچنددقیقهایرابهتنفسواستراحتاختصاصدهیم.
روابطمابهخاطرکارزیادیابیکاری،باخانوادهودوستانمانکمتروتیرهترشده

استواسترسزیادیرابرماواردمیکند.
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	 سبک زندگی
چطورزندگیمیکنیم؟چراروزهایمانهمیشهتکراریاست؟

ورزشدرزندگللیماچللهجاییدارد؟غذاهایخللوبمیخوریم؟خوابکافی
داریم؟

چندموردازعواملاسترسزاراباهمبررسیکردیمودانستیمکهعواملاسترسزا
همیشهوجودداشتهوخیلیزیادندودراکثرمواردغیرقابلکنترلمیباشند.

عواملاسترسزافقطوفقطنتیجهتصویرذهنیماوبرداشتهایمتفاوتافراد
ازشرایطوموقعیتهایمختلفمیباشد.

شرایطوموقعیتهایمختلفرابهیادبیاوریدوواکنشیاپاسخخودتانرادر
برابرعواملاسترسزابنویسید.

پس،سللعیکنیمعاداتبدراکمکمازبینببریموعاداتخوبراجایگزینآن
کنیم.همیشللهدربرابرعواملاسللترسزارفتارهایخودمانرااصاحنماییم.دراین
صورت،میزاناسترسمابهشدتکاهشپیداکردهوآرامشبیشتریخواهیمداشت.

همین االن انجامش بده! ..................................................................................

روزانه فقط 20 دقیقه برای تغییر عادات اش��تباه، وقت بگذارید. کارهایی که 
انجام دادید را حتماً بنویسید.
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خوباسللترسراتاحدودیشللناختیموفکرنمیکنمکهبیشترازایننیازبه
توضیحوتفسیرداشتهباشد،چونهمهماروزانهباآندستوپنجهنرممیکنیم.

   فقط همین االن اقدام کنید.

یکروشمناسببرایمدیریتمؤثراسترسایناستکهاسترسهایخودتان
رابشناسیدوروزانهآنهارابههمراهواکنشهایتانثبتکنید.

اگرتصمیمجدیگرفتهایدتااسترسخودتانراکاهشدهیدویاآنهاراازبین
ببرید،این اولین اقدام است:

همین االن انجامش بده! ..................................................................................

یک قلم و دفترچه یادداشت تهیه کنید.
فقط به مدت یک هفته و هر روز همه ی موقعیت های اس��ترس زای خودتان را 
بنویسید. حتماً عملکرد و واکنش تان را نیز نسبت به آن عامل استرس زا ثبت 

کنید.
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امروز ------                          ---/---/---

 حساسیت منواکنش منموقعیت استرس زا
 )نمره 1 تا 10(

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



باورهای اشتباه
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باورهای اشتباه
باورهاینادرسللتیکهدرمیانمردمشکلگرفته،باعثشکستآنهادربرابر
اسللترسمیشود.بیشترمردماسللترسرایکتهدیدخیلیبزرگمیدانندوفکر
میکنندکههیچراهیبرایبرخوردباآنندارند،لذاخیلیسادهازکنارآنمیگذرند.

آنهانمیدانندکهچهعواقبیدرانتظارشاناست.

	 دسته اول
کسللانیهستندکهاحساسمیکننداسللترسزیادیدارندونمیتوانندآنرا

کنترلکنندوآرامشخودراازدستمیدهند.
خیلیهاجزءایندسللتههسللتندوخودشللانراباورندارندوهمیشهاحساس
ضعفوناتوانیمیکنند.ازاسترسرنجمیبرندولیبهدنبالرهاییازآننیستند
وازدیگللرانهمکمکنمیگیرند.باورکنیدکهکمکگرفتنازدیگرانبرایرفع

مشکاتاسترس،نشانهضعفوناتوانیشمانیست.
یکمثالمیزنم:کسللیکهبهآموزشگاهراهنماییورانندگیمراجعهمیکند،
رانندهبدیاسللت؟قطعاًنه.اومیخواهدبهترومؤثرتررانندگیکندوتکنیکهاو

راهکارهاییرابرایاینمنظوریادبگیرد.
پسیادگیریمهارتهایکاربردیکاهشاسللترسهمنشللانهایناسللتکه
میخواهیددرزندگیشللخصیوکاریخودتانبهترومؤثرترعملکنیدومیزان
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بهرهوریخودراتاحدبسیارمطلوبیباالببرید.

	 دسته دوم
برعکس،عدهزیادیهمقبولدارندکهاسترسبیشازحددارندوخوشبختانه
اولیناقداممثبتراهمانجامدادهاند،ولیمتأسفانهخیلیعجلهدارندومیخواهند
هرچهسللریعتراسترسهایخودشانرابهطورکاملازبینببرندونمیدانندکه
همینکارباعثمیشودتااسترسبیشتریراتجربهوبرنامهموفقیرااجرانکنند.

جالباستکهخودمنهمجزءایندستهبودمویادممیآیدموقعیکهشروع
کردم،خیلیعجلهداشللتموبعضیروزهاغرقدربرنامهمدیریتاسترسخویش
میشدموبعضیروزهاآنقدرخستهوبیحوصلهبودمکهاصًایادممیرفتبرنامهای

دارم...

  عجله نکنید... آهسته ولی پیوسته حرکت کنید...

	دسته سوم
کسانیهستندکهاسللترسهایخودرامیشناسندومیدانندکهچرابایدآن
راکنترلکنندوبهاهمیتمسئلهآگاهیکاملدارند.ولیفکرمیکنندیککتاب
یایکفایلتصویرییایکسللمیناروکارگاهآموزشی،بایدتماممشکاتآنهارا

حلکند.
درواقع،توقعمعجزهدارندوبرنامهمدیریتاسترسخودشانرافراموشمیکنند.
مثلکسللانیکهدائمدرحالعوضکردنرژیمغذاییهستندوفکرمیکنندکه
مشللکلازبرنامهغذاییستکهالغرنمیشوندولحظهایفکرنمیکنندکهشاید

مشکلاصلیخودشانهستند.
میدانیدیکیازسختترینکارهاچیست؟درستحدسزدید:فکرکردن.

ماانسانهاخیلیوقتهابهجایحلمسئله،بدونلحظهایفکرکردنبهطور
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ناآگاهانهبهدنبالحذفصورتمسئلههستیم.

مطمئنهستمکهاینداستانبارهابرایمنوشمااتفاقافتادهوبهخاطرفکر
نکردن،استرسهایزیادیراتجربهکردهایمومشکاتزیادیرابهوجودآوردهایم،
هموارهایننکتهرابهیادداشتهباشیدکهمدیریتاسترسیکروندجادویینیست.

  زمان و تمرین زیادی الزم است تا احساس راحتی و آرامش 
داشته باشیم و به مهارت برسیم.

منابع استرس
بیاییدباهمچندتاازمواردمختلفراکهدرزندگیروزمرهباآنروبروشللدهو

تجربهکردهایم،بررسیکنیم.
درابتدابگویمکهمنخودمهمجزءافرادزیرهسللتمولیسللعیمیکنمکهتا
حدبسیارزیادیاینعواملراکنترلوطوریرفتارکنمکهسامتجسموروانم

حفظشود.
تاحاالشدهکهکنترلزندگیخودتانراازدستدادهوبهاصطاحازکورهدر
بروید.بهحدیعصبانیشللدهایدکهقادربهکنترلشللرایطنبودهاید)برایمنکه

J)خیلیپیشاومده!البتهبهخیرگذشته
آنقدردرمشکاتزندگیغرقشدهایمکهخانواده،دوستان،حتیخودمانواز

همهمهمترخداراهمفراموشکردهایموناامیدیتماموجودمانراگرفتهاست.
-کارهللایعقبافتادهخیلیزیادیداریمکههرروزبهخودمانقولمیدهیم
کهحتماًفردایاازشللنبهانجامخواهمدادوروزهایکیپسازدیگریمیگذرندو

ماهمچنان....
-بعضیوقتهادائمبهفکرگذشللتههسللتیموخودمانراسرزنشوکارهای
اشتباهمانرامرورمیکنیمومیگوییمکهاگراینکاررانمیکردم...،اگرآنکاررا
انجامنمیدادم...،وبهخودماناجازهمیدهیمکهاینافکارمنفیوسمی،ساعتها
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مارادرگیرکنندودرآخرهمهیچنتیجهایبرایمانداشتهباشند.چیزیکههمه
آنرامیشناسیمواسمشافسردگیاست.

-یابرعکسبهآیندهایکههنوزنیامدهفکرمیکنیموبازهمافکارمزاحمیکه
خودماندلیلاصلیایجادآنهاهستیم،ماراازحرکتبهسویکمالوپیشرفت

بازمیدارد.
دورخودمللانخطکشللیدیموبهاصطاحیکمحیطامللنوایمنبرایخود
ساختیمکهازترسهاونگرانیهادورباشیم،ولینمیدانیمکههمینمحیطبسته،

بیشتروبیشتردردلشورههاواضطرابهایمانقشاساسیدارند.

  پرنده تا وقتی که درون قفس باشد، 
نمی داند پرواز چیست و با حسرت به بیرون می نگرد. 
اما وقتی آزاد می شود، پرواز را یاد می گیرد...

بعضیوقتهااحسللاسخسللتگیزیادیمیکنیم.مثًادرپایانیکروزکاری
معمولی،دچارانقباضاتعضانی،سردردوکمردردهایبیدلیلمیشویمیابعضی

افرادقبلازاینکهبهمحلکارخودبروند،اینحاالترادارند.
دوسللتداشتیدکهمیتوانستیدگوشیتلفنراازپنجرهبهبیرونپرتابکنید،

ماشینخودرادرترافیکرهاکردهویاشغلتانراعوضمیکردیدو....
طیگفتگوییکهباچندنفرازدوستانمداشتم،خیلیازمواردباالوحتیشدیدتر
ازآنراهمتجربهکردهاند،مشللکلیکهنهمنونهشللما،بلکهسراسرجهانباآن

دستوپنجهنرممیکنیم.
تاحاالشدهکهکمیفکرکنیدودالئلاینمواردرابررسینمایید...

بایدبگویمکهمتأسفانهعلتاصلیهمهاینمشکات،فقطوفقطاسترسهست.
عواملاسللترسزاهمیشهوجوددارندومادرکنترلکردنآنهاناتوانهستیم!

چرا؟
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چونفکرمیکنیمکهعلتاصلیاسترسهایمااینعواملهستند،ولیاینطور

نیست،بهاینعلتکهواکنشهمهیکساننیست.
اجازهدهیدکمیبیشللترتوضیحدهم.علتاصلیاسترسهایروزانهمافقطو
فقطخودمانهستیمبلهدرستفهمیدید،اینمنهستمکهتعیینمیکنمدربرابر
اینعواملچهرفتاریراازخودمبروزدهموچهپاسللخیاواکنشللیرادرشرایطو

موقعیتهایمتفاوتداشتهباشم.
یکللیازاصلیتریندالئلاینواکنشها،افکارذهنللیمنفیوترسهایواهی
مانسللبتبهموقعیتهایمختلفزندگیمیباشللدکهفلجکنندهاسللتومانعاز

تصمیمگیری،اقدامبهموقعوحرکتروبهجلومیشود.

  در لحظه حال زندگی کنید 
و با وجود ترس هایتان اقدام کنید.

همین االن انجامش بده! ..................................................................................

ق��دم اول «« خودتان را ترغیب و تش��ویق کنید ک��ه بخواهید رفتارتان را تغییر 
دهید و بدانید که چطور رفتار و عادات اشتباه را اصالح کنید.

قدم دوم «« در حفظ سالمتی که باالترین نعمت است کوشا باشید و قدر تک تک 
لحظه های زیبای زندگی خود را بدانید.

قدم س��وم «« قلم و کاغذی را که گفتم،آماده کنید و از افراد موفق و مثبت هم 
برای تغییر رفتار کمک بگیرید.





استرس را
 بشناسم!
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  اول بنویس و امضاء کن 
چون تا تعهد ندهی هیچ اتفاقی نمی افتد.

همین االن انجامش بده! ..................................................................................

من ....................... قول می دهم که برای کاهش استرس هایم، روزانه تمامی 
موقعیت های اس��ترس زا را ب��ه همراه واکنش های خودم در دفترچه یادداش��ت 

استرس ثبت کنم.
امضاء     

تاریخ  ....../....../............     

میتوانیدازلیستزیربهعنوانراهنمااستفادهکنید،ولیمطمئناًلیستکاملی
نیستوهرشخصیبنابهنیازخودشوشناختیکهازخودشدارد،بایدبااضافه

کردنمواردبیشترآنراتکمیلکند.
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-نگرانیدرموردپول،منبعاصلیاسترسدرزندگیهاست.
-تغییراتتکنولوژی،منابعجدیداسترسهستند.

-بهخودمقولمیدهمکه،استرسهایروزانهخودمرایادداشتکنم.
-اولینگامیکهبرمیدارمبایددرجهتدرستباشد.

-اولیناقدامبرایمدیریتاسترس،آگاهیازاسترسوریشههایآناست.
-باآگاهیازاسترسهایخودم،اشتیاقزیادیبرایرهاییازآنخواهمداشت.

-آرزوهایخیلیبزرگوغیرواقعیمیتوانندمنبعاسترسباشند.
-احساسعدمتواناییدرشرایطمختلفباعثاسترسمیشود)خودمانراباور

کنیم(.
-باورکنیمکهاسترسباعثمرگوتهدیدمانخواهدشد)استوارباشیم(.

-عکسالعملبهاسترسهایکوچک،باعثاسترسبیشترومستمرمیشود.
-استرسچاشنیزندگیاستومیتواندنیرویمثبتیدردرونمایجادکند.
-استرسکموبیشازحدخوبنیست،میزانمتعادلاسترسراپیداکنم.

-باورکنیدیانه،بیشتراسترسهایماخودساختهاست.
-استرسمیتواندمارازندانیکند.

-عضاتواعضایبدنمن،اهدافاولیهاسترسهستند.
-استرسمیتواندباعثآبریزشبینیشود.

-استرسخوب،میزانلذتورضایتاززندگیراافزایشمیدهد.
-یادگیریمدیریتوکنترلاسترسازآنچهفکرمیکنید،سادهتراست.

-بهآرامیشروعکنموخودمراخستهنکنم.
-یادگیریهرمهارتجدیدیزمانبراست.

-باتغییراتکوچکدرسبکزندگی،رژیمغذاییوورزشبااسترسمقابلهکنم.
-کمبودوقتمیتوانداسترسزاباشد.

-بینظمیمیتواندریشهتماماسترسهاباشد.
-تعللمولداسترساست.
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-بیخوابیهماسترسزااست.

-کمالگراییباعثاتافوقتواسترسزیادمیشود.
-عواملدرونیهرشخصیاسترسایجادمیکند.
-احساسگناهکردنباعثاسترسبیشترمیشود.

-مسائلرابیشازحدبزرگکردن،فاجعهآمیزکردنووحشتناککردنباعث
استرسبیشازحدخواهدشد.

-خشمسامتجسموروانراتهدیدکرده،روابطبادیگرانراتخریبمیکند
واسترسراافزایشمیدهد.

-بخشش،میزاناسترسراکاهشوانتقام،میزاناسترسراافزایشمیدهد.
-نتیجهگیریهللایآنی،قضاوتکردندیگران،کنتللرلوتغییردادندیگران،

نگرانی،احساسکنترلنداشتنو...استرسراافزایشمیدهند.
-ارزشهاواهدافیکهشفافسازینشدهاند،استرسایجادمیکنند.

-منبعبسیاریازانواعاسترس،احساسکنترلنداشتنوازپادرآمدناست.
-مدیریتاسترسمامانندمدیریتوزناست!

-موقعیتهایپراسترساحتمالدچارشدنبهافسردگیرابیشترمیکند.
-هیچشغلبدوناسترسیوجودندارد.

همین االن انجامش بده! ..................................................................................

روزانه دو بار و هربار فقط به مدت 30 دقیقه تمام وسایل ارتباطی و تکنولوژیکی 
را خاموش کنید، تا آرامش روان را احساس کنید.
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اصاًل چرا باید استرس را مدیریت کنیم؟ 
آیادوستداریداسترسهایتانراکنترلکنید؟

اگرمیخواهیدسللامتیخودراحفظکنید،عمرطوالنیتریداشتهباشید،از
زندگیلذتبیشتریببریدوهمیشهپرانرژیباشید،بهفکریکبرنامهمؤثرمدیریت

استرسباشید.
نکتهمهماینجاستکهکسانیازمبارزهبااسترسسربلندوپیروزبیرونمیآیند

کهخودشاناقدامکردهاندویکراهنمایخوبومؤثردارند.

چگونه استرس نداشته باشیم؟
اگرباماهمراهباشید،یادمیگیریدکه:        

-میزاناسترسخودتانرابشناسیدوعواملاسترسزاراخنثیکنید.
-تنشرادرخانهومحلکارکاهشدهید.

-خودتانوتواناییهایتانراشناختهوبهقدرتدرونیخودپیببرید.
-بزرگترینمنابعاسللترسرادرزندگیشللخصیوحرفهایشناساییکردهو

شروعبهکمکردنآنهاکنید.
-اگردارومصرفمیکنید،بدونهیچداروییبهآرامشبرسید.

-تکنیکهایسادهوراحتکاهشاسترسرابیاموزید.
-خشمونگرانیرارهاکنیدوشادتر،سالمتروموفقترباشید.

-راهآرامشدرطوفانراپیداکنید.
-زمانرامدیریتکنید.

-ازوقتواسللتعدادهایخودتانبهطورمؤثراسللتفادهکنیدتااسترسباعث
خاقیتتانبشودنهتخریبخویش!
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-افرادمشکلدارراکنترلکنید.

-ذهنخودتانراازافکارمضرومخربآزادکنید.
-تأثیراتمثبتومنفیاسترسرابشناسید.

-اگربینظمیهایوجوددارد،آنهارابرطرفکنید.
-مزاحمتهایناخوشایندرابهحداقلبرسانید.

-کمالگرانباشید.
-ویکبرنامهیکاملبرایزندگیشادتر،سالمترومقاومدربرابراسترسایجاد

کنید.

فقط قبل از شروع، این سواالت را حتماً از خودتان بپرسید؟؟؟

-چرااخیراًاحساساسترسبیشتریداشتهام؟تاچهحد؟
-استرسمنناشیازچیست؟ریشهاسترسمنکجاست؟

-تأثیراسترسرویمنچگونهبودهاست؟
-آیایکاسترسهمهگیرراتجربهمیکنم؟
-استرسچیست؟آیامیتواندخوبباشد؟

-چطورمیتوانمازگرفتگیعضاترهاشوم؟
-چطورمیتوانمبهطورصحیحنفسبکشم؟

-چطورمیتوانمذهنخودمراآرامکنم؟
-آیاخوابراحتوکافیدارم؟

-آیااغلباوقاتذهنممشغولاستوتمرکزبرایممشکلاست؟
-آیانگران،زودخشموناراحتهستم؟

-چهمهارتهاییرابرایمدیریتوکنترلاسترسبیاموزم؟
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-چطورزمانخودمرامدیریتکنمتازمانمرامدیریتنکند؟
-چطورمیتوانمباتغییراتکوچکدرسللبکزندگی،نتایجفوقالعادهایراکسب

کنم؟
-رازهایتفکرمقاومدربرابراسترسچیست؟

-چطورمیتوانمبرخشمخودمغلبهکنم؟
-چطورمیتوانمنگرانیهایخودمراازبینببرم؟
-چطورمیتوانمافرادمشکلدارراکنترلکنم؟

-اهداف،ارزشهاونگرشهایمندربرابراسترسچیست؟
-چطورمیتوانمدرمحلکار،استرسراازبینبردهوباآرامشبیشتریبهخانه

آمدهوآنراحفظکنم؟
-چراروزهایکاریراشبقبلازآنشروعمیکنم؟!

-چهچیزهاییرامیتوانمتغییردهم؟
-چطورمیتوانممدیریتاسترسراتبدیلبهیکعادتکنم؟

-چطورمیتوانمعمرطوالنیوسامتداشتهباشم؟
-چطوربرنامهمدیریتاسترسمنباعثاسترسبیشترنشود؟

جعبهابزارمخصوصاسترسهایما،فقطوفقطبرداشتهایذهنیماازشرایط
وموقعیتهایمختلفاست.بهشماپیشنهادمیکنمکهازهمیناالنیکجعبه
ابزارشاملتکنیکهاوراهکارهایکاهشاسترس،مختصخودتانایجادکنید،تا

درمواقعلزوم،ازابزارموردنیازخوداستفادهنمایید.
درانتهایاینکتابمیتوانیدبهجعبهابزارمدیریتوکنترلاسترسمن مراجعه
کنیدونمونهایازابزارهاوتکنیکهاییراکهجمعآوریکردهام،مشاهدهکنید.البته
اینلیستراهمیشهاصاحمیکنمودرزندگیشخصیوکاریخودم،حتماًازآنها
استفادهمیکنم.مطمئنهستمکهاگرازاینجعبهابزاراستفادهکنیدوتکنیکها
وراهکارهایگفتهشللدهراانجامدهیدوبهآنهاعملکنید،بعدازمدتیخواهید
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توانستبهاهدافخودبرسیدوآرامشواقعیراتجربهکنید.

تکنیک ها و راهکارها 
چطور استرس را کنترل کنیم؟ 

5 گام اصلی
چطوراسللترسراکنترلکنیم؟وتاآخرعمردربرابرعواملاسللترسزاایمن
باشیموپاسخمناسبیراازخودماننشانبدهیم؟درهرسطحووضعیتیکهباشیم
میتوانیمدربرابراسترسمقاومتایجادوآنرابهطورمؤثریکنترلکنیم. واکسن

قویبرایایمنسازیدربرابراسترس،ذهنمامیباشد.
همیشللهاینطورفکرکنیدکهامروزصبحکهازخواببیدارمیشومتاشبکه
دوبارهبهرختخواببرمیگردم،بامیزانزیادیاسترسروبروخواهمشدوبایدزرنگ

باشموآنهاراپیشبینیکنمواقداممناسبیداشتهباشم.
مادرطولروز،امتحانهایزیادیمیدهیموبایددرهمهآنهاقبولشللویم.
حاالکسیکهخودشراازقبلبرایامتحان)حتیخیلیساده(آمادهنمیکند،به

نظرشماچهنمرهایمیگیرد؟
برایکنترلاسترس،حتماًاز5گاماصلیزیراستفادهکنید.

پنج گام اصلی
  پیش بینی و برنامه ریزی 

همهماموقعیتهاوعواملاسللترسزایزیادیراتجربهکردهایمکهاکثرآنها
تکراریهستند،ولیبازهمپاسخمناسبیازخودماننشاننمیدهیم.بههمیندلیل
بایدداخلدفترچهیادداشت،حداقلبهمدتیکماهوهرروز،عواملاسترسزارابه

همراهواکنشهایمانبنویسیموبهآنهااز۱تا۱۰نمرهبدهیم.
بعدازچندبارنوشللتنوتمریناینکار،درصدبسیارباالییازعواملاسترسزا
راشناسللاییکردهایمومیتوانیمیکبرنامهریزیخوببرایواکنشهایخودمان
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طراحیکنیم.
برایشناساییعواملاسترسزا،ازسواالتزیراستفادهکن:

چهکسی؟چهچیزی؟چهموقع؟کجا؟چرا؟چگونه؟
ازقبلپیشبینیکنوآمادهباش.

  آرامش داشته باشیم و واکنش فوری نشان ندهیم.
وقتیکهباعواملاسللترسزاروبرومیشللویم،آرامشداشتهباشیم،چندنفس
عمیقبکشللیموتعادلخودمانراحفظکنیم. موقیعتهایمختلفراشللخصی
نکنیم،همهچیز،تنهابرایمااتفاقنمیافتد.دیگرانهمخیلیازعواملاسترسزارا
تجربهکردهاند.فقطخونسردباشوآرامشخودتراحفظکنواقداممثبتانجام

بده.مطمئنباشکهاسترسعقبنشینیخواهدکرد.

  کنترل تمام اعضای بدن را در دست بگیریم.
ماقدرتکنترلتمامشللرایطراداریمومسللئولیتصددرصدزندگیبرعهده
خودماناست. سامتینعمتیبزرگازسویخداونداستوبایدمواظبآنباشیم.
هروقتباعواملاسللترسزاروبروشللدی،قبلازهللرکاری،نفسعمیقبکشو
عضاتبدنتراشلللوسللفتکن،تاتماماعضایبدنهماهنگشدهوبهحالت

تعادلبرسند.
منخودمدربرابرعواملاسللترسزا،اینتکنیکسللادهراانجاممیدهموتأثیر

مثبتآنرامیبینم.

  از سرعت زندگی کم کنیم.
وقتیکهباعواملاسللترسزاروبرومیشللویم،دوستداریمکهخیلیزودباآن
مقابلهکنیمواقداموواکنشفورینشللاندهیم.ازقدرتدرونیخودماناستفاده
نمیکنیم.درنتیجه،خیلیزودخسللتهشللده،عضاتمانآسللیبدیدهوآرامش
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خودمانراازدستمیدهیم.

خداوندماراطوریخلقکردهاسللتکهقدرتروبروشللدنباتمامسختیهاو
مشکاتراداریمومیتوانیمهمهاینمسائلرابااستفادهازقدرتتفکرحلکنیم.
بارهابرایمناتفاقافتادهکهوقتیخواستمباعجلهکاریراانجامدهم،کنترل
خودمراازدستدادمواصًایادمرفتهکهچهکاریقراربودهانجامدهم.مطمئنم

کهشماهمتجربهکردهاید.
یادمانباشدکهسرعتحرکاتزندگیراکمکنیموباآرامشپاسخگوباشیم.

فراموشنکنیمکهماموفقوقدرتمندزادهشدهایم.

  درباره اهداف خود مثبت اندیش باشیم.
ازاهدافوآرزوهایواقعیخودتانبرایکنترلکردناسللترساسللتفادهکنید.
هدفهایمامعجزهمیکنند.اگرافکارمثبتوزندگیهدفمندیداشللتهباشللیم،
مطمئناًعواملاسللترسزانمیتوانندبهماآسللیبیواردکنند،چونهمیشهآماده
هسللتیم.درموقعیتهایبدهماهدافخودترایللادآوریکنوبهآنچیزیکه

میخواهیفکرکن.
قدرتعواملاسترسزاراباافکارودیدگاههایخوشبینانهخنثیکن.

تکنیک ها و راهکارهای مردم برای کاهش استرس
تااینجایکتاببهاندازهکافیدربارهاسترسومنابعاسترسآگاهیپیداکردید

ونیازنیستبیشترازاینتوضیحدادهشود.
حاالوقتآنرسللیدهکهشروعبهساختجعبهابزارمدیریتاسترسخودتان
بکنید.فقطقبلشبازهمبهسراغنظراتمردمبرویموببینیمکهآنهاچهتکنیکها

وراهکارهاییرابرایکاهشاسترسخودبهکارمیگیرند؟
۱(خودمرابرایشرایطوموقعیتهایمختلفآمادهمیکنم.بهطورمثال:اگر
قراراسللتبهیکمسافرت7روزهبروم،تماموسللایلموردنیازازقبیللباس،نخ
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سوزن،کفشاضافهوغیرهراازقبلآمادهکردهوهمراهخودمبرمیدارم.
۲(آبخنکمیخورم.
۳(تنفسعمیقوآب.

۴(آموزشوکسبدانشالزمدرزمینههایموردنظرهرشخص.
5(استفادهازمایعات–تمرینوتکرار–شرکتدرکاسهایمرتبط.

۶(راهکارمشخصیندارموفقطسعیمیکنمراهحلیمنطقیبرایاینموضوع
پیداکنم.

7(اسللترسدربرخیانسللانهاباهیچراهکاریدرماننمیشود،آنهابرایهر
کاریحتیپوشیدنلباسهماسترسدارند.بنابراینبایدراههایمدیریتاسترس

راپیداکرد.
8(برنامهریزیبرایآینده،شناساییعواملاسترسهرنفروارائهراهکارمتناسب

باآن.
۹(انجامکارهاییکهدرآنغرقشوموبهتریننوعآن،گوشدادنبهموسیقی

است.
۱۰(توکلبهخدا،تاش.

۱۱(تمرینوتمرین،رفتنبهدلترسها.
۱۲(استرسهایخودرابنویسیدوبهخودبگوئید:درنهایتتماممیشود.

۱۳(خودشناسیاسترسراکممیکند.
۱۴(مللنباخودمصحبتمیکنموبهخودماعتمللادبهنفسمیدهمومدام

موفقیتوعبورازسختیهارابرایخودمتصویرسازیمیکنم.
۱5(مهارتتنفسصحیح،ورزش،افزایشمهارتهایمربوطهدرهرکاری.

۱۶(تنفس،قرآنخواندن،گوشدادنبهموسیقی.
۱7(باالبردنمهارتوهمراهیبااشخاصیکهمهارتهایباالییدارند.

۱8(نفسعمیقمیکشم،اگرافکاراسترسزابهسراغمبیاد،باتکاندادنسربه
چپوراست،محکموسریعاسترسذهنیخودرادورمیکنم.
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۱۹(کشللیدننفسعمیق،خواندنذکرهاییمثلاالبذکراهللتطمئنالقلوب،

خواندنآیتالکرسی،باالبردناعتمادبهنفس.
۲۰(نامخدابهترینراهکاراست.

۲۱(توکلبهخداوبهیادخدابودنونتیجهکارهارابهاوسپردن،نفسعمیق.
۲۲(نفسعمیق،خواندنآیتالکرسی،صلوات،افزایشاعتمادبهنفس،افزایش

آرامشروحی.
۲۳(اعتمللادوتوکلبهخداوسللپردننتیجهکارهابللهویواعتقادبهاینکه
خداوندشاهدوناظرکارهایماومراقبومحافظماست،استرسواضطراِبپیش

ازانجامکاروشکبهنتیجهحاصلهراازبینمیبرد.
۲۴(هماهگیمردمودولتدرموردامورمالی.

۲5(نفسعمیقکشیدن،راهندادنافکارمنفیبهذهنومثبتنگریدررابطه
بامشکلیکهباعثاسترسمیشود.

۲۶(ایجادارتباطباافراد،درمحلکاروخانه،مشللورتبامشللاورانودوستان
نزدیک،بیشتردرجمعبودن.

۲7(نفسعمیق،فکرکردنبهچیزهایخوب،خوردنکمیآب،بستنچشمها
وتصویرسازیذهنی.

۲8(تکراروتمرینومواجههباموارداسترسزا.
۲۹(نمازخواندن،صلواتفرسللتادن،ذکرگفتن،خواندنآیتالکرسی،تمرکزو

خندیدن.
۳۰(منحرفکردنذهنخودازموضوعیکهاسترسراایجادکردهاست.

۳۱(نفسعمیق،صلوات،تلقینبهخودوتواناییانجامکارها.
۳۲(نفسعمیق،خودگوییمثبت،تجسللمدستاوردیکهبعدازرسیدنبهآن

خواستهاسترسزاکسبمیکنیم.
۳۳(بیخیالی،تکنیکهایتنفسی،ورزش.

۳۴(بهبودفردیوعزتنفسکمکزیادیمیکند.
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۳5(فقطدویدنهایطوالنیمدت.
خوب،نظراتدیگرانراخواندید.شللمابرایکاهشاسللترسچهتکنیکهاو

راهکارهاییراانجاممیدهید؟

همین االن انجامش بده! ..................................................................................

چه تکنیک ها و راهکارهایی برای کاهش استرس خودتان به کار می گیرید؟

میتوانیللدازاینکتابکمکبگیریدوگامبللهگامباآنپیشبروید.تکنیکهاو
راهکارهایبسیارزیادیرابرایتانخواهمگفتکهباعملکردنبهآنها،مهارتهای
شماافزایشخواهدیافتودرمواجههباشرایطاسترسزا،فوقالعادهعملخواهیدکرد.

فقطفراموشنکنیدکه:

  روش های رسیدن به آرامش عمیق را به تدریج یاد خواهید 

گرفت، لذا انتظار موفقیت زودهنگام نداشته باشید.
منصادق عباسی،بهشماقولمیدهمکهاگربهمواردگفتهشدهعملکنیدو
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جعبهابزارمخصوصخودتانرابسازید،مطمئنمکههمهاینتکنیکهاوراهکارها
بهعادتهایروزانهشللماتبدیلشدهوتواناییهایتانراباالخواهدبردوصددرصد
درانجامامورروزمرهزندگی،آرامشبیشتروعملکردبهتروبازدهیباالتریخواهید

داشت.
  هدف اصلی، رسیدن به آرامش می باشد.





نقطه ی پایان...
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جعبهابزارمدیریتوکنترلاسترس
 تنفس یکنواخت، آرامش بخش، عمیق و منظم داشته باشید.

یکیازضرورتهایزندگیما،تنفسصحیحمیباشد.همهمامیدانیمکهباید
نفسبکشیم،اماشیوهصحیحواصولینفسکشیدنرانمیدانیم.

حاالچرانفسکشیدناینقدرمهماست؟ممکناستکهسوالزیررابپرسید
کهسللوالخیلیازکسانیاستکهمنباآنهامصاحبهکردهاموتنفسرامسئله

پیشپاافتادهایمیدانندواصًابهآنتوجهینمیکنند.
مگرمیشودفعالیتهایغیرارادیروزانه،مثلنفسکشیدن،نادرستانجامشوند؟
اینمسئلهخیلیمهمترازآنچیزیاستکهشماتصورمیکنید.تنفسصحیح،

یکیازسادهترینوبهترینروشهایرهاییازاسترسمیباشد.
باهرنفسیکهمیکشیم)باعملدم(مقدارزیادیاکسیژنراواردریههایخود
میکنیموباعملبازدم،دیاکسیدکربنحاصلازسوختوسازسلولهایبدنرا

بهبیرونانتقالمیدهیم.

اثرات بد نفس کشیدن

	.مانعخروجگازهاوسمومازبدنتانمیشود
	.اکسیژنکمتریبهجریانخونمیرسد
	.اکسیژنکمتریبهمغزمیرسد
	.ضربانقلبوفشارخونشماراباالمیبرد
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	،درنتیجهباعثاسترس،اضطراب،پریشانی،عدمتعادل،احساسگیجی
سردرد،خستگیوغیرهمیشود.

اغلبمردمبهصورتناآگاهانهنفسمیکشندوفکرمیکنندکهنفسکشیدن
بهصورتغیرارادیاست.

امروزهفقطخوانندگان،بازیگران،شناگران،موسیقیدانانیکهباآالتموسیقی
بادیکارمیکنندوبعضیازمربیانیوگا،شللیوهتنفسصحیحیدارندوبقیهبه

صورتنادرستنفسمیکشند.
تنفسناقصونادرسللتیعنیاینکهباکمکقفسهسینهوشانههایتاننفس

میکشیدودوستنداریدهنگامتنفسشکمخودتانرابیروندهید!

ارزیابی تنفس شما

دراینمرحله،شماازشیوهتنفسصحیحخودتانآگاهمیشویدوبایکآزمایش
سللادهمتوجهخواهیدشدکهآیاتنفستانباعثکاهشاسترسمیشودیانه؟آیا

تنفستانآرام،یکنواختومنظماست؟

همین االن انجامش بده! ..................................................................................

چگونه نفس می کشم؟
1( به پشت بخوابید. چشمانتان را ببندید.

2( دست راست خود را روی شکم و دست چپ را روی قفسه سینه بگذارید.
3( فقط سعی کنید از نحوه نفس کشیدن خودتان آگاه شوید.

برایانجاماینکارمیتوانیدفایلصوتیارزیابیتنفسراازسایت،بهآدرسزیر
دانلودکردهواستفادهکنید.

AramRavan.com/SM



81

س  
ـرت

اس
ل  

ـو
مپـ

آ
تنفسصحیحبدینصورتاست:

۱(دستیکهرویشکمقراردارد،درزمانیکهنفسرافرو
میبرید)عملدم(،بایدبهسللمتخارجودرزمانبازدم،باید

بهسمتداخلحرکتکند.
۲(دسللتیکهرویقفسهسللینهقراردارد،درزماندمو
بازدمبایدثابتباشللدوباالوپاییننرود.اگرهمحرکتیکرد

بایدبهدنبالباالآمدنحرکتشکمباشد.

تنفس آگاهانه

قدماول،افزایشآگاهیازعادتنفسکشیدنمیباشدواینکهبدانیم،یادگیری
ایللنتکنیک،فقطبرایباالبردنمهارتهایماورسللیدنبهآرامشدرشللرایط

گوناگوناست.
همانطورکهگفتیم،اسللترسمشللکلاصلیقرنحالحاضرمیباشدوروزانه
باشللرایطوموقعیتهایمختلفیروبرومیشللویموخیلیزودتنفسماسطحی

میشود.
بهطورمثال،وقتیقراراستدرجمعیصحبتکنید،بامشتریمهمیماقات
دارید،باهمکارانخودسللروکلهمیزنید،بافردیخشللمگینبرخوردمیکنیدو
موقعیتهاییازاینقبیل،بایدیادمانباشدکهتنفسصحیح،آرام،یکنواخت،منظم

وآگاهانهداشتهباشیموسامتیخودمانراحفظکنیم.
گاهیاوقاتتنهاچیزیکهباعثایجادیکاحسللاسخوبمیشود،فقطیک

تغییرسادهوکوچکاست.
وقتیازتنفسکردنخودتانآگاهمیشللویدوبهدنبالاصاحشیوهتنفستان

هستید،ذهنشماآرامشدهوجسمتاننیزدرحالتآرامشقرارمیگیرد.
بهایننکتهتوجهکنیدکهتعییر،نیازبهزمانداردوهیچوقتعجلهنکنید.هدف
مادستیابیبهیکالگویتنفسیصحیحوکاهشاسترسمیباشد،نهافزایشآن.
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ازهرفرصتیبرایتنفسآگاهانهاستفادهکنیدتاآنرابهصورتعاداتروزانه
خوددرآورید.منخودم،اولباهمینکارشروعکردموبهمرورزماناینتکنیکرا
بهعادتروزانهخودمتبدیلکردمواالنخیلیراحتازطریقشکمنفسمیکشم

واحساسبسیارخوبیدارم.
بایادگیریتمریناتتنفسللی،میتوانیدبهعنوانمهارتهایآرامسازیدرهر
زمانومکانازآنهااستفادهکردهونتایجفوقالعادهاینتمریناترامشاهدهکنید.
روشهاییساده،کوتاه،مفیدورایگانکهتقریباًهمهجاقابلاستفادهاست.مثل
پشتمیزکار،هنگامسخنرانیوصحبتدرجمع،درماشین،قطاریااتوبوس،هنگام

خریدکردن،قرارهایکاریمهموغیره.

تنفس شکمی یا دیافراگمی

نفسکشللیدنازشکم،مؤثرترینشیوهتنفسیاسللتوبهآرامششماکمک
زیادیخواهدکرد.

کارسختینیستفقطمثلنوزاداننفسبکشید!
۱(بهپشللت،روییکفرشیاپتودرازبکشللیدویکبالشنرمرازیرسللرتان
قراربدهید.پاهایتانرابهسمتجلودرازکنید،بهطوریکهکمیجداازهمقرار
بگیرند.دستهایتانرابهآرامیرویزمینقراردهید،بهطوریکهکفدستهابه

سمتباالباشد.
۲( حاالچشمانتانراببندیدوفقطبهنفسکشیدنخودتوجهکنید.

۳( دستراستخودرارویشکمقراردهید،جاییکههنگامدموبازدم،بیشتر
باالوپایینمیرود.

۴( بهآرامیکفهردودسللتیایککتابرارویشللکمخودقراردهید.نفس
بکشید.توجهکنیدکهباهرباردم)فروبردننفس(،شکمشماچقدرباالمیرودو

باهرباربازدم)بیروندادننفس(،شکمشماچقدرپایینمیرود.
5( قبلازشللروعتمریناتتنفسللی،بینیخودراپاککنید.بابینیعملدمو
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بازدمراانجامدهیدونفسبکشید.

۶( اگردرتنفسشکمیمشکلدارید،باعملبازدم،کفدستخودرارویشکم
فشاردهید.بعدوقتیعملدمعمیقراانجاممیدهید،اجازهدهیدکهکفدست

شمارویشکمباالبیاید.
7( آیاقفسللهسینهشماباالوپایینمیرودوباحرکتشکمهماهنگاست،یا
دچارگرفتگیشدهاست؟چنددقیقهایصبرکنیدوبهقفسهسینهاجازهدهیدتا

ازحرکتشکمپیرویکند.
8( اگللربازهمباانجاماینتمرینمشللکلداریدونمیتوانیدهللوارابهداخل
شکمتانببرید،رویشکمخودبخوابیدوسرتانرارویدستهایتانکهرویهمتا
شدهاندقراردهید.یکنفسعمیقشکمیبکشیدتااحساسکنیدکهشکمتانبه

سمتزمینفشارواردمیکند.
۹( تللااینجایکارخیلیخوبپیشرفتید،فقطایللنکارراروزانه5بارانجام
دهیدتابهعادتهایروزمرهشماتبدیلشودوبهصورتناآگاهانهتنفسشکمی

انجامبدهید.

تنفس عمیق

روشهایبسللیارزیادیبرایانجاماینتمرینللاتوجوددارد،ولیمندوروش
عمدهرابهشماآموزشخواهمداد.درضمن،منخودمسعیمیکنمکهازتمامی
روشهللااسللتفادهکنموروزانهحداقلیکسللاعت،بهصللورت5مدت۱۰تا۱5

دقیقهایرابهتمریناتتنفسیاختصاصمیدهم.

روش اول:
۱(رویزمینبهپشللتبخوابیدوسرتانراروییکبالشنرمقراردهید.حاال

چشمانتانراببندید.
۲( زانوهایتانراخمکنیدوکفپاهایتانراصافرویزمینقراردهید.



84

س  
ـرت

اس
ل  

ـو
مپـ

آ

۳( دستراستخودتانرارویشکمودستچپرارویقفسهسینهبگذارید.
۴( بادهانبستهوبهآرامیازبینینفسبکشید.نفسآراموعمیقبکشید.

5( درحالیکهنفسخودرافرومیبرید)دم(،شللکمرابهسللمتبیرونفشار
دهید،طوریکهحرکتدستراسترابهسمتباالاحساسکنید.

۶( اینوضعیترادوثانیهحفظکنید.
7( حاالنفسخودرابهآرامیازبینیخارجکنید)بازدم(.خالیشللدنشکمو

حرکتدستراستبهسمتپایینرااحساسکنید.
8( مرحله۱تا7را،۴بارتکرارکنید.

روش دوم:
۱(روییکفرشیاپتودرازبکشیدوسرتانراروییکبالشنرمقراردهید.

چشمانتانراببندید.
۲(زانوهایتانراخمکردهوپاهارا۲۰سللانتیمترازهمبازکنید.ستونفقرات

بایدکشیدهومستقیمباشند.
۳(دستراستخودتانرارویشکمودستچپرارویقفسهسینهبگذارید.

۴(بادهانبستهوبهآرامیازبینینفسبکشید.نفسآراموعمیقبکشید.
5(لبخندیبزنیدودرحالیکهنفسخودرافرومیبرید)دم(،شکمرابهسمت

بیرونفشاردهید،طوریکهحرکتدستراسترابهسمتباالاحساسکنید.
۶(اینبارنفسخودراازطریقدهانخارجکنید.آروارهها،زبانودهانبایددر
شللرایطآرامیقرارداشتهباشند.خالیشدنشکموحرکتدستراستبهسمت

پایینرااحساسکنید.
7(مرحله۱تا۶رابهمدت5تا۱۰دقیقهبانفسکشیدنهایآراموعمیقادامه

دهید.روزییکیادوباراینتمرینراانجامدهید.
8(درصورتتمایلمیتوانیدزمانتمرینرابه۲۰دقیقهافزایشدهید.
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نکات مهم

۱(رویباالوپایینرفتنشللکمدقتکنیدوبهعملدمیااکسیژنگیری)فرو
بردننفسبهداخلریهها(وبازدمیاخروجدیاکسللیدکربن)بیروندادننفساز

داخلریهها(توجهکنید.
۲(اینتمرینرادروضعیتهاینشستهوایستادهنیز،انجامدهید.

۳(باانجامتمرینهایزیاد،میتوانیدبدونگذاشللتندسترویشکموقفسه
سینهاینتمرینراانجامدهید.

۴(هرگاهطیانجامتمریناتتنفسللیاحساسسللردردوگیجیداشتید،فوراً
تمرینرامتوقفکردهوبهصورتمعمولینفسبکشید.سپستمریناترادوباره

شروعکنید.
5(برایافرادمبتابهبیماریهایتنفسللیمثلتنگینفس،نگهداشتننفس،
سختوناراحتکنندهخواهدبود.اینافرادبایدازنگهداشتننفسخودبهصورت

طوالنیمدتخودداریکنند.

تمرینات تنفسی

قبلازاینکهتمریناتتنفسللیراآموزشدهللم،ایننکتهرایادآوریمیکنم
کههدفازانجاماینتمرینات،فقطوفقطافزایشقدرتتنفس،یادگرفتنشیوه
صحیحنفسکشللیدن،کاهشاسترسهاودرنهایت،رسیدنبهآرامشجسمیو

روحیاست.
بایکجستجودراینترنتویاکتابهایدیگرمیتوانیدروشهایبسیارزیادی
براینفسکشللیدنپیداکنید.امامنتمامسللعیخودمراکردهامکهروشهایی

مناسبوکامًاکاربردیرادراینکتاببهشماآموزشدهم.
تمامیروشهایگفتهشدهراقبلازآموزشدراینکتاب،خودمانجامدادهوبه
بسیاریازدوستانومراجعانمآموزشدادهونتایجواثراتفوقالعادهآنرامشاهده

کردهام.
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مطمئنهستمکهاگرشماهماینتمریناتراحداقلیکبارتستکنیدوازبین
آنهاچندموردراکهدوسللتداریدانتخابکنیدوروزانهسیدقیقهانجامدهید،

بهتریننتایجراکسبخواهیدکردوآرامشعجیبیبهدستمیآورید.
دریادگیریاینتکنیکهابههیچوجهعجلهنکنیدواصًانگراننباشید،چون
مهارتآموزینیازبهزماندارد.سعیکنیدباآرامشبیشتریاینتمریناتراانجام
دهیدوهدفرافراموشنکنید.ماهموارهبهعنوانراهنمایشمادرکنارتانهستیم.
شماقدرتوتواناییخاصیداریدوبهزودیبهآنچهکهمیخواهیددستخواهید

یافت.

*تمرینتنفسیشماره1:تنفسمبتدیان
۱(اینروشیکیازسادهترینوبهترینشیوههاینفسکشیدنجهترسیدن
بهآرامشوکاهشاسترسمیباشد.حتماًازاینمرحلهشروعکنیدوسپسسراغ

روشهایدیگربروید.
۲(خیلیراحتوآرامبنشینید.یاروییکفرشیاپتودرازبکشید.

۳(دستراستخودرارویشکمودستچپرارویقفسهسینهقراردهید.
۴(ازطریقبینینفسبکشللیدوباالآمدندستراستخودراببینید،دراین

حالتدستچپکهرویقفسهسینهقرارگرفته،حرکتزیادیندارد.
5(وقتینفسمیکشللیدخیلیآرامودرذهنخودتانازشللمارهیکتاسلله

بشمارید.
۶(حاالنفسخودرابیرونبدهیدوهمزماندرذهنخودازشمارهیکتاچهار
بشمارید.دراینحالتدستراستکهرویشکمقراردارد،بهآرامیبهسمتپایین

میرود.
7(قبلازشروعتنفسبعدی،کمیمکثکنید.

8(دوبللارهمراحللل۱تا۶راانجامبدهید.ازهللرفرصتیبرایانجاماینتمرین
استفادهکنید.
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*تمرینتنفسیشماره2:تنفسکاملوپیشرفته

اینروشپیشرفتهتروکاملترازتمرینشماره۱استوبهشماکمکمیکند
کهعمیقترنفسبکشیدوازتمامظرفیتریههایتاناستفادهکنید.

دراینشیوهیکتنفسکاملومؤثرتریانجاممیدهیمکهبهآنذنهمگفته
میشود.

۱(درحالتراحتوآرامروییکپتویافرشدرازبکشید.میتوانیدرویتخت
خوابیاصندلیکهپشتآنمیخوابدنیزدرازبکشید.

۲(زانوهایتانراکمیازهمفاصلهبدهیدواگردوسللتداشتهباشید،میتوانید
چشمهایتانراببندید.

۳(دسللتراستخودرارویشللکم،روینافودستچپخودرارویقفسه
سینهقراربدهیدبهطوریکهباالوپایینرفتنحرکاتشکمرااحساسکنید.

۴(سعیکنیدآرامباشیدوازهرتنشیکهدربدنخودحسمیکنیدرهاشوید.
5(ُخببایکنفسعمیقازبینیشللروعمیکنیم،وقتیکههواراواردریهها
میکنیم،پردهیدیافراگمخودراکهبهقسمتشکمفشارواردمیکندوبهآرامی

شکمرابهسمتباالمیآورد،احساسکنید.

نکته:بهدسللتراسللتخودتوجهکنیدکهباحرکتشکمبانفسعمیقباال
میآیدودسللتچپکهرویقفسهسللینهقراردارد،خیلیکمحرکتمیکندو
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حرکتشتابعحرکتشکممیباشد.برایکمکبهنفسکشیدنخودازشانههایتان
استفادهنکنید.

خیلیآرامازطریقدهان،نفسخودرابیرونبدهید.وقتیکهنفسخودراخارج
میکنید،صدای“هو”درآوریدوببینیدکهدسللتراستباحرکتشکمبهسمت

پایینمیرود.
حاالکمیمکثکنیدومراحل۱تا۶رادوبارهانجامدهید.

اینتمرینراروزانه5تا۱۰دقیقهانجامبدهیدتاراحتیوآرامشرااحسللاس
کنید.

*تمرینتنفسیشماره3:تنفسبادکنکی
دراینروش،شمابهیکبادکنکنیازدارید،البتهدرذهنخودتان!

۱(تصویریکبادکنکرادرذهنخودتانبسللازید.بادکنکیکههنوزبادنشده
وخالیاست!

۲(چشمانتانراببندیدوتصورکنیدکهبهجایشکمشما،اینبادکنکخالی
قرارگرفتهاستودهانهورودیبادکنکدقیقاً،هماننافشماست.

۳(حاالازطریقبینی،نفسعمیقبکشللیدوتصورکنیللدکههوایبیرون،از
طریقنافواردبادکنکشدهوبادکنکخالیراپرمیکند.توجهکنیدکهباپرشدن

بادکنکخالی،شکمبهسمتباالمیآید.
۴(خیلیآراموازطریقبینی،هوارابهسمتبیرونهدایتکنید)عملبازدم(.
مجللدداًتصورکنیدکهباخارجکردنهواازبینی،هواازطریقنافخارجشللدهو

بادکنکبهآرامیخالیمیشودوبهحالتاولیهبرمیگردد.
5(کمیمکثکنید.دوبارهمراحل۱تا5راانجامدهید.فقطبادکنکراخیلی
J.نرموراحتودراندازهیمناسببادکنیدومواظبباشیدکهآنرانترکانید
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*تمرینتنفسیشماره4:تنفساضطراری

چگونهدرمواقعخیلیضروریدرستنفسبکشیمومیزاناسترسهایخودرا
درلحظهکاهشدهیموبهآرامشبرسیم؟

وقتیکهمشغولنگاهکردنتلویزیونهستید،دراینترنتجستجومیکنید،در
رختخوابخوددرازکشیدهایدومشغولاستراحتهستید،درحالخواندنکتاب
موردعاقهخودتانویاتفریحمیباشید،نفسکشیدنبرایشماکارمشکلینیست.
اماوقتیدرترافیکسنگینیگیرکردهاید،یکقرارکاریمهمدارید،درجلسه
مصاحبهاسللتخدامیحضوردارید،درجلسهخواستگاریهستید،معلمدرکاس
مشغولپرسشوپاسخازشماست،قیمتسهامشمابهشدتکاهشپیدامیکند

ودرکل،وقتیبایکضرباالجلروبرومیشوید،چهکارمیکنید؟
دراینمواقعبحرانی،شمابهشکلدیگریازنفسکشیدننیازداریدکهدرزیر

آموزشمیدهم:
۱(خیلللیآرامازطریللقبینی،یکنفسعمیقبکشللید،درحالیکهریههاو

لُپهایتانراپرازهوامیکنید.
۲(نفستانرابرایمدت۶ثانیهنگهدارید.

۳(حاالنفسخودرابهآرامیازطریقدهاننیمهبازبهبیرونانتقالدهید.به
طوریکههمههواراازریههایخودبهبیرونبفرستید.

۴(مراحل۱تا۳را،۳یا۴بارتکرارکنید.
5(بعدازتکرارمراحلفوق،آخرینهوایبازدمیراکهبهبیرونفرستادید،چند

ثانیهمکثکنید.
۶(حاالچندنفسمعمولیبکشید.

میتوانیدبهکارخودمشغولشوید.اینروشنفسکشیدنعمیقبایدشمارابه
حالتآرامشبرساندواسترسهایتانرادرلحظهکمترکند.البتهبهتمرینوتکرار

نیازداردتابهصورتناخودآگاهانجامشود.



90

س  
ـرت

اس
ل  

ـو
مپـ

آ

*تمرینتنفسیشماره5:تنفسآرامشبخش
اینتکنیکبهشماکمکمیکنددرموقعیتهایمختلفروزمرهخود،درخانه

یامحیطکار،باآرامشواثربخشیبیشتریبهانجاماموربپردازید.
شللماباتنفسآرامشبخشبهمغزخودپیغامیمیفرسللتید،مبنیبراینکه
کامًاراحتوآرامهستیدوباشرایطوعواملاسترسزاکنارآمدهاید.مغز،اینعضو
پیچیدهکهمرکزفرماندهیبدناسللت،نیزمتقابًابهبدندستورمیدهدکهآرام

باشدودرهمانوضعیتبماند.
تنفسآرامشبخش،تکنیکبسیارخوبومؤثریاستکهدراکثرموقعیتها،
بدونهیچگونهمزاحمتیقابلاسللتفادهاست.هرچقدربیشتراینتمرینراانجام

دهید،نتایجبهتروبیشتریخواهیدگرفت.
۱(روییکصندلیراحتبنشینید.خیلینرمنباشد.

۲(بهصندلیتکیهدادهواجازهدهیدپشتیصندلی،پشتشمارانگهدارد.
۳(شانههایتانراپایینبیاندازید.

۴(ستونفقراتوبازوهایتانراآرامورهاسازید.
5(ریههاوقفسهسینهخودراکامًاآزادورهاکنید.

۶(یکبازدمانجامدهیدوهوارابهبیرونهدایتکنید.
7(چندنفسعمیقبکشیدونفسخودراچندثانیهنگهدارید.

8(باهرنفسیکهمیکشیدازشماره۱تا۳بشمارید.
۹(باهرنفسیکهبیرونمیدهیدازشماره۱تا۴بشمارید.

*تمرینتنفسیشماره6:تنفس4462
اینتمرینخیلیسادهوجذاباستوبهروشزیرانجاممیشود.

۱(ازطریقبینی،نفسعمیقبکشید.
۲(سللعیکنیدنفسللیکهمیکشید،بهآرامیازشللمارهیکتاچهاردرذهن

خودتانبشمارید)مرحلهاول:۴ثانیه(.
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۳(بهمدتچهارثانیهمکثونفسخودراحبسکنید)مرحلهدوم:۴ثانیه(.

۴(حاالنفسخودرابهآرامی،دوبارهازطریقبینی،بیروندهیدوازشمارهیک
تاششدرذهنخودتانبشمارید)مرحلهسوم:۶ثانیه(.

5(بللهمحضاینکهعملبازدمراانجامدادید،ازشللمارهیللکتادودرذهن
خودتانبشمارید)مرحلهچهارم:۲ثانیه(.

۶(مراحلیکتاپنجرا،چهارمرتبهدیگرانجامدهید.
فقطخیلیبهخودتانفشللارنیاوریدوهروقتکهاحسللاسخستگیوسردرد
داشتید،بافاصلهتمرینرامتوقفکردهوکمیاستراحتکنید.دوبارهتمرینرااز

اولشروعکنید.

*تمرینتنفسیشماره7:تنفسیکدرمیانباکمکانگشتاندست

اینشللیوهتنفسللیبرایهمهافللرادوبه
خصوصکسللانیکهازسردردهایسینوسی
رنجمیبرند،بسللیارمفیداستومنتوصیه

میکنمکهحتماًاینروشراانجامدهید.

۱(بهحالتکامًاراحتوآرامبنشینید.
۲(انگشتاشاره)شماره۲(وانگشتمیانی)شماره۳(خودرارویپیشانیبین

دوابرو،قراردهید)دستچپیاراست،تفاوتیندارد(.
۳(حاالباانگشللتشست،سوراخبینیسمتراستخودراببندید)اگردست

راستخودرارویپیشانیقراردادهاید(.
۴(ازطریقسوراخبینیسمتچپخود،خیلیآرامنفسبکشید)عملدم(.

5(چندثانیهمکثکنید.
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۶(حاالباانگشللتشماره۴خود،سللوراخبینیسمتچپراببندیدوسپس
سوراخبینیسمتراسترابازکنید.

7(بهآرامینفسخودراازطریقسوراخبینیسمتراستبیروندهید)عمل
بازدم(.

8(اینبارازطریقسوراخبینیسمتراست،خیلیآرامنفسبکشید)عملدم(.
۹(بازهمبهمدتچندثانیهمکثکنید.

۱۰(حاالسللوراخبینیسمتراسللتراباکمکانگشتشستخودببندیدو
سپسسوراخبینیسمتچپرابازکنید.

۱۱(بهآرامینفسخودراازطریقسوراخبینیسمتچپبیروندهید)عمل
بازدم(.

۱۲(مرحله۴تا۱۱راتکرارکنید.
تمرینفوقراابتداازپنجبارشروعکنیدوبهتدریجآنراافزایشدهیدتابهسی
مرتبهبرسد.اینتمرینفوقالعادهتأثیرگذارولذتبخشاستوخودمروزانهسهتا

چهارباروهربار،بیستتابیستوپنجمرتبهآنراانجاممیدهم

*تمرینتنفسیشماره8:تنفسباتصویرسازیذهنی
اینروشتنفسللیباتصوراتذهنیمثبتترکیبشدهوانرژیخاصیرابهما

میدهد.
۱(ابتداروییکفرشیاپتودرازبکشید.

۲(چشمانخودراببندید.
۳(دستراستخودرارویشکمقراردهیدوچندنفسعمیقبکشید.

۴(تصورکنیدهربارکهنفسراازبینیبهداخلریههاواردمیکنیدوسپس
بهشکمانتقالمیدهید،یکانرژیخارقالعاده،ریههاوشکمشمارافرامیگیرد.

5(حاالتصورکنیدکهاینانرژیازطریقخونشمابهکلاعضایبدنمیرسد.
ازاینفرایندانرژیبخشیکتصویرذهنیزیباخلقکنید.
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۶(اینتمرینراروزانهوحداقلبهمدت5دقیقانجامبدهید.اثراتفوقالعاده

آنراخواهیددید.

*تمرینتنفسیشماره9:شمارشتنفس
۱(بهحالتکامًاآرامبنشینیدویاروییکفرشیاپتو،درازبکشید.دستها
وپاهارابهصورتصافوکشللیدهدرکناربدنخودقراردهید.ستونفقراتشما

نیزبایدصافوکشیدهباشد.
۲(نفسهایعمیقشکمی)کهتابهحالیادگرفتهاید(بکشید.چندثانیهمکث

کنید.
۳(حللاالبهجایاینکهنفسخودتانرابیرونبدهید)عملبازدم(،شللمارش
کنید.یعنیبعدازاولیننفسگیریومکث،شماره“یک”راباصدایبلندبخوانید.
۴(اینتمرینرابارهاتکرارکنیدوآنراحداقلتاعدد“دوازده”شمارشکنید.

5(روزانه۳باروهرباربهمدت5دقیقهاینتمرینراانجامدهید.
پسازتکراروتمرینزیاد،شللمابهراحتیمیتوانیدتاعددهایباالترشمارش

کردهوبهآسانینفسبکشید.

*تمرینتنفسیشماره10:تنفسکنترلشده
اینتمرینبرایاشخاصیکهاحساسترسووحشتزدگیدارند،توصیهشده
است.دراینحاالت،شخصقادربهنفسکشیدنصحیحنیستوتنفسکمعمق
وسللطحیدارد.اینشیوهنفسکشیدنباعثحملهوحشتیاهمانحملهقلبی

ناگهانیمیشودکهخیلیخطرناکاست.
اگردچارحاالتفوقمیشللوید،میتوانیدازآموزشتنفسیزیراستفادهواین

مشکلرابرطرفکنید.
۱(اولینکاریکهبایدانجامدهیدایناسللتکههواراازریههایخودباعمل
بازدمخارجکنید.هروقتنشانههاییازوحشتزدگی،ترسازبیهوششدنوحمله
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قلبیرااحساسکردیدونمیتوانیدنفسبکشید،تمرینراقطعکنید.همیشهتمام
سعیخودتانرابکنیدتانفسخودرابیرونبدهید.بااینکار،هواراازریههایتان

خارجکردهوریههارابازمیکنیدوبهراحتیمیتوانیدیکنفسعمیقبکشید.
۲(ازطریللقبینللی،دموبازدمراادامهدهید.باخارجکردنهواازطریقبینی،
سللرعتنفسکشیدنشماکمترمیشللودوازتنفسسطحیونفسنفسزدن

جلوگیریمیکند.
۳(حاالبهپشتدرازبکشیدویکدستخودرارویشکمودستدیگرراروی

قفسهسینهقراردهید.
۴(ابتداعملبازدمراانجامدهیدوبعدازطریقبینییکنفسعمیقبکشید.

5(وقتیکهنفسعمیقمیکشید،شمارشکنید:»یک...دو...سه...«.
۶(حاالکمیمکثکنیدوسپسازطریقدهان،هوارابهبیرونانتقالدهید.

7(پسازاینکهمراحل۳تا۶راانجامدادید،بازهممیتوانیدسللرعتنفس
کشیدنخودراکاهشدهید.

8(اینباروقتیکهنفسمیکشللیدازشمارهیکتاچهاربشمارید:»یک...دو
...سه...چهار...«.

8(حاالکمیمکثکنیدوبعدهواراباپنجشمارهازریههایتانخارجکنید:»یک
...دو...سه...چهار...پنج...«.

۹(تمرینتنفسکنترلشدهرادرحالتهایمختلفیمیتوانیدانجامدهید.
۱۰(بهجایمراحل۳تا۶باال،میتوانیدمراحل۱تا۴زیرراجایگزینکنید:

۱۱(اینباررویشکمدرازبکشید.
۱۲(دستهایتانرابهحالتضربدریورویهم،زیرسرتانقراردهید.

۱۳(نفسعمیقبکشیدوبهآرامیازیکتاسهبشمارید.
۱۴(حاالنفسخودرابیروندهیدوازیکتاچهاربشمارید.

۱5(مراحل8و۹رادرهمهحالمیتوانیدانجامدهید،درحالتایستادهیاوقتی
کهنشستهایدویاوقتیکهراهمیروید.
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همین االن انجامش بده! ..................................................................................

امروز کدام یک از تمرینات تنفسی فوق را انجام داده اید؟

روزانه فقط به مدت 15 دقیقه تمرینات تنفسی فوق را انجام دهید.
من به ش��ما ق��ول می دهم با انجام روزان��ه این تکنیک ها، انرژی کامل، نش��اط و 

شادابی آن روز را به دست خواهید آورد.

   
خمیازه باعث رهایی از استرس می شود.

بعضیوقتهاخیلیزیادخمیازهمیکشیم،یااحتماالًبهجایخمیازهکشیدن،
آهمیکشیم.شمامیدانیدعلتشچیست؟

خمیازهیادهاندره،بهمعنیکشللشوبازکردنناگهانیدهانوکشیدنیک
نفسعمیقبهصورتغیرارادیاستوخیلیراحتبهدیگرانهمانتقالمییابد.

معموالًخمیازهکشللیدنرابهخستگی،کسالتوبیخوابیربطمیدهند.مثًا
جلساتکاریطوالنیمدت،کاسهایآموزشیروزانه8ساعتو....

اماخمیازهکشیدنمیتوانددلیلدیگریجزخستگیداشتهباشد.یعنیماوقتی
کهازخواببیدارمیشویموکامًاهوشیارهستیم،بازهمخمیازهمیکشیم.

درواقع،خمیازهبهمامیگویدکهبدنتحتاسللترسقللراردارد.خمیازهیک
سیستمهشداردهندهاستوبهماکمکمیکندکهاسترسهایمانراکاهشدهیم.
خمیازهکشیدن،فقطبهخاطرایناستکهمااکسیژنکافیرادریافتنمیکنیم

وبااینعمل،درواقعاکسیژنبیشتریرابهخونخودمیرسانیم.
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متأسللفانهمردممابهخاطرعقایدیکهدارندوهمچنینبیشازحداجتماعی
شللدن،خمیازهنمیکشللندیاخمیازههایضعیفیمیکشللندویاجلویخمیازه

کشیدنشانرامیگیرندوآنراکارزشتیمیدانند.

  خمیازه کشیدن یک هنر است.

منازوقتیکهفهمیدم،خمیازهکشیدنواقعاًدرکاهشاسترسوآرامشمغز
مؤثراسللت،ازهرفرصتیبرایخمیازهکشیدناستفادهمیکنموروزبهروز،هنر

J.خودمرادراینزمینهافزایشمیدهم
یادممیآیدیکروزکهمشغولرانندگیبودم،خمیازهبهسراغمنآمدوچون
بهخودمقولدادهبودمکهازهرفرصتیبرایخمیازهکشیدناستفادهکنم،تاجایی
کهمیتوانستمدهانخودمرابازکردم،بدوناینکهدستمراجلویدهانمبگیرمو

حدودا۲۰ًثانیهخمیازهمنادامهداشت.
ناگهاندیدمکهرانندهوسرنشینماشینکناریمن،ازخندهرودهبُرشدهاندو
رانندهگفتکهاینحرکتتوبایددرکتابرکوردهایگینسثبتمیشد.منهم

J.باکمالمیلاینافتخاربزرگراقبولکردم
درضمللنبهآندونفرگفتمکهدراینزمینهدرجسللتجویرقیبهسللتمو
پیشللنهادکردمکهخمیازهکشیدنرابدونخجالتکشیدندرهرشرایطیانجام

بدهند،چونفوقالعادهتأثیرگذاراست)البتهنهدرجلساتمهمورسمی(.
پسآهکشللیدنوخمیازهکشیدنخودراکنترلنکنیدوراحتباشید.جلوی
آنرانگیرید،بلکهازآنبهعنوانیکروشکاهشاسللترسورسللیدنبهآرامش

استفادهکنید.
اینهنرگمشدهرابازیابیکنید.دفعهیبعدیکهاحساسخمیازهکردید،حتماً
خودتانراباآنهمراهکنید.دهانتانراکامًابازکنیدوهوایبیشازحالتمعمولی
کهنفسمیکشید،باخمیازهواردشکمکنیدوازطریقدهان،یکبازدمکاملانجام
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دهیدکهریههایتانراکامًاخالیکند.

وایخدایمن!چهاحساسلذتبخشی!

همین االن انجامش بده! ..................................................................................

J .یک خمیازه بکش و دهانت را تا جایی که می توانی باز کن
هوا را به داخل شکم انتقال بده.

حاال از طریق دهان، همه ی هوا را با عمل بازدم به بیرون انتقال بده.
چه احساسی داری؟ احساس لذت بخش و آرامش بخش!
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زمان را مدیریت کنید. 

متأسفانهاکثرمردممیگویندکهوقتنیست،وقتندارموهمهکارهایمعقب
افتادهاستوبهنحواحسناززمانخوداستفادهنمیکنند.انگاراینموضوعتبدیل
بهعاداتغلطماشدهاستودائمدرحالتاشبیهودههستیم،بدوناینکهزمان

خیلیکوتاهیرابهمدیریتزماناختصاصبدهم.
فقطبیستدرصدمردم،زمانرابهطورمؤثرمدیریتمیکنند.

خودمنکههماکنونمشغولنگارشاینکتابهستم،بعضیازروزهاکوتاهی
کللردموزمللانهرچندکمیرابهبرنامهریزیومدیریللتزماناختصاصندادمو
متأسفانهیکالیدوهفتهدیرترازموعدمقرر،نوشتناینکتابرابهپایانرساندم.
ولیروزهاییکهفقط۱۰دقیقهبرایبرنامهریزیوکنترلزمان،وقتصرفکردم،
کارهایمخیلیخوبوزودپیشمیرفتندونتایجفوقالعادهآنرامشاهدهمیکردم.
مادرشللبانهروز،فقط۲۴ساعتوقتداریم،نهکمترونهبیشتر.همهیمادر
مواقعیدچارکمبودوقتشللدهایمویاهرروزبااینمشکلروبروهستیم.کمبود
وقتهمیکیازدالیلیاستکهاسترسزیادیرابهماواردمیکندوفقطیکراه

بیشترندارد!
وآنهمایناسللتکهزمانرامدیریتکنیمونگذاریمکهزمان،مارامدیریت

کند!

  همه ما 24 ساعت وقت داریم، اما بعضی ها سهم بیشتری از 
زمان دارند و در نتیجه بازدهی باالتری پیدا می کنند.

دراینترنتوکتابهایمختلف،دربارهمدیریتزمانوافزایشبهرهوری،مطالب
بسیارزیادیوجوددارد.امادراینقسمت،تکنیکهاوراهکارهاییکهخودمبارها
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ازآناستفادهکردهونتایجبسیارعالیگرفتهامراباشمابهاشتراکمیگذارم.فقط

نبایدفراموشکنیمکهمدیریتزمانبایدتبدیلبهعاداتروزانهماشود.
درایللنصللورت،زمانخودرابهطورمؤثرتروبهتللریمدیریتخواهیدکردو

استرسهایمربوطبهکمبودزمانرابهآسانیکاهشخواهیدداد.
امیدوارمکهاالننگوییدکهوقتندارم،حاالبعداًاینقسمترامطالعهمیکنم،

االننیازبهاینمطالبندارموبهانههاییازاینقبیل!
دیگرفکرنمیکنمکهنیازبهتوضیحبیشتریباشد.همهمامیدانیمکهدرجهانی
کههمهچیزبهسللرعتدرحالپیشرفتاست،یکیازمهمترینکارهاییکهباید
انجامدهیم،مدیریتمؤثرزماناست.ولینکتهدیگریدراینجامطرحمیشودکه

اهمیتبسیارزیادیداردوآنهمپاسخبهسوالزیراست:

هدف و انگیزه شما از مدیریت زمان چیست؟

خیلللیازافرادرامیبینیمکهدرزندگیهدفیندارندووقتیهمکههدفیدر
کارنباشد،انگیزهایبرایانجامآنکاروجودنخواهدداشت.اینافراداصًانیازیبه
مدیریتزمانندارندوبااینوضعیتکنارآمدهاندوروزهایتکراریرایکیپساز

دیگریطیمیکنند.
همیشللهافرادیوجوددارندکهپدرومادر،دوستان،دولت،کشوروخاصههر
چیزیکهبهذهنشانبرسدرامقصرمیدانندودرجایخودثابتباقیماندهاندو
همیشهمنتظریکمعجزههستند.وجالبتراینکهروزانهبیشازدههاساعتوقت
باارزشوگرانبهایخودشانراصرفگذراندندرشبکههایمجازیو...میکنند،

بدونآنکهذرهایبهفکرآموزشویادگیریباشند.

  هیچ وقت اوضاع بهتر نمی شود ... من باید تغییر کنم.

پس،قبلازمدیریتزمان،حتماًهدفوانگیزهخودتانرابنویسید.
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بهطورمثال،مناکنونکهدرحالنوشتناینکتابهستم،هدفخیلیبزرگی
راانتخابکردهام.هدفیکهاولخودموخانوادهامرابهآرامشبرسانموبعدباکمک
خداوندمتعالبتوانمدرجهتآرامشوشللادِینهتنهاملتعزیزمایرانبلکهکل
جهانیان،قدمیبردارموخوشحالمکهبهخاطرهدفبزرگیکهانتخابکردهام،در
اولینقدمتوانستمکتابیرادراینزمینهبنویسموخداوندمهربانراسپاسگزارمکه

باحرکتوتاشمن،راهرابرایمهموارمیکند.
بنابراینبهدالیلیکهخدمتشماعرضکردم،منعاقهشدیدوانگیزهزیادی

برایرسیدنبههدفدارموبایدزمانرامدیریتکنم.

همین االن انجامش بده! ..................................................................................

هدف و انگیزه شما از مدیریت زمان چیست؟ حتماً بنویسید.

قورباغه را قورت داده اید؟!

مطمئناًکتاب»قورباغهراقورتبده«برایانتریسیراخواندهاید،اگراحتماالًآن
رامطالعهنکردید،حتماًچندینباربهطورعمیقاینکتابرامطالعهکنید.

مناینکتابرابیشاز۱۰بارخواندهاموهربارکهازنوشروعبهمطالعهآن
میکنم،مطالبکامًاجدیدیرایادمیگیرمودرزندگیمنتأثیربسللیارزیادی

داشتهاست.
بهشماپیشنهادمیکنمکهبرایانجامهرکاری،از5تکنیکزیراستفادهکنید:
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هدف گذاری. 1

اولینومهمترینکاریکهبایدانجامدهید،ایناسللتکهبرایانجامهرکاری،
اهدافآنکارراتعیینکنید.منازوقتیکههمینیکموردخیلیمهمراانجام
میدهم،بهطورخودکار،خیلیازکارهایبیهوده،حذفمیشوند.درنتیجهزمان
بیشتریبرایانجامکارهایضروریدراختیارمقرارمیگیرد.خواهشمیکنمکه
نگوییداینمواردچیزهایخیلیسادهایبودهواصًاتأثیرگذارنیستند،فقطحتی
شدهبراییکبار،آنراروییککاغذانجامدهیدودقیقاًبنویسیدکهاینکاریکه

مناالنانجاممیدهمچههدفوضرورتیدارد.

همین االن انجامش بده! ..................................................................................

هدف از کاری که همین االن در حال انجام دادن آن هستم، دقیقاً چیست؟

برایمثال،مناالندرحالنوشتناینکتابهستموازقبلبرایآنبرنامهریزی
کردهوهدفازنوشللتنآنرابهطوردقیللقگفتهام.درتصویرزیرمیتوانیدآنرا

مشاهدهکنید.
همانطللورکهگفتم،هدفگللذاریبرایانجامکارها،نهتنهاباعثمیشللودکه
کارهایبیهودهبهطورخودکارحذفشللوند،بلکهبرایانجامکارهایباقیمانده،
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انگیزهدوچندانیپیداخواهیدکردوباقدرتتمامآنرابهاتمامخواهیدرساند.در
نهایتبازدهیباالترواثربخشیبیشتریخواهیدداشت.

نوشتن لیست کارها . 2
بعدازاینکههدفگذاریکردید،نوبتبهنوشتنیکلیستکاریمیرسد.برای
اینکهبتوانیمکارهایمانرابهترتیبانجامدهیموکارهایمهمرافراموشنکنیم،

بهترینکار،تهیهیکقلموکاغذونوشتنفهرستکارهایروزانهمیباشد.
مابایدبدانیمکهامروزقراراستچهکارهاییراانجامدهیموچهکارهاییرانباید
انجامدادهووقتمانراتلفکنیم.اولینسوالیکهبایدازخودتانبپرسیدایناست

که:امروزمیخواهمچکارکنم؟
فقللط۱۰دقیقهزماننیازدارید،فرقینمیکندکهشللبقبلاینکارراانجام
دهیدیاصبحزودکهازخواببیدارمیشوید،فقطحتماًلیستکارهایروزانهخود

رابنویسیدتابتوانیمبهسراغمراحلبعدیبرویم.
اگرروزانه۱۰دقیقهوقتبگذارید،منبهشللماقولمیدهمکه۱۰۰دقیقهدر

زمانروزانهخودصرفهجوییخواهیدکرد.
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پسبرایشروع،همیناالندستبهکارشویدوعبارت»وقتندارم«رابهطور

کاملازادبیاتخودحذفکنید.
ازکادرزیرکمکبگیرید.

همین االن انجامش بده! ..................................................................................

لیست کارهایی که امروز باید آن ها را انجام دهید، بنویسید.

اولویت بندی. 3
خوبحاالکهلیستکارهایامروزیافرداراتهیهکردید،ازشمابسیارممنونم.
باکمکاینفهرست،بهراحتیمیتوانیدکارهایتانرااولویتبندیکنیدوبهترتیب

آنهاراانجامدهید.
بللرایاولویتبندیکارها،روشهایمختلفیبهکارگرفتهمیشللود.شللماهم
میتوانیدازحروفالفبایفارسی،یاحروفانگلیسیوغیره،بنابهسلیقهخودتان

استفادهکنید.
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منخودمروشABCDEراانجاممیدهمودرمقابللیستکارهایمبهترتیب
اهمیتآنکار،ازحروفانگلیسیاستفادهمیکنم.

A«خیلیخیلیمهم
B«خیلیمهم

C«حتماًبایدانجامشبدهم.
D«بایدانجامشودولیفوریتندارد.

E«خیلیاهمیتنداردونبایدانجامشود.
درضمن،سعیمیکنمکهروزانهبیشترازششیاهفتکاررادرلیستخودم
اضافهنکنمواگردویاسهکارخیلیخیلیمهمداشتهباشم،آنهاراباA1وA2و

...نشانهگذاریمیکنم.

انجام کار سخت. 4
اینجملهراازیکاستادعزیزیادگرفتمودوستدارمکهشماهمآنرابخوانید

وبدانیدکه:
»هرگزوقتکافیبرایانجامهمهکارهاوجودندارد،اماهمیشهوقتکافیبرای

انجامکارهایمهموجوددارد.«
پللس،درانتخابکارهایمهمواولویتبندیآنهاخیلیدقتکنید،زیرازمان

بسیاراندکوبهسرعتدرحالتمامشدناست.
سللعیکنیدکارهاییراکهخیلیسختوبزرگهستند،درابتداانجامدهیدو

سپسبهسراغکارهایسبکوکوچکتربروید.
اگرمشغولانجامکارهایکوچکشوید،دچاراعتمادبهنفسکاذبخواهیدشد
ودرادامهروزتواناییانجامکارهایبزرگتررانخواهیدداشت.ولیباانجامکارهای
سللختوبزرگدرابتدایروز،تواناییشمابرایانجامکارهایسبکبسیاربیشتر

خواهدبودومثلآبخوردنآنهاراانجامخواهیدداد.
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مهلت انجام کار. 5

درمرحلهآخربایدبرایانجامکارهایفوق،ضرباالجلتعیینکنیم.یعنیمن
بایدکارهایامروزراطبقلیست،درزمانهایمناسبخودشانجامدهم.برایانجام
اولینکاربزرگوسختلیست،کهخیلیخیلیمهماست،بایدمهلتتعیینکنم.

بهطورمثال،یکیازکارهایامروزمنایناستکهازساعت7تا۹بهمدتدو
ساعت،خودمرادراتاقیحبسکنموبدونهیچمزاحمتیحداقلپانزدهصفحهاز

کتابمرابنویسم.

هوشمندانه کار کنید.

سعیکنیدهرکاریرادرزمانخاصخودشانجامدهیدودرانجامکارهانظم
وانضباطداشتهباشید.یعنیکارهایدرسترادرزماندرستانجامدهید،نهاین

کههرکاریرادرهرزمانیکهدوستداشتید،انجامدهید.

متعهد باشید.

برایاجرایبرنامهمدیریتزمانخودمتعهدباشللیدودراولینگام،مسئولیت
صددرصدزندگیتانراقبولکنید.

همین االن انجامش بده! ..................................................................................

به خودتان قول مکتوب دهید و زیر آن را امضاء کنید.
من ....................... مسئوولیت صددرصد زندگی خودم را قبول می کنم.

قول می دهم که از همین االن زمان را مدیریت کنم و اجازه نمی دهم که زمان،
اختیار زندگی کردن را از من بگیرد.

امضاء     
تاریخ  ....../....../............     
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منبهشماتبریکمیگویمچونمهمترینکارزندگیتانراانجامدادیدوقدم
اولرادرجهتکسبآرامشوکاهشاسترسهایناشیازکمبودوقت،باقدرت

تمامبرداشتید.
حاالایننوشتهوقولمکتوبخودتانرادرجایینصبکنید،طوریکهمدامدر
جلویچشمانشماقراربگیردوهرروزآنرابخوانید.باانجاماینکار،بهخودتان

یادآوریمیکنیدکههدفاززندگیکردنچیست؟
بهدیگرانهمقولبدهیدکهمنتصمیمگرفتمفانکارراانجامدهم.

ازخانواده،دوسللتان،همکاران،آشللنایانو...درخواستکنیدکهبهعنوانیک
هلدهندهوانگیزهدهندهدرکنارشماباشندوهنگامیکهازمسیرخودخارجشدید
بهشماهشداربدهندویامثلافسرراهنماییرانندگی،وقتیکهتخلفکردیدشما

راجریمهسنگینکنند.
البتهناگفتهنماند؛ازکسانیکمکبگیریدکهخودشانآدمهایموفقیهستندو

میتواننددراینراهبهشماکمککنند.
همیناالنتکلیفخودتانرابابهانههایمختلفیکهممکناستبههردلیلی
سراغشمابیایند،مشخصکنید.مطمئنباشیدکهاگرحتییکنفرهمتوانسته

کاریراباموفقیتانجامدهد،پسشماهممیتوانید.
همیشهپایانکارراببینیدودرذهنخودتانلذترسیدنبهاهدافرامجسم
کنید.مطمئنباشیدکههیچکسیبهصورتمادرزادیموفقبهدنیانیامدهاست،
بلکهباتاشوهمتخودشپلههایترقیرایکیپسازدیگریطیکردهواکنون

جایگاهیرابهدستآوردهکهازنظرخیلیهادستنیافتنیاست.
باگامهایکوچکشللروعوبرایخودتللانجایزهتعیینکنید.بهطورمثال،به
خودتانبگوییدکهاگرفانکاررابهموقعانجامدهم،حقدارمیکساعتوبگردی

کنمیابهبازیموردعاقهامبپردازم.
مهمتریللنکاریکهدرپایانهرروزبایدانجامدهید،خودتانراتحلیلکنیدو

ببیندکهچهتفاوتیباروزقبلداشتهایدونمرهاز۱تا۲۰بهخودتانبدهید.
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این کار را نکنید!

وامابدترینکارممکندراجرایبرنامهیکروزکاری،شللروعکردنباعوامل
بیرونیمثلموبایل،ایمیل،پیگیریاخبار،روزنامه،موسیقیوهرچیزیکهبهبرنامه

شمالطمهسنگینیواردخواهدکرد،میباشد.
پسمراقبخودباشید!بهقولخودوفادارباشیدوبهآنعملکنید.

یک عادت بسیار خوب

دریکللیازدورههایمهللموتأثیرگذاردرزندگیامیادگرفتمکهازتکنیکزیر
استفادهکنموآنرابهعادتروزانهخودمتبدیلنمایموبسیارخوشحالمکهآنرا

باافرادزیادیبهاشترکبگذارم.پیشنهادمیکنمکهحتماًآنراانجامدهید.
عادت یک ساعت صبح من: 60=20+20+20 

عادتیکهآنراهفتروزهفته،چهروزتعطیلوچهروزجمعهانجاممیدهمو
نتایجخارقالعادهآنرامشاهدهکردهام.

سللاعتپنجیاشللشصبحازخواببیدارمیشوم،چوناولاینکههیچعامل
حواسپرتیوجودنداردوتمرکزمبهشدتباالست،دوماینکههورمونهاییترشح
میشودکهقدرتیادگیریراخیلیباالمیبردوسوماینکهحسبرتربودننسبت
بهدیگراندارم،یعنیوقتیکههمهدرخوابهستندمنبیدارشدمومشغولتاش

ویادگیریهستم.
20 دقیقه اول:یکنرمشخیلیسبکانجاممیدهموباانجامحرکاتکششی،

بدنمراآمادهانجامفعالیتهایبعدیمیکنم.
20 دقیقه دوم:برنامهریزیونوشتنلیستکارهایهرروزواولویتبندیآنها،یا
اینکهلیستکارهاراشبقبلمینویسموصبحرابهاولویتبندیاختصاصمیدهم.
20 دقیقه س�وم:یکموضوعانگیزشیخیلیعالیراانتخابمیکنم،بهطور
مثالیککلیپانگیزشللیراکهبایادگیریهمراهاست،میبینم.بهیکموسیقی
آرامشبخللشگوشمیکنم.دراکثللراوقات،کتابخوانللدنراترجیحمیدهمو
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کتابهایموردعاقهامرامیخوانم.

چه چیزی اهمیت دارد؟

یکیازرازهایمهمومؤثرمدیریتزمانایناسللتکهاولمشخصکنیدچه
چیزیبرایشماواقعاًاهمیتدارد؟

درواقع،مدیریتزمانایننیستکهبرایخودتانمشخصکنیدکهچهوقتی
بایدمسواکبزنید،شاموناهاربخورید،کفشبپوشیدوبهمحلکاربروید،درزمان
مناسللبتلویزیونتماشاکنید،اخباررادنبالکنید،نامههارابخوانیدوایمیلهارا

پاسخدهید،دراینترنتگشتیبزنیدوغیره!
البتهروشفوق،شایدنسبتبهکسانیکهاینکارراانجامنمیدهند،کمیمؤثر
باشد،امابرایبهبودمهارتهایمدیریتمؤثرزمان،بهترینروشمحسوبنمیشود.
منظورمنازبرنامهزمانیمناسب،بههیچوجهایننیستکهفهرستیازکارهای
روزانهفوقتهیهکنیدوتمامتاشخودتانرابرایانجامهمهکارهادرحداقلزمان
ممکنبکنید.برنامهریزیبرایانجامهمهکارها،غیرممکناستوتاشبرایانجام

آنهابیفایدهواسترسزامیباشد.

  مدیریت مؤثر زمان، یعنی مدیریت اولویت های شما

همللهکارهایللیکهماانجاممیدهیللم،اهمیتوارزشیکسللانیندارندوجزء
اولویتهایمامحسوبنمیشوند.اگرفقطبههمینیکنکتهعملکنید،دراین
صورتمیتوانیدبرایانجامکارهاییکهدوستشاندارید،وقتبیشتریصرفکنید
وبرایکارهاییکهارزشوقتگذاشتنندارندودوستشانندارید،وقتکمتریرا

اختصاصدهید.
همیناالنمطالعهاینکتابرامتوقفکنید،۳دقیقهفکرکنیدو۳کاریکه

برایشمابیشتریناهمیترادارند،مشخصکردهودرلیستزیربنویسید.
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همین االن انجامش بده! ..................................................................................

سه چیزی که برای شما بیشترین ارزش و اهمیت را دارد، چیست؟ بنویسید.
  -1
 -2
 -3

من دوست دارم این کارها را انجام بدهم! 

متأسفانهخیلیازافرادکارهاییراانجاممیدهندکهچیزیجزاتافوقتنیست.
برایمثال،وقتیکهازآنهاسللوالمیکنیکهچراروزانهبیشازچندینسللاعت
مشللغولچککردنپیامها،مکالماتزیادودیدنتلگللرام،الین،وایبر،واتسآپ،
اینسللتاگرامو...تعدادخیلیزیادشبکههایاجتماعیهستید؟یامشغولتماشای
تلویزیون؟یابازیهایکامپیوتری،گوشللیهاوپلیاستیشنها،کهبهنظرمنفقط

برایمتوقفکردنرشدوپیشرفتماساختهشدهاند؟
اکثراًپاسللخمیدهندکهبرایسرگرمیوتفریح!!!سوالمنازایندوستاناین
اسللتکه؛تاچهزمانی؟سللرگرمیوتفریحروزیچندساعت؟وتاشویادگیری

روزیچندساعت؟
یابعضیازافراداصًاجوابیندارندوواقعاًنمیدانندکهچرادراینکارها،غرق

شدهاند؟
یابرخیهممیگویندکهمندوستدارماینکارهاراانجامبدهم.

چرامادرگیراینکارهایبیهودهشدهایمویابهتربگویم،تکنولوژیایکهبرای
مدیریللتزمللانوکاهشاسللترسهاوآرامشمابهوجودآمدهاسللت،بهیکیاز

مهمترینمنابعتولیداسترستبدیلشدهاست؟
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خیلیازافرادمیگویند:ُخوبوقتیکارهاییراکهدوستداریمانجامبدهیم،به
آرامشمیرسیم!ولیازخودشاننمیپرسندکهآیااینآرامش،آرامشواقعیاست
یانه؟درواقع،دوستداشتنبرایخیلیازافرادبهاشتباهمعنیشدهویاخودشان

اشتباهبرداشتکردهاند!

  معنای واقعی دوست داشتن این است که برای کارهایی که 
ارزشمند هستند وقت بیشتری صرف کنیم.

منهمیشهکارهاییراکهواقعاًارزشوقتگذاشتندارندوباانجامآنهااحساس
رضایتوارزشللمندیمیکنم،دریکبرگکاغذمینویسم،تاهیچوقتفراموش
نکنمکهچهکارهاییرادوستدارموبرایممهمند.درواقع،بااینتمرینمسیررا

مشخصمیکنمکهآنراگمنکنم.
درزیللر،لیسللتیراکهمنبراینمونهپرکردهام،ببینیللدتافعالیتهاییراکه

ارزشمندودوستداشتنیهستند،بشناسید.
البتهمیتوانیدمواردیراکهازنظرشمادوستداشتنیوارزشمندهستند،بهاین

لیستاضافهویاازآنحذفکنید.
اینتمرینراخیلیازاساتیدبزرگانجاممیدهندومنهمنتایجبزرگیراازآن
گرفتهام.بانوشتناینلیست،توانستهامکارهاییراکهارزشانجامدادنندارند،نیز

شناساییکردهوازکارهایروزمرهزندگیخودمحذفکنم.
برایمثال،االنکهدارماینکتابرامینویسللم،بیشازیکسللالاسللتکه
تلویزیوننگاهنکردهاموآنرابهطورکاملاززندگیخودمحذفکردهام.یاوبگردی،
دنبالکردناخباروچککردنشبکههایاجتماعیرابهعنوانجایزهبرایخودم
درنظرگرفتهام،یعنیهروقتیکهاولویتهایروزانهراانجامدادم،حقاستفادهاز

اینجوایزرادارم،وگرنهازآنهامحرومهستم.
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  همیشه انجام کارهای کوچک، 

نتایج بزرگی را برجای می گذارند.

همین االن انجامش بده! ..................................................................................

لیست کارهایی که برای من دوست داشتنی و ارزشمند هستند.
مطالعه کتاب روزانه 1 ساعت ...................................................................
صرف وقت با همسر و فرزندان ...............................................................
کمک به مردم در هر زمینه ای .................................................................
شرکت در سمینارهای آموزشی ................................................................
پیاده روی روزانه ..................................................................................
سفرهای کوتاه آخر هفته ........................................................................
خواب خوب .........................................................................................
صرف وقت برای انجام ش��غل و خدمت صادقانه ..........................................
........................................................................................................
انگیزه دادن به خودم   ..........................................................................
صرف وقت برای اقوام، دوستان و آشنایان .................................................

  برای وقت خود، ارزش قائل شوید.

منبهوقتخودماهمیتزیادیمیدهم.شمارهموبایلمرابههیچکسینمیدهم
وبهشماهمتوصیهمیکنماینکارراانجامندهید.

همیشهدرجلساتمشاورهاینراهحلرابهدیگرانپیشنهاددادهوارزشوقت
رابرایآنهاتشریحمیکنمومیگویمکهوقت،واقعاًازطاهمارزشمندترمیباشد.

چونطارامیشوددوبارهخریدولیزمانرابههیچوجه!
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خنده یک داروی فوق العاده برای کاهش استرس است.

شایدتعجبکنید،ولیماقادربهخندیدننیستیم.کافیاستبهاطرافتاننگاهی
بیاندازیدوببینیدکهنهتنهاخندهبررویلبهایمردموجودندارد،بلکهچهرهاکثر
مردمشللادنیست.دیدنلبخنددرچهرهمردمباعثشادابیونشاطشمامیشود.

پسشماهملبخندبزنید.
برایمثال،افرادیکهدچارحملههایقلبیمیشوند،تواناییخنداندنخودشان
راندارندوحسشوخطبعیخودشانراازدستدادهاند.یاحداقلباافرادشوخطبع،

ارتباطاتخوبیبرقرارنکردهاند.
افرادیکهحسشللوخطبعیخیلیباالییدارند،خندانبودنرایادگرفتهاندو

زندگیراخیلیجدینمیگیرند.
اگللرزندگیراخیلیخیلیجدیبگیریم،فقطمیزاناسللترسهایخودمانرا

بیشتروبیشترمیکنیم.سامتوشادابیخودمانرابهخطرمیاندازیم.
خندهقدرتعجیبیداردویکچهرهغمگینوناراحترابهیکچهرهشللادو
جذابتبدیلمیکند.گاهیاوقاتیکلبخندکوچکهمهچیزراتغییردادهوبه

شماآرامشعجیبیمیدهد.

  با خنده، عمر طوالنی تری خواهید داشت.

شایدعجیببهنظربرسد،اماخندهبهترینوارزانتریندارویکاهشاسترساست.
پسخندیدنرایادبگیرید.البتهباهمخندیدنرانهبههمخندیدن!

داستان خنده درمانی

شللخصی،بیماریغیرقابلدرمانیگرفتهوزندگیاشکامًافلجشللدهبود.او
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دردهایزیادیداشتوانواعداروهایخوابآوروتسکیندهندهراخورده،ولیهیچ

نتیجهاینگرفتهبود.
ویروحیهوانگیزهخودشراازدستندادوتصمیمگرفتتابرایدرمانخودش
دسللتبهکارشللود.دراولیناقدام،کتابهایطنزرامطالعهکرد،سپسمشغول

تماشایفیلمهایکمدیشد.
اوباانجاماینکار،پسازمدتکوتاهی،بهبودیافتوتوانستسامتیخودش

رابهدستآوردهوبهکارخودبرگردد.رازمهمیکهاوکشفکرد،اینبود:

  با 10 دقیقه خنده در روز می توانست 
چندین ساعت خواب بدون درد داشته باشد.

داستانیکهخواندیدمتعلقبهنورمن کازینسبود.اواولینکسیبودکهایده
شللفابخشبودنخندهرامطرحکردوشللیوهابداعیخللودراخندهدرمانینامید.
خیلیهاادعایاوراقبولنداشتند.ولیامروزهمحققینوپزشکانمعتقدهستندکه

خنده،معجزهمیکند.
خنده،روندگردشخونرابهبودمیبخشللد،هضمغذاراآسللانمیکند،باعث
کاهشدردهایعضانیمیشللودوتأثیراتفوقالعادهزیادیرویجسموروانما

میگذارد.
خاصیتداروییخندهازلحاظعلمیاثباتشللدهاسللت.لذاتوصیهمیکنمکه

برنامهخندهرابهزندگیروزانهخوداضافهکنید.
انجمنسامتکشورانگلیس،بهخاطراهمیتزیادخندهوتأثیرشگفتانگیزآن
رویذهنوجسم،هفتهایرابهنامهفتهیخندهنامگذاریکردهاست.اینانجمن
اعامکردهکهلبخندزدنوخندیدندرکاهشتصادفاتوحوادثنقشبهسزایی

داشتهاست.همچنینعملکردکاریافرادراافزایشمیدهد.
تحقیقاتاخیرنشاندادهاندکهخندهوشوخیدرمحیطکار،استرسهایکاری
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راکاهشمیدهدوباعثافزایشتمرکزوخاقیتمیشود.درکشورهایپیشرفته،
بعضیازشرکتهابرایکارکنانخود،کاسهایآموزشخندهبرگزارمیکنند.

خنده های بی دلیل

منبههمراهزهرا)خانمم(وسللاجده)دخترکوچکم(هرروزسهیاچهارباربه
مدت۳دقیقهباهممیخندیم.حتماًنیازنیسللتکهبهدنبالسوژههایخندهدار
بگردید.بیدلیلبخندید.ماسللهنفریدرکنارهمدیگرمینشللینیموبهنوبتتا
شللماره۳میشللماریموبهچشللمانهمنگاهمیکنیمویکدفعه،باصدایبلند

میخندیم.
فقطخندیدنرایادبگیرید،باهرروشللیکهمیتوانید.مغزمافرقخندههای
واقعیومصنوعیرانمیفهمدودرهردوحالت،اثراتفوقالعادهایبرجایمیگذارد.
برایخندههایبیدلیلوسللاختگی،هزارویکدلیلوجوددارد.میتوانیدبخش
مزایللایخندیدنرامطالعهکنیدوباتعدادیازدلیلهاییکهبایدبخندید،آشللنا

شوید.پسدستبهکارشویدوبهانهنیاورید.

همین االن انجامش بده! ..................................................................................

J .همین االن شروع کنید و یک دقیقه، بی دلیل بخندید

J .روزانه پنج بار و هر بار به مدت سه دقیقه، بی دلیل بخندید
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یوگای خنده

یوگایخندهدانشللیجدیداستکهدرسال۱۹۹5توسطدکترمادانکاتاریا،
پزشللکهندی،ابداعشدهاسللت.ویازرازمهمخندیدنآگاهبودومیدانستکه
فوایدزیادیدارد.درنتیجه،اینروشراایجادکردتامردمباچندتکنیکسللاده

بخندند.
تمریناتیوگایخندهبسللیارسللادهوتأثیرگذارمیباشد.خندهباعثاکسیژن
رسانیبهتکتکسلولهایبدنشدهونقشبسیارزیادیدرکاهشاسترسهای

روزانهشماخواهدداشت.
بازهمتاکیدمیکنمکهاگرآرامشمیخواهید،مهارتهاوتکنیکهایخندیدن
رایادبگیرید.پیشللنهادمیکنمدرکاسهاییوگایخندهشللرکتکنید.دراین

کاسها،خندیدنباخندههایساختگیوبیدلیلشروعمیشود.
مللنهرچندوقتیکبارکاسهاییوگایخنللدهرابرگزارمیکنم،اگرتمایل
داشتهباشیدمیتوانیدبهسایتمامراجعهکنیدوعملیاتثبتنامراانجامدهید.
برایاینکارچندیندلیلدارم.شماباشرکتدرکارگاههاییوگایخندهآرام روان

بهاهدافزیردستخواهیدیافت.
۱(استرسهایخودرادرلحظهیحالکاهشمیدهید.

۲(خیلیراحتوبدوندلیلخواهیدخندید.
۳(باکودکدرونخودآشنامیشوید.

J!۴(باتکنیکهایفوقالعادهایآشنامیشویدکهکوهراهممیخنداند
5(غموغصههایخودرافراموشخواهیدکردوباروحیهوانگیزهبیشتریبه

زندگیادامهخواهیدداد.
۶(ذهنخودتانراازتمامناراحتیهاپاکمیکنید.

  به مغز خود دستور دهید که شاد باشد!
مغز ما تفاوت میان خنده های واقعی و ساختگی را درک نمی کند!
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همین االن انجامش بده! ..................................................................................

ب��رای ثبت نام در باش��گاه یوگای خن��ده ی آرام روان همی��ن االن موبایل خود را 
بردارید.

ایمیل خودتان را به سامانه پیامکی 50002030000550 ارسال کنید. 
نگران نباشید! اگر ایمیل ندارید عدد 550  راارسال کنید. 

ما با شما تماس خواهیم گرفت.

تمرین لبخند جلوی آینه

تللامیتوانیللدعضاتصللورترابالبخندزدن،شلللکنید.باایللنکار،عمل
خونرسانیبهمغز،بهترانجاممیشود.وقتیکهاخممیکنیدویاعصبانیهستید،
عضاتصورتشللمافعالیتبیشتریدارند.ولیدرحالتخنده،عضاتکمتری

فعالیتمیکنند.
جلویآینهبایسللتیدوحللاالتفوقرادرصورتخودایجللادکنید.اولاخمو
عصبانیترادرچهرهیخودایجادکنید.سپسلبخندبزنید.حاالایندوحالترا

باهممقایسهکنید.
برایاینکهازخشللمونگرانیهایروزانهخود،دوریکنید،همیشللهیکآینه
همراهخودتانداشللتهباشللیدودرآینهبهصورتخودنللگاهکنید.لبخندزدنرا
جایگزینعصبانیتونگرانیکنید.بالبخندزدن،نهتنهااحسللاسبهتروآرامش
بیشتریخواهیدداشت،بلکهباعثشادیدیگرانهممیشویدوحسخوبیرابه

آنهاانتقالمیدهید.
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همین االن انجامش بده! ..................................................................................

J .روزتان را با خنده آغاز کنید

J .تمرین لبخند جلوی آینه را در طول روز انجام دهید

J .جلوی آینه قرار بگیرید و به خودتان لبخند بزنید

J .چهره شما با خنده زیباتر می شود

خندیدن چه فایده هایی دارد؟

خنده، بر هر دردی دواست.- 1
خنده، باعث طول عمر می شود.- 2
خنده، سیستم دفاعی بدن را تقویت می کند.- 3
خنده، استرس های روزانه کاهش می دهد.- 4
خنده، بهترین درمان برای افسردگی است.- 5
خنده، روی جسم و ذهن، تأثیرات مثبتی می گذارد.- 6
خنده، باعث افزایش تمرکز و خالقیت می شود.- 7
خنده، ذهن را از افکار منفی پاک می کند.- 8
خنده، باعث نزدیک شدن دل هایمان می شود.- 9
خنده، وزن بدن را کاهش می دهد و با چاقی مبارزه می کند.- 10
خنده، قدرت یادگیری را افزایش می دهد.- 11
خنده، با ریزش اشک، چشم ها را شستشو می دهد.- 12
خنده، خون و اکسیژن را با سرعت بیشتر و بهتری به مغز می رساند.- 13
خنده، ساده ترین و ارزان ترین ورزش است.- 14
خنده، کلسترول و قند خون را کاهش می دهد.- 15
خنده، یکی از راه های مهم رسیدن به موفقیت است.- 16
خنده، باعث جذابیت و محبوبیت شما می شود.- 17
خنده، فشار خون را کاهش می دهد.- 18
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خنده، روابط مؤثری با دیگران فراهم می کند.- 19
خنده، کیفیت خواب را افزایش می دهد.- 20
خنده، مثل آب روی آتش است.- 21
خنده، بهترین ماساژ برای صورت است.- 22
خنده، چین و چروک صورت را از بین می برد.- 23
خنده، اعتماد به نفس شما را باال می برد.- 24
خنده، نشاط و شادابی را افزایش می دهد.- 25
خنده، خستگی را از بین می برد.- 26
خنده، دید مثبتی به شما می دهد.- 27
خنده، باعث می شود خود را خیلی جدی نگیرید.- 28
خنده، آرامش عجیبی را ایجاد می کند.- 29
خنده، تضمین کننده ی سالمت جسم و روان است.- 30

همین االن انجامش بده! ..................................................................................

به نظر شما خندیدن، چه فایده هایی دارد؟ سه مورد را بنویسید.
  -1
 -2
 -3
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برای مدیریت استرس خودتان حتماً یک دوست خوب پیدا کنید.
بادیگرانارتباطاتخوبومؤثریرابرقرارکنید.سللعیکنیددوستانخوبو
صمیمیپیداکنید.گاهیاوقاتحرفزدنباکسللانیکهدرزندگیشماهستند،
بهشللماحسخوبیمیدهدومیزاناسللترسهایتانراتاحدبسیارباالییکاهش

میدهد.
باآنهاحرفبزنید،درددلبکنید،شکایتکنید،شوخیکنید،بخندیدوخوش
باشید.وقتیازمردمبپرسیدکهبعدازخانواده،بیشترینچیزیکهدرزندگیشان
ارزشللمندومهماسللت،چیست؟بهاحتمالزیادبیشللترآنهاخواهندگفت:یک

دوستخوب.
ولیمتأسللفانهاگربپرسللیدکهتعداددوستانخوبشانچندنفراست؟پاسخی
نخواهندداشللتویاتعداددوسللتانخوبآنهاکمترازتعدادانگشتهایدست

میباشد.
پیداکردندوستانخوبکاربسیارسختیاست،ولیتشخیصاینکهدوستی

کهانتخابکردهایم،دوستخوبیهستیانه،کارسختتریمیباشد.
جالباستکهبدانید:داشتندوستخوب،سیستمدفاعیبدنشماراتقویت
میکند،میزانفشارخونتانراکاهشمیدهدوحتیباعثافزایشطولعمرتان
خواهدشد.طبقتحقیقاتیکهرویهفتهزارزنانجامشد،محققاندریافتندکه
زنانیکهدوسللتانکمتریداشتند،احتمالابتابهسرطانوخطرمرگدرآنها

خیلیبیشتراززنانیبودکهدوستانزیادیداشتند.
دوستخوبهمیشهودرسختترینشرایطدرکنارشماخواهدبود،البتهاگر
شماهمبرایاودوستخوبیباشید.منازوقتیکهاهدافوشیوهزندگیکردنرا
تغییردادهامسعیمیکنمکهتعداددوستانخوبزیادیراپیداکنموتاحدودی

موفقعملکردهاموازاینبابتخیلیخوشحالهستم.
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االنکهدارماینکتابرامینویسم،حدود7۰دوستبسیارخوبوعالیدارم
کهمثلخودمفکرمیکنندودرواقعباهمدریکمسیرروشنومشخصیروبه
جلوحرکتمیکنیم.ازخداوندسپاسگزارمکهاینافتخاربسیاربزرگرانصیبمن
کردهاسللت.فقطبدانیدکهشللماهممیتوانیدوهمیناالناولینقدمرابردارید.

آرام روانمیتواندبرایشمابهتریندوستباشد.
امیدوارمکهشماهمدوستانبسیارخوبیداشتهباشیدواگراینچنیننیست،
خیلیسریعاقدامکنیدودرپییافتندوستانخوبوصمیمیباشید.میتوانیداز
خصوصیاتیکدوستخوبکهدربخشبعدیگفتهام،استفادهکردهودوستانی
راپیداکنیدکهاسترسهایتانراکاهشدادهوحالشمارابهترکنند.البتهناگفته
نماندکهشماهمبایداینخصوصیاتراداشتهباشیدوآنهارادرخودتانتقویت

کنید.
امامعلی)ع(میفرمایند:

  ناتوان ترین مردم کسی است که 
نمی تواند دوست خوب پیدا کند 
و ناتوان تر از او کسی است که 
دوست خوب را از دست می دهد.

کدام عروسک، دوسِت شماست؟!

طیمشاورههاییکهباافرادزیادیداشتهام،آنهامیپرسندکهچطورمیتوانم
یکدوستخوبپیداکنم؟منهممیگویمکهعروسکچهارمرابهعنواندوست

خوبخودانتخابکنید!باتعجبنگاهمیکنندومیگویندعروسکچهارم...!
بافاصلهداستانبسیارزیبایاستادپیروعروسکهارابازگومیکنموجالباین
کهبعدازگوشدادنبهداستان،چندلحظهایبهفکرفرومیروندومیگویندکه

آقایعباسیواقعاًمارادگرگونکردید.اینواقعیتراحتماًبخوانید.
یک روز پیرمرد دانایی به همراه شاگردانش از کنار کاخ پادشاهی در حال عبور بودند. 
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پادش���اه که به همراه شاهزاده اش در ایوان کاخ ایستاده و مشغول تماشای طبیعت زیبا 
بود، ناگهان آن پیرمرِد دانا را دید. دستور داد که او را نزد خویش بیاورند. پیرمرد به همراه 

شاگردانش نزد پادشاه رفتند.
پادش���اه ضمن تشکر زیاد از پیرمرد دانا، از وی درخواست کرد تا نکته ی آموزنده ای 

بیان کند تا شاید در آینده به درد شاهزاده بخورد و روی او تأثیرگذار باشد.
پیرمرد دانا کیسه ای همراه خودش داشت و ناگهان دست خود را داخل کیسه برد و سه 
عروسک را بیرون آورد. رو به شاهزاده کرد و گفت: این سه عروسک را بگیر و اوقات 

خودت را با آن ها سپری کن!
ش���اهزاده که ناراحت ش���ده بود با تمس���خر به پیرمرد گفت: من که دختر نیستم با 

عروسک های تو بازی کنم.
استاد بزرگ اولین عروسک را برداشت و تکه نخی را از کیسه اش درآورد. نخ را داخل 
گوش عروس���ک کرد، نخ از گوش دیگر عروسک خارج شد. عروسک دوم را برداشت و 
باز هم تکه نخ را داخل گوش عروس���ک کرد، این بار نخ از دهان عروسک خارج گردید. 
عروسک سوم را برداشت و باز هم تکه نخ را داخل گوش عروسک نمود، اما در بار سوم 
همچنان که نخ به داخل گوش فرو می رفت، از هیچ کدام از اعضای قبلی یعنی گوش 

و دهان، خارج نشد!
پیرمرد دانا دوباره رو به شاهزاده کرد گفت: هر سه عروسک از دوستان شما هستند. 
سه نکته خیلی مهم و کلیدی وجود دارد که به شما خواهم گفت. به نظر شما چه نکته ای در 

این سه جمله نهفته است؟
اولین مورد به هیچ عنوان به حرف های شما توجهی نکرده است.

دومین مورد هم هر حرفی را که از شما بشنود، همه جا خواهد گفت.
و اما مورد سوم هر چیزی بشنود، هیچ حرفی نمی زند و سکوت اختیار می کند.

ش���اهزاده با شادی و خوش���حالی خیلی زیادی گفت: پس بهترین دوست من، مورد 
سومی هست و او را در امور کشوری منصوب خواهم کرد.

یکلحظهخودتانرابهجایشاهزادهفرضکنید!فکرکنید،اگرشمابودیدکدام
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یکازاینعروسکهارابهعنوانیکدوستخوبانتخابمیکردید؟واستادچه
جوابیخواهندداد؟

استاد پاسخ داد که، نه انتخاب شما اشتباه است. بالفاصله دست را در داخل کیسه 
کرده و عروسک چهارم را خارج کرد و گفت که باید در جستجوی این دوست باشید. این 

بهترین دوست و مشاور شما خواهد بود.
شاهزاده تکه نخ را برداشت و روی عروسک چهارم امتحان کرد. با تعجب مشاهده کرد 
که نخ از گوش دیگر عروسک چهارم هم خارج شد. رو به استاد کرد و گفت: این که نشد!

استاد گفت دوباره امتحان کن. شاهزاده، بار دوم تکه نخ را داخل گوش عروسک کرد 
و این بار نخ از دهان عروسک خارج شد. بار سوم هم امتحان کرد و مشاهده کرد که نخ در 

داخل گوش باقی مانده و از گوش و دهان عروسک خارج نشد.
شاهزاده در حالت تعجب بود که استاد گفت:

  شخصی شایسته دوستی و مشورت با توست که بداند، کی حرف 
بزند، کی گوش بدهد و کی ساکت بماند!"

پستاشکنیدتابرایمدیریتاسترسهایخودیکدوستخوبپیداکنید.
باویژگیهاییکهدرباالاشارهکردموهمچنینخصوصیاتیکدوستخوبکهدر

بخشبعدی،حداقلسیموردرابیانکردهام.

خصوصیات یک دوسِت خوب

۱(خوبگوشمیکند.
۲(احساساتخوبیرابهشمامنتقلمیکند.

۳(ازهمنشینیباآنهالذتمیبرید.
۴(کامًارایگانشمارادرمانمیکند.
5(استرسهایشماراکاهشمیدهد.
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۶(راهنمایبسیارخوبیهست.
7(انرژیوانگیزهزیادیدارد.

8(ایمانقویدارد.
۹(راستگوودرستکارهست.

۱۰(بهفرهنگواعتقاداتشمااحتراممیگذارد.
۱۱(خوشاخاقومهرباناست.
۱۲(حرفهایمارادرکمیکند.
۱۳(دوستیدوطرفهرامیخواهد.

۱۴(وفاداراست.
۱5(دیرناراحتمیشودوزودمیبخشد.

۱۶(درسختیهاهمراهشمامیماند.
۱7(باشمامیخندد.
۱8(وقتشناساست.

۱۹(باعثپیشرفتوموفقیتشماخواهدشد.
۲۰(حسادتنمیکند.

۲۱(دردوستیثابتقدموپایداراست.
۲۲(اهلاندیشهوتفکرهست.
۲۳(خطاهایشمارامیپوشاند.
۲۴(رازهایتانرابرمانمیکند.

۲5(خیرخواهاست.
۲۶(بدگویینمیکندوازشمادفاعمیکند.

۲7(تهمتنمیزند.
۲8(شکرگزارنعمتهایفراوانخداوندمیباشد.

۲۹(مثبتاندیشاستوافکارمنفیرابهشماانتقالنمیدهد.
۳۰(انتقادپذیراستوانتقاداتسازندهومثبتینسبتبهشمادارد.
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همین االن انجامش بده! ..................................................................................

چند لحظه فکر کنید! چند تا دوست خوب دارید؟ چه ویژگی های مثبتی دارند؟

 
هیپنوتیزم، تنها یک حالت عمیقاً متمرکز است.

هیپنوتیزمشللاخهایازعلمروانشناسیمیباشللدوبههیچوجهباعثتسلط
فرددیگریرویشللمانمیشود.متأسفانهباورهایاشتباهیازهیپنوتیزمدرذهن
افرادشکلگرفتهاستواولچیزیکهتصورمیکنندیکساعتآویزاندرمقابل

چشمانخودمیباشد.
بایدبگویمکههیپنوتیزممرموزنیستوکامًابیخطراست.روشیبسیارمناسب
ومؤثربرایکاهشاسترسهایشماورسیدنبهآرامشمیباشد.پیشنهادمیکنم
کهاگردوستنداریدکهدیگرانشماراهیپنوتیزمکنند،حداقلخودتاندستبه

کارشویدوتکنیکهایخودهیپنوتیزمیرایادبگیرید.
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هیپنوتیزم خطرناک نیست!

هیچیکازتکنیکهایروانشناسی،مثلهیپنوتیزمموردسوءتفاهمقرارنگرفته
است.نکاتیکهبایددربارههیپنوتیزمبدانید،عبارتنداز:

	.درهوشیاریکاملهستید
	.بهخوابنمیروید
	.کنترلخودتانراازدستنمیدهید
	.کسینمیتواندشماراکنترلکند
	.مطمئنباشیدکارهاییراکهدوستندارید،انجامنمیدهید
	.راهنمایشمابهسویآرامشاست
	.نشانهضعفشمانیست
	.نشاندهندهیقدرتشمادرتمرکزعمیقاست
	.قدرتذهنناخودآگاهشماست

هیپنوتیزمباعثمیشودکهقدرتتلقینرابپذیریدوبیشترازآنهاآگاهشوید.
دربرابرهیپنوتیزممقاومتنشانندهیدوباآنهمراهشوید،مطمئنباشیدکهاتفاق

خاصیرخنخواهدداد.
جالباسللتکهبدانیدشمابارهاحالتهیپنوتیزمراتجربهکردهاید.برایمثال
وقتیکههنگامرانندگیدرجادهبودهاید،ناگهانمتوجهشدیدکهچنددقیقهای
هیچتوجهیبهجادهورانندگیتاننداشتهاید!یاوقتیدرحالتماشایفیلممورد
عاقهتانهسللتید،صداهایمحیطاطرافخودرامیشللنوید،ولیتمرکزباالییرا
نسللبتبهفیلمداشللتهاید!یااینموردراکهخیلیهاهرروزباآنروبرومیشوند:

خیالپردازیمیکنندوبهفکرفرومیروند!

خودتان را هیپنوتیزم کنید!

پیشللنهادمیکنمکهتکنیکهایخودهیپنوتیزمیرایللادبگیریدوخودتانرا
هیپنوتیزمکنید.بایکجسللتجویسللادهدراینترنتمیتوانیدمطالبزیادیرا
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دربارهیاینتکنیکپیداکنید.
فقطشرایطزیررارعایتکنید:

	.یکمحیطآراموساکتوبانورکمراانتخابکنید
	.وقتیکهگرسنهیاسیرهستید،اینتکنیکراانجامندهید
	.قدرتتمرکزوتصویرسازیخودتانراتقویتکنید
	.ذهنخودراازافکارمنفیپاککنید
	.باورداشتهباشیدکههیپنوتیزمیکیازراههایرسیدنبهآرامشاست
	.درخودهیپنوتیزم،بهخوابنمیرویدوکامًاهوشیاروبیدارهستید

 
 تصویرسازی ذهنی را فراموش نکنید.

یکیازسللادهترینروشهایدورکردنافکاراسترسزا،جایگزینیآنباتصاویر
آرامشبخشاسللت.اینتکنیک،تصویرسللازیذهنییاتجسللمخاقنامداردو

فوقالعادهمؤثراست.
اینتکنیککاربردهایزیادیداردوتأثیراتشگفتانگیزیرویجسموذهن
میگذارد.تصویرسازیدرافزایشروحیهوانگیزهافراد،کاهشدرد،کاهشاسترس،
اضطراب،افسردگی،فوبیا،بهبودروابطفردیواجتماعیوحتیبرایکمکبهافراد
درترکسللیگارهماستفادهمیشللود.اگربهاینتکنیکباورداشتهباشید،نتایج

فوقالعادهآنرامشاهدهخواهیدکرد.
تصویرسازیذهنیکلیدرسللیدنبههمهآنچیزیاستکهشمامیخواهید.
اعتمادبهنفس،کاهشاسترس،موفقیت،سامتی،شادابیوغیره.فقطبایدتوانایی
خودتانراباالببرید.دراینقسمت،نحوهاستفادهازتصویرسازیذهنی،برایتبدیل

شدنبهیکفردقدرتمند،پرانرژی،شادابوبانشاطراخواهیدآموخت.
تاحاالشدهازخودتانبپرسیدکهافرادموفقچگونهموفقشدهاند؟

فقطتصویرسازی.
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آنهادرذهنخود،آیندهایشللفافوایدهآلراترسللیمکردهاندوهرروزبهآن
فکللرمیکنند.بههمیندلیلهرروزتاشمیکنندتابهآنتصویرزیباییکهدر
ذهنخودخلقکردهاندبرسند.درحقیقترویاهاییراکهدرذهنخودساختهاند،
بهواقعیتتبدیلمیکنند.نهتنهاخودشانتغییرمیکنند،بلکهدنیایخودراهم

تغییرمیدهند.
برایمثالابوعلیسینا،ادیسون،الکساندرگراهامبل،برادرانرایتوشخصیتهای
بسیاربزرگدیگر،باتغییرخودشان،دنیارامتحولکردندوخدماتبسیارارزشمندی
راازخودبرجایگذاشتند.بهطوریکهبدونآنهاقطعاًنمیتوانستیممثلاکنون،

راحتزندگیکنیم.
یکسوالمیپرسم:منوشماوخیلیازافراددیگرچهفرقیباآنهاداریم؟مگر
امکاناتمابیشترازآنهانیست؟شایدشمابگوییدمانمیتوانیممثلآنهاباشیم،
ولیمنباقاطعیتتماممیگویمکهماهمدقیقاًمیتوانیممثلآنهاباشیم.فقط

بایدخودمانرابشناسیمودرکباالییازوجودخودمانداشتهباشیم.
ماهمقدرتواستعدادوتواناییتصویرسازیذهنیاشخاصفوقراداریم.همان
طورکهآنهاهمدرابتدا،چیزیراکهمیخواستند،درذهنخودبهصورتکامًا
روشللنوواضحتصویرسللازیکردند.سپسشللبانهروزتاشوتمرینکردندوبه

موفقیتیکهمیخواستند،رسیدند.

  تصویرسازی ذهنی مثبت، معجزه می کند.
 همیشه تصویر یک فرد قدرتمند، 
با انگیزه، پر انرژی و برنده را در ذهن خود بسازید.



128

س  
ـرت

اس
ل  

ـو
مپـ

آ

همین االن انجامش بده! ..................................................................................

تصویر ذهنی شما از خودتان چیست؟ هر چه می خواهید بسازید و بنویسید.

شایدبازهمبهانههایمختلفیبیاوریدوبگوییدکهتمامعلومتوسطابوعلیسینا
کشفشللده!برقاختراعشده!تلفناختراعشده!هواپیمااختراعشده!ودردنیای
کنونیتصویرسازیذهنیچهتأثیریدارد؟قرارنیستکهچیزیرااختراعکنیم،
گفتمهرچیزیکهمیخواهیدبهآنبرسید.ولیباتاشوپشتکارجسم)ابزاری
کهخداونددراختیارماقراردادهاست(وقدرتتجسمخاق)آرامشروحوروان(.
درواقعباتصویرسللازیذهنی،هدفرابهسمتخودمانجذبمیکنیمسپسبا

جسمبهسمتهدفحرکتمیکنیم.

بررسی موردی تصویرسازی ذهنی مثبت

اگرزندگینامهیبتهوونراخواندهباشید،میدانیدکهایشاندرسن۳5سالگی،
ناشنواشدندوبزرگترینموسیقیدانزمانخودشانبودند.جالباستکهبدانید
بزرگترینآثارموسیقیاوبعدازسن۳5سالگیوزمانیکهناشنوایمطلقبودند،

خلقشد.
کسانیکهکمیباموسیقیآشناییدارندمیدانندکهموسیقیدان،ابتدانُتهای
موسللیقیرانوشتهوسپسآنهارااجراکردهواشتباهاتشرااصاحمیکند.پس
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بتهوونچگونهنُتهایشرااصاحمیکردهاست؟وقتیازایشانمیپرسندکهشما
بدونشنیدننُتها،چطورشاهکارهایزیباییراخلقمیکنید؟بهنظرشماپاسخ

اوچهبودهاست؟
بتهوونمیگویدکه:چهکسیگفتهمننمیشنوم!منچشمانمرامیبندمواز

گوشهایذهنماستفادهمیکنم!
موردبعدیآقای»ایوانلندل«قهرمانتنیسمیباشد.اوتوانستبهمدتچندین
سللالقهرمانتنیسحرفهایجهانشود.زمانیکهازورزشحرفهایخداحافظی
کللرد،یکخبرنگارازاوپرسللیدکهآقایلندلرازپیروزیشللماچهبودوچطور

توانستیدچندینسالعنوانقهرمانیراحفظکنید؟
اوجوابدادکههرروزدوکارراانجاممیدادم:

اولایللنکهمثلتمامقهرمانانجهللانتمرینمیکردم.دوماینکهروزییک
ساعتتصویرسازیذهنیانجاممیدادم،یعنیدرذهنخودمباحریفیکهخیلی
قویترازمنبودبازیمیکردموچوناختیارذهنمراداشللتم،اوراباقدرتتمام
شکستمیدادموبرندهبازیبودم.جالباینجاست،وقتیکهباحریفانواقعیروبرو
میشللدم،هیچکدامازآنهامثلحریفذهنیمنقدرتمندنبودندوچونهرروز

آنهاراشکستمیدادم،حریفانواقعیرامثلآبخوردنمغلوبمیکردم.
منهمروزانه۳۰دقیقهازوقتمرابهتصویرسازیذهنیمثبتاختصاصدادهامو
هدفرابهسمتخودمجذبکردهوباقدرتبیشتریبهسمتآنگامبرمیدارم.

جمیزآلنجملهخیلیزیباییدارد:

  ذهن، قدرت برتری است 
که شکل می دهد و می سازد و انسان همان ذهن است.

تکنیک کِف دست

وقتیکهدچاراسللترسشللدهاید،کفدودسترارویصورتخودقراردهید،
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چشللمهاراببندید،ورنگقرمزرامجسمکنید.حاالیکرنگشادوآرامشبخش
مثلآبیراتجسمکردهوجایگزیناحساسقبلیکنید.آرامش،شادیوسامتی

رااحساسکنید.
بهآرامیچشللمهارابازکنیدودسللتهایخودراازرویصورتبردارید.چه

حسیدارید؟

تکنیک تصاویر آرامش بخش

	.محلساکتوآرامیراانتخابکنید
	.روییکصندلیراحتبنشینیدیادرازبکشید
	بهصحنهایفکرکنیدکهبهشماآرامشمیدهد.اینصحنهمیتواندیک

محل،یکتصویریایکخاطرهزیباوآرامشبخشباشد.
	،آنصحنللهراکامللًاتصورکنید.ازحواسپنجگانللهخودمانندبینایی

شنوایی،المسهوبویاییاستفادهکنید.
	.درتصویریکهساختهایدغوطهورشویدتاآنصحنهبهشماآرامشبدهد

سللعیکنیدتصاویرآرامشبخشمخصوصخودتانراپیللداکنید.برایمثال،
میتوانیدازتصاویرآرامشبخشزیراستفادهکنید.

سفر به جزیره زیبای کیش

مهمنیستکهبهاینجزیرهزیباسفرکردهایدیانه!اگرسفریداشتهاید،خاطرات
زیباوبهیادماندنیخودتانراتصویرسازیکنید.اگرسفرنکردهاید،باخاقیتخود

وهمانطورکهخودتاندوستدارید،تصویرسازیراانجامدهید.
ابتدامواردزیررابخوانید،سپسگامبهگامآنهاراانجامدهید.

	.بهآرامینفسعمیقیبکشید
	.چشمهایخودراببندید
	.تصورکنیدکهدرجزیرهزیبایکیشهستید
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	.بهساحلدریاقدممیگذارید
	.هوایبسیارخوبیاست.نفسبکشید.نفسبکشید
	.اکنونروبرویدریاایستادهاید.امواجزیبایدریارامیبینید
	حاالبررویسللاحلشنیدرازبکشللید.نسیمگرمیبدنشمارانوازش

میکند.
	.صدایبرخوردامواجدریابرساحلرامیشنوید
	.بادستانخودشنهایساحلرالمسمیکنید
	.صدایپرندگانرامیشنوید
	.برایشمایکنوشیدنیمیآورند.نوشیدنیراآرامآراممیخورید
	بویروغننارگیلراحسمیکنید.درآرامشکاملهسللتید.ذهنشما

لذتمیبرد.

اوقات خوش در دریاچه ی تفریحی

	.چشمهایخودراببندید
	.تصورکنیددرنزدیکتریندریاچهیتفریحیمحلخودهستید
	.دریکقایقاختصاصیبزرگدرازکشیدهاید
	.قایقبهآرامیرویآبشناوراست
	.روزبسیارزیباییاست.زیرآسمانآبیرنگهستید
	.خورشیدمیتابدوبدنآرامشماراگرممیکند
	.باالوپایینرفتنقایقرااحساسمیکنید
	.صدایپرندگاناطرافرامیشنوید
	.بویعطرموردعاقهتانرااحساسمیکنید
	احساسبسیارخوبیداریدوخیلیخوشحالیدکهمیتوانیدمدتزمان

زیادیرادرقایقاستراحتکنید.
باتکراروتمریناینتکنیکهامیتوانیدهرچیزیراکهدوستدارید،بهراحتی
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تصویرسازیکنیدوازآنلذتبردهوبهآرامشبرسید.
قدرتذهنوروح،خیلیبیشترازجسمشماست.جسمفقطابزاریبرایرسیدن
بهآناست.میتوانیدازمواردزیرهماستفادهکردهوبهتصویرسازیذهنیاضافهکنید.

از این موارد نیز استفاده کنید.

	دوشیاوانآبگرم
	موسیقیآرامشبخش
	یکنسکافه،قهوهیاچایتازهدمباعطرخوش
	خواندنکتابموردعاقه
	نشستنرویصندلیراحت
	درازکشیدنروییکتشکنرموراحت
	درازکشیدنزیریکدرختدرپارک
	شنیدنصدایپرندگانزیبا
	پیادهروییادویدن
	نورشمع
	نسیمگرموهوایبسیارعالی
	تجسماهدافخود
	سفرهایموردعاقه
	تجسمیکورزشموردعاقه
	

همیشه تصور کنید که برنده هستید!

	.چنددقیقهایدریکمحیطآراموساکتبنشینیدویادرازبکشید
	.عضاتدستوپاهاراسفتکنیدودرحالتکششنگهدارید
	.همزمانبهآرامیچندنفسعمیقبکشید
	.بدترینموقعیتیراتصورکنیدکهتوانستهایدبرآنپیروزشوید
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	.بهخاطربیاوریدکهچطورتوانستیدبرآناوضاعمسلطشوید
	.چهاقداماتیانجامدادیدکهبیشترینکمکرابهشماکرد
	بهخودتانقولبدهیدکهوقتیباشرایطسختیروبروشدید،دستپاچه

ومضطربنشوید.
	.شماتواناییمدیریتوکنترلشرایطاسترسزارادارید
	.شمادرگذاشتهموفقعملکردهاید
	.همیشهتصورکنیدکهبرندههستید

اینتکنیکفوقالعادهاسللتومنگاهیاوقاتازآناسللتفادهمیکنمونتایج
مثبتوخوبیرامیگیرم.

همین االن انجامش بده! ..................................................................................

صبح و شب، 5 تا 10 دقیقه تصویرسازی ذهنی مثبت انجام دهید.
 همین االن هم می توانید به مدت 2 دقیقه این تکنیک را انجام دهید.



134

س  
ـرت

اس
ل  

ـو
مپـ

آ

  
افکار ناخواسته را متوقف کنید.

گاهیاوقاتالزماستکهبرایمتوقفکردنافکارمنفی،ذهنخودراآرامکرده
وافکارمثبتراجایگزینآنکردهیافقطحواسخودراپرتکنید.البتهمنبهجای

افکارمنفی،ازافکارمزاحمیاافکارناخواستهاستفادهمیکنم.
وقتیکهافکارمزاحمذهنمرادرگیرمیکند،دراولیناقدامسعیمیکنمحواس
خودمراپرتکنموبهموضوعدیگریفکرکنم.چندیننفسعمیقمیکشللمو
وقتیکهکمیآرامشدم،دراقدامبعدی،افکارمثبتراتصویرسازیکردهوآنهارا

باافکارمزاحمجایگزینمیکنم.

حواس خود را پرت کنید!

همانطورکهگفتمیکیازسللادهترینراههللایمتوقفکردنافکارمزاحم،پرت
کردنحواساست.شایدبهنظرشمااینتکنیکمؤثرنباشد،اماوقتییکبارآنرا

انجامدهید،نتایجشگفتانگیزپرتکردنحواسراخواهیددید.
روانشناسللانمیگویندکهتمرکزبردوچیزبهطورهمزمانخیلیسختاستو
ممکننیسللت.اگرهمانجامشللودکیفیتخوبینخواهدداشت.خودشماهمتجربه
کردیدکهوقتیروییکموضوعتمرکزمیکنید،آنرابهتروسریعترانجاممیدهید.
برایمثال،منوقتیکهمشللغولنوشللتنیامطالعهکتابهستم،همهعوامل
حواسپرتیراکاهشمیدهمودقیقاًرویموضوعموردنظرمتمرکزمیکنم،حاال
اگللربنابههردلیلی،تمرکزخودمراازدسللتبدهم،بهطورعمدیحواسخودم
راپرتمیکنم.ازپشللتمیزکارمبلندمیشوم،یکلیوانآبیایکفنجانچای
میخورم،چندنفسعمیقمیکشم،تصویرسازیذهنیمثبتراانجامدادهومسیر
ذهنیخودمراتغییرمیدهم.وقتیکهحالمخوبشدوآرامشپیداکردم،دوباره

رویموضوعقبلیتمرکزمیکنم.
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اگرذهنشللمادرگیرافکارناخواستهمیشود،فقطسعیکنیدکهمسیرذهنی
خودتانراتغییردهید.هرکاریکهدوسللتداریدانجللامدادهوروییکموضوع

دیگرتمرکزکنید.
اگردوستداشتهباشید،میتوانیدازمواردزیراستفادهکنیدویاهرچیزیکه

خودتانمیخواهیدبهلیستزیراضافهنمایید.
	.چندیننفسآراموعمیقبکشید
	.تصویرسازیذهنیمثبتراانجامدهید
	.یکلیوانآبیاچایبنوشید
	.کتابموردعاقهخودرامطالعهکنید
	.چنددقیقهایمشغولبازیشوید
	.چنددقیقهایدراینترنتجستجوکنید
	.چندکششانجامدهید
	.بادوستخودصحبتکنید
	.یکپیامکارسالکنید
	.روزنامهیامجلهبخوانید
	.تصاویرآرامشبخشببینید
	.موسیقیآرامشبخشگوشکنید
	.کلیپانگیزشیتماشاکنید
	.)مراقبهکنید)دربخشبعدیتوضیحدادهشدهاست

  مسیر ذهنی خودتان را تغییر دهید.
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کارت قرمز نشان دهید!

همیشهدرذهنخودتانکارتقرمزداشتهباشیدوازاینتکنیکاستفادهکنید.
وقتیکهترس،استرسواضطرابوجودشمارافرامیگیرد،بافاصلهکارتقرمز
راازجیبخوددرآوریدوآنهارامتوقفکنید.موضوعخاصراشناساییکنیدو
پشتکارتقرمز،ناماحساسبدرابههمراهشرایطاسترسزاثبتکنید.دروقتو

شرایطمناسببهآنهارسیدگیخواهیدکرد.
حاالوقتایناستکهذهنخودراباانتخاباحساساتمثبتبمبارانکنیدو

باقدرتادامهدهید.
فقطافکارخودراسللرکوبنکنید،چونباعثبازگشللتآنهاباشدتباالتری

خواهدشد.برایانجاماینتکنیکمراحلزیرراگامبهگاماجراکنید.

افکارتان را بنویسید.. 1
حتماًافکارمزاحمرابنویسللیدوبهآنهااحترامبگذارید.هیچوقتسعینکنید
افکارواحساساتخودتانراسرکوبکنید،بلکهبهآنهاتوجهکنیدوبدانیدکهاین
افکارناخواستهاست.بهخودتاناسترسواردنکنید،اگرآنهارابنویسیدکمیآرامتر

خواهیدشد.

کارت قرمز در ذهن شما!. 2
همیشهدرذهنخودیککارتقرمزداشتهباشید.کارتقرمزیکهداورمسابقه
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بهبازیکنانخاطینشانمیدهد!

مکان مخصوص افکار مزاحم!. 3
وقتیکهافکارمنفیومزاحمرابنویسیدوبگوییدکهزمانومکانمناسبیبرای
آنهااختصاصدادهاید،تاحدودیازذهنشمادورمیشوند.ولیدرموعدمقررو
مکانمخصوص،حتماًبهاینافکاررسیدگیکنید،چونبهنظرمناینافکار،نگران
شماهستندونقشمحافظتیبدنرابرعهدهدارند.اگرتوجهوتمرکزتانراروی
آنهابگذاریدواطمیناندهیدکهشماکامًاآراموخونسردهستید،خیالشانراحت

شدهوشمارارهامیکنند!

کلمه “ایست” را فریاد بزنید!. 4
اگردوبارهاینافکاربهسراغشماآمدند،نیازیبهجنگیدننداریدفقطاینافکار
رابپذیریدودردلخودکلمه“ایست”رافریادبزنید.بهافکارمزاحمخودکارتقرمز
نشاندهید،آنهاراازذهنخودحذفکردهوبهدنبالافکارجایگزینمثبتباشید.

افکار جایگزین مثبت. 5
افکارواحساساتمثبتراپیداکنیدولیستیازآنهاتهیهکنید،تابتوانیددراین
مواقع،جایگزینمناسبیبرایافکارمزاحموناراحتکنندهداشتهباشید.میتوانیداز

تصویرسازیذهنیمثبتکهدربخشقبلیصحبتشد،استفادهکنید.
کارتقرمزرادرذهنخودتصویرسللازیکنیدوکلمه“ایسللت”رادردلخود
چندینبارباصدایبلندفریادبزنید.اینکار،بهطورموقتافکارناخواستهرامتوقف
میکند.افکاروتصاویراسللترسزایشماخیلیقویهستندوممکناستدوباره
برگردند،پسافکاروتصاویرمثبتبسیارقویتریراانتخابکنیدوجایگزینآنها

نمایید.
بهایننکتهتوجهداشتهباشیدکه:
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  نوشتن افکار و احساسات ناراحت کننده 
و توجه کردن به آن ها، 
بهترین راه متوقف کردن افکار 
و حفظ سالمت جسم و روان می باشد.

  
مراقبه )مدیتیشن( انجام دهید.

مراقبهیامدیتیشللن)Meditation(رابهعنوانیکیازابزارهایکاهشاسترس
بایددرجعبهابزارخودتانقراردهید.شللایدفکرکنیدکهمراقبهبهدردمحلکار
شللمانمیخوردودرموردانجامآنکمیتردیدداشتهباشید.شایدخیلیازاوقات
احساسکردیدکهذهنوجسمشماآرامومتمرکزاست،درهمانلحظهکاریکه

انجاممیدهیدچیزیشبیهمراقبهکردنمیباشد.
برایمثال،منوقتیبهدریایایکرودخانهرواننگاهمیکنم،تصاویرآرامشبخش
راتماشامیکنم،درپشتمیزکارمغرقدرافکارواحساساتمیشوم،رویاهدافم
تمرکزمیکنم،دریکجایراحتدرازمیکشمویاحالتهایفوقالعادهیدیگری
کههرکدامازمابارهاآنراتجربهکردهایم،درواقع،مشغولانجاممراقبهوآرامش

جسموذهنهستیم.
مراقبه،قدمتچندینهزارسالهداردودرکشورهایشرقیبهعنوانوسیلهای
برایجسللتجویدرونوخودشناسللیوارتباطباجهانهستیمورداستفادهقرار
میگرفت.اکنونمراقبهبهکشورهایغربیهمراهپیداکردهاستومحققانتأثیرات
بسیارمثبتآنراتاییدکردهاند.دکترهربرتبنسونازموسسهیپزشکیبیمارستان
دکونزدرایالتبوستونازاولینکسانیبودکهمراقبهرادرکشورهایغربیمعرفی

کردهومردمراباآنآشناکرد.
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مراقبهازتکنیکهایتسلللطبرذهنمیباشللدواگرروزانهبهمدت۲۰دقیقه
مراقبهکنیدبهشادیوآرامشعمیقیدستخواهیدیافت.مراقبهبهترینداروی
آرامشبخشاعصاباسللتوجسموذهنشللماراآرامواسترسهایتانراکاهش
خواهللدداد.بامراقبهمیتوانیدافکارواحساسللاتخودتانراکنترلکنیدوافکار

ناخواستهومزاحمراازبینببرید.
مراقبهیکمهارتاسللتکهباتکراروتمرینبیشللتر،توانایللیکنترلافکارو
احساسللات،نگرانیهاواسترسهایخودراخواهیدداشتوانرژیشماراچندین
برابللرمیکند.مراقبهرابهچندینروشمیتوانیللدانجامدهید.ولیرایجتریننوع
مراقبه،شللمارشنفسهاومراقبهبایکصدایاکلمهخاصمیباشللدکهدرادامه

توضیحخواهمداد.
فقطبهایننکتهتوجهداشتهباشیدکهبایکبارمراقبهکردن،مهارتهایشما
افزایشپیدانخواهدکرد،بلکهانجامروزانهاینتکنیکنتایجفوقالعادهارزشمندیرا
برجایخواهدگذاشت.ولیمنمطمئنهستمکهاگریکباراینتکنیکراانجام

دهید،نتایجمثبتآنرامیبینیدوشگفتزدهمیشوید.

مراقبه چه فایده ای دارد؟

مطالعاتانجامشدهثابتکردهاندکهمراقبهرویسیستمایمنیبدنماتأثیرات
شگفتانگیزیدارد،بخشیازفوایدآنبهشرحزیرمیباشد.همچنینمزایایبسیار

زیادیبرایروحوروانهمهافراددارد.
	.فشارخونماراپایینمیآورد
	.گردشخونبهترانجاممیشود
	.تعدادضربانقلبراکاهشمیدهد
	.دمایبدنکاهشیافتهوکمترعرقمیکنیم
	.تعدادتنفسراکاهشمیدهد
	.هورمونهایاسترس،کمترترشحمیشوند
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	.کمترنگرانومضطربمیشوید
	.شادوسرحالمیشوید
	.بیشتراحساسآرامشمیکنید
	.بادیگرانروابطمؤثروقویتریبرقرارخواهیدکرد
	.اعتمادبهنفسشماراافزایشمیدهد
	.افکارناخواستهراکنترلوباعثتمرکزبیشترمیشود
	.دستیابیبهاهدافآسانترخواهدشد
	.تضمینکنندهسامتیشماخواهدبود

خودتان را برای مراقبه آماده کنید.

برایاینکهخودتانرابرایانجامیکمراقبهتأثیرگذارآمادهکنید،چندپیشنهاد
برایشمادارمکهکمکمیکندبرایانجامانواعمراقبهآمادگیالزمراداشتهباشید.

۱ یکمکانآراموساکتبرایمراقبهروزانهخوددرنظربگیرید.همهعوامل.
حواسپرتیرابهصفربرسانیدوبرایمدتیکسیمزاحمشمانشود.تلفن،رایانه،

تلویزیونو...راازخوددورکنید.
۲ سعیکنیدیکزمانمعینبرایانجاممراقبهاختصاصدهید.صبحکه.

ازخواببیدارمیشویدوشبکهمیخواهیدبخوابید،بهترینزمانمیباشد.
۳ بللاافزایشمهللارتوتوانمندیخوددرهرزمللانومکانیقادربهانجام.

مراقبهخواهیدبود.
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۴ دریکحالتآراموراحتبنشللینیدیادرازبکشللید.بهطوریکهبرای.

مدت۱5دقیقهبتوانیددرآنحالتباقیبمانید.
5 چشمانخودراببندید..
۶ چندنفِسآراموعمیقبکشید..
7 تمرکزکنید.روییککلمهخاص،صدا،تصویرآرامشبخش،حسزیبا،.

فکرخوب،یایکشیءموردعاقهمتمرکزشوید.
8 افللکارمزاحمرابپذیریدوتمرکزخللودراحفظکنید.وقتیکهدرحال.

مراقبههستیدممکناستتصاویروافکارناراحتکنندهوناخواستهایواردذهن
شماشوند،سعیکنیدتمرکزخودتانراحفظکردهوبهآنهاتوجهکنید.این
افللکارراکامًاواضحببینیدواینحقیقللتراقبولکنیدکهآنهاوجوددارند.

ناراحتنشویدوخودتانرادرگیراینموضوعنکنید.
۹ سللعینکنیدهنگاممراقبه،زمانراکنترلکنید.۱5تا۲۰دقیقهزمان.

مناسبیاستولیهروقتاحساسناراحتیکردید،مراقبهرامتوقفوآنرابه
زماندیگریموکولکنید.

۱۰ اینتمرینبایدبدونهیچفشارواحساسناراحتیانجامشود..
۱۱ فقطبهمدتیکهفتهوهرروزمراقبهیافرادمبتدیراانجامدهید..
۱۲ بهخودتانقولبدهیدباروزی۲تا۳دقیقهشروعکنیدوکمکمبه۱5.

تا۲۰دقیقهبرسانید.

مراقبه ی ساده برای افراد مبتدی

اینیکتکنیکسادهوعالیبرایمعرفیوآشناییباانواعمراقبهاست.
۱ روییکصندلیراحتبنشللینید.یاروییکفللرشیاپتوینرمدراز.

بکشید.
۲ چشمانتانراببندید..
۳ برایکنترلتنفسخودهیچتاشللینکنید.فقطخیلیسادهوطبیعی.
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نفسبکشید.
۴ روینفسکشیدنخودتمرکزکنید..
5 درهردموبازدمخود،بهحرکاتبدنتوجهکنید..
۶ باهرنفسیکهمیکشید،اکسیژنرابهتماماندامهایبدنخودمیرسانید.

وتکتکسلولهایبدنرابهحرکتدرمیآورید.
7 باهرنفسیکهبیرونمیدهید،دیاکسیدکربنوگازهایاضافیراازبدن.

خودخارجمیکنید.
8 حرکاتشانهها،شکم،قفسهسینهوسایراندامهایبدنراببینیدوحس.

کنید.
۹ اگرذهنشللماآشفتهاست،بازهمنفسبکشیدوبادقتبیشتریروی.

اعضایبدنتمرکزکنید.
۱۰ ازخالقتکتکسلولهایبدنخودسپاسگزارباشیدوازاعماقوجودتان.

بااوارتباطبرقرارکنید.

همین االن انجامش بده! ..................................................................................

این مراقبه را همین االن روی یک کاغذ بنویسید و انجامش دهید.
در ابتدا می توانید فقط به مدت یک هفته و روزانه 2 تا 3 دقیقه این تکنیک را 

انجام داده و سپس کم کم این زمان را افزایش دهید.
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مراقبه ی شمارش نفس ها

اینمراقبهبراسللاستکنیکهاوتمرینهایتنفسیکهدرمباحثقبلیگفته
شد،انجاممیگیرد.یکیازشیوههایپایهورایجمراقبه،شمارشتنفسمیباشد.

۱ آراموراحتبنشینید.روییکصندلییابالشنرمبنشینید.پشتتانرا.
صافنگهداریدوگردنراخمنکنید.لباسهایراحتیبپوشید.

۲ چشللمانخودراببندیللد.بدنخودراازوجودهللرگونهانقباضیکامًا.
بررسیکنید.

۳ نفسهایآراموعمیقبکشللید.نفسهایشکمیکهدربخشتمرینات.
تنفسیآموختید.

۴ روینفسکشیدنتمرکزکنید.وقتینفسراازبینیبهداخلبدنخود.
واردمیکنید،عددشماره۱رابشمارید.هواراازبینیخارجکردهودوبارهنفس

بکشیدوعددشماره۲رابشمارید.تاعددشماره۱۰ادامهبدهید.
5 دوبارهازشللماره۱شروعکنید.اگرشللمارشکردنرافراموشکردید،.

ناراحتنشوید.هدف،تمرکزکردناست.
۶ اگرافکارمزاحموناخواسللتهبهسراغشماآمدند،آنهارامتوقفنکنید..

اجازهدهیداینافکارازذهنشللماعبورکنندودوبارهبهشمارشتنفسادامه
بدهید.

  موفقیت در تمرکز کردن، بدون هیچ گونه 
مزاحمتی نیاز به تکرار و تمرین دارد.
 به کار خود ادامه دهید و روزانه حداقل
 20 دقیقه مراقبه انجام دهید.
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همین االن انجامش بده! ..................................................................................

همین االن مراقبه ی شمارش تنفس را انجام بده!
با دو دقیقه شروع کنید. به تدریج مدت زمان این تمرین را به 20 دقیقه افزایش 

دهید.
 روزی دو بار و هر بار به مدت 10 دقیقه این تکنیک را انجام دهید.

مراقبه با یک صدا یا کلمه خاص

یکیازمراقبههایدوسللتداشللتنیکهدرکاسهاییوگاهمانجاممیشود،
مراقبهبایکصدایاکلمهخاصمیباشد.بهایننوعمراقبه،مانتراهمگفتهمیشود.
مانترایککلمههندیاسللتوازدوکلمه،مانبهمعنیفکرکردنوترابهمعنی
حفظکردنیاآزادساختنتشکیلشدهاست.برایانتخابیکصدایاکلمهخاص
حساسیتنداشتهباشید،هرکلمهیاصداییراکهبهشماآرامشمیدهد،انتخاب
کنید.برایمثال،کلمه»یک«،»عشق«،»آرامش«،ویاحتیگفتنیکیازذکرهای

خداوندانتخابهایمناسبوخوبیمیباشند.
اینکاربهشماکمکمیکندتاافکارمزاحمخاموششوندوذهنخودرامتمرکز

کنید.
۱ روییکصندلیراحتبنشللینید.میتوانیدروییکپتوینرمیافرشدراز.

بکشید.
۲ عواملحواسپرتیراحذفکنیدوآرامشخودراحفظکنید..
۳ چشمانتانراببندید..
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۴ نفسهایشکمیآراموعمیقبکشید.سعیکنیدذهنخودراپاککنید..
5 ۱۰بارنفسهایعمیقشکمیراانجامدهید..
۶ بدنخودراازوجودهرگونهتنشوانقباضیبررسیکنید..
7 رویتنفسخودمتمرکزشویدوکلمهیاصدایخاصیراکهانتخابکردهاید،.

بهصورتآرامتکرارکنید.میتوانیدباصدایبلندشللروعکنیدسپسآهسته
تکرارکردهودرانتها،درذهنخوداینکلمهراتکرارنمایید.

8 کلمهایراکهتکرارمیکنید،درذهنخودتصویرسازیکردهوبهطورواضح.
وشفافببینید.

۹ بارهاوبارهاکلمهیموردنظرتانراتکرارکنید.اگرافکارمزاحموناخواستهبه.
سللراغشمامیآیندوتمرکزتانرابرهممیریزد،نیازبهمتوقفکردنندارید.
آگاهباشللیدوبهآنافکارتوجهکنید،سللپسبهآرامیذهنخودرابهسمت

کلمهایکهتکرارمیکردید،هدایتکنید.
سعیکنیددرهفتهچندینباراینتکنیکراانجامبدهید..۱۰

همین االن انجامش بده! ..................................................................................

فقط مراقبه کنید.
برای انجام مراقبه ی خود نیاز به برنامه ریزی ندارید. روزی 5 دقیقه مراقبه کردن

بهتر از روزی 10 دقیقه برنامه ریزی برای انجام تکنیک های مراقبه است.
 مراقبه های کوتاه دو دقیقه ای داشته باشید.
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ازهللرزمانیبرایانجامتکنیکهایمراقبهاسللتفادهکنید.تکنیکهایمراقبه
طوریهستندکهدرهرزمانومکانیقادرخواهیدبودآنهاراانجامدهید.حتماًدر
طولروززمانهایمردهبسیارزیادیرادارید،منازاینزمانهابرایانجاممراقبه،

زیاداستفادهمیکنم.
برایمثالمیتوانیددرزمانهایزیرمراقبهانجامدهید.

	.درتاکسینشستهایدومنتظریدبهمقصدبرسید
	.دراتوبوسیامتروهستید
	.درمطبدکترمنتظریدتانوبتشماشود
	.درصفهایطوالنیمدتایستادهاید
	.دریکجلسهخستهکنندههستید
	...درهرزمانیکهشمادوستدارید

مراقبه به روش استیو جابز

استیوجابزرامیشناسید؟بهاحتمالزیاداینفردموفقوتأثیرگذاردرتکنولوژی
وبنیانگذاراپلرامیشناسید.بایکجستجویسادهدراینترنتمیتوانیدزندگینامه
ایشانرابخوانید.اماچیزیکهبرایمناهمیتزیادیدارد،بررسیرازموفقیتاین
افرادمشهوروموفقوروشهایدستیابیبهآرامشتوسطآنهاست.چگونهشرایط

سختواسترسهایزیادیراکهداشتند،تحملمیکردند؟
استیوجابزیکیازاینافرادموفق،ازیکروشخاصمراقبهبرایپرورشذهن
خوداستفادهمیکرد.اوعاوهبراینکهدردنیایتکنولوژیپیشتازبوددرپرورش

مغزخودواستفادهازآنمهارتباالییداشت.
روشیکهاوبرایکاهشاسترس،افزایشخاقیتونوآوریودرنتیجهافزایش
کاراییاستفادهمیکرد،»مراقبهیحضوردرلحظه«یاتمرکزحواسنامدارد.حضور
درلحظه،یکیازاصطاحاتروانشناسیمیباشد.یعنیعمداًبهزمانحالتوجه
کنیموگذشللتهوآیندهرارهاکنیموحقیقترابپذیریم.تمرکزکنیم،ببینیمکه
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االندرذهنماچهمیگذردورویآنهاتسلطپیداکنیم.

شایدبپرسیدحضوردرلحظهچهکمکیمیکند؟اگراجازهدهیدچندینمورد
راباهمبررسیمیکنیم.

	.تمامحقایقرامیپذیرید
	.افکارمنفیومزاحمراازخوددورمیکنید
	.خشمخودراکنترلمیکنید
	.مهربانترمیشوید
	.کنجکاومیشوید
	.ذهنشماخاقترمیشود
	.قدرتماوراییداردوبهشماانرژیمیدهد
	.رویمغزخودتسلطپیدامیکنید
	.استرسهایدرلحظهیشماراکاهشمیدهد
	.بیخوابیراازبینمیبرد
	.مسائلروزمرهزندگیرابهراحتیحلخواهیدکرد
	.میزانبازدهیشماافزایشمییابد
	.شادوبانشاطشدهوانگیزهبیشتریپیدامیکنید
	.احساسآرامشعجیبیوجودشمارافرامیگیرد

مراقبهاستیوجابزراطبقمراحلزیرانجامدهید.
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مرحله ی اول
۱(یکمکانآراموسللاکتراانتخابکنید.روییکبالشنرممطابقتصویر

باال،بنشینید.
۲(ستونفقراتوگردنخودراعمودکنیدبهطوریکهبهپشتشمافشاری

واردنشود.
۳(نفسعمیقبکشید.چشمانخودراببندید.

۴(بهندایدرونخودگوشکنید.
5(افکاریراکههمیشهدرذهنپچپچمیکنند،متوقفنکنید.افکارواحساسات
منفیومزاحم،نگرانی،همسللر،فرزند،کار،موبایللل،رایانه،تلویزیون،چکبانک،
قبوضواقسللاطپرداختنشده،اجارهخانهو...نمونههاییازاینافکارهستند.در

واقعبههمهاینموارد،»ذهنبازیگوش«گفتهمیشود.
سللعینکنیدذهنبازیگوشخودرامتوقفکنیللد،ذهنبازیگوشمامثلیک
میمونمیباشللدوازشاخهایبهشاخهیدیگرپریدهوافکارراتکرارمیکند.تنها
کاریکهبایدانجامدهیدایناستکهبهمدتیکهفتهوروزی5دقیقهبهجای

متوقفکردنمیمونبازیگوشبهآنتوجهکنیم.
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همین االن انجامش بده! ..................................................................................

به ذهن بازیگوش خود توجه کنید!
به مدت یک هفته مرحله ی اول مراقبه به روش استیو جابز را انجام دهید.

روزانه 5 دقیقه به ذهن بازیگوش خود که از فکری به فکر دیگر پرسه می زند، 
فقط توجه کنید و آن ها را متوقف نسازید. 

مرحله ی دوم
۱(بعدازیکهفتهازمرحلهیاول،بازهمسعینکنیدذهنبازیگوشرامتوقف

کنید!
۲(مراحلیکتاچهارمرحلهیاولراانجامدهید.

۳(حاالبهذهنآرامخودتوجهکنید.ذهنآرام،قسمتیازمغزاستکهبرخاف
ذهنبازیگوشما،آراموساکتاستوباتفکرتصمیممیگیرد.سعیکنیدبهذهن
آرامخودگوشدهید.اینذهنهمهچیزرامیبیند،میشنودوحسمیکند.حتی
زمانیکهذهنبازیگوش،شماراخستهکردهاست،ذهنآرام،باآرامشفکرمیکند

وهمیشهحضوردارد.
۴(وقتللیکهازحضورذهنآرامخودآگاهشللدید،اوراصدابزنیدوبهاوتوجه
کنید.ذهنآرامشما،ذهنبازیگوشراساکتخواهدکرد.ازذهنآرامخودبخواهید

کهذهنبازیگوشراآرامکند.
5(بعدازمدتیتصورکنیدکهذهنآرامشللماقدرتمندترشللدهوبیشتربهآن
توجهکنید.مطمئنباشیدکهذهنبازیگوشباحضورذهنآرام،ساکتخواهدشد
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وبهپچپچهایخستهکنندهپایانخواهدداد.
۶(حاالبهنفسهاییکهمیکشیدتوجهبیشتریدارید،هوایرویپوستخود

راحسمیکنیدوگردشخونرادردرونرگهایخودمیبینید.
7(دوبارهبهندایدرونتانگوشبدهید.چهاحساسیدارید؟

باتمرینبیشتراینتکنیک،گذرزمانراحسنخواهیدکردوازارزشحضوردر
لحظه،کامًاآگاهمیشوید.

 
 از تصاویر آرامش بخش استفاده کنید. 

لیسللتیازتصاویریراکهبهشللماآرامشمیدهند،تهیهکنیدوهرروزبهآن
تصاویرزیبابنگرید.برایمثال،تصاویررویاییوزیبایطبیعتبهمنانرژیوآرامش
زیادیمیدهند.همچنیندرتصویرسازیذهنیمثبتهمکمکزیادیمیکنند.

لیسللتیازتصاویرآرامشبخشرابرایشماآمادهکردهامکهمیتوانیدازآدرس
وبسایتمادانلودکردهوازآنهااستفادهکنید.

AramRavan.com/SM

 
  

خواب خوب شبانه داشته باشید.
خوابخوبشللبانهیکیازراهکارهایبسیارعالیدرکاهشاسترسمیباشد.
خیلللیازافراد،خوابرازمانمردهایدرنظرمیگیرندوبااینکهتأثیرزیادیدر

زندگیدارد،بهآناهمیتینمیدهندوبرنامهمناسبیبرایخوابشانندارند.
خیلیازافرادمیگویندکهخوابراحتیندارندیاخوابشانسنگیناستیاموقع
بیدارشدنازخوابخیلیخستههستندوراسساعتموردنظرشاننمیتواننداز
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خواببیدارشوند.

دکترویلیامدمنت،متخصصدرزمینهخوابمیباشد.ایشانچگونگیکارمغزرا
درزمانبیداریوخواب،بااستفادهازمثالمدرسهمقایسهمیکند.

تابهحالشللدهکهازکناریکمدرسهایعبورکنید؟بهاحتمالزیاددوحالت
مختلفرادیدهویاشنیدهاید.

حالت اول:زنگتفریحبچههاست.سروصدایزیادیازحیاطمدرسهشنیده
میشود.صدایخنده،دادوفریاد،توپبازی،آوازخواندنوگفتگوهایدانشآموزان

باهمدیگر.
حالت دوم:ساعتدرساستوبچههادرکاسنشستهاند.حیاطمدرسهخلوت
وخالیاستوهیچصداییازآنشنیدهنمیشود.سکوتهمهجارافراگرفتهاست
وبهنظرمیرسدکهمدرسهتعطیلمیباشد.ولیبرعکس،درستدرهمینزمان

استکهفعالیتمهممدرسهدرحالانجاماست.
مللاخوابرامانندحالتدوممثالمدرسلله،دورهزمانللیبدونفعالیتدرنظر
میگیریموفکرمیکنیمکههیچکارمهمیدرآنصورتنمیگیرد.ولیبایدبدانید
خوابزمانمردهاینیست.همچنینخوابزمانینیستکهمارابرایانجامکارهای

مهمروزانهآمادهکند.خوِدخواب،همانکارمهماست.
خللواببرایمغزخیلیمفیدومؤثراسللت.زمانیکهمغزخللودشراتغذیهو
سللازماندهیمیکند.مغزوتکتکسلولهایبدندراینزمانعملپاکسازیرا

انجاممیدهندوتغذیهوترمیممیشوند.
پللسخوابدورهبدونفعالیتنیسللتوزمانخیلیمؤثللرومفیدیبرایمان
محسللوبمیشود.اینزمانراازدستندهیدویکبرنامهخوابمنظمومناسب

داشتهباشید.
۳۰درصدازعمرمابرایخوابیدنصرفمیشللود.ولیچنددرصدازافرادخواب
خوبوصحیحیدارند؟چنددرصدازافراد،شیوههایدرستخوابیدنرایادگرفتهاند؟
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  خواب بهترین ابزار برای دفع بیماری های 
بدن و تقویت سالمتی می باشد.

استرسهایزیادباعثاختاالتخوابشدهوفعالیتهایمهمیکههنگامخواب
بایدصورتگیرند،انجامنمیشللوند.کمبودخوابوخوابهایبیکیفیت،سرعت
پیرشللدنراافزایشمیدهندوهمچنینباعثضعیفشدنسیستمایمنیبدن

میشوند.
پیشنهادمیکنمحتیاگرمشکلخوابندارید،حداقلدربارهیاهمیتخواب
فکرکنیدوتکنیکهاوراهکارهایخوابصحیحرایادبگیرید.خصوصاًدرزمانهایی

کهعواملاسترسزا،آرامشتانرابرهمزدهاند.

بیدار شدن از خواب، راس ساعت!

چکارکنیمکهراسسللاعتازخواببیدارشویم؟برایاینکهبتوانیمدرزمان
دلخواهکهسللاعتراکوککردهایمازخواببیدارشللویم،مللنیکتکنیکوراز

فوقالعادهراکهخودمهمازآناستفادهمیکنم،باشمابهاشتراکمیگذارم.
مللنفکرمیکردمکهخیلیازمردماینراهکارهارامیدانندوازآناسللتفاده
میکنند،ولیوقتیبهآنهاآموزشمیدادمباکمالتعجبمشللاهدهمیکردمکه
اینتکنیکهارانمیدانند.درحقیقتبیشاز۹۰درصدمردمازاینرازمهمآگاهی

ندارند.
رازاصلیخوابایناستکهوقتیمامیخوابیم،درزمانهایمشخصی،خواب
عمیقوسبکمیشللود.درنتیجه،زمانبیدارشدنازخواب،زمانهاییاستکه
خوابدرحالتسللبکمیباشد.شایدبپرسیدکهازکجابفهمیمچهزمانیخواب

سبکمیشودودرآنموقعبیدارشویم؟
بایددورههایزمانییکسللاعتونیمبللرایخوابخوددرنظربگیرید.یعنی
خوابهریکسللاعتونیمیکبار،عمیقوسبکمیشودودرپایانیکساعتو
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نیمبهنقطههایسبکمیرسدکهدقیقاًزمانبیدارشدنازخوابهمینجاست!

معموالًدراینبازهزمانییکسللاعتونیم،در۴5دقیقهاولخواببهسللمت
عمیقشدنمیرودواگردراینزمانبخواهیمبیدارشویم،نمیتوانیموگیجهستیم.
در۴5دقیقهبعدی،خواببهسمتسبکشدنپیشمیرودومناسبترینزمان

برایبیدارشدندراواخر۴5دقیقهدوممیباشد.
برایمثال،اگرساعت۱۰شببخوابیموبخواهیمساعت۶صبحیعنیبعداز8

ساعتخواببیدارشویم،5بازهیزمانیبهصورتزیرخواهیمداشت:
ساعت۱۰تا۱۱/۳۰–ساعت۱۱/۳۰تا۱–ساعت۱تا۲/۳۰–ساعت۲/۳۰

تا۴–ساعت۴تا5/۳۰
یعنیمانبایدساعتراروی۶صبحکوککنیم،چونخوابدرحالعمیقشدن
اسللت،بلکهبهترینزمانکوککردنساعتوبیدارشدنازخواب5/۱5تا5/۳۰
صبحمیباشد.پیشنهادمیکنمبراییکبارهمکهشدهاینتکنیکورازمهمرا
امتحانکنیدومنمطمئنهستمکهسرحالوشادابازخواببیدارخواهیدشد

ونتیجهفوقالعادهآنراخواهیددید.
ازراهنمایزیراستفادهکنید.منبیشترازاینتکنیکاستفادهمیکنم.

همین االن انجامش بده! ..................................................................................

من از امشب ساعت .............................. می خوابم و بر اساس بازه زمانی یک 
ساعت و  نیم، ساعت .............................. از خواب بیدار خواهم شد.

برای مثال، شش ساعت خواب یا هفت ساعت و نیم خواب
ساعت 12 شب تا 6 صبح

ساعت 11 شب تا 6:30 صبح
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ساعت مشخص برای خواب خود داشته باشید.

هرشبساعتمشخصیرابرایخوابیدندرنظربگیرید.برایمثال،اگرساعت
۱۱بهرختخوابمیروید،همیشللهراسسللاعت۱۱بخوابیدوهمهشرایطخواِب

خوبراکهدرادامهمطالبخواهمگفت،فراهمکنید.
فقطبدانیدکهروزهایهفتهوتعطیاتهیچتفاوتیندارندوبایدهمانساعت
مشللخصشللدهبخوابید.نگوییدکهخوبفرداجمعهاستومنمیخواهمامشب
تاسللاعت۲نیمهشللببیداربمانموبهجایآنتالِنگظهرفردامیخوابم.چون
همانطورکهسللاعتخوابمشخصیرابرایخودتانتعیینمیکنید،بایدساعت

بیدارشدنمشخصیراهمبرایخودتانتعیینکنید.
برایخوابخودیکبرنامهمنظمداشتهوبهآنپایبندباشید.پیشنهادمیکنم
تایکهفته،اینبرنامهمنظمرااجراکنیدتابهعادتهایروزانهشماتبدیلشود.

برایمثال،برنامهخوابمنایناستکههمیشهوتحتهرشرایطیراسساعت
۱۰:۳۰شببخوابموساعت۶صبحازخواببیدارشوم.البتهاگربهدالیلمختلفی
ساعت۱۲شببخوابمازتکنیکبازهزمانییکساعتونیماستفادهمیکنموحتماً

ساعت۶صبحازخواببیدارمیشوم.
7ساعتخوابخوبوباکیفیتبرایبدنمامناسبوکافیخواهدبود.فقطاز
تکنیکهایگفتهشدهاستفادهکنیدوبرایجبرانکمخوابیهاییکهدرطولهفته
داشللتهایدبهتعطیاتآخرهفتهاعتمادنکنید،زیراهیچتأثیریدرجبرانکمبود

خوابشمانخواهدداشت.
سللاعتمشللخصبرایخوابیدنوبیدارشللدنازخوابرابهعادتهایروزانه
خودتبدیلکنیدونتایجشللگفتانگیزآنرارویمغزوجسمخودببینید.یکیاز

مهمترینرازهایسامتیوآرامشروان،خوابخوبمیباشد.
اگرمشغلهکاریزیادیدارید،منبهشماتوصیهمیکنموهشدارمیدهمکه:

  به هیچ وجه خواب خود را حذف نکنید 
بلکه کارهای دیگر را حذف کنید.
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همین االن انجامش بده! ..................................................................................

من از امشب برنامه ی خواب مشخصی خواهم داشت و هر شب راس ساعت معین
می خوابم و هر صبح راس ساعت معین از خواب بیدار می شوم.

این تکنیک از عادات خوب روزانه من است.
هر شب ساعت ........................ می خوابم.

هر صبح ساعت ........................ بیدار می شوم.

ساعت درون تان را کوک کنید.

اینتکنیکرامنبارهاامتحانکردهاموبهآناعتقاددارم.هرشللبزمانیکه
میخواهیدبخوابید،زمانبیدارشدنازخوابتانرامجسمکنیدوبعدبخوابید.

برایمثال،سللاعت5یا۶صبحمیخواهیدبیدارشوید،یکیازاینساعتهارا
مجسمکنیدوبهخودتانبگوییدکهمنمیخواهمسرساعت۶ازخواببیدارشوم.

سپسسرمبارکرارویبالشگذاشتهوبخوابید.
منهروقتازاینتکنیکاسللتفادهمیکنمباآرامشبیشللتریازخواببیدار
میشوم.ساعتدرونمراکوککرده،بعضیوقتهاهمزمانساعتگوشیموبایلمرا
همکوکمیکنم.جالباستکهقبلازاینکهساعتگوشیموبایلمبهصدادرآید،

5یا۱۰دقیقهقبل،ساعتدرونمرابیدارکردهاست.

خودتان را برای خواب آماده کنید.

بانزدیکشدنبهزمانخواب،بدنتانرابرایخوابیدنآمادهکنید.اتاقخواب
جداگانهایداشتهباشید.کامپیوتر،موبایلوتلویزیونرابهاتاقخوابخودنیاورید.
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حداقلیکساعتقبلازخواب،ازکارکردنباکامپیوتردستبکشیدویاتلویزیون
راخاموشکنید.

متاسفانهسریالهایتلویزیونیزمانخوابمردمرامختلکردهاست.تاساعت
۱۱شللبسریالهایمختلفیازشبکههایمتفاوتپخشمیشللود.وبدترازآن
ایناستکهتایکساعتبعدازتماشایسریالموردعاقهمانتمامذهندرگیر
میشللودوبهقدریغرقدرسللریالمیشویمکهخوابازسرمانمیپرد.یعنیتا
قسللمتبعدیسریال،ذهنشمادههابارسکانسهایبعدیرامیسازدوتجزیهو

تحلیلمیکند.
منخودمبیشازیکسالاستکهتلویزیوننگاهنمیکنموورودیهایمغزم
راکنترلمیکنم.نمیخواهمبگویمکهشماهمتماشایتلویزیونرااززندگیخود

حذفکنید.ولیتاحدبسیارزیادیآنراکمکنید.

  یک ساعت قبل از خواب، حتماً تلویزیون را خاموش کنید.

باخاموشکردنچراغهایاتاق،بهبدناطاعدهیدکهوقتخواباست.حداقل
۳سللاعتقبلازخواب،غذانخوریدواگرمجبوربهخوردنهسللتیدغذاهاییرا
بخوریدکهسبوسدارهستند.زیراهورمونهاییراترشحمیکنندکهبهخوابخوب
شبانهکمکبیشتریخواهندکرد.برایمثال،نانیاکلوچههایسبوسدارغذاهای

مختصرومفیدیهستند.
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همین االن انجامش بده! ..................................................................................

آیا خودتان را برای خواِب خوب شبانه آماده کرده اید؟
پیشنهاد می کنم از لیست شرایط خواب خوب استفاده کنید.

احساسات منفی را از خود دور کنید.

اگردرگیراحساسللاتمنفیروزانههستی،راهیبرایخاصشدنازشرآنها
پیداکن.بااحساسآرامشبیشتریبخواب.

خیلیهامیگویندکهاصًااحساساتمنفینداشتهباشوآنهارابهزباننیاور.
خودترادراحساساتمثبتغرقکن.

حرفخوبیاستبهشرطاینکهبتوانیمخودمانراسرشارازاحساساتمثبت
کنیم.ولیبهنظرمن،احساسللاتمنفیهمجزییازوجودماانسانهاسللتوهر
چقدربیشترباآنمبارزهکنیم،بیشترلجبازیمیکند.راهکارمنایناستکهبه
احساساتمنفیخودتانهماحترامبگذاریدوآنهاراشناساییکنید.درنتیجه،به
تدریجمیتوانیدایناحساساتراکمترکنیدواحساساتمثبتبیشتریراجایگزین

آنهانمایید.
اگرنمیتوانیدبهصورتذهنیآنهاراپاککنید،یکدفترچهیادداشللتتهیه
کنید.همهافکارواحساسللاتمنفیرادرآنبنویسللید.بهاحساسللاتمنفیخود
بگوییدکهمنبرایتواحترامقائلمویکزمانمناسللبومخصوصبرایتدرنظر
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گرفتهام.ولیاالنوقتخواباستوبهخودتانبگوییدکهفرداهمهآنهارامرور
خواهیدکرد.

حاالاحساسللات،اهدافوانگیزههایمثبللتوآرامشبخشرادرذهنخودتان
تصویرسازیوسپسجایگزیناحساساتمنفیکنید.

همین االن انجامش بده! ..................................................................................

افکار و احساسات منفی من در موقع خواب،
من فردا حتماً به شما رسیدگی خواهم کرد و االن می خواهم بخوابم.

از عطر و رایحه های خوشبو استفاده کنید.

عطرهاورایحههایخوشبودرحفظسامتوتقویتقوایجسمیوروحی،از
گذشتههایدوررایجبودهاست.

اگربهعطرورایحههایخوشبوحساسیتندارید،حتماًدراتاقخوابتانازآنها
استفادهکنید.اینکارتأثیراتفوقالعادهایرارویوجودشماخواهدگذاشت.

ازبوهایخوشللیمثلعطرگلسللرخ،گلبابونه،اسطوخودوسویاترکیبیاز
آنهااستفادهکنید.مقداریازعطررارویرختخوابتاناسپریکنید.

اینعطرهامیتواننداضطراب،اسللترسوبیخوابیهایشماراکاهشدهندو
کیفیتخوابشللماراباالببرند.جالباستکهبدانیداستشماماینعطرهاهنگام
خللواب،رویخوابهایللیکهمیبینیدهمتأثیرمیگذارنللد.پسخوببخوابیدو

خوابهایخوشببینید.



159

س  
ـرت

اس
ل  

ـو
مپـ

آ
تصویرسازی کنید.

۱(بهپشتبخوابید.
۲(دستوپاهایخودتانراخیلیآراموآسودهرهاکنید.

۳(عضاتبدنراشلکنید.
۴(سرتانراروییکبالشنرمقراردهید.

5(بهآرامیچشمهایتانراببندید.
۶(یکنفسعمیقوآرامبکشید.

7(حاالتصورکنیدکهوقتیهواراآرامازبینیهایخودواردبدنوسپسخارج
میکنید،همهیفشارهاوناراحتیهایموجوددربدنتانازپاشنههایپایتانبیرون

ریختهمیشود.
8(احساسکنیدکهناراحتیهاوخستگیهایروزانهشماازسروصورتبیرون
میآیند.سپسبهقسمتگردنوشانههایشمارسیدهوازآنخارجمیشوند.از
طریققفسللهسینهبهشکموازطریقستونفقراتبهمهرههایکمرجریانپیدا
کردهوازآنبیرونریختهمیشوند.مسیربعدی،استخوانهایرانمیباشد.ادامه
دهیدتابهزانوهایتانبرسید،کمیمکثکنید.حاالبهسمتپاشنههایپایتانبروید

وتمامناراحتیهاراازسوراخهایریزکفپابهبیرونانتقالدهید.

همین االن انجامش بده! ..................................................................................

ه��ر ش��ب فقط 5 دقیق��ه وقت بگذاری��د و از این تکنی��ک فوق الع��اده جذاب و 
آرامش بخش استفاده کنید. 

مطمئنم که خیلی زود خوابتان می برد و خواب خوبی را خواهید داشت.
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قرص های خواب آور ممنوع

اگرمیخواهیدمعتادشللوید،خودتانراازبینببریدوسللامتیتانرابهخطر
بیاندازید،ازقرصهایخوابآوراستفادهکنید!

داروهایخوابآورفقطدرکوتاهمدتمؤثرومفیدهستند،امادرطوالنیمدتبه
هیچوجهاثریندارندوعوارضبدیراخواهندداشت.بدنبهآنهامقاوممیشودو
دارویقویتریرامیخواهد.یابدنشماوابستهبهدارویخوابآورمیشودوبدون

آنخوابتاننمیبرد.
قبلازاینکهبخواهیدآسانترینراهممکنیعنیمراجعهبهپزشکراانتخاب
کنید،پیشنهادمراقبولکنید!البتهبهنظرمنمراجعهبهپزشکبدترینراهاست.
چونمتأسفانهاکثرپزشکان،بدونهیچضرورتی،آسانترینراهراانتخابمیکنند

ونسخهشمارامیپیچند!
منپیشنهادمیکنمکمیسختیهاراتحملوابتداتکنیکهاوراهکارهایگفته
شللدهراامتحانکنید.مطمئنهستمکهنتیجهبهتریراخواهیدگرفت.بهجای
مصرفقرص،یکبرنامهروزانهومنظمبرایورزشکردنانتخابکنید.برایمثال،

ورزشایروبیکیاروزانه۳۰دقیقهپیادهرویو....
فقللطبهخودتانقللولبدهیدکهبهمدتدوهفتهوهرشللب۲۰دقیقهوقت

بگذاریدوتمریناتگفتهشدهراانجامدهید.
اگرنتیجهاینگرفتیدحداقلهیچآسیبیبهبدنشمانرسیدهاستومیتوانید
گزینهدوم،یعنیمراجعهبهپزشکراانتخابکنید.اگراختالوناراحتیشدیدی
رادروجودخویشاحسللاسوفکرمیکنیدکهبهمشکاتبیخوابیشمامربوط

هستند،بهپزشکمراجعهکنید.

شرایط خواِب خوب

1( شامسبکتریبخوریدیاحداقل۳ساعتبازمانخوابفاصلهداشتهباشد.

۲( برایشام،نانوکلوچهسبوسداربخورید.
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۳(یکدوشآبگرمبگیرید.
۴(یکلیوانشیرگرمبخورید.

5(باخاموشکردنچراغهایاتاق،بهبدناطاعبدهیدکهوقتخواباست.
۶(حداقلیکساعتقبلازخوابتلویزیونراخاموشکنید.

7(حداقلیکساعتقبلازخوابازکارکردنباکامپیوتردستبکشید.
8(چراغهایاتاقراخاموشکنید.

۹(احساساتمنفیراازخوددورکنید.
۱۰(احساساتمثبتراجایگزینکنید.

۱۱(ازتکنیکبازهزمانییکساعتونیماستفادهکنید.
۱۲(ازتکنیکساعتمشخصبرایخوابیدنوبیدارشدناستفادهکنید.

۱۳(تکنیککوککردنساعتدرونرابهکاربگیرید.
۱۴(استفادهازقرصهایخوابآورکامًاممنوعمیباشد.

۱5(دراتاقخوابخودتانازعطرورایحههایخوشاستفادهکنید.
۱۶(ورزشمنظمروزانهرافراموشنکنید.

۱7(سعیکنیدبدونساعتزنگدارازخواببیدارشوید.
۱8(پرخورینکنید.

۱۹(خوابیدنرویشکم،بدتریننوعخوابیدناست.
۲۰(خوابنیمروزیدرکاهشاسترسنقشزیادیدارد.

۲۱(دمایاتاقخوابتانراتنظیمکنید.نهخیلیگرمونهخیلیسرد.
۲۲(تشکمناسبوراحتیتهیهکنید.نهخیلیسفتونهخیلینرم.

۲۳(سیگارنکشید.
۲۴(چای،قهوه،نوشابهوشکاتمصرفنکنید.

۱ یکموسیقیآرامشبخشراپیشازخوابگوشکنید.-
۲ مصرفمایعاتراقبلازخوابکاهشدهید.-
۳ تصویرسازیرافراموشنکنید.-
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۴ ازبحثهایمتفرقههنگامخوابجداًخودداریکنید.-
5 ازعطرورایحههایخوشبواستفادهکنید.-
۶ ازرنگهایآرامشبخشدراتاقخواباستفادهکنید.-

 نقش تغذیه در کاهش استرس
غذاییکهمیخوریدرویمیزاناسللترسشماتأثیرگذارمیباشد.تناسباندام
یکیازمهمترینگزینههایمدیریتاسللترساستوبایدبهعنوانیکابزارقوی

مورداستفادهقرارگیرد.
اینسهنکتهراهنگامغذاخوردنرعایتکنید:

  چه چیزی می خورید؟ چه وقت می خورید؟ چگونه می خورید؟

منوقتیبهنقشمهمتناسباندامدرکاهشاسترسپیبردم،تصمیمگرفتم
باتوجهبهبیستکیلوگرماضافهوزن،اقدامکنم.درمدتدوماهتوانستمهفتکیلو
وزنمراکاهشبدهمواحساسبسیارخوبیداشتموهمچنانتاشمیکنمتابه

وزنایدهآلوتناسباندامبرسم.
وقتیکهبدنبهخاطرتغذیهنامناسللبوعدمتناسللباندامتحتفشللارقرار
میگیرد،سیسللتمدفاعیبللدندربرابرانواعبیماریهاضعیفوناتوانمیشللود.
پاسخهایشمادربرابراسترسکامًامتفاوتخواهدبودونمیتوانیدبهطورمؤثری

استرستانرامدیریتکنید.

چه چیزی؟ چه وقت؟ چگونه؟

یکیازمهمترینعاداتروزانهماغذاخوردناستکهمتأسفانههیچگونهتوجهی
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بهآننداشللتهوفاقدعاداتغذاییخوبهسللتیم.نمیدانیللمچهچیزیبرایما
مفیدومقویاسللتوچهچیزهاییرابایدبخوریموچهنخوریم!اگرهممیدانیم
اهمیتینمیدهیم!بهزمانهایخوردنخوداهمیتنمیدهیمودراینموردخیلی
نامنظمهستیم.برایمثال،اصلیترینوعدهغذایییعنیصبحانهرااکثراوقاتحذف

میکنیموشامبسیارسنگینیمیخوریم.
هنرآهستهغذاخوردنرابلدنیستیموهمیشهعجلهداریموزمانخیلیکمیرا
بهآناختصاصمیدهیم.چونمیخواهیمبهبرنامههایدیگرخودرسیدگیکنیم

ولینمیدانیمکهغذاخوردنمهمترینبرنامهزندگیروزانهمامحسوبمیشود.
میدانللمکهبهاندازهیکافیاسللترسداریدولیبدانیدکهشللیوهغذاخوردن
شمایعنیاینکهچهچیزهاییراانتخابکردهوبخورید،چهاوقاتیرابهخوردن
اختصللاصدهیدوچگونهبخورید،تأثیربسللیارزیادیدرروندکاهشاسللترسو

افزایشتواناییهایتانخواهدداشت.

رابطه ی بین مغز و غذا خوردن

بینغذاخوردنوحاالتروحیمارابطهایوجوددارد.اینرابطهبهخاطرترشح
هورمونهاییبهنامسروتونینمیباشدکهبهطورطبیعیدرمغزبهوجودمیآید.
تغییرمیزاناینهورمونهاتاحدبسیارزیادیتعیینکنندهاحساساتمامیباشد.

یکرژیمغذاییمناسللب،باعثسالموجوانماندنمغز،حتیدردورانپیری
خواهدشد.

  از مغز و عملکرد آن مراقبت کنید.

چه غذاهایی را انتخاب کنم؟

کربوهیدراتهایاهمانموادقندیمرکبراجایگزینموادقندیسللادهکنید.
موادقندیمرکب،ازترکیبانواعمختلفقندهاتشکیلشدهاستکهدیرترتجزیهو
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هضممیشوند،درنتیجهانرژیبیشتریرابرایمدتزمانطوالنیتردراختیاربدن
قرارمیدهند.موادقندیترکیبی،برایتبدیلشدنبهانرژی،مدتزمانبیشتری
رانیازدارندودائماًتوسللطبدناستفادهمیشوند.درنتیجه،بهمقدارخیلیکمی

نسبتبهموادقندیساده،دربدنذخیرهمیگردند.
موادغذاییقندیترکیبیمثلنانسللبوسدار،غات،سللیبزمینی،میوهها،
سبزیجاتو...باعثافزایشمیزانهورمونسروتونینمغزمیشودواحساسبهتری
بهشمامیدهد.ولیمصرفبیشازحدآنهمبرایبدنسماست.همیشهتعادل

رابرقرارکنید.
موادغذاییقندیسللادهموجوددرشللکات،نوشللابه،غذاهایخیلیشیرین،
مصرفبیشازحدشللکرو...نیزباعثترشللحهورمونفوقمیشوندبااینتفاوت
کهفقطدرکوتاهمدتاحساسشمارابهترمیکنند،امادربلندمدتاحساسشما

رابدترخواهندکرد.
پروتئینهللارافراموشنکنید.غذاهایپروتئیندارعملکردمغزراباالمیبرندو
سلولهایآسیبدیدهراترمیممیکنند.پروتئینهایحیوانیدرتخممرغ،ماهی،

گوشتسفید،پنیروشیروپروتئینهایگیاهیدرغاتوحبوباتوجوددارند.
سللبزیجاتبابرگهایسللبزبهصورتخامیاپخته،مقاومتبللدنرادربرابر

تأثیراتمنفیاسترسافزایشمیدهند.
پتاسیمهمیکیازموادموردنیازبدناست.موزمنبعبسیارخوبیبرایپتاسیم

میباشد.
ویتامینثیاc بهکاهشاسللترسکمکبسللیارزیادیمیکند.بدنمابهاین
ویتامیننیازبیشتریدارد.ویتامینثبهدلیلحساسبودنبهنورخورشید،هوای
خشکوحرارتوهمچنینمنابعکم،اهمیتفراوانیدارد.باگذشتزمانخاصیت
آنهمکمترمیشود.اینویتامین،مقاومتبدنرادربرابرعواملبیماریزاافزایش
میدهدوپسازموقعیتهایاسللترسزا،هورمونهایاسللترسرابهحالتتعادل

برمیگرداندومیزانفشارخونراکاهشمیدهد.
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خستگیوضعف،بیحالی،دردمفاصل،درداستخوان،گرفتگیعضاتوبسیاری

ازعائمدیگر،بهدلیلکمبودویتامینثبدنمیباشد.
ویتامینثدرانواعمرکباتمثلپرتقالونارنگی،گوجهفرنگی،توتفرنگی،گل

کلم،فلفلسبزو...وجوددارد.

چه وقت هایی غذا بخورم؟

برایخودمنبارهاپیشآمدهکهوقتیاسترسزیادیداشتم،احساسگرسنگی
همبهسللراغمنمیآمدوقدرتانتخابغذاییراکهمیخوردم،نداشللتم.کیک،
بیسللکوئیت،شیرینی،شکات،بسللتنی،پیراشللکی،پیتزاو...فقطچندثانیهبه
شللمااحساسآرامشمیدهند،ولیمتأسفانهاسترسشماراباشدتبیشتریباز

میگردانند.
ازاحساساتخودتانآگاهشویدوبدانیدهروقتکهنیازبهخوردنچیزیدارید،

آیاواقعاًگرسنههستیدیابهاحتمالزیاددچاراسترسشدهاید.
ازاینپس،قبلازخوردنهرچیزی،اولینکاریکهانجاممیدهیدایناستکه
یکنفسعمیقبکشید،صبرکنیدواحساساتخودتانرابررسیکنید.حاالاین

سوالراازخودتانبپرسید:"آیاواقعاًگرسنههستم؟یااحساسبدیدارم؟"
اگراحساسبدیدارم،آنرابیانکنموارتباطبیناسترسوغذاخوردنرابرای

یکلحظهقطعکنم.بااینکار،انگیزهخودتانراباالخواهیدبرد.
صبحانهراحتماًبخوریدوناهاررافراموشنکنید.صبحانهیکیازوعدههایمهم
روزانهمامیباشللدکهبههیچوجهنبایدآنراحذفکنید.حذفصبحانهتوانایی
شمارادربرابراسترسهایروزانهکاهشخواهدداد.ناهارهمانرژیمابقیروزتانرا
تأمینمیکند.ولییادتانباشدکهپرخورینکنید.خوردنیکناهارسنگینباعث

خوابآلودگیشمادرساعاتبعدازظهرشود.

  وعده های غذایی کوچک تر و سبک تری را انتخاب کنید."
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چگونه غذا بخورم؟

اولینکاریکهقبلازغذاخوردنبایدانجامدهیم،شستشویدستهامیباشد.
همهمیدانیم،ولیاکثرافرادانجامنمیدهند.

آهستهغذابخوریدوعجلهنداشتهباشید.قبلازاینکهسیرشویدازغذادست
بکشید.

بسللیاریازمللا،هنگامغذاخوردنعجلللهزیادیداریموبللاآرامشکاملغذا
نمیخوریللم.اینکارباعثافزایشوزنوچاقیخواهدشللد.ماغذامیخوریمکه
مقاومتبدنراباالببریمویکیازفوایدآنکاهشاسترسمیباشد.پس،چرازمان

اندکیراصرفغذاخوردنمیکنید؟

همین االن انجامش بده! ..................................................................................

این لیست را تکمیل کنید. بنویسید که:
چه چیزهایی، چه وقت هایی و چگونه می خورید؟

   
ورزش نکنید، فعالیت کنید!

ورزشکلمهایاسللتکههمهماآنرامیشناسیمومیدانیمکهبایدبهطور
منظمورزشکنیللم.ولیزمانیرابرایآناختصاصنمیدهیم،چوناینکلمهرا
دوستنداریم.منپیشنهادمیکنمبهجایکلمهورزش،کلمهفعالیتراجایگزین
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کنیم.ورزشبهصورتحرفهایدنبالمیشللود،ولیفعالیتبرایآرامشجسمو
روانکاربردداردوهرفردیمیتواندروزانهحداقل۳۰دقیقهبهصورتمفیدومؤثر

فعالیتکند.
فعالیتکردنیکیازبهترینراههاییاستکهفشارخونراکاهشمیدهد،تعداد
ضربانقلبراپایینمیآوردوتنفسشللماراآراممیکندکههمگیازنشانههای

کاهشاسترسهستند.
منصبحهاساعت۶صبحازخواببیدارمیشوموبهدریاچهایکهدرنزدیکی
محلسللکونتمقراردارد،میرومودرآنمکانبایکگروهورزشیکهدرآنعضو
هستم،هرروزبهطورمستمرومنظمحدودیکساعتفعالیتمیکنم.روزهایی
کهدرآنگروهحضوردارمهیچاسترسیراتجربهنمیکنموباانرژیوانگیزهبسیار
باالییامورروزمرهخودمراانجاممیدهموآرامشعجیبیدارم.وقتیورزشمیکنم

احساسخیلیخوبیدارموازلحاظروحیوروانیبسیاربهتروآرامترهستم.
ورزشیاهمانفعالیتکردن،باعثترشحهورمونهاییمیشودکهبهطورکامًا
طبیعیبهآرامسازیمغزکمکمیکنندوهمیشهاحساسشادابی،نشاطوسامتی
رابهشللماانتقالمیدهند.درنتیجه،آرامششمابیشترمیشودوبااسترسهای

روزانهخودبهطورمؤثریروبرومیشویدوبهراحتیآنهارامدیریتمیکنید.
فعالیتهاییکهباعثتحرکیاعرقریختنشماشوندبهعنوانورزشمناسب
ومنظمروزانهمحسوبمیگردند.بهکلمهورزشفکرنکنیدوفعالیتهایزیررادر

برنامهروزانهخودتانقراردهید.
۱ حمامطوالنیمدتبسیارلذتبخشاست..
۲ حداقلروزی۳۰دقیقهپیادهرویکنید..
۳ اگردرمنزلنشستهایدودرحالخواندناینکتابیاتماشایتلویزیون.

هستید،همیناالنچندحرکتدرازونشستانجامدهید.چندحرکتشنا
بروید.باالوپایینبپرید.

۴ فعالیتهایکششیانجامبدهید..
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5 دوچرخهسواریکنید..
۶ شناکنید..
7 تامحلکارتانپیادهبروید.تندتندقدمبردارید..
8 فعالیتهاییراکهدوستداریدحتماًانجامدهید..
۹ عضویکتیمورزشیشوید..
۱۰ انجامتکنیکهایمراقبه،آرامسازیوتنفسبسیارمناسبهستند..

 به خودتان انگیزه بدهید.
روحیهخودتانرادگرگونکنیدوهمیشهدنبالکسینباشیدکهبهشماانگیزه

بدهد.خودتاناقدامکنید.
اگرروحیهبدیدارید،آنراقبولکنیدوسعیکنیدکهبهاعضایدیگربدنتان
انتشارندهید.شمامیتوانیدکنترلبدنرادردستبگیرید.ورودیمغزتانراکنترل

کنیدوآنرابااندیشههاوتصویرسازیهایمثبتبمبارانکنید.
اگرنمیتوانیدروحیهبدراازخودتاندورکنید،تکنیکزیرراانجامدهید.

همین االن انجامش بده! ..................................................................................

روزانه 15 دقیقه به خودتان وقت بدهید که بیچارگی ها و بدبختی ها را احساس
کنید! چه نتیجه ای گرفتید؟ چه احساسی دارید؟ بنویسید.

 حاال کارت قرمز را نشان دهید!
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کامل گرا نباشید ولی کمال گرا باشید!

کاملگرایییعنیاینکهمیخواهیدهمهچیزرابهطورکاملوبدونهیچعیب
وایللرادیانجامبدهید.درحقیقتبهخاطراینویژگیهیچوقتکاریراشللروع

نمیکنیدویااگرکاریراشروعکنیدهیچوقتآنرابهپایاننمیرسانید.
ولیکمالگراییکامًامتفاوتاسللت.کمالگرایییعنیشمادرمسیررسیدن
بهمقصودهرکاریراانجاممیدهیدودائمدرحالیادگیریدانشمیباشللید.در
واقعمسئولیتصددرصداشتباهاتخودرامیپذیریدودستازتاشوتمرینبر

نمیداریدتاپلههایموفقیترایکیپسازدیگریطیکنید.
درکاملگرایی،بعدازمدتیاسللترسزیادیخواهیدداشللتبهخاطراینکه
احسللاسخیلیبدینسللبتبهخودتاندارید.ولیدرکمالگراییازاسترسهای
مثبتخوداستفادهمیکنیدوباترسهایخودروبروشدهواقداممیکنید.البتهاگر
دراینترنتجستجوکنیدکاملگراییرابهعنوانکمالگراییمیشناسندوکلمهای
بانامکاملگراییوجودندارد.اگراطاعاتبیشتریمیخواهید،کلماتکمالطلبی

یاکمالگراییراجستجوکنید.
برایمثال،اگرادیسوندرگوشهاینشسته،فقطفکرمیکردوبهدنبالاختراع
یکچیزکاملبود،آیاالمپیاختراعمیشد.او۹۹۹باراقدامکردودستازتاش
نکشیدوباالخرهدرهزارمینبارموفقشد.جالباست،وقتیازاوپرسیدندکهشما
۹۹۹بارشکسللتخوردیدولیچرابازهمادامهدادید؟ایشانجوابدادندکهچه
کسیگفتهمنشکستخوردم،منبههیچوجهشکستنخوردم،بلکه۹۹۹راهرا

یادگرفتمکهازآنطریقنمیتوانالمپساخت!

 "اقدام کردن، خیلی بهتر از ماندن و فکر کردن است."
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فقطایننکتهرافراموشنکنیدکهکاملگرانباشیدولیکمالگراباشید.همیشه
براییادگیریورشدخوداقدامکنید.گامهایکوچکبرداریدواقدامکنید.عالی
بودنراانتخابکنیدوخیلیخوبومؤثرعملکنید.مطمئنباشیدکهاگرتنهاده
درصدازنفراولشغلخودبهترعملکنید،درحوزهکاریخودنفراولخواهیدشد.

  گول خوب بودن را نخورم، اگر به فکر خوب بودن باشم ،متوسط 
هم نخواهم بود، پس عالی بودن را انتخاب می کنم.

همین االن انجامش بده! ..................................................................................

شما کمال گرا هستید یا کامل گرا؟ بنویسید که چه ویژگی هایی را دارید.
اقدام می کنید یا فقط فکر می کنید.
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حداقل روزی 8 لیوان آب بنوشید.
خیلیهاعقیدهدارندوقتیبدننیازبهآبداشتهباشد،خودشهشدارمیدهد
ودرطیروز،آبمناسللبوکافیبهبدنخودنمیرسللانند.اگرنظراکثرپزشکان
رابپرسیدویاکمیدرسایتهاوکتابهایمعتبرجستجوکنید،خواهیددیدکه

توصیهشدهاست،افرادسالمومعمولی،حداقلروزی8لیوانآببنوشند.
اکثرافرادباورنمیکنندکهقبلازهشللداردادنبدنوتشنگیبایدآبنوشید.
بنابراینمنتظرمیمانندتاهروقتکهاحسللاستشللنگیکردند،آببخورند.ولی
متأسفانهاینزمان،کمیدیراست.درضمنقهوه،نسکافه،چایو...جایگزینیبرای

آبنیستندوجزو8لیوانآبتوصیهشدهروزانهمحسوبنمیشوند.
منسعیمیکنمکهروزانه۱۰لیوانآببخورمواولینلیوانرابعدازبیدارشدن
ازخواببایکلیوانآبولرمواضافهکردنچندقطرهآبلیمو،البتهاگرلیموترش
تازهباشدبهتراست،شروعمیکنم.واقعاًلذتبخشاست.منبازهزمانییکساعت
ونیمتادوسللاعترابرایخودمدرنظرگرفتموقبلازاینکهاحسللاستشنگی

کنم،آبمیخورم.
پیشنهادنمیکنمکاریراکهمنانجاممیدهمشمانیزانجامدهید،میتوانید
باپزشکانمتخصصمشورتکنید.فقطقبلازاینکهاحساستشنگیکنیدآب

بخورید.

 
روزانه 6 دقیقه از پله ها باال بروید که باعث افزایش عمر می شود.

یکتحقیقبسللیارخوبیدردانشللگاهجانهاپکینزانجامشدهاستکهنشان
میدهد:
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 "باال رفتن از پله ها، روزانه فقط 6 دقیقه، 
می تواند 2 سال عمر ما را زیاد کند."

خوشبختانههمهمادردورانیزندگیمیکنیمکههرروزباپلههایزیادیمواجه
هستیم.برایمثال،درادارات،فروشگاهها،پاساژها،پلعابرپیاده،آپارتمانهاو...از
پلههااستفادهمیکنیم.فقطپیشنهادمیکنمکهبهجایانتخابپلهبرقیوآسانسور

حتماًازپلههااستفادهکنید.
کسللانیکهبهطورمنظمهرروزازپلههاباالمیروند،فشارخونشللانکاهش
مییابد،چربیبیشتریرامیسوزانند،بهترمیتوانندنفسبکشندوبیشترتوانایی
مقابلهباشللرایطاسترسزارادارند.درنتیجه،کمتربهبیماریهایقلبیوعروقی

مبتاشدهوعمرطوالنیتریدارند.

ارزش ها و اهداف خود را لیست کرده و ارزیابی کنید.
بهنظرمن،یکیازمهمترینرازهایکسبسامتیبیشترورسیدنبهآرامش
واقعی،شناختخود،ارزشهاواهدافزندگیمیباشد.بایدبدانیدکهدلیلآفرینش

شماچهبودهاست؟بایدیکروشزندگیسالمبااهدافمشخصتعیینکنید.
گاماصلیدراینمسیر،تغییردررفتاراست.رفتارهاییراانجامدهیدکهدرشما
حسخوب،مثبتبودنوارزشمندیایجادکند.فقطبهایننکتهخیلیمهمتوجه

کنیدوتصمیمنهاییخودتانرابگیرید:

  ایجاد تغییر به زبان، خیلی ساده است ولی 
در عمل کار بسیار سختی است.
ولی مطمئن باشید از انتخاب خود، هیچ وقت پشیمان نخواهید شد"
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بایدسهاصلکلیدیزیرراحتماًرعایتکردهوآویزهگوشخودکنید.

۱ ارادهقویداشتهباشیدوهمچونکوهمحکمواستواربایستید..
۲ نگرشمثبتدرخودتانایجادکنیدوبهخودتانانگیزهبدهید..
۳ شللکوتردیدرابههیچوجهبهدرونخودراهندهیدوهمهدرهارابه.

رویآنببندید.
منوقتیشروعبهتغییرکردم،باسختیهایخیلیزیادیروبروشدمولیچون
سللهگزینهفوقرادرهمللهجانصبکردهبودم،درموبایل،لپتللاپ،درودیوارو
همیشهدرجلویچشمانمقرارداشت،هیچوقتکمنیاوردموباقدرتادامهدادم.
پیشنهادمیکنمکهشماهمحتماًاینکارراانجامدهید.منمطمئنهستموبه
شللماقولمیدهمکهاگرمسللیرزندگیتانراعوضکنیدوبهدنبالتغییررفتار
باشید،باعملکردنبهسهگزینهفوق،دیگرترس،استرسواضطرابهیچمعنایی

برایشمانخواهدداشت.
منجزوافرادیبودمکهاسللترسبسللیارزیادیداشتم،ولیباتغییردررفتارو
انتخاببزرگزندگیام،توانستمبرترسهایخودمغلبهکنموفهمیدمکهتنهاراه
درمانترس،اقدامبرعلیهآناسللت. البتهنمیگویمکههیچاسترسیندارم،چون
استرسالزمهزندگیاست،بدونآنامکانپذیرنیستوبدوناسترسزندهنخواهیم

ماند.
اگردوسللتاندورانتحصیلمنهماکنوندرحالمطالعهاینکتابباشللند،
شایدهنوزهمباورشاننشدهباشدکهصادقعباسی،کسیکهنمیتوانستحرف
بزند،بادیگرانارتباطبرقرارکند،خجالتمیکشللید،همیشهاسترسداشتو...،
االندرحالبرگزاریسمینار،کارگاهوکاسهایآموزشیبرایدیگرانمیباشد،
سللایتبسللیارقدرتمندیدرزمینهآرامشروانداردوتوانستهگامبسیارمثبتو
ارزشمندیدرراستایکمکبههمنوعانخودبردارد.همچنیننویسندهکتابجعبه

ابزارمدیریتاسترسهمهست.
همهاینهابهخاطرعملکردنبهسهاصلفوقبودومنخودمراخیلیدوست
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دارم،چونانتخاببزرگوارزشمندیکردموپسازنوشتناهدافمبهخودمقول
دادموپایآنهاایستادموسختیهایشراهمتحملکردم.

خواهشمیکنمکهنگوییدخداخواستکهشماتوانستید،اساتیدشماقدرتمند
بودندوبهانههایدیگریازاینقبیل،کهمطمئنهسللتمجلویتغییروپیشرفت
شماراخواهندگرفت.شکینیستکهخداوند،خالقهمههستیاستواساتیدبنده
همبسیارقدرتمندبودهاند.ولیآیابدونتغییررفتار،ایجادعاداتمثبتوشناخت

قدرتدرونخودم،خداوندمرابااساتیدآشنامیکرد؟
منتاخودمرادوستنداشتهباشموخودمرانشناسم،چگونهمیخواهمخدای
خودمرابشناسمواورادوستداشتهباشم.خداوند،بسیاربزرگومهرباناستوبه
مالقباحسنالخالقینرادادهوتمامنعمتهایشرابرماارزانیداشتهاست.خداوند

عزیزبهمااختیاردادهاستکهمسیرخودمانراخودمانتعیینکنیم.
مناختیاروحقانتخابزندگیخودمرادارم.خودتانرادوستداشتهباشیدتا

بتوانیددیگرانرانیزدوستداشتهباشید.
کسللیکهبرایخودشارزشقائلنیسللت،بدونشکبرایدیگرانهمارزش

قائلنخواهدبود.
قولندهیدکهمنتغییرخواهمکرد،عملکنیدوشعارندهید.

شکست یا پیروزی

  ما دو انتخاب بیشتر نداریم: شکست یا پیروزی.

کسیکهشکستراانتخابمیکندویژگیهایزیررادارد:
	.همیشهسعیمیکندازدیددیگران،پنهانبماند
	.کسیاورانمیشناسد
	.ازانتقادفرارمیکند
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	.مخفیکاریمیکندوصداقتندارد
	برایخودشیکمحیطامنسللاختهاست،درحقیقتدورخودشیک

دایرهکشیدهوجرأتنداردکهازآندایرهبیرونبیاید.
	.ازشکستمیترسدوبههمینخاطر،اصًابهفکرپیروزینیست
	.ریسکنمیکند
	.دربعضیمواقعتنبلواهمالکاراست
	.هدفینداردوروزهایشتکراریاست
	.خستهوبیحوصلهاست
	.بهانههایزیادیدارد
	...دیگرانرامقصرمیداند،دولت،پدرومادر،دوستانو
	.فکرمیکندکهدیگرانحقاوراخوردهاند
	.اعتقادداردکههمهباپارتیبازیبهجاییرسیدهاند
	.استرسزیادیراتحملمیکندواسترسهایاومنفیومخرباست
	.کمکمآرامشخودراازدستمیدهد

کسیکهپیروزیراانتخابمیکند،ویژگیهایزیررادارد:
	.ازشکستنمیترسدودرراهموفقیت،آمادهشکستخوردنهمهست
	.فرصتهاوثانیههایزندگیراازدستنمیدهد
	.منحصربهفرداست
	.خودشرانشاندادهاستوناشناختهنیست
	.نسبتبهدیگرانمتمایزاست
	.ریسکمیکند
	.همیشهبرجستهبودنراانتخابمیکند
	.همیشهبرایانتقاداتجدیآمادهاستودرفکراصاحخویشمیباشد
	.شادوباانگیزهوپرانرژیاست
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	.هدفمشخصیدارد
	.خودشرافردموفقیمیداند
	.قضاوتنمیکند
	.بهانههایبیجانمیآورد
	.بهدنبالتاییدطلبیدیگراننیست
	.اظهارنظرمیکند
	.احساسگناهنمیکند
	.مسوولیتصددرصدزندگیاشراقبولمیکند
	.استرسهایشرامدیریتوازاسترسهایمثبتوسازندهاستفادهمیکند
	.بهدنبالآرامشواقعیاست

شللماچهویژگیهاییرادارید؟آیاشکستراانتخابمیکنید؟ویاپیروزیرا؟
میتوانیدازلیستباالکمکبگیریدویاویژگیهایاختصاصیخودتانرادرکادر

زیرواردکنید.

همین االن انجامش بده! ..................................................................................

ویژگی های شما چیست؟ شکست یا پیروزی، کدام یک را انتخاب می کنید؟
توضیح دهید.
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همهمادوستداریمکههمیشهبرندهباشیمواصًادوستنداریمکهشکست
بخوریم.اگرشکسللتبخوریم،کامًامتوقفمیشویمودستازکاربرمیداریم.از
کودکیبهمایادندادهاندکهشکستخوردنهیچاشکالیندارد،بلکهالزمهموفقیت

میباشد.
بایدیادبگیریمکهشکسترابپذیریم،باآنروبروشویم،سامتروانخودمانرا
حفظکنیموباتجربههایبسیارزیادیکهبهدستآوردهایم،دوبارهباقدرتشروع

کنیم.همیشهاینجملهرابهیادداشتهباشیمکه:

  قبول شکست، نشانه ضعف ما نیست.

همیشهآمادهشکستخوردنباشید،البتهنهاینکهمنفینگریکنیم.چوناگر
فقطبهفکرپیروزیباشیمباکوچکترینشکست،ناامیدودلسردمیشویمواسترس

تماموجودمانرافرامیگیردوکمکمآرامشخودراازدستمیدهیم.
پیشنهادمیکنمکهکادرزیرراهمیناالنپرکنیدتاآمادهاقداماتبعدیباشید.

همین االن انجامش بده! ..................................................................................

اگر در مسیر موفقیت و پیشرفت، شکست بخورید، چه کارهایی را انجام می دهید؟
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فرصت های برتر شدن را از دست ندهید!

کسیکههرروزمطالعهمیکندودرحالیادگیریوارتقاءمهارتهایشمیباشد،
مسیرشرابهدرستیانتخابکردهوبهسمتپیشرفتگامبرداشتهاست،فقطباید
بداندکهاحتمالشکستهموجودداردودرصورتشکستخوردن،ناامیدنشود

ودوبارهازنوشروعکند.
قبًاهماشارهکردیم،ازمخترعالمپپرسیدندکهشماهزاربارتاشکردیدو
درساختالمپشکستخوردیدولیچرابازهمادامهدادیدوناامیدنشدید؟بهنظر

شماچهجوابیداد؟بهاحتمالزیادهمهماجوابشرامیدانیم:
"منشکسللتنخوردمبلکههزارراهرایادگرفتمکهازآنطریقنمیشللودبه

پیروزیرسیدوراههزارویکمراانتخابکردم!"
برایرسللیدنبهپیروزیبایدسللختیهایزیادیراتحملکنیموانتخابهای
بزرگیداشللتهباشیم.البتهوقتیکهیکهدفبزرگانتخابکردیم،بافاصلهباید
دستبهکارشویموفرصتراازدستندهیم.باقدمهایکوچکشروعکنیموتوقع

نداشتهباشیمکهیکشبهبههدفمانبرسیم.
برایمثال،کسیکهمیخواهدازیکنقطهکوهبهیکنقطهدیگربرود،دراولین
مسیرخودش،سرباالییوپستیوبلندیهایزیادیراپیشرودارد.بعدازطیاین
سختیهاورسیدنبهاولیننقطهکوه،جوایزوتجربیاتزیادیراکسبمیکند.ولی

هنوزبههدفاصلینرسیدهاست.
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سللپسبایدازنقطهاول،سرازیریهاودرههایزیادیراطیکندتابهپایکوه
بعدیبرسللدوبازهممسیریهمانندمسللیراولدرپیشرودارد.صبروحوصله
زیادینیازاستتابهنقطهدوم،نقطهاهدافمانبرسیم.وراهمیانُبریبرایپروازاز
نقطهاولبهنقطهدوموجودندارد،بلکهتکرار،تمرین،استقامت،مقاومتو...الزمه

رسیدنبهنقاطپیروزیهستند.
اولمشللخصکنیدکهشمابرایرسیدنبهاهدافتانکهیکیازآنهامدیریت
مؤثراسترسمیباشد،چهسختیهاییراتحملخواهیدکردوباچهچیزهاییبهای

آنراخواهیدپرداخت؟

همین االن انجامش بده! ..................................................................................

برای رسیدن به نقطه ی پیروزی، حاضرید چه بهایی را پرداخت کنید؟ بنویسید.
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منحصر به فرد باقی بمانید!

افرادموفق،منحصربهفردهستند.درحقیقت،همهماازبدوتولدوکمیعقبتر
ازدورانجنینی،منحصربهفردخلقشدیموخداوندبزرگهمهمارایکسانواز

یکچیزمشترکخلقکرد.هیچبیعدالتیدرکارنبود.
پیشنهادمیکنمفیلمنیکُویچیچ)Nick Vujicic(راازصفحهمخصوصاین
کتاب،کهدرآدرسزیرلینکشراقراردادهام،حتماًببینید.کسللیکهدسللتوپا
ندارد،کسیکهبااعتمادبهنفسزیادوبدونناامیدیزندگیمیکند،مخاطبانش

رامیخنداندودرحقیقتمنحصربهفرداست.
نیکُویچیچیکمبلغوسللخنرانانگیزشللیاسترالیاییاسللت،زندگیبسیار
موفقیداردوسخنرانیهایش،همیشهازپرطرفدارترین،جذابترینوپرانرژیترین
سخنرانیهایدنیابهحسابمیآید.منوقتیفیلمهایاورادیدم،ازخودمخجالت
کشللیدموواقعاًرویزندگیمنخیلیتأثیرگذاشت.باعثشدخیلیازبهانههارا
برایهمیشهکناربگذارموباانگیزهوانرژیباالییدرمسیرموفقیتگامبرداشتم.

مطمئنهستمبادیدناینفیلم،نظرشماهمنسبتبهزندگیعوضخواهدشد
ودیگرترسواسترسبرایشمامعنایینخواهدداشت.قدرهدیههاییکهخداوند
بهصورترایگاندراختیارماقراردادهراخواهیددانست،هدفتانرامشخصکرده

وبهسویآرامشخواهیدرفت.
نیکُویچیچهمیشهمیگویدمنعاشقزندگیهستموشادشاد!

AramRavan.com/SM    :لینک فیلم

مادرجنگبسیاربزرگیکهدردرونشکممادراتفاقافتادهبود،شرکتکردیم
وپیروزشدیم!

بلهجنگبینپنجمیلیوناسپرمواینمابودیمکهتمامحریفانخودراباقدرت
شکسللتدادیموقدمدردنیایجدیدیگذاشللتیموازهمانابتدا،منحصربهفرد
بودیللم.ولیبعدازایللنکهبهدنیاآمدیمهمهچیزتغییرکردومابهدالیلخیلی
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زیادیکهخارجازبحثاینکتابمیباشد،متوسطبودنراانتخابکردیم.

منبههیجکدامازایندالیلکاریندارمومیگویمکهنبایدایندالیلرامانعی
برایپیشرفتخودمانقراردهیم.ازنظرمن،موانعیکهمابرایپیشرفتساختهایم

یامیگوییمکهدیگراناینموانعرابرایماساختهاند،فقطوفقطبهانههستند.
چللونخودمنهمدریللکدورهاززندگی،دچارناتوانیآموختهشللدهبودمو
همیشهبهانههایمتفاوتیبرایانجامندادنکارهاویاحفظحالتموجودوتغییر
نکردنمیآوردم.وبدتراینکهروزبهروزاسترسهایمبیشتروبیشترشدهوآرامشم

راازدستمیدادم.
ناتوانیآموختهشللدهیعنیاینکههمیشهمیگفتممننمیتوانم،منشانس
ندارم،وضعیتاقتصادبداست،منمیترسم،اگرنشودچه؟وبهانههایمختلفیکه

باعثمتوقفشدنرشدمنشدهبود.
ولیخودمخواستموبهتمامبهانههاییکهمانعپیشرفتممیشدند،یکباربرای
همیشللهجواب»نه«دادم.توانستماسترسهایخودمراباتکنیکهاوراهکارهای
همینکتاب،تاحدبسللیارزیادیکاهشبدهموبیشللتر،ازاسترسهایمثبتو
سازندهاستفادهکنمویکباردیگرآرامشرابهخودموخانوادهامبرگردانم.حاالزمانی
استکهتصمیمگرفتمقسمتیازآموختههایمرابانوشتناینکتاب،دراختیارشما
قراردهم.چونمنیکآدممنحصربهفردهستمومطمئنمکهشماهماالنهمین

حسرانسبتبهخودتاندارید.

  خودتان را مجبور کنید که در موقعیت های ترس قرار بگیرید. 
آن وقت ترس شما خواهد ریخت و به آن می خندید. 

فقطازشمادوستعزیزخواهشمیکنمکههمیناالنتمامبهانههایخودتان
راکهمانعپیشللرفتتانشللده،درکادرزیرواردکنید.اینیکیازبهترینراههای

شناساییموانعموفقیتشماخواهدبود.
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همین االن انجامش بده! ..................................................................................

بهانه هایی که مانع پیشرفت شما شده اند، هر چیزی را که به ذهن تان می رسد،
بنویسید.

مراحل سه گانه زندگی

برایاینکهبتوانیمسنافرادراتشخیصدهیمازچهراههاییاستفادهمیکنیم؟
مناینسوالراازافرادزیادیپرسیدهاموجوابهاییکهدریافتکردماینبودکه:

۱(ازطریقشناسنامهفردمیتوانسنافرادراتشخیصداد.
۲(ازطریقظاهروچهرهافرادهممیتوانسللنرامشخصکرد،بهطورمثال
کسیکهموهایسفیدداردوبهحالتخمیدهوباعصاراهمیرودو...شایدپیرمرد

باشد.
همانطللورکهدرکتاب"جوانوانتخاببزرگ"نوشللتهدکتراصغرطاهرزادهبه
زیباییگفتهشللده،مهمترینماکبرایتشخیصسنافراد،رجوعبهعقلآنها

است.
منپیشللنهادمیکنمکهحتماًاینکتاببسللیارخوبومفیدرامطالعهکنید.

مراحلسهگانهیزندگی،برداشتمنازکتاببسیارعالیایشانبودهاست.
حاالازکجابفهیمکهعقلافرادرشدکردهاست؟

برایاینکهبفهیمعقلافرادرشدکردهیانه،بایدبهانتخابآنهانگاهکنیمو
ببینیمکهآیاانتخاببزرگیداشتهاندیاخیر!اگرعقلرشدکند،دیگرنیازبهچیزی
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نداریم.اجازهبدهیدتابیشترتوضیحبدهم.مادرطولدورانزندگیخود،سهمرحله

اساسیداریم:
۱ دورانکودکی.
۲ دورانجوانی.
۳ دورانپیری.

اگرمعیارتشخیصما،شناسنامهوظاهرافرادباشدکهدورانفوق،کامًاواضح
هسللتند.ولیمعیارتشخیصماعقلافرادمیباشللد.همانگونهکهمیدانیدمادو
پیامبرخیلیمهموتأثیرگذاردرزندگیمانداریم:پیامبربیرونیکههمانفرستاده
خداونداستوپیامبردرونیکههمانعقلماست.پسعقلیکهخداونددروجود
ماانسانهاقراردادهواختیارآنرابرعهدهخودمانگذاشته،گزینهبسیارمناسبی

برایتعیینسنافرادمیباشد.

تشخیص سن عقلی

حاالممکناسللتاینسوالرابپرسللیدکهازکجابفهمیمعقلمانرشدکرده
استیانه؟آرزوهاوانتخابهایمانشاندهندهایناستکهآیاعقلمارشدکرده

استیانه؟
برایمثال،کودکیکهصبحبهزورازخواببیدارمیشودوبهمدرسهمیرودو

هیچعاقهایبهدرسوتحصیلندارد،هنوزعقلشتکاملنیافتهاست.
اگریکشخص۳۰سالهچوبیرابرداردوبرآنسوارشود،حتماًخواهیدگفت
کهدیوانهاسللتویااورامسخرهخواهیدکرد.باوجوداینکهسنشناسنامهایو

ظاهریاوباالستولیسنعقلیاوهنوزرشدنکردهاست.
دربارهافرادپیر،بازهماینموضوعمصداقپیدامیکند.بهنظرشللماآیاآنها

میتوانندانتخاببزرگیداشتهباشند؟
جوابقطعاًخیراست.

برایمثال،اگربهپیرمردیبگوییمکهیککارخانهتاسیسکندوموضوعاشتغال
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تعدادیازافرادجامعهراحلکندوبیکاریراکاهشدهد؛یااینکهبهفکرافتتاح
موسسللهایجهتتربیتجوانانوفرزندانجامعهباشللد،بهنظرشماآیااینکاررا

انجامخواهدداد؟
مطمئنباشللیدکهبههیچعنوانطاقتشللنیدنچنینحرفهاییرانخواهد
داشتوحتیفکرمیکندکهشما،ویرامسخرهمیکنید.ودرخوشبینانهترین

حالتخواهدگفتکه:سِرپیریومعرکهگیری!
بنابرایللناگرآرزوهاوانتخابهایکوچک،زودگذر،سللطحیومحدودداشللته

باشیم،هنوزعقلمارشدنکردهاست.

به چه کسی جوان گفته می شود؟

باتوضیحاتباالمشللخصشللد،جوانکسیاستکهانتخابهایبزرگوبلند
میکند.هدفشرامشخصومسیرشراتعیینکردهاست.

پسقدرجوانیوتکتکلحظههایزندگیخودمانرابدانیموازایندورانبه
نحواحسناستفادهکنیم.تادیرنشدهزودتراقدامکنید.

اینیکقانوناستوتصمیمباشماستکهازاینقانونتبعیتکنیدیانه!اگر
ازقانونجوانیاستفادهنکنید،ایندوحالتاتفاقخواهدافتاد:اوالًهمچنانکودک
باقیخواهیدماند.ثانیاًباوجوداینکهسنشناسنامهایوظاهریشمارشدکرده

است،ولیشبیههمانپیرمردشکستهوازبینرفتهخواهیدبود.
"اگراالنبهفکریادگیرینباشللید،حرفیبرایگفتننخواهیدداشتوبزودی

نابودخواهیدشد".
منماهانهمبلغیرابهعنوانسرمایهگذاریرویخودمصرفمیکنمودائمدر
حالیادگیریهستمواینجملهراخیلیدوستدارم،نهبهعنوانشعار،بلکهیک

دستورالعملروزانهوقانونیکهحتماًبایدآنرااجراکنم:

  من دانش آموز مدرسه زمین هستم.
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برایعملکردنبهاینقانونهمبهایآنراتاابدمیپردازموبسللیاربسللیار
خوشحالم.چونیکانتخاببزرگ،عمیقوهمهجانبهکردهاموبرایآرامشخودم
وتماممردمجهانگامبرداشللتهاموبااینهدف،استرسهایمخربومنفیامرا

کاهشدادهاموبهجایآن،استرسهایمثبتوسازندهراجایگزیننمودهام.
یکمثالکامًاملموسازبزرگتریناستادزندگیاممیزنمکهقطعاًاگرایشان
نبود،اینکتابهمنوشللتهنمیشد.استادیکهچندینسالهمازمنکوچکتر
است،ولیمنباتماموجوددوستشدارموافتخارمیکنمکهشاگردایشانهستم.
اسللتادیکهفقط۲۲سللالسنداردوبااینسللنکمتوانستهدرحوزهکاری
خودش،شللخصبسیارموفقیباشللدوبیشاز۱۰جلدکتابنوشتهاست.چون
انتخابش،انتخاببزرگوهدفمندیبودهاسللت.شایدسنشناسنامهایوظاهری
ایشانکمباشد،ولیسنعقلیبسیارباالییدارندوازنظرعقلیکامًارشدکردهاند.

جامعهمانیازخیلیشدیدیبهاینافراددارد.
اینشخصهممیتوانستبهجایاینانتخاببزرگوتحملسختیهایزیاد
برایرسیدنبهاستادی،انتخاببچهگانهوسطحیداشتهباشدومثلخیلیافراد

دیگر،خودشرامشغولکارهایمتفرقهکند.ولیخوبآخرشچی؟
خیلیازجوانانمادراینسنوسال،هنوزبهدنبالکارهستند،دولترامقصر

میدانند،پدرومادرشانرامقصرمیدانندوبهانههاییازاینقبیلمیآورند.
اماخبرخوشحالکنندهایناستکه،منهمیشهاعتقاددارماگریکنفرتوانسته
باشللدکاریراانجامدهد،پسقطعاًشماهممیتوانید.فقطبایدتمرکزکنیموبه

ابزاریفکرکنیمکهمارابهاهدافواقعیبرساند.نکتهمهمدیگرایناستکه:

  با تالش بیشتر و تکرار و تمرین، کم کم رشد کرده و پله های 
موفقیت را طی خواهیم کرد.
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انتخاب بزرگ واقعًا چیست؟

حاالممکناستکهبپرسید:اصًاانتخاببزرگ،عمیقوهمهجانبهچیست؟
انتخابیکهباعثانگیزهزیادوشادابیفردمیشود.یعنیروحیهافرادرامشخص

میکند.
کسیکهشکستخورده،ناامیداست،افسردگیواسترسدارد،احتماالًانتخابی
نداشتهویاانتخابهایزودگذروسطحیداشتهاست.برعکس،کسیکهبانشاطو
قویست،زمانرامدیریتمیکند،استرسرامیپذیردوآنرامدیریتودرجهت
مثبتاستفادهمیکند،انگیزهوروحیهباالییدارد،پس،قطعاًهدفوانتخاببزرگی

کردهاست.
دقیقللاًخودمنهمتاچندسللالپیشجزودسللتهاولبللودم،ولیباتاشو
پشتکاریکهداشتموانتخاببزرگ،همچنینلطفخداوندوکمکاستادبزرگم،
توانستمدردستهدومقراربگیرم.نکتهمهماینجاستکهچونمنخودمخواستمو

اختیاردارم،پسخداوندهمتوسطبندهخودشراهرابرایمنهموارکرد.
اگراجازهبدهیدبایکمثال،موضوعراکامًابرایتانروشنمیکنم.

شخصجوانیرادرنظربگیریدکهازصبحتاشبمشغولدرسخواندناستو
تمامهدفشوانتخاببزرگشبرایمثال،کنکوراست.نمیگویمکههدفوانتخاب

بدیاست،ولیانتخابیبزرگودرشأنجوانیاشنکردهاست.
همیشهاینسوالرابپرسید:خوببعدشچی؟خوبآخرشچیمیشه؟

بعدشمیخواهددررشللتهودانشللگاهمللوردنظرخودقبولشللود.بعدازآن
واحدهایدرسیراپاسکند.بعدیککارخوبوآبرومندانهایپیداکند.بعدشبه
خواستگاریبرودوبازنخوبوموردعاقهاشازدواجکند.بعدازتشکیلخانواده،
بچهدارشللود.بعدبچههایشرابزرگکند.بعدزندگیآنهاراسروسامانبدهدو
برایشللانآستینباالبزند.بعداز۳۰سللالکار،بازنشستهشود.ودرآخرهممرگ

وخداحافظیبادنیاییکهبرایهدفوانتخاببزرگیدرآنقدمگذاشتهبودیم.
اگرسوال»خوببعدشچی؟خوبآخرشچیمیشه؟«رادرتماممراحلباال
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بپرسیم،میبینیمکهفردازکودکیتاجوانیوپیریباسنشناسنامهایوظاهری

رشدکردهوهدفهایشمعموالًسطحیومحدودبودهاست.
پسبایدباخودمانصادقباشللیمواینمسللئلهراحلکنیمکهانتخاببزرگ

چیست؟
بایدانتخابهایبزرگودرشأنجوانیداشتهباشیم،درغیراینصورت،درتمام

عمرمانبهجوانیخیانتکردهایم.

پیرانی که هنوز جوان هستند!

برایمثال،یکیازخبرنگارانکشللورجمهوریچککنونی،بعدازمصاحبهای
کهباامامخمینی)ره(داشتند،اظهارمیکنندکهایشانباوجودسنباالهنوزهم
جوان،پرحرارتوآیندهسازهستند.بهدلیلانتخاببزرگیکهدرجوانیداشتند،

درسن۹۰سالگیجوانبودند.
نمونههایدیگریمثلگاندیومارتینلوترکینگ،کسانیبودندکهانتخابهای

بزرگیداشتند.
"پساگرمیخواهیددرسنینپیریهمجوانبمانید،درجوانیانتخاببزرگ

کنید".
البتههمینکهاینکتابراتهیهکردهاید،منبهشللماتبریکمیگویم،چون
اولینقدمرادرراهتغییرواصاحخودبرداشتهایدوبزودیانتخاببزرگزندگیتان

راخواهیدکرد.انتخابیکهمناسبابدیتباشد.
فراموشنکنید!

وسللعتانسانبهاندازهابدیتاست.چوناصلانسانجسموبدننیست،بلکه
جانوروحاوست.روحهمهمیشهزندهوجاودانهاستحتیبعدازمرگ.

برایمثال،شللایدبارهابرایمنوشللما،پیشآمدهاستکهسرکاسدرس
نشستهایمواستادمشللغولدرسدادناستوماصداهارامیشنویمولیآنهارا
نمیفهمیمودرکنمیکنیم.چونجسللممادرسرکاسدرسحضوردارد،ولی



188

س  
ـرت

اس
ل  

ـو
مپـ

آ

روحمادرجایدیگریسیرمیکند.
یاوقتیکهدرخوابهسللتیموخوابمیبینیم،جسللممادرایندنیایمادی
وجوددارد،ولیروحازبدنجداشدهودرمحیطیکهخوابمیبینیم،قرارمیگیرد

ودرواقعاینروحمااستکهخوابمیبیند.
باایندومثالباالمیشودفهمیدکهچشم،گوش،دست،پاوکلیهاعضایبدن
کهجسمماراتشکیلمیدهند،درحقیقت،ابزاریبیشنیستند.بایدازاینابزاربه

طورصحیحاستفادهکنیمتاآرامشجانوروحخودرابرقرارنماییم.

  پس، شما همیشه زنده اید، 
مرگ جسم داریم ولی مرگ روح اصالً".

انتخاببزرگزندگیشما،یکدارویضداسترسطبیعیمیباشد.

همین االن انجامش بده! ..................................................................................

انتخاب بزرگ زندگی شما چیست؟ خوب بعدش چی؟ خوب آخرش چی؟!
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کتاب خواندن را در برنامه زندگی خود قرار دهید.

میتوانیدبهبخشمعرفیکتابسللایتآرامروانبهآدرسزیرمراجعهکنیدو
کتابهاییراکهدرزندگیمنتأثیربهسزاییداشتهاند،بهصورتخاصهمطالعه

AramRavan.com/SM .کنید
یکازشیوههایواقعاًتأثیرگذاردرکاهشاسترسهایمن،مطالعهکتابهایی
استکهبهشدتبهآنهاعاقهدارموروزانهحداقل۱ساعتمفیدبهکتابخواندن

اختصاصمیدهم.
نمیدانماینجملهراچهکسیگفتهولیآنرابسیاردوستدارم:

  کتاب غذای روح است.

هرچیزیاگربیشازحدمجازاسللتفادهشللود،برایجسللم،روح،جامعهو...
تأثیراتمنفیخواهدگذاشللتوآسللیبهایزیادیرادرپیخواهدداشللت.ولی
مطالعهبیشازحدکتابوکسبعلمودانشوعملکردنبهآنها،نهتنهاهیچ
آسیبیبهجسم،روحوجامعهمانخواهدرساند،بلکهباعثسعادتوکمالورسیدن

بهجایگاهویژهایخواهدشد.

  کتاِب خوب بخوانید و به گفته های آن عمل کنید.

کتاِبخوبهمانندیکیارمهربانهمیشللهدرکنارماخواهدبود.سعیکنید
کهدرانتخابکتاِبخوب،دقتکنیدوکتابهاییرابخوانیدکهجسموروحتانرا
پرورشدهد.بهنظرمن،کسیکهکتابهایخوبیراانتخابنمیکند،هیچگونه

برترینسبتبهکسیکهکتابنمیخواند،ندارد.
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همیشهاینجملهرابهیادداشتهباشیدکه:

  کتاب خواندن مهم نیست، بلکه کتاِب خوب خواندن مهم است.

باخواندنکتابهایخوبومفید،مغزمانرشدکردهوبهترکارمیکندوعمل
کردنبهچیزهاییکهیادگرفتهایم،مهارتهایماراافزایشدادهوعملکردمغزرا

بهشدتباالمیبرد.
ویکتورهوگونویسندهیفرانسویمیگوید:

  برای نابود کردن یک فرهنگ، نیازی به سوزاندن کتاب ها نیست، 
کافیست کاری کنید که مردم، آن ها را نخوانند.

یکیازبهترینکتابهاوراهنمایماانسللانها،جهانیاسللتکهدرآنزندگی
میکنیم.منهمیشهمیگویمکهجهاندرحقیقتیکمدرسهخیلیبزرگاستو

درسها،دورهها،کارگاههاوسمینارهایرایگانیرادراختیارماقرارمیدهد.
مللنخودمرادانشآموزمدرسللهزمینمیدانموفرصتراازدسللتنمیدهم.
ولیکسللیکهمطالعهنمیکند،نمیتواندازمدرسللهزمیندرسیادبگیردومثل
دانشآموزیاسللتکهدرکاسدرسنشستهوفقطحرفهایمعلمرامیشنود

ولیبهطورفعالگوشنمیدهد!
پیشللنهادمیکنمکهاولازبهترینواثرگذارترینکتللابدنیا،معجزهآخرین
رسولخدا،یعنیقرآنشروعکنیدومطمئنباشیدکهاگراینکاررانکنید،ضرر
خواهیدکرد.منهمازوقتیبااینکتابجامعوکاملآشتیوشروعبهمطالعهآن

کردم،روزبهروزتغییررااحساسمیکنموزندگیشادتریدارم.
درمرحلهبعد،زندگینامهوشرححالبزرگانوافرادموفق،انتخاببسیارخوبی
برایمطالعهخواهدبود.چوناینکتابهااتفاقاتروزمرهزندگی،داستانهایواقعی
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ویادداشتهایشخصیافرادیاستکهباتاشوپشتکارزیادیبهموفقیتدست

یافتهاند.

ویژگی های کتاِب خوب

اولینومهمترینویژگیایناستکهباعثتفکرشودوگرنهبهدردپارهکردن
همنمیخورد!
	.خوانندهکتابرابههدفیکهدارد،برساند
	.مشکاتخوانندهکتابراتاحدودیحلکند
	.درفرد،احساسرضایتمندیوشادابیکند
	.تکنیکهاوراهکارهایزیادیراآموزشدهد
	.تصویریزیبادرذهنفردایجادکند
	.زمانهایمردهرازندهنماید
	.انگیزهزیادیرادرمخاطبایجادکند
	.درزندگیخوانندهکتابواطرافیانشتأثیرگذاربودهباشد

منهمسعیکردهامایننکاترارعایتکنموکتابیبنویسمکهمفیدباشدو
ویژگیهاییککتاِبخوبراداشتهباشد.

جمالت بسیار زیبا درباره کتاب

اینجماتبرایمنخیلیانگیزهبخشهستندولیستیازآنهارانوشتهوهر
روزمیخوانم.ازوقتیکهباکتابآشناشدمآرامشعجیبیدارم.امیدوارمکهشما

همازاینجماتاستفادهکنید.
	.کتابمعلمیاستکههموارهدرکنارماست
	.اگرکتابنباشد،روحانسانپرورشنمییابد
	.اتاقبدونکتابمانندجسمبدونروحاست
	.اندیشه،گفتار،کردارورفتارنیک،نتیجهعلمومعرفتاست
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	.جهانکتاببسیارعالیاست
	.یکیازلذتبخشترینلحظههایزندگی،کتابخواندناست
	.کتابراهنمایرسیدنبهتمامخواستههایماانسانهاست
	.باخواندنکتاب،پیامبردرونیما،یعنیهمانعقل،رشدوتکاملمییابد
	.مطالعهکتاب،تبدیلساعتهایبیهودهزندگیبهساعتهایباارزشمیباشد
	.کسیکهباکتابزندگیمیکند،همیشهزندهاست
	:کیفیتزندگیشمارادوچیزتعیینمیکند

۱(کتابهاییکهمیخوانید.
۲(انسانهاییکهماقاتمیکنید.

	.کتابرازیادمطالعهکنیدتابفهمیدکههیچنمیدانید

همین االن انجامش بده! ..................................................................................

لطفاً شما هم یک ویژگی و یک جمله ی زیبا درباره ی یک کتاِب خوب بنویسید.

راه واقعی رسیدن به آرامش

همهمامیخواهیمبهاوجبرسیموپلههایموفقیترایکشبهطیکنیموبه
آرامشبرسللیم.امانکتهمهماینجاسللتکهخیلیازافراد،راههایرسیدنبهاوج،

موفقیتوآرامشرافراموشکردهاند.
برایمثال،اگربخواهیمتعدادکتابخانههاوکتابفروشیهایشهرخودمانرابا
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مغازههایکبابی،ساندویچیها،رستورانها،کافیشاپو...مقایسهکنیم،کهالبته

نیازیبهمقایسهکردننیستوهمهمامیدانیمکهتعدادکدامبیشتراست!
متأسفانهخیلیازافرادبرایمغزخودشانهیچارزشواهمیتیقائلنیستندو
شکمرادراولویتقراردادهاند.خیلیراحتیکغذای5۰هزارتومانیراتهیهکرده
ومیخورند،بدوناینکهکوچکترینفایدهایبرایشانداشتهباشد.ولیباکتابکه
بهترینومفیدترینغذابرایمغزوروحاست،قهرهستند.یادرخوشبینانهترین
حالتهنگامخریدنکتابدستانشانمیلرزدواولینکاریکهمیکنند،نگاهکردن
بهپشتجلدویاصفحهمشخصاتکتابمیباشدوبهدنبالقیمتکتابمیگردند

نهمحتواومطالبمفیدآن!!
برعکس،افرادخیلیکمیهسللتندکهاولویتاولآنهامغزشانمیباشد.برای
مثال،منیکاسللتادبزرگیدارمکهدرحوزهکاریخودشللانفردبسیارموفقو
توانمندیهستند.ایشانمیگفتندکهسختیهایخیلیزیادیراتحملکردهاندو
خیلیازروزهایزندگیشان،باوجودمشکاتمالیشدیدیکهداشتندبینغذای
شللکموغذایمغز،دومیراانتخابوترجیجدادندکهشکمشللانخالیبماندولی

مغزشانسیرشود.
کاشاینافرادراالگویخودمانقرارمیدادیموبهدنبالآسللایشوآرامشدر

تجماتزندگیوچشموهمچشمیهانبودیم.
آقایمصطفیرحماندوستنویسندهخوبکشورمانجملهخیلیقشنگیدارند

ومیگویندکهدرجامعهمادومشکلبزرگوجوددارد:

  اول این که همه، من هستیم و ما را به رسمیت نمی شناسیم و 
دوم این که کتاب نمی خوانیم.

یکیازبهترینراههایرسللیدنبهآرامشواقعی،کتابخواندناستوتوصیه
میکنمکهازهمیناالنشروعکنیدوحداقلروزانه۱۰دقیقهزمانصرفمطالعه
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کنید.بهخودتانقولبدهید.البتهمنظورمجستجودراینترنتوخواندنپیامکها
ووقتگذاشتندرشبکههایاجتماعینیست!

ازکتابقرآنشللروعکنیدوبعدکتابهایدیگررابخرید،مطمئنباشیدضرر
نخواهیدکرد.کتابهایموجوددرکتابخانههاهمگزینهمناسبیهستندوهزینه
عضویتیکسالهکتابخانهدرکشورمان،فقطپنجهزارتومانمعادلیکشارژتلفن
همراهمیباشدکهدرعرضیکروزمکالمهتماممیشود!ولییکسالباکتابهای

بسیارعالیصحبتخواهیدکرد.
مسئلهایننیسللتکهخریدنکتاببرایشماچقدرگرانتماممیشود،بلکه

مسئلهایناستکهنخواندنکتابچقدربرایشماگرانتمامخواهدشد.
علترشللدوپیشرفتکشللورهاییمثلژاپن،چین،انگلیسوآمریکاچیست؟
سرانهمطالعهمردمآنها8۰تا۱۰۰دقیقهاست.ولیمتأسفانهسرانهمطالعهمردم
ماطبقآخرینآمارفقط۲دقیقهبودهاسللت.البتهبهنظرمناینآمارهماشتباه

L!است

همین االن انجامش بده! ..................................................................................

من امروز 10 دقیقه وقت برای مطالعه اختصاص دادم و این 3 نکته را یاد گرفتم.
-1
-2
-3
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به دانسته های خود، عمل کنید.
افرادخیلیزیادیوجوددارندکهدانشبسیارباالی،ولیمتأسفانهدردستهافراد
موفقدرحوزهکاریخودشانقرارنگرفتهاند.بهنظرشماباوجوداینکهدرعصر
تکنولوژیوارتباطاتواطاعاتزندگیمیکنیم،چراافرادموفقخیلیکمیداریم؟

قطعاًجوابایناستکه:
"فقطمیدانیموبهدانسللتههایمانعملنمیکنیموتوقعمعجزهوموفقیترا

داریم."
برایمثال،یکیازاقوامنزدیکمن،دندانپزشللکهسللتندوباوجوداینکهاز
خطراتوآسللیبهایجدیسیگارکشیدنآگاهیکاملدارندوبهمردمآموزش
میدهندکهسللیگارنکشند،متأسفانهخودشانسللیگاریهستندوروزانهیکیاز

عاداتاشتباهشان،مصرفسیگاراست.
میدانیمکهبایدزمانرامدیریتکنیم.باترسهایمانروبروشویم.تکنیکهای
کاهشاسترسرایادبگیریم.تغذیهمناسبداشتهباشیم.عاداتورفتارهایاشتباه

راحذفکنیمو....
درواقللع،بللهخودمانزحمتنمیدهیمکللهیادبگیریمویابعللدازیادگیری
سختیهایمسللیرموفقیتراتحملوبهدانستههایمانعملکنیم.فقطدوست
داریمکهآدمموفقیباشیم.ولیدوستداشتنباعملکردن،صبرکردنوتحمل

رنجهایفراوان،تفاوتهایخیلیزیادیدارد.
پسماخیلیازچیزهارامیدانیمولیبهآنهاعملنمیکنیم.میدانیمکهراهی

کهمیرویماشتباهاست،امابرنمیگردیمومسیردرستراانتخابنمیکنیم.
درابتدایاینکتابهمگفتمکهاگرفقطبهایننیت،کتابرامیخریدکهآن
رابخوانیدوبعدازچندهفتهیاچندماهدربایگانیقراردادهومطالبشرافراموش

کنید،بههیچوجهاینکتابراتهیهنکنید.
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اگربهدنبالیادگیریمطالبجدیددرزمینهمدیریتوکنترلاسترسهستیدو
هدفتانازتهیهاینکتاب،آموختنتکنیکهاوراهکارها،سپسعملکردنبهتک
تکتمرینهایگفتهشده،جهتافزایشمهارتوتوانمندیهایخودتانودیگران
میباشدودرنهایتمیخواهیدبهآرامشبرسید،انتخابدرستیکردهایدومنشما

راتحسینمیکنموبهانتخابشایستهتانتبریکمیگویم.

بی اثر بودن تکنیک ها

درمبحثقبلیگفتمکهشجاعتداشتهباشید.شایدیکیدیگرازدالیلیکهشما
بهدانستههایتانعملنمیکنید،ایناستکهشجاعتندارید.باوجودمطالعهزیادی

کهداریدومطالبیکهمیدانیدبهدالیلزیادینتایجدلخواهراکسبنمیکنید:
۱(بدونعملکردنبهتکنیکها،خیلیسریعقضاوتمیکنیدوافکارمنفیبهشما

میگویندکهاینراهکارهابیاثرهستندونتیجهاینخواهندداشت.پسانجامشنده!
۲( خوشبختانهقضاوتنمیکنیدومیخواهیدبهتمریناتگفتهشدهعملکنید،
ولیترستماموجودتانرافراگرفتهاسللتوفکرمیکنیدکههنگامعملکردن،
دیگرانشماراتحتنظرمیگیرندوشایدشمارامسخرهکنند،یااگرشکستبخورم
چهمیشللود،اوضاعامخیلیبدترازقبلخواهدشد،دیگراندربارهمنچهفکری

میکنندو....
۳( درهنگاممطالعه،مغزمنطقیمامیگویدکهموفقیتوآرامش،خیلیعالی
هستندوتورامجبوربهیادگیریمیکند،ولیدرهنگامعمل،مغزاحساسیماکه
خیلیقدرتمندترازمغزمنطقیسللتودرحفظحالتموجودونگهداشتنمادر
منطقهامننقشمهمیدارد،میگویدکهراحتیاالنرارهانکن!درواقع،لحظات

خوبوخوشراباآیندهاینامعلومعوضنکن!
برایمثالمغزمنطقیمامیداندکهخوردنشللیرینیوشکاتباعثافزایش
قندوچربیخون،ازدسللتدادنتناسللباندامومشکاتسامتیخیلیزیادی
میشودودرنهایتآرامشمارابرهمزدهودچاراسترسهایزیادیخواهیمشد،
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ولیدرهنگامعمل،مغزاحساسیمابهسرعتتصمیممیگیردوبافراموشکردن
آیندهویادآوریلحظهخوشیکههماکنونباخوردنشیرینیوشکاتبهدست
میآوریم،تمرکزخودراازدسللتدادهوبیاختیارکاراشتباهراانجاممیدهیم.در

واقعبهدانستههایمان،عملنکردهایم.
۴(دلیلدیگرمیتواندبهخاطراهمالکاریوتنبلیماباشد.اهمالکاریچندیننوع
استوهمهمابهنوعیاهمالکاریمیکنیم.منپیشنهادمیکنمکهکتابفوقالعاده
تأثیرگذارازشنبهنوشتهآقایمحمدپیامبهرامپورراحتماًتهیهکنید،مطمئنباشید

کهضررنخواهیدکردومطالببسیارمفیدوکاربردیراخواهیدآموخت.
۶( دوستداریمباانجامتمرینات،خیلیزودبهنتایجبزرگیدستپیداکردهودر
کوتاهمدتقلههایموفقیترافتحکنیم.ولیفراموشمیکنیمکههیچراهمیانُبری
وجودنداردوبایددرمسللیریادگیریوافزایشتوانمندیهاوتبدیلدانسللتههابه

عمل،آهستهوپیوستهحرکتکنیموبهتدریجپیروزیراحسخواهیمکرد.
7( دوسللتداریمکهجایشللخصدیگریباشیم،بهدنبالتأییدطلبیدیگران
هستیم،انگیزهواشتیاقنداریم،خودمانراباورنداریم،هدفهایبزرگتریداریم،

بهانههایزیادیداریم،وقتنداریمودالیلخیلیخیلیزیاد!
فقطباشجاعتتصمیمگیریکنیدوباشجاعتجلویمغزعاطفیواحساسیخودتان
رابگیرید،آنراهدایتکنید،برایشجوایزمناسبیراانتخابکنید،مسیرروشنیرابرایش

تعیینکنیدوبهوییادآوریکنیدکهلحظاتخوِشپایدارودائمیراانتخابکند.
اینتکنیکراحتماًانجامدهید:

هرروزصبحفقط۳دلیلبرایاینکهچرامیخواهیداینتکنیکهاوراهکارها
رایادبگیریدوبهآنهاعملکنید،بنویسید.دالیلتانرادرجلویچشمانتانقرار
دهیدودرطولروزبهخودتانیادآوریکنید.بهشماقولمیدهمکهدرکوتاهمدت

نتایجشگفتانگیزآنراخواهیددید.
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همین االن انجامش بده! ..................................................................................

س��ه دلیل برای رسیدن به اهداف و این که چرا می خواهید یاد بگیرید و به آن 
عمل کنید.

-1
-2
-3

دفتر یادگیری تکنیک ها

پیشنهادمیکنمکههمیناالنیکدفترتهیهکنیدوتکنیکهاییراکهروزانه
یللادمیگیرید،درآنیادداشللتکنید.برایمثال،بهازایهللر۳۰دقیقهمطالعه
تکنیکهاوراهکارها،حداقل5دقیقهوقتبرایتفکردرموردآنتکنیکو5دقیقه

برایعملکردنبهآناختصاصدهید.
باانجاماینکار،تکنیکهاوراهکارهایآموختهشللدهبهعادتهایروزانهشللما
تبدیلمیشوندوبهصورتناخودآگاهدرزندگیروزمرهازآنهااستفادهخواهیدکرد.

براینوشتنتکنیکهایخودمیتوانیدازراهنمایزیراستفادهکنید.

همین االن انجامش بده! ..................................................................................

م��ن امروز تکنیک یا راهکارهای زیر را یاد گرفتم و 10 دقیقه برای تفکر و عمل 
کردن به آن وقت گذاشتم.

-1
-2
-3
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از قانون بیست/ هشتاد استفاده کنید.

قانونبیستهشتادیاقانونویلفردپَِرتومیگویدکه8۰درصدنتایجکارهایما
بهخاطر۲۰درصدکارهایمامیباشد.

بهطورمثال،8۰درصدسودماازطریق۲۰درصدمشتریانماتأمینمیشود.
یا۲۰درصدازکارهاییکهازبقیهکارهاارزشللمندترهستند،رضایت8۰درصدی

بهشمامیدهند.
ولیمنبااینقانونزیادموافقنیستموسعیمیکنمدیدمثبتیداشتهباشم.
تاشمیکنمکهاز8۰درصدتواناییهایمبهنحواحسللناسللتفادهکردهوکارایی
خودمرابه8۰درصدبرسانم.یااگرروزیبهعنوانفروشندهوبازاریابمشغولکار
شوم،تمامتاشخودمراخواهمکردکهاز8۰درصدمشتریانسودکسبکنمو

رضایتآنانرافراهمکنمنهفقط۲۰درصد!

  
پرسش نامه های استرس

برایتعیینمیزاناسترسهایخودتانپرسشنامههاییدرسایتآرامروانقرار
دادهامکهمیتوانیدبهآدرسگفتهشللدهمراجعهکنیدوباپاسللخدادنبهآنها،از
سللطحاسللترسهایروزانهخود،آگاهیکاملیپیداکنید.البتهمنخودمبهطور
کاملازاینپرسشنامههااستفادهنمیکنمودرکتابخودمچیزیازپرسشنامهها

ننوشتم.
منمعتقدمکهبرایشناسللاییمیزانترس،استرسواضطرابهابایدخودمان
اقدامکنیموفقطبهنتیجهپرسشنامههااکتفاننماییم.ولیبهخاطراینکهخیلی
ازدوسللتاناصرارداشتندپرسشنامههاییبرایاستفادهآنهاتهیهشود،درسایت
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خودماینفرمهاراقراردادهاموپیشللنهادمیکنمکهفقطبهعنوانیکراهنمااز
پرسشنامههااستفادهکنید.

AramRavan.com/test

 
همیشهاینجملهرابهیادداشتهباشید:

  من امروز کارهایی را انجام می دهم که
 دیگران حاضر به انجام آن نیستند 
تا فردا کارهایی را انجام دهم که 
دیگران قادر به انجام دادن آن نیستند.

ازتکتکلحظههایعمرخوداسللتفادهکنیدوهمیشللهمرگرابهیادداشته
باشید!

بافرارسیدنلحظهمرگ،همهاسترسها،خجالتکشیدنها،شکستها،ترسها،
موانعوبهانههایماازبینخواهندرفت.

یاِدمرگباعثمیشودکهبدانیم،چیزیبرایازدستدادننداریم!
پسدلیلیوجودنداردکهدرمنطقهامنخودبمانیم،متوقفشللویموجلوی

رشدخودرابگیریم.
انتظار،بهمعنینشستنونگاهکردننیست!منتظرنباشید،حرکتکنیدوکاری

انجامدهید.
اگراینگونهعملنکنیموبهیادمرگنباشللیم،بهزودیهمهچیزراازدسللت

دادهوبادسِتخالیایندنیاراترکخواهیمکرد.
فقطیکدرصداحتمالبدهیدکهدنیایدیگریهموجوددارد،اگرهماعتقادی
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ندارید،حداقلدرایندنیاعالیزندگیکنیدولحظههایگرانقیمتعمرخودرا

بیهودهتلفنکنید.
قضاوتنکنید.لحظهایتفکرکنید.آفرینشمابیدلیلنبودهاست!تکتکشما

برایانجامماموریتمهمیانتخابشدهاید. 
ازهمراهیشمابسیارسپاسگزارم.





قبل از
 خداحافظی...
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باز هم به شما تبریک می گویم ...
شللماموفقشللدیداینکتابراتاانتهابخوانیدوگاماولوبسیارمهمیراطی
کردید.پیشنهادمیکنماینکتابرانزدخودنگهدارید.بارهاوبارهاآنرامطالعه

کردهوبهآنعملکنید.
»انسان، فراموشکار است و نیاز به تکرار و تمرین دارد.«
منبهشماقولمیدهمومطمئنهستمکهاگربهمطالباینکتابعملکنید،

نتایجشگفتانگیزیراخواهیدگرفت.
لطفاًداستانهایموفقیتخودتانرابامابهاشتراکبگذارید.مابیصبرانهمنتظر
هسللتیموآنهارادرسایتقرارخواهیمدادتادیگرانهمبخوانندوازشماانرژی

وآرامشبگیرند.

یک پیشنهاد عالی
درپایاناینکتاببرایشمادوستانعزیزیکپیشنهادفوقالعادهدارم:

لطفاًبرایشللرکتدردورهرایگانمدیریتاسترس،واردآدرسزیرشوید،نامو
نللامخانوادگیوآدرسایمیلخودتانراواردکنیدورویدکمه»من می خوام از 

استرس رها بشم«کلیککنید.
AramRavan.com/SM
یامیتوانیدهمیناالنعدد55۰رابهسللامانهپیامکی5۰۰۰۲۰۳۰۰۰۰55۰

ارسالکردهوثبتنامخودتانرادرایندورهقطعیکنید.



لطفاً هرگونه سوال، انتقاد، پیشنهاد، 

ایده و دیدگاه خودتان را از طریق: 

سایت، 

آدرس پست الکرتونیکی 

و سامانه پیامکی 

آرام روان 

حتامً با ما در میان بگذارید.

آرام روان
www.AramRavan.com
aram@aramravan.com

5۰۰۰۲۰۳۰۰۰۰55۰
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درپایانتشکرمیکنماز:
   همسر و همراه عزیزم زهرا و دختر کوچکم ساجده

بهجرأتمیتوانمبگویماگرحمایتهمسللرمهربانوصبورم،همچنیندختر
نازنینمسللاجدهنبود،بدونشللکمننمیتوانستمباقدرتتمامدراینمسیرگام
بردارم.سرکارخانمزهراخاکپورمدیراجراییسایتآرامرواننیزهستندوباوجود
مشللغلههایفراواندرویرایشاینکتابکمکبسللیارزیادیکردند.من،زهراو
ساجدهنمونهایازیکخانوادهکامًاموفقوشادهستیموباآرامشواقعیدرکنار

همدیگرزندگیمیکنیم.

   محمد پیام بهرام پور
اسللتادجوانوفوقالعادهقویکهتأثیربسیارزیادیدرزندگیمنداشتندوبه
همراهگروهبینظیر،بیشازیکنفر،شللبانهروزتاشکردندتاباقدرتوانگیزه
باالییمسیراستادیراطیکنم.ازاستادعزیزمیادگرفتمکهبهسهمخودمبتوانم

درزندگیدیگرانتأثیرگذارباشموآرامشرابهآنهاهدیهدهم.
Bahrampoor.com
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   مجید پزشکی
مندرسال۱۳۹۴باایناستادبزرگخندهآشناشدم.ایشاندانشآموختهی
رشللتهروانشناسیهستندوبیشاز۱5سالدرزمینهیخندهفعالیتداشتهاند.
باکتاب»قدرتخنده«واردحیطهیخندهدرمانیشدند.مهارتهاییوگایخنده
رانزداستادخویشآقایمادانکاتاریا،پزشکهندیآموختندوهماکنونموفق
شدهاندکهبیشاز۲۰دورهمربیگرییوگایخندهوبیشاز۳۰۰مربیدرسراسر

ایرانتربیتکنند.
Iranlaughterclub.com

   غالمرضا نخستین تقوی
ایشانمدیرنشرتعالیهستندکهباآرامشفوقالعادهای،تکتکسوالهایبنده

راپاسخدادندوراهنمایبسیارخوبیجهتچاپاینکتاببودند.
Taalibook.com

  همیشه تمام تالش خودم را می کنم تا 
دانش آموز مدرسه ی زمین باشم.
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زندگی شاد و آرامی داشته باشید.




