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س�لام دوست خوبم ،تعداد خیلی زیادی این کتاب را برداشته و دیدهاند ولی آن
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به شما تبریک میگویم...
را نخریدهاند .چون فقط تغییر و موفقیت را دوس��ت دارند ،اما برای رس��یدن به آن
هیچ تالشی نمیکنند و توقع معجزه دارند .خیلی از افراد وقتی کتاب را برمیدارند،
متأسفانه اولین کاری که میکنند ،پیدا کردن قیمت کتاب در پشت جلد یا صفحه

مشخصات میباشد .یعنی اص ً
ال مطالب و محتوای کاربردی کتاب برای آنها اهمیتی

ندارد .یا بهتر بگویم ،اول پول و بعد محتوا برایشان مهم است.
ولی وقتی برای مثال ،یک پیتزا را میخرند ،به هیچ عنوان به قیمت آن توجهی
نمیکنند و محتوای پیتزا برای آنها مهمتر است .یا بهتر بگویم اول پیتزا و بعد پول
مهم است .به راستی چرا؟!
چرا به غذای جس��م که تا دو ساعت بیش��تر همراه آنها نیست ،اهمیت خیلی
زیادی میدهند ،ولی به غذای روح و روان خودش��ان که اهمیت بسیار باالتری دارد
هیچ ارزش و احترامی قائل نیستند!
این کتاب ،قیمتی معادل یک پیتزا و ش��اید هم کمتر دارد ،ولی زندگی ش��ما را
متحول میکند و میتواند چندین س��ال همراه ش��ما باشد .پس در خرید آن شک
نکنید.
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م��ن هم یک روز با یکی از این کتابها دنی��ای خودم را دگرگون کرده و دنیای
جدیدی را از نو ساختم.
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خیلی خوشحالم و به شما تبریک میگویم که
اولین و مهمترین گام را برای ایجاد تغییر برداشتید.
در این کتاب سعی کردهام که بهصورت خیلی خالصه و کام ً
ال کاربردی ،مطالب
مفیدی را به شما ارائه کنم تا بتوانید خیلی راحت به آن دسترسی داشته باشید و در
شرایط و موقعیتهای مختلف از آن استفاده کنید.
از مطالب علمی تا حد نیاز شما استفاده کردم و بیشتر سعی کردهام با کمک خود
مردم و نظرس��نجی از آنها به دنبال تکنیکها و راهکارهای قابلاجرا باشم تا وقت
ارزشمند شما را نگیرم.
همچنین نهایت ت�لاش خودم را کردهام ک��ه از کلمات تخصصی ،خیلی کمتر
استفاده کنم و بیشتر به زبان ساده ،محاورهای و قابلفهم حرف بزنم.
در انتهای این کتاب ،حس بس��یار خوبی خواهید داش��ت ،سطح استرسهایتان
کاهش یافته ،هدف خود را از زندگی کردن پیدا خواهید کرد و در پایان ،جعبهابزار
مخصوص خودتان را خواهید س��اخت .با آرامش بیش��تری به ام��ور روزمره زندگی
رسیدگی کرده و میزان بهرهوری شما تا حد بسیار مطلوبی افزایش خواهد یافت.
خوشحالم که این کتاب را تهیه کردید .ارتباط مجموعه آرام روان با شما دوست
عزیز آغاز شد .گروه ما تمام تالش خود را میکنند تا شما نیز از تک تک لحظات شاد
زندگی استفاده ببرید و به آرامش واقعی برسید.
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لطف��اً برای دریافت فیلمهای تکمیلی و رایگان ،فایلهای صوتی و بهروزرس��انی
آمپول اس��ترس یا جعبهابزار
مطالب تکمیلی این کتاب ،به آدرس اختصاصی کتاب
ِ
مدیری��ت اس��ترس مراجعه و ایمیل خودتان را وارد کنید ت��ا آموزشهای بعدی به
AramRavan.com/SM

ی��ا میتوانی��د همی��ن االن ،آدرس ایمی��ل خودت��ان را ب��ه س��امانه پیامک��ی
 50002030000550ارسال کرده و از مطالب اختصاصی این کتاب استفاده کنید.
این کتاب ،تازه آغاز ارتباط ما با شماست...

آمپــولاسـرتس

صورت هفتگی برای شما ارسال شود.

با آرزوی موفقیت ،شادی و آرامش
صادق عباسی
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در یک نگاه...

نقطهی صفرم ...
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آمپول اس�ترس (جعبه ابزار مدیریت استرس)
نقش�ههای ذهنی کتاب
ِ
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نقطهی شروع ...

آمپــولاسـرتس
20

نقطهی پایان ...

آمپــولاسـرتس
21

نقطهی صفرم . . .

نحوهی مطالعه این کتاب فقط به انتخاب و هدف شما بستگی دارد .باید بدانید
که برای چه این کتاب را تهیه کردهاید .آیا هدف امتحان دادن اس��ت؟ مس��لماً این

آمپــولاسـرتس

چگونه این کتاب را بخوانم و به آن عمل کنم؟

طور نیست .شما احساس نیاز کردید و هدف بزرگ شما ،تغییر زندگی است .پس با

آرامش بخوانید و تمرینات گفته شده را مو به مو انجام دهید .کتاب را به شب امتحان

موکول نکنید و در دقیقه نود به سراغ آن نروید .چون همان طور که گفتم قرار نیست

که آزمون کنکور بدهید و در دانشگاه مورد عالقهتان قبول شوید.

یادگیری مهارتها و افزایش توانمندیها،
فقط و فقط با تمرین و تکرار به دست میآید.
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 12نکته مهم و کاربردی برای مطالعه این کتاب
 )1این کتاب را هدیه ندهید!

پیشنهاد میکنم برای هدیه دادن به دوستان خود نسخه دیگری را تهیه کنید.

این کتاب را به خاطر خودتان تهیه کردهاید ،پس همیش��ه در دسترستان باشد تا

مطالعه آن را فراموش نکنید .اگر داخل کمد یا کشوی میز کار یا کابینت یا زیر فرش
قرار دهیدُ ،خب نتیجهاش این است که هیچ وقت کتاب را به پایان نمیرسانید.
 )2فقط  5دقیقه بخوانید!

مباحث این کتاب طوری نوشته شده است که با مراجعه به فهرست میتوانید هر

بخش را انتخاب کرده و مطالعه کنید .فقط شروع کنید و از تکنیک  5دقیقه استفاده

نمایید .به خودتان قول بدهیدکه با روزی  5دقیقه مطالعه ش��روع کنید! س��پس به
تدریج ساعات مطالعه خود را افزایش دهید.

 )3از خودتان توقع درست داشته باشید.

فایل های متنی ،صوتی ،تصویری ،سمینارها ،کارگاهها و  ...معجزه نمیکنند .بلکه

این شما هستید که با تصمیم درست و اقدام به موقع ،معجزه میکنید و خودتان را
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تغییر میدهید.

همانطور که میدانید قرصهای الغری نه تنها هیچ اثری ندارند ،بلکه عوارض هم

دارند .ولی باز هم عدهای طرفدار این قرصها میباشند و انتظار معجزه دارند!

 )4برای خودتان جایزه تعیین کنید.

ه��ر وقت بخش��ی از کتاب را که قول داده بودید بخوانی��د ،خواندید ،به خودتان

پاداش بدهید .چون مغز عاطفی ما جایزه و تقدیر را خیلی دوست دارد .برای مثال
 10دقیقه جستجو در اینترنت ،ارسال پیامک و ....
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صبور باشید ،صبور باشید.
تمرین مداوم داشته باشید.
تمرین مداوم داشته باشید.

 )5منتظر حوصله نباشید.

اگر منتظر هستید تا سر فرصت مناسب و وقتی که حوصله داشتید با دقت این

کتاب را بخوانید ،مطمئن باشید که حوصله هیچ وقت نمیآید!
بهتری��ن زمان برای خواندن کت��اب وجود ندارد ،از هر وق��ت و فرصت کوتاهی
استفاده کنید.
 )6به خودتان قول بدهید.

به خودتان قول بدهید که این کتاب را خواهید خواند و قولتان را مکتوب کنید.

یک برنامه اجرایی بنویسید و در جلوی چشمان خود نصب کنید .برای مثال ،من یک

وایتبرد در خانه دارم که کارهای روزانه خودم را در آن مینویس��م و چون همیشه
جلوی چشمان من هستند ،کمتر دچار فراموشی میشوم.

فقط سعی کنید که در خواندن کتاب به خودتان سخت نگیرید و با اجبار شروع به

مطالعه نکنید .قطعا ً زمانهایی در زندگی شما وجود دارد که بتوانید با عالقه فراوان

مشغول خواندن کتاب شوید .پس از آنها به نحو احسن استفاده کنید.
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 )7یک دوست خوب پیدا کنید.

یک زمان مشخص برای خواندن این کتاب در نظر بگیرید .برای مثال ،تا یک ماه
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دیگر این کتاب را تمام خواهم کرد و به یک دوس��ت خوب که خودش اهل مطالعه
باشد ،قول بدهید .به او بگوئید که در زمان تعیین شده به شما حتماً هشدار یا اطالع
دهد.

برای این کار میتوانید یک برنامه زمانبندی ش��ده مطالعه بنویسید و آن را در

جلوی چش��مهایتان قرار دهید .برای مثال ،هر روز ساعت  6:00تا  6:30صبح10 ،
آمپول استرس را بخوانید.
صفحه و ساعت  22:30تا  23:00شب 10 ،صفحه از کتاب
ِ

اگ��ر طبق این زمانبندی پیش بروید ،روزانه  20صفحه مطالعه کردهاید و در مدت
زمان کوتاهی کتاب را به پایان میرسانید.

البته این زمانبندی برای کسانی است که کتاب نمیخوانند و به تدریج آنها را

را با دنیای زیبای کتابخوانی آش��نا خواهد کرد .من هم مثل شما اوایل کار حوصله

مطالعه را نداشتم .ولی روزی یک ساعت به کتابخوانی اختصاص میدادم تا این که
عاشق مطالعه شدم و زندگیام متحول شد .در حال حاضر از کوچکترین زمانهای

ممکن استفاده میکنم و وقت با ارزش خودم را از دست نمیدهم و تک تک ثانیهها
برایم اهمیت پیدا کرده است.

 )8حواسپرتی را به صفر برسانید.

هن��گام مطالعه کتاب ،از انجام چند کار در یک زمان یا همان مولتیتس��کینگ

خودداری کنید .زیرا به ش��دت قدرت یادگیری را کاهش میدهد .باید ش��رایطی را
فراهم کنید که حواستان پرت نشود و تمرکز بسیار باالیی داشته باشید .تا میتوانید

عوامل حواسپرتی را از خودتان دور کنید .برای مثال ،مطالعه کتاب در کنار کامپیوتر
روشن و اینترنت ،موبایل و شبکههای اجتماعی ،تلویزیون و  ...معنایی ندارد.

پس همین االن بلند شوید و یک مکان خلوت و آرام را برای مطالعه کردن انتخاب
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کنید ،بدون هیچ گونه مزاحمتی .پیشنهاد میکنم کتابخانه را امتحان کنید .من اکثر

اوقات این گزینه را انتخاب میکنم و درصد یادگیری خودم را افزایش داده و ایدههای

بسیار زیادی را هنگام مطالعه به دست میآورم.

چون در این حالت فقط مشغول انجام یک کار هستم و مغز توانایی بسیار باالیی

و در حین مطالعه ایدههای خیلی زیادی به ذهنم میرسد و آنها را عملی میکنم.

من دوس��ت دارم با خواندن این کتاب نتیجههای ش��گفتانگیز و فوقالعادهای

بگیری��د و تحول عظیمی را در زندگی خود ،خان��واده ،اطرافیان و در نهایت جامعه

ایجاد کنید .س��عی کنید هر کتابی را که در حال خواندن آن هس��تید با این هدف

مطالعه کنید:
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در پردازش مطالب خوانده شده دارد .در نتیجه ،بازدهی کار نیز افزایش پیدا میکند

من یاد میگیرم تا به دیگران یاد بدهم
پس باید مطالب را با تمام وجودم درک کنم.
 )9با کتاب درگیر شوید.

این کتاب را تمیز و سالم نگه ندارید ،بلکه خودتان را با کتاب درگیر کنید یا به

قول من کتاب را قورتش بدهید! از هر روش��ی که میتوانید برای یادگیری استفاده

کنید.

یادداشتبردای کنید و خالصه مطالبی را که خواندید و یاد گرفتید ،با زبان بسیار

عامیانه در یک برگه جداگانه بنویسید.

از حاش��یههای س��فید کتاب اس��تفاده کنید و هر چیز مهمی را که به ذهنتان

میرس��د ،بالفاصله در همان صفحه کتاب بنویسید .اگر با مطلبی موافق یا مخالف

هستید ،اظهارنظر کنید و دلیل خود را بنویسید .میتوانید از شکلکهای  Jیا L

جهت اعالم نظر ،رضایت و نارضایتی خود اس��تفاده کنید .اگر مطلبی باعث تعجب

ش��ما شده است ،عالمت ! بگذارید .اگر سوالی برای شما پیش آمده است ،عالمت ؟
بگذارید و در اولین فرصت ،آن را با ما در میان بگذارید.
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زیر نکات مهم و کاربردی خط بکشید .و خالصه این که خالقیت به خرج دهید

و هدفتان این باش��د که مطالب زیادی را یاد بگیرد و آن را با دیگران به اش��تراک

بگذارید .در ضمن میتوانید تمام ایرادات را به ما گوش��زد کنید چون ما هم انس��ان
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هستیم و احتمال اشتباه کردن را داریم.

 )10از زمانهای مرده حتم ًا استفاده کنید.

همهی ما در زندگی خود ،زمانهای زیادی داریم که میتوانیم به نحو احسن از

آنها اس��تفاده کنیم .من این زمانهای مرده را زنده میکنم و همیشه نتایج خوبی

میگیرم .چون کارهای کوچک هستند که کارهای بزرگ را میسازند.
برای مثال ،همین االن که دارم این مطالب را تایپ میکنم در محل کارم هستم
و از یک ساعت زمانی که برای نماز ،ناهار و استراحت دارم 30 ،دقیقه را به طور کام ً
ال
مفید استفاده کردم و توانستم حداقل دو  صفحه از این کتاب را تایپ کنم و این برای
من فوقالعاده ش��گفتانگیز و انرژیبخش میباشد .جالبتر این که اگر میخواستم
برای نوشتن این دو صفحه ،زمان تعیین کنم و وقتی حوصله داشتم آن را بنویسم!
شاید هیچ وقت انجام نمیشد و یا به جای نیم ساعت ،باید زمان بیشتری را صرف
نوشتن میکردم!
 )11همین االن انجامش بده!

در این کتاب با جمله همین االن انجامش بده ،خیلی زیاد روبرو خواهید شد .این

جمل��ه را انتخاب کردم که هیچ وقت فراموش نکنید .فقط خواندن یک کتاب برای

ش��ما اثربخش نبوده و نتایج قابل قبولی نخواهد داش��ت .عملگرا باشید و تکتک

گفتههای کتاب ،که بیش��تر در کادرهای " همین االن انجامش بده! " قرار داده
شده را انجام دهید.

اگر عملگرا نباش��ید ،هیچ اتفاق خاصی رخ نخواهد داد .فقط انباش��ت اطالعات
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کردهاید و سطح دانش خود را افزایش دادهاید .با انجام نکات مهم و کاربردی و تکرار

و تمرین ،میتوانید مهارتهایتان را ارتقاء بخشید.

 )12چرا یاد نمیگیرم؟

شاید بپرسید چرا هر چقدر مطالعه میکنم به دردم نمیخورد و در انتها چیزی

یاد نمیگیرم؟

در یکی از سمینارهایی که شرکت کرده بودم ،سخنران ،داستان بسیار جالبی را

تعریف کرد .او میگفت :من برای سخنران شدن کتابهای بسیار زیادی را مطالعه
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همین االن انجامش بده! آماده مقابله با تمام مشکالت باش و
مسوولیت صددرصد زندگی را بپذیر.

کردم و به تک تک نکات آن عمل کرده و هر روز تکرار و تمرین داشتم .در یکی از
کارگاههایی که برگزار کردم با ش��خصی روبرو شدم که تمام منابع مطالعاتی من و

شاید بیشتر را مطالعه کرده بود و حتی اطالعاتش از من خیلی باالتر بود .نکتهی مهم
این جاست که با وجود داشتن اطالعات زیاد وقتی از او دعوت کردم تا روی سِ ن بیاید

و فقط به مدت یک دقیقه خودش را معرفی کند ،نتوانست از عهده انجام کار برآید.

ه��ر دو دانش خیلی زیادی داش��تند ،ولی یکی موفق عم��ل کرده بود و دیگری
حتی یک دقیقه هم نمیتوانست در جمع سخنرانی کند .چرا؟ ُخب جوابش کام ً
ال

مشخص هست :یکی مطالعه میکرد و عملگرا بود ،دیگری فقط مطالعه میکرد و

دانش خودش را افزایش میداد .حاال به نظر شما کدام گزینه بهتر است؟ به نظر من:

دانستن به معنای توانستن نیست! "
دانشمحور یا مهارتمحور هس��تید؟ دانش در کنار مهارت ،فوقالعاده اثربخش

خواهد بود .در انتهای کتاب ،ش��اید برخی از افراد بگویند نتیجهی خاصی نگرفتم،

ولی مطمئن باشید برعکس آنها ،تعداد زیادی نیز ،از این کتاب نتایج بسیار خوبی
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خواهند گرفت و ش��اید حتی یک جمله از این کتاب ،کل زندگی آنها را دگرگون
کند .قطعاً اگر به گفتههای این کتاب عمل کنید ،در دستهی دوم قرار خواهید گرفت.
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جزء این دسته از افراد نباشید که
مهارتها را میخوانند و یاد میگیرند ولی
تمرین نمیکنند و توقع تغییر دارند.
آمپول استرس که در کادرهای «همین االن
برای انجام دستورالعملهای کتاب
ِ
انجامش بده!» آورده شده است ،حتماً برنامهای کامل و کاربردی داشته باشید .تکرار

و تمرین کنید .تکنیکها و راهکارها را امتحان کنید و از خطا کردن هراس نداشته
باش��ید .ما انسان هستیم و حق اش��تباه کردن داریم .تا انجام ندهید ،تغییر رفتاری
حاصل نمیگردد.
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نقطهی شروع . . .

از هر چهار نفر ،یک نفر مشکل خواب داره!
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از هر چهار نفر ،یک نفر مشکل سالمت روان داره!
از هر چهار نفر ،یک نفر مشکل  ...خودتان حدس بزنید!
ممکنه که االن پیش خودتان فکر کنید ،یه فرد کام ً
ال سالم هستم و توی دلتان

به من بگید که خودت روانی هستی!

اول اجازه بدهید یک تعریف جامع و کامل از سالمتی خدمت شما ارائه بدهم که

البته تعریف سازمان جهانی بهداشت ( )WHOاست:

سالمتی یعنی رفاه کامل جسمی ،روحی و روانی ،اجتماعی و نه فقط نبود بیماری

و نقص عضو یا معلولیت.

یعنی کسی که بیماری و نقص عضو یا معلولیت ندارد ،حتماً یک فرد سالم نخواهد

بود!

حاال خودتان قضاوت کنید و حتماً این سؤاالت را مرور کنید:

کدام یک از ما از لحاظ جسمی ،از سالمتی کاملی برخوردار هستیم ،اضافه وزن

نداریم و تناسب اندام داریم؟

کدام یک از ما از لحاظ روحی و روانی در سطح آرامش نسبتاً باال و مطلوبی قرار

داریم؟

کدام یک از ما از لحاظ اجتماعی ،عالی نه! خوب عمل کردهایم و توانستهایم که

ارتباطات مؤثری با دیگران برقرار کنیم و عملکرد خوبی داشته باشیم؟
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و هم��ه این مش��کالتی را که گفت��م ،دلیل اصلی و مه��م آن ،چیزی جز ترس،

استرس ،اضطراب و یا هر چیز دیگر که شما اسم بگذارید نیست!!!
م��ا یک بار دیگ��ر باید عمیقاً درب��اره خودمان فکر کنیم و ب��ه دنبال یادگیری
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تکنیکها و راهکارهایی برای افزایش مهارتهایمان باشیم تا در موقعیتهای مختلف
توانمندیهای خودمان را نشان دهیم.

در یکی از سمینارهایی که شرکت کردم ،استاد عزیزم که خیلی دوستش دارم،

گفت که روز قبل از سمینار ،یک برنامه رادیویی داشته و فقط به دلیل این که نسبت

به اجرایش رضایت مطلوبی نداش��ته است ،بعد از اجرا احساس ناراحتی و خستگی  
میکند.

جالبه! پس از پایان برنامه ضبط رادیویی که ساعت  6بعد ازظهر بوده ،به خاطر
احساس نارضایتی که نسبت به خودشان داشتند ،حدودا ً ساعت  7خوابشون میبره

و ساعت  12شب از خواب بیدار میشوند و تا ساعت  3یا  4صبح با خودشان درگیر

بوده و نمیخوابند و این که در این مدت زمان بیداری ،هیچگونه کارایی نداش��ته و
خودش��ان را س��رگرم کردهاند و بیهوده وقتشان تلف شده است .با این که ایشان به

زمان خیلی اهمیت میدهند و به نحو احسن از وقت خود استفاده میکنند.
حاال به نظر شما ،دلیلش چه میتواند باشد؟

یک ش��خص بسیار بس��یار موفق ،به دلیل احس��اس بدی که نسبت به خودش

داشته ،از نظر روحی و روانی به هم میریزد و آن را با خستگی جسمی بروز میدهد.
یک هشدار کام ً
ال جدی

خطر بیخ گوش تک تک افراد جامعه هست و اگر به موقع اقدام نکنیم ،از هر چهار

نفر ،چهار نفرمان هم مش��کالت سالمتی به خصوص سالمت روان خواهیم داشت.
آرامش خود را از دست میدهیم ،عملکرد ما در زندگی شخصی و حرفهای کاهش

پیدا میکند و در نتیجه ،باعث کاهش بازدهی نیز میشود.
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یک خبر خوب برایتان دارم و بسیار خوشحالم ،چون همین که اقدام و این کتاب

را انتخاب کردهاید ،به فکر ارتقاء سطح سالمت خود و جامعه هستید و در واقع گام
اول را که گام مهم و سختی است ،برداشتهاید .به شما تبریک میگویم.

اگر تا انتها با ما همراه باش��ید و به خودتان قول بدهید که این کتاب را بخوانید،

متفاوتی شدهاید.

تکنیکها و راهکارهایی را میآموزید که با عمل کردن به آنها و تکرار و تمرین،

میتوانی��د مهارتهایت��ان را ارتقاء دهید و به طور مؤثری میزان ترس ،اس��ترس و
اضطرابهای خودتان را کنترل و مدیریت کنید.

در نتیجه ،با آرامش بیشتری به امور روزمره زندگیتان خواهید پرداخت و میزان

بهرهوری و کارایی خودتان را تا حد بسیار باالیی افزایش خواهید داد.
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من هم به شما قول میدهم و تضمین میکنم که در انتهای این کتاب شما یک فرد

استرس واقع ًا چیست؟

آیا شما استرس را میشناسید؟

چه تعریفی برای آن دارید؟
چه میزان استرس دارید؟

همه ما استرس داریم و در مورد آن صحبت میکنیم ،اما هیچ کس واقعاً نمیداند

که استرس چیست! چرا؟

م��ن با بی��ش از  500نفر در رابطه با این موضوع صحبت کردم و نظرات آنها را

جویا شدم.

هر کسی از استرس یک تعریف خاصی را بیان میکند و در واقع ،شرایط و حاالت

خودش را در مقابله با عوامل استرسزا بیان مینماید (احساساتی را که در برابر عوامل
استرسزا از خودش بروز داده است).

تعریف استرس از زبان قشرهای مختلف مردم

در زیر ،برای مثال چند نمونه از تعریف استرس از نظر عموم مردم را آوردهام که
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پیشنهاد میکنم حتماً آنها را بخوانید:
این تعاریف ،عیناً جمالت آنهاست و هیچ گونه تغییری در آنها داده نشده است.
 )1نیروی با توان باال که از وجود انس��ان سرچش��مه گرفته و توان انجام کار یا
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صحبت کردن را از انسان میگیرد.

 )2ترش��ح آدرنالین در انجام کارهای پرهیجان و مهم که تاکنون انجام نش��ده و

برای اولین بار انجام میشود (یک فرد ورزشکار).

 )3یعنی در انجام کاری یا صحبتی از عواقب انجام آن ،ترس داشته باشی.
 )4دلهره و ترس از انجام کاری یا هنگام انجام آن و بیقراری.

 )5هیجان کاذب که باعث اختالل در برخی کارها و ذهنیات منفی میشود.
 )6نداشتن تعادل و تمرکز و اعتماد به نفس.

 )7نداشتن اعتماد به نفس– عدم توانایی تمرکز– سرد شدن بدن.

 )8اضطراب و نگرانی پیش از انجام کار ،پس از انجام کار و پیش از مشخص شدن

نتیجه انجام کاری.

 )9حسی است که خودمان به خودمان تلقین میکنیم.

 )10یک تنش عصبی است که عالئم آن در جسم بروز میکند .مثل عرق کردن

و تپش قلب.

 )11نگرانی بابت چیزی که برایم خیلی مهم است.

 )12یک تنش ذهنی که باعث اختالل در کارهای روزانه میشود.

 )13نگرانیهای بیخودی و آزاردهنده و همچنین عوامل محیطی ،روی استرس

بسیار تأثیرگذار هستند.
 )14استرس الزاماً نمیتواند تعریف خاصی داشته باشد ،ولی نداشتن عزت نفس

و داشتن مهارت کم ،در بررسی و برخورد با موضوعات و موارد جدید ،باعث استرس

میشود.

 )15نگرانیه��ای ذهنی و فکری ک��ه تالش میکنند مرا از انجام کاری منصرف
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کنند.

 )16نفس کم میآورم و عرق میکنم.
 )17ترس از نادانستهها.

 )18اضطراب فکری بیجا و بیصدا.

 )20ناراحتی و تشویش از شرایط حال.

 )21ناآگاهی از شرایط حال حاضر و نداشتن تسلط در کاری که انجام میدهیم.

 )22ناآرامی ذهنی.

 )23دلهره و اضطراب از انجام یک کار مهم و کاری که تا به حال انجام ندادهام.
 )24نگرانی درونی.

 )25دلهره ،نگرانی و ترس.
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 )19عدم آگاهی از وضعیت آینده و حا – اطمینان نداشتن به دیگران.

 )26نیرویی که ما را از انجام درست امور باز میدارد.

 )27هر چیزی که جدید است.

 )28اگر استرس شدید و مضر باشد ،برای من متأسفانه یعنی مرگ عملکرد من.

 )29اس��ترس در حقیقت زمانی اس��ت که ما نسبت به یک موضوع بیش از حد

حساسیت نشان میدهیم.

 )30استرس ناشی از عدم اعتماد به نفس است.

خوب ،بخش��ی از تعریفهای متفاوت مردم را در خصوص استرس خواندید ،چه

نتیجهای گرفتید؟

مش��اهده کردید که هر کس در شرایط و موقعیتهای متفاوت ،تعریف متفاوتی

از اس��ترس دارد .در واقع ،احساسات خودش را نسبت به موضوع یا موقعیت خاصی

بروز میدهد.

نظر شما چیست؟ حتماً تعریف خودتان را در کادر زیر بنویسید.
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همین االن انجامش بده!..................................................................................
تعریف شما از استرس چیست؟
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هر چیزی را که به ذهن تان می رسد ،بنویسید.

و نظر قاطعانه من این اس��ت که ،اس��ترس چیزی جزء ساخته ذهن من و شما

نیست و یکبار دیگر این جمله را میگویم که:
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معجزهای در کار نیست ،همه چیز به خودتان بستگی دارد....
اس��ترس میتواند زندگیبخش و یا مرگآور هم باشد ،برای یکی زهر و دیگری
نوشدارو.
تالش برای معنی کردن استرس بیفایده است و از کلماتی است که قابل ترجمه
نیست!
استرس ممکن است که به شکلهای متفاوتی به سراغ ما بیاید مثل فشار کاری،
نگرانیهای مالی ،کمبود وقت ،بیماری ،بیکاری ،ترافیک ،اجاره خانه و و و ....
استرس مشکل قرن حاضر ما انسانهاست و به دلیل فرار از آن ،خیلی از مشکالت
برای ما ایجاد میشود.
فقط بدانید که استرس الزمه زندگی است و زندگی بدون استرس ممکن نیست.

ما به یک سطح استرس متعادل نیاز داریم.

استرس را میشود به دو دسته کلی تقسیم کرد:

 )1استرس خوب :بله ما استرس خوب هم داریم ،استرسی که مثبت و سازنده

میشود.

فقط به این نکته توجه کنید که موفقیت بیش از حد هم استرسآور است .هدف

ما باید رسیدن به آرامش باشد.

 )2اس�ترس بد :استرس بیش از حد که منفی و مخرب است و باعث خستگی،

بیحوصلگی ،دلزدگی و کاهش بهرهوری میشود و در درازمدت آثار بسیار بدی روی

بدن ما خواهد داشت.
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است و باعث هیجان ،خالقیت ،انگیزه باال ،افزایش بهرهوری و در نهایت ،موفقیت ما

استرس ،قاتل خاموش است ،خندهدار است .سیستم ایمنی بدن که نقش حفاظتی

ما را برعهده دارد میتواند مثل یک قاتل عمل کند.
فرق بین ترس ،استرس و اضطراب

خیلی از افراد فکر میکنند که ترس ،استرس و اضطراب ،هیچ تفاوتی با یکدیگر

ندارند و معنای آنها یکی است.

اگر اجازه بدهید خیلی مختصر و مفید فرق بین ترس ،استرس و اضطراب را برای

شما بیان میکنم.

البته اگر دوست داشته باشید میتوانید مطالب علمی و تئوری خیلی بیشتری را

در اینترنت و کتابهای دیگر جستجو کنید ،ولی هدف من این نیست!

ترس :یعنی این که ما از یک چیز واقعی میترسیم .در واقع ،احساسات ناخوشایند،

اما طبیعی ما نسبت به خطرات ،واقعی است .مثال :ترس از ارتفاع ،ترس از سگ و مار

و حیوانات وحشی و ترس از عواملی که تهدیدکننده جان ما میباشند.

اس�ترس :ناتوانی جس��می و ذهنی ما در برابر انجام ی��ک کار در لحظهی حال
میباش��د که با عالئمیخودش را نشان میدهد ،که با تکنیکها و راهکارهای کام ً
ال
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عملی این کتاب ،تواناییهای خودتان را در مقابله با این لحظهها افزایش خواهید داد.
اضطراب :یک احس��اس مبهم ،ناشناخته و ناخوش��ایند است که به فرد دست

میدهد و باعث نگرانی و دلواپسی وی میشود .وقوع مجدد فعالیتهای استرسزا نیز
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باعث ایجاد اضطراب میگردد.

با یک مثال ،فرق بین ترس ،استرس و اضطراب را توضیح میدهم.

فرض کنید که تا به حال هیچ سخنرانی رسمی نداشتهاید و از شما دعوت میشود

که تا یک هفته دیگر خودتان را برای سخنرانی در جمع  100نفره آماده کنید.

چه حسی دارید؟ ترس ،استرس و اضطراب چگونه به سراغ شما خواهند آمد؟

اولین حس بدی که س��راغ شما خواهد آمد ،چیزی جز ترس نیست .ترسی که
کام ً
ال طبیعی است و مکانیسم دفاعی بدن را فعال میکند .در واقع ،شما را در سطح
هوش��یاری باالیی نگه میدارد و باعث میشود که ش��ما خودتان را برای سخنرانی
آماده کنید.

یک هفته گذش��ت و اکنون باید به س��مت س��الن برگزاری همایش بروید ،چه

احساسی دارید؟

دو حالت پیش میآید:

 )1شما به خاطر ترسی که داشتهاید ،اص ً
ال تمرین نکردهاید و از این موقعیت فرار

میکنید و با ترسهای خود روبرو نمیشوید.

در نتیجه ،این ترس در وجود شما باقی خواهد ماند و در آینده تبدیل به اضطراب

خواهد ش��د .یعنی هر وقت اس��م سخنرانی را بش��نوید ،بدون هیچ دلیلی نگران و

دلواپس میشوید.

 )2مطالب خودتان را آماده کردهاید و قبل از سخنرانی تمرین زیادی انجام دادهاید

و حاضرید تا با ترسهای خود روبرو شوید و اقدام کنید.

خوب ،در اینجا احساسی که به سراغ شما میآید ،استرس میباشد و به سه بخش

تقسیم میشود:
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 -استرس قبل از سخنرانی :با وجود این که توانایی خودتان را باال بردهاید ولی

قبل از سخنرانی استرس دارید که کام ً
ال طبیعی است ،چون قرار است که یک کار
جدید ،مهم و بزرگ را انجام دهید.

 -استرس حین سخنرانی :االن در مقابل  100نفر ایستادهاید و برای اولین بار

عرق کردهاید و خیلی از حاالت و عالئم دیگری که برای همه یکسان نیست.

 -اس�ترس بعد از سخنرانی :سخنرانی شما به پایان رسیده است ،ولی باز هم

استرس دارید .میخواهید که از مخاطبان ،بازخورد بگیرید و از نحوه اجرای خودتان

آگاه شوید.

در هر س��ه حالت فوق ،ذهن ش��ما درگیر بوده و دائماً جمالت مثبت و منفی را

رد و بدل کرده است ،ولی فرق بسیار بزرگی با مورد اول دارید ،که به خاطر ترس از
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میخواهید سخنرانی خودتان را آغاز کنید .تپش قلب دارید ،دستهایتان میلرزد،

سخنرانی هیچ گونه اقدامی نکرد.

جالب اس��ت بدانید که بزرگترین س��خنرانان دنیا هم این اس��ترسها را تجربه

میکنند.

با تکرار و تمرین بیش��تر و انجام تکنیکه��ا و راهکارهای این کتاب ،نه فقط در

س��خنرانی و صحبت در جمع ،بلکه در تمام جنبههای زندگی ش��خصی و حرفهای
خود ،این سه نوع استرس را به راحتی مدیریت خواهید کرد.
اثرات استرس روی بدن چیست؟

آیا این روزها احساس خستگی میکنید؟

حوصله ندارید؟

نگران و مضطرب هستید؟

از زندگی کردن لذت نمیبرید؟

اگر احساس استرس زیادی دارید ،فقط بدانید که تنها نیستید!
اگر االن استرس دارید که احتماالً همینطور است ،به آن اهمیت میدهید و این

جای خوشحالی دارد که اقدام کردهاید.
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طبق تحقیقات و نظرسنجیهای به دست آمده از یک جامعه آمریکایی:

 حدود  50درصد افراد گفتند که ،استرس بر سالمتشان تأثیر گذاشته است. 20 -درصد گفتند که ،استرس بر روی دوستیهایشان تأثیر داشته است.
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 20 -درصد گفتند که ،استرس بر عملکردشان در محل کار تأثیر داشته است.

  10درصد گفتند که ،استرس بر روی زندگی مشترکشان تأثیرگذار بوده است.این آمارها خودش به تنهایی استرسزاست ولی:

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

عالئم و عوارض استرس ،از حد معمولی تا بسیار شدید ،متغیر میباشد .هر چقدر

خودمان را بیش��تر درگیر استرس کنیم ،آسیبهای وارده به بدن نیز بیشتر خواهد
شد.

در زیر ،چند مثال ملموس از عالئم روحی و جس��می شرایط و عوامل استرسزا

گفته شده که برای ما آشناست و آنها را تجربه کردهایم:
احساس خستگی ،بیحوصلگی و کسالت
عرق کردن بیش از حد دست و پاها
گرفتگیهای عضالنی

تپش قلب ،ضربان تند ،تنفس سطحی
بیخوابی ،کمخوابی ،پُرخوابی
پرخوری ،بیاشتهایی
خشک شدن دهان و گلو

لرزش دستان ،تیکهای عصبی
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جوش ،خارش

عصبی بودن ،سوزش قلب

جویدن ناخن ،کشیدن موها
حساسیت

غمگین بودن و احساس ناراحتی
عدم تمرکز

احساس ناکارآمدی و از پا افتادگی
از دست دادن حس شوخطبعی

افکار آزاردهنده
وسواس
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خشم ،نگرانی ،ترس ،دلهره ،اضطراب

و ...

استرس چگونه ما را بیمار میکند؟

عضالت ما ،اهداف اولیه اس��ترس هس��تند .وقتی که در ش��رایط استرسزا قرار

میگیریم ،اولین جاهایی که تحت تأثیر قرار میگیرند ،عضالت ما هستند.

فشردگی و گرفتگی عضالت بدن بر روی اعصاب ،رگهای بدن ،پوست ،استخوان

و سایر اعضای بدن تأثیر منفی میگذارد.

بس��یاری از دردهای شدید ،مثل سردرد ،درد قفسه سینه و کمر دردها به دلیل

گرفتگی عضالت ناشی از استرس میباشد.
قلب

اس��ترس فشار خون را باال میبرد ،رگهای خونی را باریک میکند ،ضربان قلب

را نامنظم میکند و ...

در بیماریهای مربوط به دستگاه گردش خون باعث سکته قلبی و سکته مغزی

میشود.
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اس��ترس به عنوان یک عامل پرخطر در بیماریهای قلبی در کنار عواملی چون

سیگار کشیدن ،اضافه وزن داشتن و ورزش نکردن در نظر گرفته میشود.
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شکم

سیستم معده و رودههای ما نیز تحت تأثیر استرس قرار دارند.

استرس روی ترشحات اسید معده اثرگذار است و حرکات روده ،هضم و جذب غذا

را نیز مختل میکند .یبوست ،اسهال ،گاز معده ،نفخ معده و کم کردن وزن ،همگی

مربوط به استرس میباشند.
سیستم ایمنی

طبق آخرین مطالعات دانش��مندان ،استرس تأثیر مستقیم روی سیستم ایمنی

بدن دارد .اس��ترس (به ویژه طوالنیمدت) سیس��تم ایمنی ب��دن را در برابر عوامل
بیماریزا مثل باکتریها و ویروسها تضعیف میکند.

استرس ممکن است علت مستقیم اکثر بیماریها نباشد ،ولی شرایط بیماری را

تشدید و اوضاع بیمار را بدتر میکند.

نکته خیلی مهم

مواردی که بیان شد ،نباید استرس شما را بیشتر کند.
هدف ما شناسایی عوامل و منابع استرسزا ،آگاهی و کاهش استرس میباشد.
پاسخ شما در برابر عوامل استرسزا چیست؟

یک روز که با عجله در حال رانندگی به طرف محل کارم بودم ،مثل بقیه رانندهها

به چراغ قرمز برخورد کردم و به جای این که به خودم استرس وارد کنم ،شروع کردم
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به نفس کشیدن و حفظ آرامش خودم.

با خودم گفتم نگاهی به دیگر رانندهها بیندازم و ببینم که واکنش آنها چیست؟

دیدم که تعدادی آشفته و پریشان هستند و یک نگاهشان به ساعت و یک نگاه به

تایمر چراغ راهنمایی و خیلی هم عجله دارند که از این سد دو دقیقهای عبور کنند.

تعدادی از آنها خیلی آرام بوده و به موسیقی مورد عالقهشان گوش میکنند.
خیلی از ما انسانها استرس را تجربه کردهایم ،از ترافیک و چراغ قرمز تا ...

تا حاال از خودتان پرس��یدهاید که چرا در برابر عوامل استرسزا چندین واکنش

متفاوت مشاهده میکنید؟ بعضیها آرامش دارند و بعضیها استرس! چرا؟

مشکل از ما هست یا عوامل استرسزا؟ یک عامل و چند پاسخ متفاوت!

چند نفر از ما در برابر عوامل استرسزا عکسالعمل مناسبی را از خودمان نشان
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(ط��وری که اگر این دو دقیقه نبود کل مشکالتش��ان حل میش��د و  )...و برعکس

میدهیم؟

آیا عوامل استرسزا را باید کنترل کنیم یا رفتارهای خودمان را اصالح کنیم؟

آیا باید به چراغ راهنمایی و رانندههای دیگر ناسزا بگوییم؟ یا فقط 10دقیقه زودتر

از خانه خارج شویم؟
اص ً
ال فرض میکنیم همیشه دیگران مقصرند ،پاسخ ما باید چگونه باشد؟
آیا باید مسائل را حذف کنیم یا به دنبال راه حلهای مختلف باشیم؟

عوامل استرسزا و پاسخهای ما

اگر موافق باشید ،عوامل استرسزا را با هم بررسی کرده و کمی فکر کنیم که ما

وقتی با آنها روبرو شدهایم چه واکنشی داشتهایم.
جامعه

توقع ما از جامعه خیلی زیاد ش��ده و اگر بخواهیم جامعه امروزی را با گذش��ته
مقایسه کنیم ،واقعاً تفاوتها محسوس خواهند بود.

در گذشته مردم زندگی خیلی سادهای داشتند و فقط برای زنده ماندن و با هم
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بودن تالش میکردند و مش��کل اصلی آنها پیدا کردن غذای مناسب برای خود و

خانوادهشان بود.

آمپــولاسـرتس

انسانهای نخستین در برابر استرس واکنش جنگ و گریز داشتند.

تصور کنید ،یک روز صبح که از خواب بیدار ش��دهاید ،در دس��تان شما یک گرز

وجود دارد ،بله به هزاران سال قبل سفر کردهاید و خیلی گرسنه هستید و به دنبال
پی��دا کردن غذا از غار خارج میش��وید و در جنگل بزرگی راه میروید .ناگهان یک
حیوان درنده ،گرسنهتر از شما سر راهتان قرار میگیرد....

واکنش ش��ما چیست؟ در کمتر از چند ثانیه تصمیم میگیرید که باید چه کار

کنید .اگر توانایی داشته باشید که میمانید و با قدرت تمام میجنگید ،یا میکشید و
یا کشته میشوید ،در غیر این صورت ،با تمام توان پا به فرار میگذارید.

در ه��ر دو حالت فوق ،مواد ش��یمیایی مضری که از مغز ترش��ح ش��ده و نقش

حفاظتکننده بدن ما را دارند ،با فعالیت فیزیکی ما تبدیل به انرژی ش��ده و از بین
میروند.
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ولی ام��روز فقط به دنبال تجمالت ،آرزوهای غیرواقعی و دس��تنیافتنی ،بدون

کوچکترین تالش هس��تیم .دیگر خبری از آن حیوانات وحش��ی نیست و با وجود

نعمت و فراوانی زیادی که خداوند در اختیار ما قرار داده ،باز هم به دنبال قصر طالیی
خودمان هستیم و اص ً
ال یادمان میرود که برای چه به دنیا آمدهایم.

بمانیم (چشم و همچش��می) .و به خاطر رسیدن به رویاهای خیالی ،دائم به دنبال
کار بیش��تر و درآمد بیشتر هستیم .استرس بیشتری را به خودمان وارد میکنیم و
آرامش نداریم.

آیا این موارد ،تالش برای زنده ماندن و باهم بودن است؟ نه!

برعکس باعث میش��ود که ش��ب و روز کار کنیم و به دور از خانواده باش��یم و

لحظات شاد باهم بودن را از دست بدهیم که در درازمدت ،همین عوامل باعث مرگ
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به ش��دت مادیگرا شدهایم و تماماً به فکر این هستیم که نکند از دیگران عقب

ما خواهند شد.

چون پاس��خ ما به اس��ترس ،دقیقاً مثل نیاکان ما اس��ت و همان مواد شیمیایی

ترشح میشود ،ولی با این تفاوت که هیچ فعالیت فیزیکی برای آن انجام نمیدهیم و

همیشه این مواد را در درون خود ذخیره میکنیم که برای بدن خیلی مضر هستند.

یعنی به صورت فیزیکی ،نه میتوانیم درگیر ش��ویم و نه میتوانیم فرار کنیم و در

بعضی موارد ،با خشم و پرخاشگری ،عقده خودمان را روی سر دیگران خالی میکنیم
(اغلب کسانی که دوستشان داریم).

کار

همیشه داریم به این فکر میکنیم که نکند این ماه رئیسم مرا اخراج کند و بیکار

شوم .بعضی وقتها بیش از حد کار میکنیم و ساعتها غرق در کار میشویم ،بدون

آن که زمانهای کوتاه چند دقیقهای را به تنفس و استراحت اختصاص دهیم.

روابط ما به خاطر کار زیاد یا بیکاری ،با خانواده و دوستانمان کمتر و تیرهتر شده

است و استرس زیادی را بر ما وارد میکند.

49

سبک زندگی

چطور زندگی میکنیم؟ چرا روزهایمان همیشه تکراری است؟

ورزش در زندگ��ی ما چ��ه جایی دارد؟ غذاهای خ��وب میخوریم؟ خواب کافی
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داریم؟

چند مورد از عوامل استرسزا را با هم بررسی کردیم و دانستیم که عوامل استرسزا

همیشه وجود داشته و خیلی زیادند و در اکثر موارد غیر قابل کنترل میباشند.

عوامل استرسزا فقط و فقط نتیجه تصویر ذهنی ما و برداشتهای متفاوت افراد

از شرایط و موقعیتهای مختلف میباشد.

شرایط و موقعیتهای مختلف را به یاد بیاورید و واکنش یا پاسخ خودتان را در

برابر عوامل استرسزا بنویسید.

پس ،س��عی کنیم عادات بد را کم کم از بین ببریم و عادات خوب را جایگزین آن

کنیم .همیش��ه در برابر عوامل اس��ترسزا رفتارهای خودمان را اصالح نماییم .در این
صورت ،میزان استرس ما به شدت کاهش پیدا کرده و آرامش بیشتری خواهیم داشت.
همین االن انجامش بده!..................................................................................
روزانه فقط  20دقیقه برای تغییر عادات اش��تباه ،وقت بگذارید .کارهایی که
انجام دادید را حتما ً بنویسید.
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خوب اس��ترس را تا حدودی ش��ناختیم و فکر نمیکنم که بیشتر از این نیاز به
توضیح و تفسیر داشته باشد ،چون همه ما روزانه با آن دست و پنجه نرم میکنیم.

یک روش مناسب برای مدیریت مؤثر استرس این است که استرسهای خودتان
را بشناسید و روزانه آنها را به همراه واکنشهایتان ثبت کنید.
اگر تصمیم جدی گرفتهاید تا استرس خودتان را کاهش دهید و یا آنها را از بین
ببرید ،این اولین اقدام است:
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فقط همین االن اقدام کنید.

همین االن انجامش بده!..................................................................................
یک قلم و دفترچه یادداشت تهیه کنید.
فقط به مدت یک هفته و هر روز همهی موقعیتهای اس��ترسزای خودتان را
بنویسید .حتما ً عملکرد و واکنشتان را نیز نسبت به آن عامل استرسزا ثبت
کنید.
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---/---/--واکنش من

حساسیت من
(نمره  1تا )10

باورهای اشتباه

باورهای نادرس��تی که در میان مردم شکل گرفته ،باعث شکست آنها در برابر
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باورهای اشتباه

اس��ترس میشود .بیشتر مردم اس��ترس را یک تهدید خیلی بزرگ میدانند و فکر

میکنند که هیچ راهی برای برخورد با آن ندارند ،لذا خیلی ساده از کنار آن میگذرند.

آنها نمیدانند که چه عواقبی در انتظارشان است.
دسته اول

کس��انی هستند که احساس میکنند اس��ترس زیادی دارند و نمیتوانند آن را

کنترل کنند و آرامش خود را از دست میدهند.

خیلیها جزء این دس��ته هس��تند و خودش��ان را باور ندارند و همیشه احساس

ضعف و ناتوانی میکنند .از استرس رنج میبرند ولی به دنبال رهایی از آن نیستند

و از دیگ��ران هم کمک نمیگیرند .باور کنید که کمک گرفتن از دیگران برای رفع
مشکالت استرس ،نشانه ضعف و ناتوانی شما نیست.

یک مثال میزنم :کس��ی که به آموزشگاه راهنمایی و رانندگی مراجعه میکند،
راننده بدی اس��ت؟ قطعاً نه .او میخواهد بهتر و مؤثرتر رانندگی کند و تکنیکها و
راهکارهایی را برای این منظور یاد بگیرد.

پس یادگیری مهارتهای کاربردی کاهش اس��ترس هم نش��انه این اس��ت که

میخواهید در زندگی ش��خصی و کاری خودتان بهتر و مؤثرتر عمل کنید و میزان
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بهرهوری خود را تا حد بسیار مطلوبی باال ببرید.
دسته دوم
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بر عکس ،عده زیادی هم قبول دارند که استرس بیش از حد دارند و خوشبختانه

اولین اقدام مثبت را هم انجام دادهاند ،ولی متأسفانه خیلی عجله دارند و میخواهند

هر چه س��ریعتر استرسهای خودشان را به طور کامل از بین ببرند و نمیدانند که
همین کار باعث میشود تا استرس بیشتری را تجربه و برنامه موفقی را اجرا نکنند.

جالب است که خود من هم جزء این دسته بودم و یادم میآید موقعی که شروع

کردم ،خیلی عجله داش��تم و بعضی روزها غرق در برنامه مدیریت استرس خویش
میشدم و بعضی روزها آنقدر خسته و بیحوصله بودم که اص ً
ال یادم میرفت برنامهای
دارم ...

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

کسانی هستند که اس��ترسهای خود را میشناسند و میدانند که چرا باید آن

را کنترل کنند و به اهمیت مسئله آگاهی کامل دارند .ولی فکر میکنند یک کتاب

یا یک فایل تصویری یا یک س��مینار و کارگاه آموزشی ،باید تمام مشکالت آنها را

حل کند.

در واقع ،توقع معجزه دارند و برنامه مدیریت استرس خودشان را فراموش میکنند.

مثل کس��انی که دائم در حال عوض کردن رژیم غذایی هستند و فکر میکنند که

مش��کل از برنامه غذاییست که الغر نمیشوند و لحظهای فکر نمیکنند که شاید
مشکل اصلی خودشان هستند.

میدانید یکی از سختترین کارها چیست؟ درست حدس زدید :فکر کردن.
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ما انسانها خیلی وقتها به جای حل مسئله ،بدون لحظهای فکر کردن به طور

ناآگاهانه به دنبال حذف صورت مسئله هستیم.

مطمئن هستم که این داستان بارها برای من و شما اتفاق افتاده و به خاطر فکر

نکردن ،استرسهای زیادی را تجربه کردهایم و مشکالت زیادی را به وجود آوردهایم،

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

بیایید با هم چند تا از موارد مختلف را که در زندگی روزمره با آن روبرو ش��ده و
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همواره این نکته را به یاد داشته باشید که مدیریت استرس یک روند جادویی نیست.

تجربه کردهایم ،بررسی کنیم.

در ابتدا بگویم که من خودم هم جزء افراد زیر هس��تم ولی س��عی میکنم که تا

حد بسیار زیادی این عوامل را کنترل و طوری رفتار کنم که سالمت جسم و روانم
حفظ شود.

تا حاال شده که کنترل زندگی خودتان را از دست داده و به اصطالح از کوره در

بروید .به حدی عصبانی ش��دهاید که قادر به کنترل ش��رایط نبودهاید (برای من که

خیلی پیش اومده! البته به خیر گذشته) J

آنقدر در مشکالت زندگی غرق شدهایم که خانواده ،دوستان ،حتی خودمان و از

همه مهمتر خدا را هم فراموش کردهایم و ناامیدی تمام وجودمان را گرفته است.

 کاره��ای عقب افتاده خیلی زیادی داریم که هر روز به خودمان قول میدهیمکه حتماً فردا یا از ش��نبه انجام خواهم داد و روزها یکی پس از دیگری میگذرند و
ما همچنان . ...

 -بعضی وقتها دائم به فکر گذش��ته هس��تیم و خودمان را سرزنش و کارهای

اشتباهمان را مرور میکنیم و میگوییم که اگر این کار را نمیکردم  ،...اگر آن کار را

انجام نمیدادم  ،...و به خودمان اجازه میدهیم که این افکار منفی و سمی ،ساعتها

57

ما را درگیر کنند و در آخر هم هیچ نتیجهای برای ما نداشته باشند .چیزی که همه
آن را میشناسیم و اسمش افسردگی است.

 -یا برعکس به آیندهای که هنوز نیامده فکر میکنیم و باز هم افکار مزاحمیکه
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خودمان دلیل اصلی ایجاد آنها هستیم ،ما را از حرکت به سوی کمال و پیشرفت

باز میدارد.

دور خودم��ان خط کش��یدیم و به اصطالح یک محیط ام��ن و ایمن برای خود

ساختیم که از ترسها و نگرانیها دور باشیم ،ولی نمیدانیم که همین محیط بسته،

بیشتر و بیشتر در دلشورهها و اضطرابهای ما نقش اساسی دارند.

پرنده تا وقتی که درون قفس باشد،
نمیداند پرواز چیست و با حسرت به بیرون مینگرد.
اما وقتی آزاد میشود ،پرواز را یاد میگیرد...
بعضی وقتها احس��اس خس��تگی زیادی میکنیم .مث ً
ال در پایان یک روز کاری

معمولی ،دچار انقباضات عضالنی ،سردرد و کمردردهای بیدلیل میشویم یا بعضی

افراد قبل از این که به محل کار خود بروند ،این حاالت را دارند.

دوس��ت داشتید که میتوانستید گوشی تلفن را از پنجره به بیرون پرتاب کنید،

ماشین خود را در ترافیک رها کرده و یا شغلتان را عوض میکردید و . ...

طی گفتگویی که با چند نفر از دوستانم داشتم ،خیلی از موارد باال و حتی شدیدتر

از آن را هم تجربه کردهاند ،مش��کلی که نه من و نه ش��ما ،بلکه سراسر جهان با آن

دست و پنجه نرم میکنیم.

تا حاال شده که کمی فکر کنید و دالئل این موارد را بررسی نمایید ...

باید بگویم که متأسفانه علت اصلی همه این مشکالت ،فقط و فقط استرس هست.

عوامل اس��ترسزا همیشه وجود دارند و ما در کنترل کردن آنها ناتوان هستیم!
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چرا؟

چون فکر میکنیم که علت اصلی استرسهای ما این عوامل هستند ،ولی اینطور

نیست ،به این علت که واکنش همه یکسان نیست.

اجازه دهید کمی بیش��تر توضیح دهم .علت اصلی استرسهای روزانه ما فقط و

این عوامل چه رفتاری را از خودم بروز دهم و چه پاس��خ یا واکنش��ی را در شرایط و

موقعیتهای متفاوت داشته باشم.

یک��ی از اصلیترین دالئل این واکنشها ،افکار ذهن��ی منفی و ترسهای واهی

ما نس��بت به موقعیتهای مختلف زندگی میباش��د که فلجکننده اس��ت و مانع از

تصمیمگیری ،اقدام به موقع و حرکت رو به جلو میشود.

آمپــولاسـرتس

فقط خودمان هستیم بله درست فهمیدید ،این من هستم که تعیین میکنم در برابر

در لحظه حال زندگی کنید
و با وجود ترسهایتان 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.
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استرس را
بشناسم!

آمپــولاسـرتس
اول بنویس و امضاء کن
چون تا تعهد ندهی هیچ اتفاقی نمیافتد.
همین االن انجامش بده!..................................................................................
من  .......................قول میدهم که برای کاهش استرسهایم ،روزانه تمامی
موقعیتهای اس��ترسزا را ب��ه همراه واکنشهای خودم در دفترچه یادداش��ت
استرس ثبت کنم.
				
				

امضاء
تاریخ ............/....../......

میتوانید از لیست زیر به عنوان راهنما استفاده کنید ،ولی مطمئناً لیست کاملی

نیست و هر شخصی بنا به نیاز خودش و شناختی که از خودش دارد ،باید با اضافه
کردن موارد بیشتر آن را تکمیل کند.
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 -نگرانی در مورد پول ،منبع اصلی استرس در زندگیهاست.

 -تغییرات تکنولوژی ،منابع جدید استرس هستند.

 -به خودم قول میدهم که ،استرسهای روزانه خودم را یادداشت کنم.

آمپــولاسـرتس

 -اولین گامیکه برمیدارم باید در جهت درست باشد.

 -اولین اقدام برای مدیریت استرس ،آگاهی از استرس و ریشههای آن است.

 با آگاهی از استرسهای خودم ،اشتیاق زیادی برای رهایی از آن خواهم داشت. -آرزوهای خیلی بزرگ و غیر واقعی میتوانند منبع استرس باشند.

 -احساس عدم توانایی در شرایط مختلف باعث استرس میشود (خودمان را باور

کنیم).

 -باور کنیم که استرس باعث مرگ و تهدید ما نخواهد شد (استوار باشیم).

 عکسالعمل به استرسهای کوچک ،باعث استرس بیشتر و مستمر میشود. -استرس چاشنی زندگی است و میتواند نیروی مثبتی در درونم ایجاد کند.

 -استرس کم و بیش از حد خوب نیست ،میزان متعادل استرس را پیدا کنم.

 باور کنید یا نه ،بیشتر استرسهای ما خودساخته است. -استرس میتواند ما را زندانی کند.

 عضالت و اعضای بدن من ،اهداف اولیه استرس هستند. -استرس میتواند باعث آبریزش بینی شود.

 -استرس خوب ،میزان لذت و رضایت از زندگی را افزایش میدهد.

 یادگیری مدیریت و کنترل استرس از آنچه فکر میکنید ،سادهتر است. به آرامی شروع کنم و خودم را خسته نکنم. -یادگیری هر مهارت جدیدی زمانبر است.

 با تغییرات کوچک در سبک زندگی ،رژیم غذایی و ورزش با استرس مقابله کنم. -کمبود وقت میتواند استرسزا باشد.

 -بینظمی میتواند ریشه تمام استرسها باشد.
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 -تعلل مولد استرس است.

 -بیخوابی هم استرسزا است.

 -کمالگرایی باعث اتالف وقت و استرس زیاد میشود.

 -عوامل درونی هر شخصی استرس ایجاد میکند.

 -مسائل را بیش از حد بزرگ کردن ،فاجعهآمیز کردن و وحشتناک کردن باعث

استرس بیش از حد خواهد شد.

 -خشم سالمت جسم و روان را تهدید کرده ،روابط با دیگران را تخریب میکند

و استرس را افزایش میدهد.

 -بخشش ،میزان استرس را کاهش و انتقام ،میزان استرس را افزایش میدهد.

 -نتیجهگیریه��ای آنی ،قضاوت کردن دیگران ،کنت��رل و تغییر دادن دیگران،
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 -احساس گناه کردن باعث استرس بیشتر میشود.

نگرانی ،احساس کنترل نداشتن و  ...استرس را افزایش میدهند.

 -ارزشها و اهدافی که شفافسازی نشدهاند ،استرس ایجاد میکنند.

 منبع بسیاری از انواع استرس ،احساس کنترل نداشتن و از پا درآمدن است. -مدیریت استرس ما مانند مدیریت وزن است!

 موقعیتهای پراسترس احتمال دچار شدن به افسردگی را بیشتر میکند. -هیچ شغل بدون استرسی وجود ندارد.

همین االن انجامش بده!..................................................................................
روزانه دو بار و هربار فقط به مدت  30دقیقه تمام وسایل ارتباطی و تکنولوژیکی
را خاموش کنید ،تا آرامش روان را احساس کنید.
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اص ً
ال چرا باید استرس را مدیریت کنیم؟

آیا دوست دارید استرسهایتان را کنترل کنید؟

اگر میخواهید س�لامتی خود را حفظ کنید ،عمر طوالنیتری داشته باشید ،از
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زندگی لذت بیشتری ببرید و همیشه پر انرژی باشید ،به فکر یک برنامه مؤثر مدیریت
استرس باشید.

نکته مهم اینجاست که کسانی از مبارزه با استرس سربلند و پیروز بیرون میآیند

که خودشان اقدام کردهاند و یک راهنمای خوب و مؤثر دارند.

چگونه استرس نداشته باشیم؟

اگر با ما همراه باشید ،یاد میگیرید که:

 -میزان استرس خودتان را بشناسید و عوامل استرسزا را خنثی کنید.

 -تنش را در خانه و محل کار کاهش دهید.

 -خودتان و تواناییهایتان را شناخته و به قدرت درونی خود پی ببرید.

 -بزرگترین منابع اس��ترس را در زندگی ش��خصی و حرفهای شناسایی کرده و

شروع به کم کردن آنها کنید.

 اگر دارو مصرف میکنید ،بدون هیچ دارویی به آرامش برسید. -تکنیکهای ساده و راحت کاهش استرس را بیاموزید.

 خشم و نگرانی را رها کنید و شادتر ،سالمتر و موفقتر باشید. -راه آرامش در طوفان را پیدا کنید.

 -زمان را مدیریت کنید.

 -از وقت و اس��تعدادهای خودتان به طور مؤثر اس��تفاده کنید تا استرس باعث
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خالقیتتان بشود نه تخریب خویش!

 -افراد مشکلدار را کنترل کنید.

 ذهن خودتان را از افکار مضر و مخرب آزاد کنید. -تأثیرات مثبت و منفی استرس را بشناسید.

 مزاحمتهای ناخوشایند را به حداقل برسانید. -کمالگرا نباشید.

 -و یک برنامهی کامل برای زندگی شادتر ،سالمتر و مقاوم در برابر استرس ایجاد

کنید.

فقط قبل از شروع ،این سواالت را حتم ًا از خودتان بپرسید؟؟؟
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 -اگر بینظمیهای وجود دارد ،آنها را برطرف کنید.

 -چرا اخیرا ً احساس استرس بیشتری داشتهام؟ تا چه حد؟

 استرس من ناشی از چیست؟ ریشه استرس من کجاست؟ -تأثیر استرس روی من چگونه بوده است؟

 آیا یک استرس همهگیر را تجربه میکنم؟ -استرس چیست؟ آیا میتواند خوب باشد؟

 چطور میتوانم از گرفتگی عضالت رها شوم؟ چطور میتوانم به طور صحیح نفس بکشم؟ -چطور میتوانم ذهن خودم را آرام کنم؟

 -آیا خواب راحت و کافی دارم؟

 -آیا اغلب اوقات ذهنم مشغول است و تمرکز برایم مشکل است؟

 -آیا نگران ،زودخشم و ناراحت هستم؟

 -چه مهارتهایی را برای مدیریت و کنترل استرس بیاموزم؟
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 -چطور زمان خودم را مدیریت کنم تا زمان مرا مدیریت نکند؟

 -چطور میتوانم با تغییرات کوچک در س��بک زندگی ،نتایج فوقالعادهای را کسب

کنم؟
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 رازهای تفکر مقاوم در برابر استرس چیست؟ -چطور میتوانم بر خشم خودم غلبه کنم؟

 -چطور میتوانم نگرانیهای خودم را از بین ببرم؟

 -چطور میتوانم افراد مشکلدار را کنترل کنم؟

 -اهداف ،ارزشها و نگرشهای من در برابر استرس چیست؟

 -چطور میتوانم در محل کار ،استرس را از بین برده و با آرامش بیشتری به خانه

آمده و آن را حفظ کنم؟

 چرا روزهای کاری را شب قبل از آن شروع میکنم؟! -چه چیزهایی را میتوانم تغییر دهم؟

 چطور میتوانم مدیریت استرس را تبدیل به یک عادت کنم؟ -چطور میتوانم عمر طوالنی و سالمت داشته باشم؟

 چطور برنامه مدیریت استرس من باعث استرس بیشتر نشود؟جعبه ابزار مخصوص استرسهای ما ،فقط و فقط برداشتهای ذهنی ما از شرایط

و موقعیتهای مختلف است .به شما پیشنهاد میکنم که از همین االن یک جعبه

ابزار شامل تکنیکها و راهکارهای کاهش استرس ،مختص خودتان ایجاد کنید ،تا
در مواقع لزوم ،از ابزار مورد نیاز خود استفاده نمایید.

در انتهای این کتاب میتوانید به جعبه ابزار مدیریت و کنترل استرس من مراجعه

کنید و نمونهای از ابزارها و تکنیکهایی را که جمعآوری کردهام ،مشاهده کنید .البته
این لیست را همیشه اصالح میکنم و در زندگی شخصی و کاری خودم ،حتماً از آنها

استفاده میکنم .مطمئن هستم که اگر از این جعبه ابزار استفاده کنید و تکنیکها
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و راهکارهای گفته ش��ده را انجام دهید و به آنها عمل کنید ،بعد از مدتی خواهید

توانست به اهداف خود برسید و آرامش واقعی را تجربه کنید.
تکنیکها و راهکارها
 5گام اصلی

چطور اس��ترس را کنترل کنیم؟ و تا آخر عمر در برابر عوامل اس��ترسزا ایمن

باشیم و پاسخ مناسبی را از خودمان نشان بدهیم؟ در هر سطح و وضعیتی که باشیم
میتوانیم در برابر استرس مقاومت ایجاد و آن را به طور مؤثری کنترل کنیم .واکسن
قوی برای ایمنسازی در برابر استرس ،ذهن ما میباشد.

همیش��ه اینطور فکر کنید که امروز صبح که از خواب بیدار میشوم تا شب که
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چطور استرس را کنترل کنیم؟

دوباره به رختخواب برمیگردم ،با میزان زیادی استرس روبرو خواهم شد و باید زرنگ

باشم و آنها را پیشبینی کنم و اقدام مناسبی داشته باشم.

ما در طول روز ،امتحانهای زیادی میدهیم و باید در همه آنها قبول ش��ویم.

حاال کسی که خودش را از قبل برای امتحان (حتی خیلی ساده) آماده نمیکند ،به

نظر شما چه نمرهای میگیرد؟
برای کنترل استرس ،حتماً از  5گام اصلی زیر استفاده کنید.
پنج گام اصلی

پیشبینی و برنامهریزی

همه ما موقعیتها و عوامل اس��ترسزای زیادی را تجربه کردهایم که اکثر آنها

تکراری هستند ،ولی باز هم پاسخ مناسبی از خودمان نشان نمیدهیم .به همین دلیل

باید داخل دفترچه یادداشت ،حداقل به مدت یک ماه و هر روز ،عوامل استرسزا را به

همراه واکنشهایمان بنویسیم و به آنها از  1تا  10نمره بدهیم.

بعد از چند بار نوش��تن و تمرین این کار ،درصد بسیار باالیی از عوامل استرسزا

را شناس��ایی کردهایم و میتوانیم یک برنامهریزی خوب برای واکنشهای خودمان
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طراحی کنیم.

برای شناسایی عوامل استرسزا ،از سواالت زیر استفاده کن:

چه کسی؟ چه چیزی؟ چه موقع؟ کجا؟ چرا؟ چگونه؟
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از قبل پیشبینی کن و آماده باش.

آرامش داشته باشیم و واکنش فوری نشان ندهیم.

وقتی که با عوامل اس��ترسزا روبرو میش��ویم ،آرامش داشته باشیم ،چند نفس

عمیق بکش��یم و تعادل خودمان را حفظ کنیم .موقیعتهای مختلف را ش��خصی

نکنیم ،همه چیز ،تنها برای ما اتفاق نمیافتد .دیگران هم خیلی از عوامل استرسزا را

تجربه کردهاند .فقط خونسرد باش و آرامش خودت را حفظ کن و اقدام مثبت انجام
بده .مطمئن باش که استرس عقب نشینی خواهد کرد.
کنترل تمام اعضای بدن را در دست بگیریم.

ما قدرت کنترل تمام ش��رایط را داریم و مس��ئولیت صددرصد زندگی بر عهده

خودمان است .سالمتی نعمتی بزرگ از سوی خداوند است و باید مواظب آن باشیم.
هر وقت با عوامل اس��ترسزا روبرو ش��دی ،قبل از ه��ر کاری ،نفس عمیق بکش و

عضالت بدنت را ش��ل و س��فت کن ،تا تمام اعضای بدن هماهنگ شده و به حالت
تعادل برسند.

من خودم در برابر عوامل اس��ترسزا ،این تکنیک س��اده را انجام میدهم و تأثیر

مثبت آن را میبینم.

از سرعت زندگی کم کنیم.

وقتی که با عوامل اس��ترسزا روبرو میش��ویم ،دوست داریم که خیلی زود با آن

مقابله کنیم و اقدام و واکنش فوری نش��ان دهیم .از قدرت درونی خودمان استفاده

70

نمیکنیم .در نتیجه ،خیلی زود خس��ته ش��ده ،عضالتمان آس��یب دیده و آرامش

خودمان را از دست میدهیم.

خداوند ما را طوری خلق کرده اس��ت که قدرت روبرو ش��دن با تمام سختیها و

مشکالت را داریم و میتوانیم همه این مسائل را با استفاده از قدرت تفکر حل کنیم.

که شما هم تجربه کردهاید.

یادمان باشد که سرعت حرکات زندگی را کم کنیم و با آرامش پاسخگو باشیم.

فراموش نکنیم که ما موفق و قدرتمند زاده شدهایم.
درباره اهداف خود مثبتاندیش باشیم.
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بارها برای من اتفاق افتاده که وقتی خواستم با عجله کاری را انجام دهم ،کنترل
خودم را از دست دادم و اص ً
ال یادم رفته که چه کاری قرار بوده انجام دهم .مطمئنم

از اهداف و آرزوهای واقعی خودتان برای کنترل کردن اس��ترس اس��تفاده کنید.

هدفهای ما معجزه میکنند .اگر افکار مثبت و زندگی هدفمندی داش��ته باش��یم،
مطمئناً عوامل اس��ترسزا نمیتوانند به ما آس��یبی وارد کنند ،چون همیشه آماده

هس��تیم .در موقعیتهای بد هم اهداف خودت را ی��ادآوری کن و به آن چیزی که
میخواهی فکر کن.

قدرت عوامل استرسزا را با افکار و دیدگاههای خوشبینانه خنثی کن.

تکنیکها و راهکارهای مردم برای کاهش استرس

تا اینجای کتاب به اندازه کافی درباره استرس و منابع استرس آگاهی پیدا کردید

و نیاز نیست بیشتر از این توضیح داده شود.

حاال وقت آن رس��یده که شروع به ساخت جعبه ابزار مدیریت استرس خودتان

بکنید .فقط قبلش باز هم به سراغ نظرات مردم برویم و ببینیم که آنها چه تکنیکها
و راهکارهایی را برای کاهش استرس خود به کار میگیرند؟

 )1خودم را برای شرایط و موقعیتهای مختلف آماده میکنم .به طور مثال :اگر

قرار اس��ت به یک مسافرت  7روزه بروم ،تمام وس��ایل مورد نیاز از قبیل لباس ،نخ
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سوزن ،کفش اضافه و غیره را از قبل آماده کرده و همراه خودم برمیدارم.
 )2آب خنک میخورم.
 )3تنفس عمیق و آب.
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 )4آموزش و کسب دانش الزم در زمینههای مورد نظر هر شخص.

 )5استفاده از مایعات– تمرین و تکرار– شرکت در کالسهای مرتبط.

 )6راهکار مشخصی ندارم و فقط سعی میکنم راه حلی منطقی برای این موضوع

پیدا کنم.

 )7اس��ترس در برخی انس��انها با هیچ راهکاری درمان نمیشود ،آنها برای هر

کاری حتی پوشیدن لباس هم استرس دارند .بنابراین باید راههای مدیریت استرس
را پیدا کرد.

 )8برنامهریزی برای آینده ،شناسایی عوامل استرس هر نفر و ارائه راهکار متناسب

با آن.

 )9انجام کارهایی که در آن غرق شوم و بهترین نوع آن ،گوش دادن به موسیقی

است.

 )10توکل به خدا ،تالش.

 )11تمرین و تمرین ،رفتن به دل ترسها.

 )12استرسهای خود را بنویسید و به خود بگوئید :در نهایت تمام میشود.
 )13خودشناسی استرس را کم میکند.

 )14م��ن با خودم صحبت میکنم و به خودم اعتم��اد به نفس میدهم و مدام

موفقیت و عبور از سختیها را برای خودم تصویرسازی میکنم.

 )15مهارت تنفس صحیح ،ورزش ،افزایش مهارتهای مربوطه در هر کاری.
 )16تنفس ،قرآن خواندن ،گوش دادن به موسیقی.

 )17باال بردن مهارت و همراهی با اشخاصی که مهارتهای باالیی دارند.

 )18نفس عمیق میکشم ،اگر افکار استرسزا به سراغم بیاد ،با تکان دادن سر به
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چپ و راست ،محکم و سریع استرس ذهنی خود را دور میکنم.

 )19کش��یدن نفس عمیق ،خواندن ذکرهایی مثل اال بذکر اهلل تطمئن القلوب،

خواندن آیتالکرسی ،باال بردن اعتماد به نفس.
 )20نام خدا بهترین راهکار است.

 )22نفس عمیق ،خواندن آیتالکرسی ،صلوات ،افزایش اعتماد به نفس ،افزایش

آرامش روحی.

 )23اعتم��اد و توکل به خدا و س��پردن نتیجه کارها ب��ه وی و اعتقاد به این که

خداوند شاهد و ناظر کارهای ما و مراقب و محافظ ماست ،استرس و اضطرابِ پیش
از انجام کار و شک به نتیجه حاصله را از بین میبرد.
 )24هماهگی مردم و دولت در مورد امور مالی.
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 )21توکل به خدا و به یاد خدا بودن و نتیجه کارها را به او سپردن ،نفس عمیق.

 )25نفس عمیق کشیدن ،راه ندادن افکار منفی به ذهن و مثبتنگری در رابطه

با مشکلی که باعث استرس میشود.

 )26ایجاد ارتباط با افراد ،در محل کار و خانه ،مش��ورت با مش��اوران و دوستان

نزدیک ،بیشتر در جمع بودن.

 )27نفس عمیق ،فکر کردن به چیزهای خوب ،خوردن کمیآب ،بستن چشمها

و تصویرسازی ذهنی.

 )28تکرار و تمرین و مواجهه با موارد استرسزا.

 )29نماز خواندن ،صلوات فرس��تادن ،ذکر گفتن ،خواندن آیتالکرسی ،تمرکز و

خندیدن.

 )30منحرف کردن ذهن خود از موضوعی که استرس را ایجاد کرده است.

 )31نفس عمیق ،صلوات ،تلقین به خود و توانایی انجام کارها.

 )32نفس عمیق ،خودگویی مثبت ،تجس��م دستاوردی که بعد از رسیدن به آن

خواسته استرسزا کسب میکنیم.

 )33بیخیالی ،تکنیکهای تنفسی ،ورزش.

 )34بهبود فردی و عزت نفس کمک زیادی میکند.
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 )35فقط دویدنهای طوالنیمدت.

خوب ،نظرات دیگران را خواندید .ش��ما برای کاهش اس��ترس چه تکنیکها و

راهکارهایی را انجام میدهید؟
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همین االن انجامش بده!..................................................................................
چه تکنیکها و راهکارهایی برای کاهش استرس خودتان به کار میگیرید؟

میتوانی��د از این کتاب کمک بگیرید و گام ب��ه گام با آن پیش بروید .تکنیکها و
راهکارهای بسیار زیادی را برایتان خواهم گفت که با عمل کردن به آنها ،مهارتهای
شما افزایش خواهد یافت و در مواجهه با شرایط استرسزا ،فوقالعاده عمل خواهید کرد.
فقط فراموش نکنید که:

روشهای رسیدن به آرامش عمیق را به تدریج یاد خواهید
گرفت ،لذا انتظار موفقیت زودهنگام نداشته باشید.
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من صادق عباسی ،به شما قول میدهم که اگر به موارد گفته شده عمل کنید و

جعبه ابزار مخصوص خودتان را بسازید ،مطمئنم که همه این تکنیکها و راهکارها
به عادتهای روزانه ش��ما تبدیل شده و تواناییهایتان را باال خواهد برد و صددرصد
در انجام امور روزمره زندگی ،آرامش بیشتر و عملکرد بهتر و بازدهی باالتری خواهید

هدف اصلی ،رسیدن به آرامش میباشد.
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داشت.
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نقطه ی پایان . . .

تنفس یکنواخت ،آرامشبخش ،عمیق و منظم داشته باشید.

یکی از ضرورتهای زندگی ما ،تنفس صحیح میباشد .همه ما میدانیم که باید
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جعبه ابزار مدیریت و کنترل استرس

نفس بکشیم ،اما شیوه صحیح و اصولی نفس کشیدن را نمیدانیم.

حاال چرا نفس کشیدن این قدر مهم است؟ ممکن است که سوال زیر را بپرسید

که س��وال خیلی از کسانی است که من با آنها مصاحبه کردهام و تنفس را مسئله
پیشپا افتادهای میدانند و اص ً
ال به آن توجهی نمیکنند.

مگر میشود فعالیتهای غیر ارادی روزانه ،مثل نفس کشیدن ،نادرست انجام شوند؟

این مسئله خیلی مهمتر از آن چیزی است که شما تصور میکنید .تنفس صحیح،

یکی از سادهترین و بهترین روشهای رهایی از استرس میباشد.

با هر نفسی که میکشیم (با عمل دم) مقدار زیادی اکسیژن را وارد ریههای خود

میکنیم و با عمل بازدم ،دیاکسیدکربن حاصل از سوخت و ساز سلولهای بدن را

به بیرون انتقال میدهیم.

اثرات بد نفس کشیدن

مانع خروج گازها و سموم از بدنتان میشود.
اکسیژن کمتری به جریان خون میرسد.
اکسیژن کمتری به مغز میرسد.

ضربان قلب و فشار خون شما را باال می برد.
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در نتیجه باعث استرس ،اضطراب ،پریشانی ،عدم تعادل ،احساس گیجی،

سردرد ،خستگی و غیره میشود.

اغلب مردم به صورت ناآگاهانه نفس میکشند و فکر میکنند که نفس کشیدن
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به صورت غیر ارادی است.

امروزه فقط خوانندگان ،بازیگران ،شناگران ،موسیقیدانانی که با آالت موسیقی

بادی کار میکنند و بعضی از مربیان یوگا ،ش��یوه تنفس صحیحی دارند و بقیه به
صورت نادرست نفس میکشند.

تنفس ناقص و نادرس��ت یعنی این که با کمک قفسه سینه و شانههایتان نفس

میکشید و دوست ندارید هنگام تنفس شکم خودتان را بیرون دهید!
ارزیابی تنفس شما

در این مرحله ،شما از شیوه تنفس صحیح خودتان آگاه میشوید و با یک آزمایش

س��اده متوجه خواهید شد که آیا تنفستان باعث کاهش استرس میشود یا نه؟ آیا

تنفستان آرام ،یکنواخت و منظم است؟

همین االن انجامش بده!..................................................................................
چگونه نفس می کشم؟
 )1به پشت بخوابید .چشمانتان را ببندید.
 )2دست راست خود را روی شکم و دست چپ را روی قفسه سینه بگذارید.
 )3فقط سعی کنید از نحوه نفس کشیدن خودتان آگاه شوید.

برای انجام این کار میتوانید فایل صوتی ارزیابی تنفس را از سایت ،به آدرس زیر
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دانلود کرده و استفاده کنید.

AramRavan.com/SM

تنفس صحیح بدین صورت است:

 )1دستی که روی شکم قرار دارد ،در زمانی که نفس را فرو

میبرید (عمل دم) ،باید به س��مت خارج و در زمان بازدم ،باید

 )2دس��تی که روی قفسه س��ینه قرار دارد ،در زمان دم و

بازدم باید ثابت باش��د و باال و پایین نرود .اگر هم حرکتی کرد
باید به دنبال باال آمدن حرکت شکم باشد.

تنفس آگاهانه

قدم اول ،افزایش آگاهی از عادت نفس کشیدن میباشد و این که بدانیم ،یادگیری
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به سمت داخل حرکت کند.

ای��ن تکنیک ،فقط برای باال بردن مهارتهای ما و رس��یدن به آرامش در ش��رایط

گوناگون است.

همانطور که گفتیم ،اس��ترس مش��کل اصلی قرن حال حاضر میباشد و روزانه

با ش��رایط و موقعیتهای مختلفی روبرو میش��ویم و خیلی زود تنفس ما سطحی
میشود.

به طور مثال ،وقتی قرار است در جمعی صحبت کنید ،با مشتری مهمی مالقات

دارید ،با همکاران خود س��ر و کله میزنید ،با فردی خش��مگین برخورد میکنید و

موقعیتهایی از این قبیل ،باید یادمان باشد که تنفس صحیح ،آرام ،یکنواخت ،منظم
و آگاهانه داشته باشیم و سالمتی خودمان را حفظ کنیم.

گاهی اوقات تنها چیزی که باعث ایجاد یک احس��اس خوب میشود ،فقط یک

تغییر ساده و کوچک است.

وقتی از تنفس کردن خودتان آگاه میش��وید و به دنبال اصالح شیوه تنفستان

هستید ،ذهن شما آرام شده و جسمتان نیز در حالت آرامش قرار میگیرد.

به این نکته توجه کنید که تعییر ،نیاز به زمان دارد و هیچ وقت عجله نکنید .هدف

ما دستیابی به یک الگوی تنفسی صحیح و کاهش استرس میباشد ،نه افزایش آن.
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از هر فرصتی برای تنفس آگاهانه استفاده کنید تا آن را به صورت عادات روزانه

خود درآورید .من خودم ،اول با همین کار شروع کردم و به مرور زمان این تکنیک را

به عادت روزانه خودم تبدیل کردم و االن خیلی راحت از طریق شکم نفس میکشم
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و احساس بسیار خوبی دارم.

با یادگیری تمرینات تنفس��ی ،میتوانید به عنوان مهارتهای آرام سازی در هر

زمان و مکان از آنها استفاده کرده و نتایج فوقالعاده این تمرینات را مشاهده کنید.
روشهایی ساده ،کوتاه ،مفید و رایگان که تقریباً همه جا قابل استفاده است .مثل
پشت میز کار ،هنگام سخنرانی و صحبت در جمع ،در ماشین ،قطار یا اتوبوس ،هنگام
خرید کردن ،قرارهای کاری مهم و غیره.

تنفس شکمی یا دیافراگمی

نفس کش��یدن از شکم ،مؤثرترین شیوه تنفسی اس��ت و به آرامش شما کمک

زیادی خواهد کرد.

کار سختی نیست فقط مثل نوزادان نفس بکشید!

 )1به پش��ت ،روی یک فرش یا پتو دراز بکش��ید و یک بالش نرم را زیر س��رتان

قرار بدهید .پاهایتان را به سمت جلو دراز کنید ،به طوری که کمی جدا از هم قرار

بگیرند .دستهایتان را به آرامی روی زمین قرار دهید ،به طوری که کف دستها به
سمت باال باشد.

 )2حاال چشمانتان را ببندید و فقط به نفس کشیدن خود توجه کنید.

 )3دست راست خود را روی شکم قرار دهید ،جایی که هنگام دم و بازدم ،بیشتر

باال و پایین میرود.

 )4به آرامیکف هر دو دس��ت یا یک کتاب را روی ش��کم خود قرار دهید .نفس

بکشید .توجه کنید که با هر بار دم (فرو بردن نفس) ،شکم شما چقدر باال میرود و
با هر بار بازدم (بیرون دادن نفس) ،شکم شما چقدر پایین میرود.
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 )5قبل از ش��روع تمرینات تنفس��ی ،بینی خود را پاک کنید .با بینی عمل دم و

بازدم را انجام دهید و نفس بکشید.

 )6اگر در تنفس شکمی مشکل دارید ،با عمل بازدم ،کف دست خود را روی شکم

فشار دهید .بعد وقتی عمل دم عمیق را انجام میدهید ،اجازه دهید که کف دست
 )7آیا قفس��ه سینه شما باال و پایین میرود و با حرکت شکم هماهنگ است ،یا

دچار گرفتگی شده است؟ چند دقیقهای صبر کنید و به قفسه سینه اجازه دهید تا
از حرکت شکم پیروی کند.

 )8اگ��ر باز هم با انجام این تمرین مش��کل دارید و نمیتوانید ه��وا را به داخل

شکمتان ببرید ،روی شکم خود بخوابید و سرتان را روی دستهایتان که روی هم تا

شدهاند قرار دهید .یک نفس عمیق شکمی بکشید تا احساس کنید که شکمتان به
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شما روی شکم باال بیاید.

سمت زمین فشار وارد میکند.

 )9ت��ا اینجای کار خیلی خوب پیش رفتید ،فقط ای��ن کار را روزانه  5بار انجام

دهید تا به عادتهای روزمره شما تبدیل شود و به صورت ناآگاهانه تنفس شکمی
انجام بدهید.

تنفس عمیق

روشهای بس��یار زیادی برای انجام این تمرین��ات وجود دارد ،ولی من دو روش

عمده را به شما آموزش خواهم داد .در ضمن ،من خودم سعی میکنم که از تمامی 
روشه��ا اس��تفاده کنم و روزانه حداقل یک س��اعت ،به ص��ورت  5مدت  10تا 15
دقیقهای را به تمرینات تنفسی اختصاص میدهم.
روش اول:

 )1روی زمین به پش��ت بخوابید و سرتان را روی یک بالش نرم قرار دهید .حاال

چشمانتان را ببندید.

 )2زانوهایتان را خم کنید و کف پاهایتان را صاف روی زمین قرار دهید.
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 )3دست راست خودتان را روی شکم و دست چپ را روی قفسه سینه بگذارید.
 )4با دهان بسته و به آرامی از بینی نفس بکشید .نفس آرام و عمیق بکشید.

 )5در حالی که نفس خود را فرو می برید (دم) ،ش��کم را به س��مت بیرون فشار

آمپــولاسـرتس

دهید ،طوری که حرکت دست راست را به سمت باال احساس کنید.
 )6این وضعیت را دو ثانیه حفظ کنید.

 )7حاال نفس خود را به آرامی از بینی خارج کنید (بازدم) .خالی ش��دن شکم و

حرکت دست راست به سمت پایین را احساس کنید.
 )8مرحله  1تا  7را 4 ،بار تکرار کنید.

روش دوم:

 )1روی یک فرش یا پتو دراز بکشید و سرتان را روی یک بالش نرم قرار دهید.

چشمانتان را ببندید.

 )2زانوهایتان را خم کرده و پاها را  20س��انتیمتر از هم باز کنید .ستون فقرات

باید کشیده و مستقیم باشند.

 )3دست راست خودتان را روی شکم و دست چپ را روی قفسه سینه بگذارید.

 )4با دهان بسته و به آرامی از بینی نفس بکشید .نفس آرام و عمیق بکشید.

 )5لبخندی بزنید و در حالی که نفس خود را فرو می برید (دم) ،شکم را به سمت

بیرون فشار دهید ،طوری که حرکت دست راست را به سمت باال احساس کنید.

 )6این بار نفس خود را از طریق دهان خارج کنید .آروارهها ،زبان و دهان باید در

ش��رایط آرامی قرار داشته باشند .خالی شدن شکم و حرکت دست راست به سمت

پایین را احساس کنید.

 )7مرحله  1تا  6را به مدت  5تا  10دقیقه با نفس کشیدنهای آرام و عمیق ادامه

دهید .روزی یک یا دو بار این تمرین را انجام دهید.

 )8در صورت تمایل میتوانید زمان تمرین را به  20دقیقه افزایش دهید.
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نکات مهم

 )1روی باال و پایین رفتن ش��کم دقت کنید و به عمل دم یا اکسیژنگیری (فرو

بردن نفس به داخل ریهها) و بازدم یا خروج دیاکس��یدکربن (بیرون دادن نفس از
 )2این تمرین را در وضعیتهای نشسته و ایستاده نیز ،انجام دهید.

 )3با انجام تمرینهای زیاد ،میتوانید بدون گذاش��تن دست روی شکم و قفسه

سینه این تمرین را انجام دهید.

 )4هرگاه طی انجام تمرینات تنفس��ی احساس س��ردرد و گیجی داشتید ،فورا ً

تمرین را متوقف کرده و به صورت معمولی نفس بکشید .سپس تمرینات را دوباره

شروع کنید.

آمپــولاسـرتس

داخل ریهها) توجه کنید.

 )5برای افراد مبتال به بیماریهای تنفس��ی مثل تنگی نفس ،نگه داشتن نفس،

سخت و ناراحتکننده خواهد بود .این افراد باید از نگه داشتن نفس خود به صورت
طوالنیمدت خودداری کنند.

تمریناتتنفسی

قبل از این که تمرینات تنفس��ی را آموزش ده��م ،این نکته را یادآوری میکنم

که هدف از انجام این تمرینات ،فقط و فقط افزایش قدرت تنفس ،یاد گرفتن شیوه

صحیح نفس کش��یدن ،کاهش استرسها و در نهایت ،رسیدن به آرامش جسمی و

روحی است.

با یک جستجو در اینترنت و یا کتابهای دیگر میتوانید روشهای بسیار زیادی

برای نفس کش��یدن پیدا کنید .اما من تمام س��عی خودم را کردهام که روشهایی
مناسب و کام ً
ال کاربردی را در این کتاب به شما آموزش دهم.
تمامی روشهای گفته شده را قبل از آموزش در این کتاب ،خودم انجام داده و به

بسیاری از دوستان و مراجعانم آموزش داده و نتایج و اثرات فوقالعاده آن را مشاهده

کردهام.
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مطمئن هستم که اگر شما هم این تمرینات را حداقل یکبار تست کنید و از بین

آنها چند مورد را که دوس��ت دارید انتخاب کنید و روزانه سی دقیقه انجام دهید،

آمپــولاسـرتس

بهترین نتایج را کسب خواهید کرد و آرامش عجیبی به دست میآورید.
در یادگیری این تکنیکها به هیچ وجه عجله نکنید و اص ً
ال نگران نباشید ،چون

مهارتآموزی نیاز به زمان دارد .سعی کنید با آرامش بیشتری این تمرینات را انجام
دهید و هدف را فراموش نکنید .ما همواره به عنوان راهنمای شما در کنارتان هستیم.

شما قدرت و توانایی خاصی دارید و به زودی به آنچه که میخواهید دست خواهید
یافت.

* تمرین تنفسی شماره  :1تنفس مبتدیان

 )1این روش یکی از سادهترین و بهترین شیوههای نفس کشیدن جهت رسیدن
به آرامش و کاهش استرس میباشد .حتماً از این مرحله شروع کنید و سپس سراغ

روشهای دیگر بروید.

 )2خیلی راحت و آرام بنشینید .یا روی یک فرش یا پتو دراز بکشید.

 )3دست راست خود را روی شکم و دست چپ را روی قفسه سینه قرار دهید.

 )4از طریق بینی نفس بکش��ید و باال آمدن دست راست خود را ببینید ،در این

حالت دست چپ که روی قفسه سینه قرار گرفته ،حرکت زیادی ندارد.

 )5وقتی نفس میکش��ید خیلی آرام و در ذهن خودتان از ش��ماره یک تا س��ه

بشمارید.

 )6حاال نفس خود را بیرون بدهید و همزمان در ذهن خود از شماره یک تا چهار

بشمارید .در این حالت دست راست که روی شکم قرار دارد ،به آرامی به سمت پایین

میرود.

 )7قبل از شروع تنفس بعدی ،کمی مکث کنید.

 )8دوب��اره مراح��ل  1تا  6را انجام بدهید .از ه��ر فرصتی برای انجام این تمرین
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استفاده کنید.

* تمرین تنفسی شماره  :2تنفس کامل و پیشرفته

این روش پیشرفتهتر و کاملتر از تمرین شماره  1است و به شما کمک میکند

که عمیقتر نفس بکشید و از تمام ظرفیت ریههایتان استفاده کنید.
میشود.

 )1در حالت راحت و آرام روی یک پتو یا فرش دراز بکشید .میتوانید روی تخت

خواب یا صندلی که پشت آن میخوابد نیز دراز بکشید.

 )2زانوهایتان را کمی از هم فاصله بدهید و اگر دوس��ت داشته باشید ،میتوانید

چشمهایتان را ببندید.

 )3دس��ت راست خود را روی ش��کم ،روی ناف و دست چپ خود را روی قفسه

آمپــولاسـرتس

در این شیوه یک تنفس کامل و مؤثرتری انجام میدهیم که به آن ذن هم گفته

سینه قرار بدهید به طوری که باال و پایین رفتن حرکات شکم را احساس کنید.

 )4سعی کنید آرام باشید و از هر تنشی که در بدن خود حس میکنید رها شوید.
ُ )5خب با یک نفس عمیق از بینی ش��روع میکنیم ،وقتی که هوا را وارد ریهها

میکنیم ،پردهی دیافراگم خود را که به قسمت شکم فشار وارد میکند و به آرامی
شکم را به سمت باال میآورد ،احساس کنید.

نکته :به دس��ت راس��ت خود توجه کنید که با حرکت شکم با نفس عمیق باال

میآید و دس��ت چپ که روی قفسه س��ینه قرار دارد ،خیلی کم حرکت میکند و
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حرکتش تابع حرکت شکم میباشد .برای کمک به نفس کشیدن خود از شانههایتان
استفاده نکنید.

خیلی آرام از طریق دهان ،نفس خود را بیرون بدهید .وقتی که نفس خود را خارج

آمپــولاسـرتس

میکنید ،صدای “هو” درآورید و ببینید که دس��ت راست با حرکت شکم به سمت

پایین میرود.

حاال کمی مکث کنید و مراحل  1تا  6را دوباره انجام دهید.

این تمرین را روزانه  5تا  10دقیقه انجام بدهید تا راحتی و آرامش را احس��اس

کنید.

* تمرین تنفسی شماره  :3تنفس بادکنکی

در این روش ،شما به یک بادکنک نیاز دارید ،البته در ذهن خودتان!

 )1تصویر یک بادکنک را در ذهن خودتان بس��ازید .بادکنکی که هنوز باد نشده

و خالی است!

 )2چشمانتان را ببندید و تصور کنید که به جای شکم شما ،این بادکنک خالی
قرار گرفته است و دهانه ورودی بادکنک دقیقاً ،همان ناف شماست.

 )3حاال از طریق بینی ،نفس عمیق بکش��ید و تصور کنی��د که هوای بیرون ،از

طریق ناف وارد بادکنک شده و بادکنک خالی را پر میکند .توجه کنید که با پر شدن
بادکنک خالی ،شکم به سمت باال میآید.

 )4خیلی آرام و از طریق بینی ،هوا را به سمت بیرون هدایت کنید (عمل بازدم).
مج��ددا ً تصور کنید که با خارج کردن هوا از بینی ،هوا از طریق ناف خارج ش��ده و

بادکنک به آرامی خالی میشود و به حالت اولیه برمیگردد.

 )5کمی مکث کنید .دوباره مراحل  1تا  5را انجام دهید .فقط بادکنک را خیلی

نرم و راحت و در اندازهی مناسب باد کنید و مواظب باشید که آن را نترکانیدJ .
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* تمرین تنفسی شماره  :4تنفس اضطراری

چگونه در مواقع خیلی ضروری درست نفس بکشیم و میزان استرسهای خود را

در لحظه کاهش دهیم و به آرامش برسیم؟

رختخواب خود دراز کشیدهاید و مشغول استراحت هستید ،در حال خواندن کتاب

مورد عالقه خودتان و یا تفریح میباشید ،نفس کشیدن برای شما کار مشکلی نیست.

اما وقتی در ترافیک سنگینی گیر کردهاید ،یک قرار کاری مهم دارید ،در جلسه

مصاحبه اس��تخدامی حضور دارید ،در جلسه خواستگاری هستید ،معلم در کالس

مشغول پرسش و پاسخ از شماست ،قیمت سهام شما به شدت کاهش پیدا میکند

و در کل ،وقتی با یک ضرباالجل روبرو میشوید ،چه کار میکنید؟

آمپــولاسـرتس

وقتی که مشغول نگاه کردن تلویزیون هستید ،در اینترنت جستجو میکنید ،در

در این مواقع بحرانی ،شما به شکل دیگری از نفس کشیدن نیاز دارید که در زیر

آموزش میدهم:

 )1خیل��ی آرام از طری��ق بینی ،یک نفس عمیق بکش��ید ،در حالی که ریهها و

لُپهایتان را پر از هوا میکنید.

 )2نفستان را برای مدت  6ثانیه نگه دارید.

 )3حاال نفس خود را به آرامی از طریق دهان نیمه باز به بیرون انتقال دهید .به

طوری که همه هوا را از ریههای خود به بیرون بفرستید.
 )4مراحل  1تا  3را 3 ،یا  4بار تکرار کنید.

 )5بعد از تکرار مراحل فوق ،آخرین هوای بازدمی را که به بیرون فرستادید ،چند

ثانیه مکث کنید.

 )6حاال چند نفس معمولی بکشید.

میتوانید به کار خود مشغول شوید .این روش نفس کشیدن عمیق باید شما را به

حالت آرامش برساند و استرسهایتان را در لحظه کمتر کند .البته به تمرین و تکرار
نیاز دارد تا به صورت ناخودآگاه انجام شود.
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* تمرین تنفسی شماره  :5تنفس آرامشبخش

این تکنیک به شما کمک میکند در موقعیتهای مختلف روزمره خود ،در خانه

یا محیط کار ،با آرامش و اثربخشی بیشتری به انجام امور بپردازید.

آمپــولاسـرتس

ش��ما با تنفس آرامشبخش به مغز خود پیغامی میفرس��تید ،مبنی بر این که
کام ً
ال راحت و آرام هستید و با شرایط و عوامل استرسزا کنار آمدهاید .مغز ،این عضو

پیچیده که مرکز فرماندهی بدن اس��ت ،نیز متقاب ً
ال به بدن دستور میدهد که آرام
باشد و در همان وضعیت بماند.

تنفس آرامشبخش ،تکنیک بسیار خوب و مؤثری است که در اکثر موقعیتها،

بدون هیچ گونه مزاحمتی قابل اس��تفاده است .هر چقدر بیشتر این تمرین را انجام
دهید ،نتایج بهتر و بیشتری خواهید گرفت.

 )1روی یک صندلی راحت بنشینید .خیلی نرم نباشد.

 )2به صندلی تکیه داده و اجازه دهید پشتی صندلی ،پشت شما را نگه دارد.
 )3شانههایتان را پایین بیاندازید.

 )4ستون فقرات و بازوهایتان را آرام و رها سازید.
 )5ریهها و قفسه سینه خود را کام ً
ال آزاد و رها کنید.

 )6یک بازدم انجام دهید و هوا را به بیرون هدایت کنید.

 )7چند نفس عمیق بکشید و نفس خود را چند ثانیه نگه دارید.
 )8با هر نفسی که میکشید از شماره  1تا  3بشمارید.

 )9با هر نفسی که بیرون میدهید از شماره  1تا  4بشمارید.
* تمرین تنفسی شماره  :6تنفس 4462

این تمرین خیلی ساده و جذاب است و به روش زیر انجام میشود.
 )1از طریق بینی ،نفس عمیق بکشید.

 )2س��عی کنید نفس��ی که میکشید ،به آرامی از ش��ماره یک تا چهار در ذهن
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خودتان بشمارید (مرحله اول 4 :ثانیه).

 )3به مدت چهار ثانیه مکث و نفس خود را حبس کنید (مرحله دوم 4 :ثانیه).

 )4حاال نفس خود را به آرامی ،دوباره از طریق بینی ،بیرون دهید و از شماره یک

تا شش در ذهن خودتان بشمارید (مرحله سوم 6 :ثانیه).
خودتان بشمارید (مرحله چهارم 2 :ثانیه).

 )6مراحل یک تا پنج را ،چهار مرتبه دیگر انجام دهید.

فقط خیلی به خودتان فش��ار نیاورید و هر وقت که احس��اس خستگی و سردرد

داشتید ،بالفاصله تمرین را متوقف کرده و کمی استراحت کنید .دوباره تمرین را از
اول شروع کنید.

آمپــولاسـرتس

 )5ب��ه محض این که عمل بازدم را انجام دادید ،از ش��ماره ی��ک تا دو در ذهن

* تمرین تنفسی شماره  :7تنفس یک در میان با کمک انگشتان دست
این ش��یوه تنفس��ی برای همه اف��راد و به

خصوص کس��انی که از سردردهای سینوسی

رنج میبرند ،بس��یار مفید است و من توصیه
میکنم که حتماً این روش را انجام دهید.

 )1به حالت کام ً
ال راحت و آرام بنشینید.

 )2انگشت اشاره (شماره  )2و انگشت میانی (شماره  )3خود را روی پیشانی بین

دو ابرو ،قرار دهید (دست چپ یا راست ،تفاوتی ندارد).

 )3حاال با انگش��ت شست ،سوراخ بینی سمت راست خود را ببندید (اگر دست

راست خود را روی پیشانی قرار دادهاید).

 )4از طریق سوراخ بینی سمت چپ خود ،خیلی آرام نفس بکشید (عمل دم).
 )5چند ثانیه مکث کنید.
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 )6حاال با انگش��ت شماره  4خود ،س��وراخ بینی سمت چپ را ببندید و سپس

سوراخ بینی سمت راست را باز کنید.

 )7به آرامی نفس خود را از طریق سوراخ بینی سمت راست بیرون دهید (عمل
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بازدم).

 )8این بار از طریق سوراخ بینی سمت راست ،خیلی آرام نفس بکشید (عمل دم).
 )9باز هم به مدت چند ثانیه مکث کنید.

 )10حاال س��وراخ بینی سمت راس��ت را با کمک انگشت شست خود ببندید و

سپس سوراخ بینی سمت چپ را باز کنید.

 )11به آرامی نفس خود را از طریق سوراخ بینی سمت چپ بیرون دهید (عمل

بازدم).

 )12مرحله  4تا  11را تکرار کنید.

تمرین فوق را ابتدا از پنج بار شروع کنید و به تدریج آن را افزایش دهید تا به سی

مرتبه برسد .این تمرین فوقالعاده تأثیرگذار و لذتبخش است و خودم روزانه سه تا
چهار بار و هر بار ،بیست تا بیست و پنج مرتبه آن را انجام میدهم

* تمرین تنفسی شماره  :8تنفس با تصویرسازی ذهنی

این روش تنفس��ی با تصورات ذهنی مثبت ترکیب شده و انرژی خاصی را به ما

میدهد.

 )1ابتدا روی یک فرش یا پتو دراز بکشید.
 )2چشمان خود را ببندید.

 )3دست راست خود را روی شکم قرار دهید و چند نفس عمیق بکشید.

 )4تصور کنید هر بار که نفس را از بینی به داخل ریهها وارد میکنید و سپس

به شکم انتقال میدهید ،یک انرژی خارقالعاده ،ریهها و شکم شما را فرا میگیرد.

 )5حاال تصور کنید که این انرژی از طریق خون شما به کل اعضای بدن میرسد.
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از این فرایند انرژی بخش یک تصویر ذهنی زیبا خلق کنید.

 )6این تمرین را روزانه و حداقل به مدت  5دقیق انجام بدهید .اثرات فوقالعاده

آن را خواهید دید.

و پاها را به صورت صاف و کش��یده در کنار بدن خود قرار دهید .ستون فقرات شما

نیز باید صاف و کشیده باشد.

 )2نفسهای عمیق شکمی (که تا به حال یاد گرفتهاید) بکشید .چند ثانیه مکث

کنید.

 )3ح��اال به جای این که نفس خودتان را بیرون بدهید (عمل بازدم) ،ش��مارش
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* تمرین تنفسی شماره  :9شمارش تنفس
 )1به حالت کام ً
ال آرام بنشینید و یا روی یک فرش یا پتو ،دراز بکشید .دستها

کنید .یعنی بعد از اولین نفسگیری و مکث ،شماره “یک” را با صدای بلند بخوانید.

 )4این تمرین را بارها تکرار کنید و آن را حداقل تا عدد “دوازده” شمارش کنید.
 )5روزانه  3بار و هر بار به مدت  5دقیقه این تمرین را انجام دهید.

پس از تکرار و تمرین زیاد ،ش��ما به راحتی میتوانید تا عددهای باالتر شمارش

کرده و به آسانی نفس بکشید.

* تمرین تنفسی شماره  :10تنفس کنترل شده

این تمرین برای اشخاصی که احساس ترس و وحشتزدگی دارند ،توصیه شده

است .در این حاالت ،شخص قادر به نفس کشیدن صحیح نیست و تنفس کم عمق

و س��طحی دارد .این شیوه نفس کشیدن باعث حمله وحشت یا همان حمله قلبی

ناگهانی میشود که خیلی خطرناک است.

اگر دچار حاالت فوق میش��وید ،میتوانید از آموزش تنفسی زیر استفاده و این

مشکل را برطرف کنید.

 )1اولین کاری که باید انجام دهید این اس��ت که هوا را از ریههای خود با عمل

بازدم خارج کنید .هر وقت نشانههایی از وحشت زدگی ،ترس از بیهوش شدن و حمله
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قلبی را احساس کردید و نمیتوانید نفس بکشید ،تمرین را قطع کنید .همیشه تمام

سعی خودتان را بکنید تا نفس خود را بیرون بدهید .با این کار ،هوا را از ریههایتان
خارج کرده و ریهها را باز میکنید و به راحتی میتوانید یک نفس عمیق بکشید.
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 )2از طری��ق بین��ی ،دم و بازدم را ادامه دهید .با خارج کردن هوا از طریق بینی،

س��رعت نفس کشیدن شما کمتر میش��ود و از تنفس سطحی و نفس نفس زدن
جلوگیری میکند.

 )3حاال به پشت دراز بکشید و یک دست خود را روی شکم و دست دیگر را روی

قفسه سینه قرار دهید.

 )4ابتدا عمل بازدم را انجام دهید و بعد از طریق بینی یک نفس عمیق بکشید.
 )5وقتی که نفس عمیق میکشید ،شمارش کنید« :یک  ...دو  ...سه .» ...

 )6حاال کمی مکث کنید و سپس از طریق دهان ،هوا را به بیرون انتقال دهید.

 )7پس از این که مراحل  3تا  6را انجام دادید ،باز هم میتوانید س��رعت نفس

کشیدن خود را کاهش دهید.

 )8این بار وقتی که نفس میکش��ید از شماره یک تا چهار بشمارید« :یک  ...دو

 ...سه  ...چهار .» ...

 )8حاال کمی مکث کنید و بعد هوا را با پنج شماره از ریههایتان خارج کنید« :یک

 ...دو  ...سه  ...چهار  ...پنج .» ...

 )9تمرین تنفس کنترل شده را در حالتهای مختلفی میتوانید انجام دهید.

 )10به جای مراحل  3تا  6باال ،میتوانید مراحل  1تا  4زیر را جایگزین کنید:
 )11این بار روی شکم دراز بکشید.

 )12دستهایتان را به حالت ضربدری و روی هم ،زیر سرتان قرار دهید.
 )13نفس عمیق بکشید و به آرامی از یک تا سه بشمارید.

 )14حاال نفس خود را بیرون دهید و از یک تا چهار بشمارید.

 )15مراحل  8و  9را در همه حال میتوانید انجام دهید ،در حالت ایستاده یا وقتی
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که نشستهاید و یا وقتی که راه میروید.

همین االن انجامش بده!..................................................................................
امروز کدامیک از تمرینات تنفسی فوق را انجام دادهاید؟

من به ش��ما ق��ول میدهم با انجام روزان��ه این تکنیکها ،انرژی کامل ،نش��اط و
شادابی آن روز را به دست خواهید آورد.
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روزانه فقط به مدت  15دقیقه تمرینات تنفسی فوق را انجام دهید.

خمیازه باعث رهایی از استرس میشود.

بعضی وقتها خیلی زیاد خمیازه میکشیم ،یا احتماالً به جای خمیازه کشیدن،

آه میکشیم .شما میدانید علتش چیست؟

خمیازه یا دهان دره ،به معنی کش��ش و باز کردن ناگهانی دهان و کشیدن یک

نفس عمیق به صورت غیر ارادی است و خیلی راحت به دیگران هم انتقال مییابد.
معموالً خمیازه کش��یدن را به خستگی ،کسالت و بیخوابی ربط میدهند .مث ً
ال
جلسات کاری طوالنیمدت ،کالسهای آموزشی روزانه  8ساعت و . ...

اما خمیازه کشیدن میتواند دلیل دیگری جز خستگی داشته باشد .یعنی ما وقتی
که از خواب بیدار میشویم و کام ً
ال هوشیار هستیم ،باز هم خمیازه میکشیم.

در واقع ،خمیازه به ما میگوید که بدن تحت اس��ترس ق��رار دارد .خمیازه یک

سیستم هشداردهنده است و به ما کمک میکند که استرسهایمان را کاهش دهیم.

خمیازه کشیدن ،فقط به خاطر این است که ما اکسیژن کافی را دریافت نمیکنیم

و با این عمل ،در واقع اکسیژن بیشتری را به خون خود میرسانیم.
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متأس��فانه مردم ما به خاطر عقایدی که دارند و همچنین بیش از حد اجتماعی

ش��دن ،خمیازه نمیکش��ند یا خمیازههای ضعیفی میکش��ند و یا جلوی خمیازه

کشیدنشان را میگیرند و آن را کار زشتی میدانند.
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خمیازه کشیدن یک هنر است.
من از وقتی که فهمیدم ،خمیازه کشیدن واقعاً در کاهش استرس و آرامش مغز

مؤثر اس��ت ،از هر فرصتی برای خمیازه کشیدن استفاده میکنم و روز به روز ،هنر

خودم را در این زمینه افزایش میدهمJ .

یادم میآید یک روز که مشغول رانندگی بودم ،خمیازه به سراغ من آمد و چون

به خودم قول داده بودم که از هر فرصتی برای خمیازه کشیدن استفاده کنم ،تا جایی

که میتوانستم دهان خودم را باز کردم ،بدون این که دستم را جلوی دهانم بگیرم و
حدودا ً  20ثانیه خمیازه من ادامه داشت.

ناگهان دیدم که راننده و سرنشین ماشین کناری من ،از خنده رودهبُر شدهاند و

راننده گفت که این حرکت تو باید در کتاب رکوردهای گینس ثبت میشد .من هم
با کمال میل این افتخار بزرگ را قبول کردمJ .

در ضم��ن به آن دو نفر گفتم که در این زمینه در جس��تجوی رقیب هس��تم و

پیش��نهاد کردم که خمیازه کشیدن را بدون خجالت کشیدن در هر شرایطی انجام

بدهند ،چون فوقالعاده تأثیرگذار است (البته نه در جلسات مهم و رسمی).

پس آه کش��یدن و خمیازه کشیدن خود را کنترل نکنید و راحت باشید .جلوی

آن را نگیرید ،بلکه از آن به عنوان یک روش کاهش اس��ترس و رس��یدن به آرامش

استفاده کنید.

این هنر گمشده را بازیابی کنید .دفعهی بعدی که احساس خمیازه کردید ،حتماً

خودتان را با آن همراه کنید .دهانتان را کام ً
ال باز کنید و هوای بیش از حالت معمولی
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که نفس میکشید ،با خمیازه وارد شکم کنید و از طریق دهان ،یک بازدم کامل انجام

دهید که ریههایتان را کام ً
ال خالی کند.

وای خدای من! چه احساس لذتبخشی!

یک خمیازه بکش و دهانت را تا جایی که می توانی باز کنJ .
هوا را به داخل شکم انتقال بده.
حاال از طریق دهان ،همهی هوا را با عمل بازدم به بیرون انتقال بده.
چه احساسی داری؟ احساس لذتبخش و آرامشبخش!

آمپــولاسـرتس

همین االن انجامش بده!..................................................................................
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زمان را مدیریت کنید.
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متأسفانه اکثر مردم میگویند که وقت نیست ،وقت ندارم و همه کارهایم عقب

افتاده است و به نحو احسن از زمان خود استفاده نمیکنند .انگار این موضوع تبدیل
به عادات غلط ما شده است و دائم در حال تالش بیهوده هستیم ،بدون این که زمان

خیلی کوتاهی را به مدیریت زمان اختصاص بدهم.

فقط بیست درصد مردم ،زمان را به طور مؤثر مدیریت میکنند.

خود من که هم اکنون مشغول نگارش این کتاب هستم ،بعضی از روزها کوتاهی

ک��ردم و زم��ان هر چند کمی را به برنامهریزی و مدیری��ت زمان اختصاص ندادم و
متأسفانه یک الی دو هفته دیرتر از موعد مقرر ،نوشتن این کتاب را به پایان رساندم.

ولی روزهایی که فقط  10دقیقه برای برنامهریزی و کنترل زمان ،وقت صرف کردم،
کارهایم خیلی خوب و زود پیش میرفتند و نتایج فوقالعاده آن را مشاهده میکردم.

ما در ش��بانه روز ،فقط  24ساعت وقت داریم ،نه کمتر و نه بیشتر .همهی ما در

مواقعی دچار کمبود وقت ش��دهایم و یا هر روز با این مشکل روبرو هستیم .کمبود

وقت هم یکی از دالیلی است که استرس زیادی را به ما وارد میکند و فقط یک راه

بیشتر ندارد!

و آن هم این اس��ت که زمان را مدیریت کنیم و نگذاریم که زمان ،ما را مدیریت

کند!

همه ما  24ساعت وقت داریم ،اما بعضیها سهم بیشتری از
زمان دارند و در نتیجه بازدهی باالتری پیدا میکنند.
در اینترنت و کتابهای مختلف ،درباره مدیریت زمان و افزایش بهرهوری ،مطالب
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بسیار زیادی وجود دارد .اما در این قسمت ،تکنیکها و راهکارهایی که خودم بارها

از آن استفاده کرده و نتایج بسیار عالی گرفتهام را با شما به اشتراک میگذارم .فقط
نباید فراموش کنیم که مدیریت زمان باید تبدیل به عادات روزانه ما شود.

در ای��ن ص��ورت ،زمان خود را به طور مؤثرتر و بهت��ری مدیریت خواهید کرد و

االن نیاز به این مطالب ندارم و بهانههایی از این قبیل!

دیگر فکر نمیکنم که نیاز به توضیح بیشتری باشد .همه ما میدانیم که در جهانی

که همه چیز به س��رعت در حال پیشرفت است ،یکی از مهمترین کارهایی که باید

انجام دهیم ،مدیریت مؤثر زمان است .ولی نکته دیگری در اینجا مطرح میشود که
اهمیت بسیار زیادی دارد و آن هم پاسخ به سوال زیر است:
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استرسهای مربوط به کمبود زمان را به آسانی کاهش خواهید داد.
امیدوارم که االن نگویید که وقت ندارم ،حاال بعدا ً این قسمت را مطالعه میکنم،

هدف و انگیزه شما از مدیریت زمان چیست؟

خیل��ی از افراد را میبینیم که در زندگی هدفی ندارند و وقتی هم که هدفی در
کار نباشد ،انگیزهای برای انجام آن کار وجود نخواهد داشت .این افراد اص ً
ال نیازی به

مدیریت زمان ندارند و با این وضعیت کنار آمدهاند و روزهای تکراری را یکی پس از
دیگری طی میکنند.

همیش��ه افرادی وجود دارند که پدر و مادر ،دوستان ،دولت ،کشور و خالصه هر

چیزی که به ذهنشان برسد را مقصر میدانند و در جای خود ثابت باقی ماندهاند و
همیشه منتظر یک معجزه هستند .و جالبتر این که روزانه بیش از دهها ساعت وقت

با ارزش و گرانبهای خودشان را صرف گذراندن در شبکههای مجازی و  ...میکنند،
بدون آن که ذرهای به فکر آموزش و یادگیری باشند.

هیچ وقت اوضاع بهتر نمیشود  ...من باید تغییر کنم.
پس ،قبل از مدیریت زمان ،حتماً هدف و انگیزه خودتان را بنویسید.
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به طور مثال ،من اکنون که در حال نوشتن این کتاب هستم ،هدف خیلی بزرگی

را انتخاب کردهام .هدفی که اول خودم و خانوادهام را به آرامش برسانم و بعد با کمک
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خداوند متعال بتوانم در جهت آرامش و ش��ادیِ نه تنها ملت عزیزم ایران بلکه کل
جهانیان ،قدمی بردارم و خوشحالم که به خاطر هدف بزرگی که انتخاب کردهام ،در
اولین قدم توانستم کتابی را در این زمینه بنویسم و خداوند مهربان را سپاسگزارم که

با حرکت و تالش من ،راه را برایم هموار میکند.

بنابراین به دالیلی که خدمت شما عرض کردم ،من عالقه شدید و انگیزه زیادی

برای رسیدن به هدف دارم و باید زمان را مدیریت کنم.

همین االن انجامش بده!..................................................................................
هدف و انگیزه شما از مدیریت زمان چیست؟ حتما ً بنویسید.

قورباغه را قورت دادهاید؟!
مطمئناً کتاب «قورباغه را قورت بده» برایان تریسی را خواندهاید ،اگر احتماالً آن
را مطالعه نکردید ،حتماً چندین بار به طور عمیق این کتاب را مطالعه کنید.

من این کتاب را بیش از  10بار خواندهام و هر بار که از نو شروع به مطالعه آن
میکنم ،مطالب کام ً
ال جدیدی را یاد میگیرم و در زندگی من تأثیر بس��یار زیادی

داشته است.
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به شما پیشنهاد میکنم که برای انجام هر کاری ،از  5تکنیک زیر استفاده کنید:

1 .1هدفگذاری

اولین و مهمترین کاری که باید انجام دهید ،این اس��ت که برای انجام هر کاری،

اهداف آن کار را تعیین کنید .من از وقتی که همین یک مورد خیلی مهم را انجام

بیشتری برای انجام کارهای ضروری در اختیارم قرار میگیرد .خواهش میکنم که
نگویید این موارد چیزهای خیلی سادهای بوده و اص ً
ال تأثیرگذار نیستند ،فقط حتی

شده برای یکبار ،آن را روی یک کاغذ انجام دهید و دقیقاً بنویسید که این کاری که
من االن انجام میدهم چه هدف و ضرورتی دارد.
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میدهم ،به طور خودکار ،خیلی از کارهای بیهوده ،حذف میشوند .در نتیجه زمان

همین االن انجامش بده!..................................................................................
هدف از کاری که همین االن در حال انجام دادن آن هستم ،دقیقا ً چیست؟

برای مثال ،من االن در حال نوشتن این کتاب هستم و از قبل برای آن برنامهریزی

کرده و هدف از نوش��تن آن را به طور دقی��ق گفتهام .در تصویر زیر میتوانید آن را
مشاهده کنید.

همانط��ور که گفتم ،هدفگ��ذاری برای انجام کارها ،نه تنها باعث میش��ود که

کارهای بیهوده به طور خودکار حذف ش��وند ،بلکه برای انجام کارهای باقی مانده،
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انگیزه دوچندانی پیدا خواهید کرد و با قدرت تمام آن را به اتمام خواهید رساند .در
نهایت بازدهی باالتر و اثربخشی بیشتری خواهید داشت.
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2.2نوشتن لیست کارها

بعد از این که هدفگذاری کردید ،نوبت به نوشتن یک لیست کاری میرسد .برای

این که بتوانیم کارهایمان را به ترتیب انجام دهیم و کارهای مهم را فراموش نکنیم،
بهترین کار ،تهیه یک قلم و کاغذ و نوشتن فهرست کارهای روزانه میباشد.

ما باید بدانیم که امروز قرار است چه کارهایی را انجام دهیم و چه کارهایی را نباید

انجام داده و وقتمان را تلف کنیم .اولین سوالی که باید از خودتان بپرسید این است

که :امروز میخواهم چکار کنم؟

فق��ط  10دقیقه زمان نیاز دارید ،فرقی نمیکند که ش��ب قبل این کار را انجام
دهید یا صبح زود که از خواب بیدار میشوید ،فقط حتماً لیست کارهای روزانه خود
را بنویسید تا بتوانیم به سراغ مراحل بعدی برویم.
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اگر روزانه  10دقیقه وقت بگذارید ،من به ش��ما قول میدهم که  100دقیقه در

زمان روزانه خود صرفهجویی خواهید کرد.

پس برای شروع ،همین االن دست به کار شوید و عبارت «وقت ندارم» را به طور

کامل از ادبیات خود حذف کنید.
از کادر زیر کمک بگیرید.

لیست کارهایی که امروز باید آنها را انجام دهید ،بنویسید.
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همین االن انجامش بده!..................................................................................

3.3اولویتبندی

خوب حاال که لیست کارهای امروز یا فردا را تهیه کردید ،از شما بسیار ممنونم.

با کمک این فهرست ،به راحتی میتوانید کارهایتان را اولویتبندی کنید و به ترتیب
آنها را انجام دهید.

ب��رای اولویتبندی کارها ،روشهای مختلفی به کار گرفته میش��ود .ش��ما هم

میتوانید از حروف الفبای فارسی ،یا حروف انگلیسی و غیره ،بنا به سلیقه خودتان

استفاده کنید.
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من خودم روش  ABCDEرا انجام میدهم و در مقابل لیست کارهایم به ترتیب

اهمیت آن کار ،از حروف انگلیسی استفاده میکنم.
 » Aخیلی خیلی مهم
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 » Bخیلی مهم
 » Cحتماً باید انجامش بدهم.

 » Dباید انجام شود ولی فوریت ندارد.

 » Eخیلی اهمیت ندارد و نباید انجام شود.

در ضمن ،سعی میکنم که روزانه بیشتر از شش یا هفت کار را در لیست خودم

اضافه نکنم و اگر دو یا سه کار خیلی خیلی مهم داشته باشم ،آنها را با  A1و  A2و

 ...نشانهگذاری میکنم.
4.4انجام کار سخت

این جمله را از یک استاد عزیز یاد گرفتم و دوست دارم که شما هم آن را بخوانید

و بدانید که:

«هرگز وقت کافی برای انجام همه کارها وجود ندارد ،اما همیشه وقت کافی برای

انجام کارهای مهم وجود دارد».

پ��س ،در انتخاب کارهای مهم و اولویتبندی آنها خیلی دقت کنید ،زیرا زمان

بسیار اندک و به سرعت در حال تمام شدن است.

س��عی کنید کارهایی را که خیلی سخت و بزرگ هستند ،در ابتدا انجام دهید و

سپس به سراغ کارهای سبک و کوچکتر بروید.

اگر مشغول انجام کارهای کوچک شوید ،دچار اعتماد به نفس کاذب خواهید شد

و در ادامه روز توانایی انجام کارهای بزرگتر را نخواهید داشت .ولی با انجام کارهای
س��خت و بزرگ در ابتدای روز ،توانایی شما برای انجام کارهای سبک بسیار بیشتر
خواهد بود و مثل آب خوردن آنها را انجام خواهید داد.
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5.5مهلت انجام کار

در مرحله آخر باید برای انجام کارهای فوق ،ضرباالجل تعیین کنیم .یعنی من

باید کارهای امروز را طبق لیست ،در زمانهای مناسب خودش انجام دهم .برای انجام

به طور مثال ،یکی از کارهای امروز من این است که از ساعت  7تا  9به مدت دو

ساعت ،خودم را در اتاقی حبس کنم و بدون هیچ مزاحمتی حداقل پانزده صفحه از

کتابم را بنویسم.

هوشمندانه کار کنید.

سعی کنید هر کاری را در زمان خاص خودش انجام دهید و در انجام کارها نظم

آمپــولاسـرتس

اولین کار بزرگ و سخت لیست ،که خیلی خیلی مهم است ،باید مهلت تعیین کنم.

و انضباط داشته باشید .یعنی کارهای درست را در زمان درست انجام دهید ،نه این
که هر کاری را در هر زمانی که دوست داشتید ،انجام دهید.
متعهد باشید.

برای اجرای برنامه مدیریت زمان خود متعهد باش��ید و در اولین گام ،مسئولیت

صددرصد زندگیتان را قبول کنید.

همین االن انجامش بده!..................................................................................
به خودتان قول مکتوب دهید و زیر آن را امضاء کنید.
من  .......................مسئوولیت صددرصد زندگی خودم را قبول میکنم.
قول میدهم که از همین االن زمان را مدیریت کنم و اجازه نمیدهم که زمان،
اختیار زندگی کردن را از من بگیرد.
				
				

امضاء
تاریخ ............/....../......
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من به شما تبریک میگویم چون مهمترین کار زندگیتان را انجام دادید و قدم

اول را در جهت کسب آرامش و کاهش استرسهای ناشی از کمبود وقت ،با قدرت
تمام برداشتید.
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حاال این نوشته و قول مکتوب خودتان را در جایی نصب کنید ،طوری که مدام در

جلوی چشمان شما قرار بگیرد و هر روز آن را بخوانید .با انجام این کار ،به خودتان
یادآوری میکنید که هدف از زندگی کردن چیست؟

به دیگران هم قول بدهید که من تصمیم گرفتم فالن کار را انجام دهم.

از خانواده ،دوس��تان ،همکاران ،آش��نایان و  ...درخواست کنید که به عنوان یک

هلدهنده و انگیزهدهنده در کنار شما باشند و هنگامیکه از مسیر خود خارج شدید

به شما هشدار بدهند و یا مثل افسر راهنمایی رانندگی ،وقتی که تخلف کردید شما
را جریمه سنگین کنند.

البته ناگفته نماند؛ از کسانی کمک بگیرید که خودشان آدمهای موفقی هستند و

میتوانند در این راه به شما کمک کنند.

همین االن تکلیف خودتان را با بهانههای مختلفی که ممکن است به هر دلیلی

سراغ شما بیایند ،مشخص کنید .مطمئن باشید که اگر حتی یک نفر هم توانسته
کاری را با موفقیت انجام دهد ،پس شما هم میتوانید.

همیشه پایان کار را ببینید و در ذهن خودتان لذت رسیدن به اهداف را مجسم

کنید .مطمئن باشید که هیچ کسی به صورت مادرزادی موفق به دنیا نیامده است،

بلکه با تالش و همت خودش پلههای ترقی را یکی پس از دیگری طی کرده و اکنون
جایگاهی را به دست آورده که از نظر خیلیها دستنیافتنی است.

با گامهای کوچک ش��روع و برای خودت��ان جایزه تعیین کنید .به طور مثال ،به

خودتان بگویید که اگر فالن کار را به موقع انجام دهم ،حق دارم یک ساعت وبگردی

کنم یا به بازی مورد عالقهام بپردازم.

مهمتری��ن کاری که در پایان هر روز باید انجام دهید ،خودتان را تحلیل کنید و
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ببیند که چه تفاوتی با روز قبل داشتهاید و نمره از  1تا  20به خودتان بدهید.

این کار را نکنید!

و اما بدترین کار ممکن در اجرای برنامه یک روز کاری ،ش��روع کردن با عوامل

بیرونی مثل موبایل ،ایمیل ،پیگیری اخبار ،روزنامه ،موسیقی و هر چیزی که به برنامه
پس مراقب خود باشید! به قول خود وفادار باشید و به آن عمل کنید.

یک عادت بسیار خوب

در یک��ی از دورههای مه��م و تأثیرگذار در زندگیام یاد گرفتم که از تکنیک زیر

استفاده کنم و آن را به عادت روزانه خودم تبدیل نمایم و بسیار خوشحالم که آن را
با افراد زیادی به اشترک بگذارم .پیشنهاد میکنم که حتماً آن را انجام دهید.
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شما لطمه سنگینی وارد خواهد کرد ،میباشد.

عادت یک ساعت صبح من20+20+20=60 :

عادتی که آن را هفت روز هفته ،چه روز تعطیل و چه روز جمعه انجام میدهم و

نتایج خارقالعاده آن را مشاهده کردهام.

س��اعت پنج یا ش��ش صبح از خواب بیدار میشوم ،چون اول این که هیچ عامل

حواس پرتی وجود ندارد و تمرکزم به شدت باالست ،دوم این که هورمونهایی ترشح
میشود که قدرت یادگیری را خیلی باال می برد و سوم این که حس برتر بودن نسبت

به دیگران دارم ،یعنی وقتی که همه در خواب هستند من بیدار شدم و مشغول تالش
و یادگیری هستم.

 20دقیقه اول :یک نرمش خیلی سبک انجام میدهم و با انجام حرکات کششی،

بدنم را آماده انجام فعالیتهای بعدی میکنم.

 20دقیقه دوم :برنامهریزی و نوشتن لیست کارهای هر روز و اولویتبندی آنها ،یا

این که لیست کارها را شب قبل مینویسم و صبح را به اولویتبندی اختصاص میدهم.

 20دقیقه س�وم :یک موضوع انگیزشی خیلی عالی را انتخاب میکنم ،به طور

مثال یک کلیپ انگیزش��ی را که با یادگیری همراه است ،میبینم .به یک موسیقی

آرامشبخ��ش گوش میکنم .در اکث��ر اوقات ،کتاب خوان��دن را ترجیح میدهم و
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کتابهای مورد عالقهام را میخوانم.
چه چیزی اهمیت دارد؟
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یکی از رازهای مهم و مؤثر مدیریت زمان این اس��ت که اول مشخص کنید چه
چیزی برای شما واقعاً اهمیت دارد؟

در واقع ،مدیریت زمان این نیست که برای خودتان مشخص کنید که چه وقتی

باید مسواک بزنید ،شام و ناهار بخورید ،کفش بپوشید و به محل کار بروید ،در زمان
مناس��ب تلویزیون تماشا کنید ،اخبار را دنبال کنید ،نامهها را بخوانید و ایمیلها را
پاسخ دهید ،در اینترنت گشتی بزنید و غیره!

البته روش فوق ،شاید نسبت به کسانی که این کار را انجام نمیدهند ،کمی مؤثر

باشد ،اما برای بهبود مهارتهای مدیریت مؤثر زمان ،بهترین روش محسوب نمیشود.

منظور من از برنامه زمانی مناسب ،به هیچ وجه این نیست که فهرستی از کارهای

روزانه فوق تهیه کنید و تمام تالش خودتان را برای انجام همه کارها در حداقل زمان

ممکن بکنید .برنامهریزی برای انجام همه کارها ،غیر ممکن است و تالش برای انجام
آنها بیفایده و استرسزا میباشد.

مدیریت مؤثر زمان ،یعنی مدیریت اولویتهای شما
هم��ه کارهای��ی که ما انجام میدهی��م ،اهمیت و ارزش یکس��انی ندارند و جزء

اولویتهای ما محسوب نمیشوند .اگر فقط به همین یک نکته عمل کنید ،در این

صورت میتوانید برای انجام کارهایی که دوستشان دارید ،وقت بیشتری صرف کنید

و برای کارهایی که ارزش وقت گذاشتن ندارند و دوستشان ندارید ،وقت کمتری را

اختصاص دهید.

همین االن مطالعه این کتاب را متوقف کنید 3 ،دقیقه فکر کنید و  3کاری که
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برای شما بیشترین اهمیت را دارند ،مشخص کرده و در لیست زیر بنویسید.

همین االن انجامش بده!..................................................................................
سه چیزی که برای شما بیشترین ارزش و اهمیت را دارد ،چیست؟ بنویسید.
-2
-3

من دوست دارم این کارها را انجام بدهم!
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-1

متأسفانه خیلی از افراد کارهایی را انجام میدهند که چیزی جز اتالف وقت نیست.

برای مثال ،وقتی که از آنها س��وال میکنی که چرا روزانه بیش از چندین س��اعت
مش��غول چک کردن پیامها ،مکالمات زیاد و دیدن تلگ��رام ،الین ،وایبر ،واتسآپ،
اینس��تاگرام و  ...تعداد خیلی زیاد شبکههای اجتماعی هستید؟ یا مشغول تماشای
تلویزیون؟ یا بازیهای کامپیوتری ،گوش��یها و پلیاستیشنها ،که به نظر من فقط
برای متوقف کردن رشد و پیشرفت ما ساخته شدهاند؟
اکثرا ً پاس��خ میدهند که برای سرگرمی و تفریح!!! سوال من از این دوستان این
اس��ت که؛ تا چه زمانی؟ س��رگرمی و تفریح روزی چند ساعت؟ و تالش و یادگیری
روزی چند ساعت؟

یا بعضی از افراد اص ً
ال جوابی ندارند و واقعاً نمیدانند که چرا در این کارها ،غرق

شدهاند؟
یا برخی هم میگویند که من دوست دارم این کارها را انجام بدهم.
چرا ما درگیر این کارهای بیهوده شدهایم و یا بهتر بگویم ،تکنولوژیای که برای
مدیری��ت زم��ان و کاهش اس��ترسها و آرامش ما به وجود آمده اس��ت ،به یکی از
مهمترین منابع تولید استرس تبدیل شده است؟
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خیلی از افراد میگویندُ :خوب وقتی کارهایی را که دوست داریم انجام بدهیم ،به
آرامش میرسیم! ولی از خودشان نمیپرسند که آیا این آرامش ،آرامش واقعی است
یا نه؟ در واقع ،دوست داشتن برای خیلی از افراد به اشتباه معنی شده و یا خودشان

آمپــولاسـرتس

اشتباه برداشت کردهاند!

معنای واقعی دوست داشتن این است که برای کارهایی که
ارزشمند هستند وقت بیشتری صرف کنیم.
من همیشه کارهایی را که واقعاً ارزش وقت گذاشتن دارند و با انجام آنها احساس
رضایت و ارزش��مندی میکنم ،در یک برگ کاغذ مینویسم ،تا هیچ وقت فراموش
نکنم که چه کارهایی را دوست دارم و برایم مهمند .در واقع ،با این تمرین مسیر را
مشخص میکنم که آن را گم نکنم.
در زی��ر ،لیس��تی را که من برای نمونه پر کردهام ،ببینی��د تا فعالیتهایی را که
ارزشمند و دوستداشتنی هستند ،بشناسید.
البته میتوانید مواردی را که از نظر شما دوستداشتنی و ارزشمند هستند ،به این
لیست اضافه و یا از آن حذف کنید.
این تمرین را خیلی از اساتید بزرگ انجام میدهند و من هم نتایج بزرگی را از آن
گرفتهام .با نوشتن این لیست ،توانستهام کارهایی را که ارزش انجام دادن ندارند ،نیز
شناسایی کرده و از کارهای روزمره زندگی خودم حذف کنم.
برای مثال ،االن که دارم این کتاب را مینویس��م ،بیش از یک س��ال اس��ت که
تلویزیون نگاه نکردهام و آن را به طور کامل از زندگی خودم حذف کردهام .یا وبگردی،
دنبال کردن اخبار و چک کردن شبکههای اجتماعی را به عنوان جایزه برای خودم
در نظر گرفتهام ،یعنی هر وقتی که اولویتهای روزانه را انجام دادم ،حق استفاده از
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این جوایز را دارم ،وگرنه از آنها محروم هستم.

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

همیشه انجام کارهای کوچک،

هستند.
ارزشمند
لیست کارهایی که برای من دوستداشتنی و
برجای میگذارند.
بزرگی را
نتایج
صرف وقت با همسر و فرزندان ...............................................................

کمک به مردم در هر زمینهای .................................................................
شرکت در سمینارهای آموزشی ................................................................
پیادهروی روزانه ..................................................................................
سفرهای کوتاه آخر هفته ........................................................................
خواب خوب .........................................................................................
صرف وقت برای انجام ش��غل و خدمت صادقانه ..........................................

آمپــولاسـرتس

مطالعه کتاب روزانه  1ساعت ...................................................................

........................................................................................................
انگیزه دادن به خودم ..........................................................................
صرف وقت برای اقوام ،دوستان و آشنایان .................................................

برای وقت خود ،ارزش قائل شوید.
من به وقت خودم اهمیت زیادی میدهم .شماره موبایلم را به هیچ کسی نمیدهم

و به شما هم توصیه میکنم این کار را انجام ندهید.

همیشه در جلسات مشاوره این راه حل را به دیگران پیشنهاد داده و ارزش وقت
را برای آنها تشریح میکنم و میگویم که وقت ،واقعاً از طال هم ارزشمندتر میباشد.

چون طال را میشود دوباره خرید ولی زمان را به هیچ وجه!

111

خنده یک داروی فوقالعاده برای کاهش استرس است.

آمپــولاسـرتس

شاید تعجب کنید ،ولی ما قادر به خندیدن نیستیم .کافی است به اطرافتان نگاهی

بیاندازید و ببینید که نه تنها خنده بر روی لبهای مردم وجود ندارد ،بلکه چهره اکثر
مردم ش��اد نیست .دیدن لبخند در چهره مردم باعث شادابی و نشاط شما میشود.

پس شما هم لبخند بزنید.

برای مثال ،افرادی که دچار حملههای قلبی میشوند ،توانایی خنداندن خودشان

را ندارند و حس شوخطبعی خودشان را از دست دادهاند .یا حداقل با افراد شوخطبع،
ارتباطات خوبی برقرار نکردهاند.

افرادی که حس ش��وخطبعی خیلی باالیی دارند ،خندان بودن را یاد گرفتهاند و

زندگی را خیلی جدی نمیگیرند.

اگ��ر زندگی را خیلی خیلی جدی بگیریم ،فقط میزان اس��ترسهای خودمان را

بیشتر و بیشتر میکنیم .سالمت و شادابی خودمان را به خطر میاندازیم.

خنده قدرت عجیبی دارد و یک چهره غمگین و ناراحت را به یک چهره ش��اد و

جذاب تبدیل میکند .گاهی اوقات یک لبخند کوچک همه چیز را تغییر داده و به

شما آرامش عجیبی میدهد.

با خنده ،عمر طوالنیتری خواهید داشت.
شاید عجیب به نظر برسد ،اما خنده بهترین و ارزانترین داروی کاهش استرس است.

پس خندیدن را یاد بگیرید .البته با هم خندیدن را نه به هم خندیدن!
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داستان خندهدرمانی

ش��خصی ،بیماری غیر قابل درمانی گرفته و زندگیاش کام ً
ال فلج ش��ده بود .او

دردهای زیادی داشت و انواع داروهای خوابآور و تسکیندهنده را خورده ،ولی هیچ

نتیجهای نگرفته بود.

وی روحیه و انگیزه خودش را از دست نداد و تصمیم گرفت تا برای درمان خودش

تماشای فیلمهای کمدی شد.

او با انجام این کار ،پس از مدت کوتاهی ،بهبود یافت و توانست سالمتی خودش

را به دست آورده و به کار خود برگردد .راز مهمیکه او کشف کرد ،این بود:

با  10دقیقه خنده در روز میتوانست
چندین ساعت خواب بدون درد داشته باشد.
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دس��ت به کار ش��ود .در اولین اقدام ،کتابهای طنز را مطالعه کرد ،سپس مشغول

داستانی که خواندید متعلق به نورمن کازینس بود .او اولین کسی بود که ایده

ش��فابخش بودن خنده را مطرح کرد و ش��یوه ابداعی خ��ود را خندهدرمانی نامید.

خیلیها ادعای او را قبول نداشتند .ولی امروزه محققین و پزشکان معتقد هستند که

خنده ،معجزه میکند.

خنده ،روند گردش خون را بهبود میبخش��د ،هضم غذا را آس��ان میکند ،باعث

کاهش دردهای عضالنی میش��ود و تأثیرات فوقالعاده زیادی روی جسم و روان ما
میگذارد.

خاصیت دارویی خنده از لحاظ علمی اثبات ش��ده اس��ت .لذا توصیه میکنم که

برنامه خنده را به زندگی روزانه خود اضافه کنید.

انجمن سالمت کشور انگلیس ،به خاطر اهمیت زیاد خنده و تأثیر شگفتانگیز آن

روی ذهن و جسم ،هفتهای را به نام هفتهی خنده نامگذاری کرده است .این انجمن

اعالم کرده که لبخند زدن و خندیدن در کاهش تصادفات و حوادث نقش به سزایی

داشته است .هم چنین عملکرد کاری افراد را افزایش میدهد.

تحقیقات اخیر نشان دادهاند که خنده و شوخی در محیط کار ،استرسهای کاری
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را کاهش میدهد و باعث افزایش تمرکز و خالقیت میشود .در کشورهای پیشرفته،

بعضی از شرکتها برای کارکنان خود ،کالسهای آموزش خنده برگزار میکنند.
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خندههای بیدلیل

من به همراه زهرا (خانمم) و س��اجده (دختر کوچکم) هر روز سه یا چهار بار به
مدت  3دقیقه با هم میخندیم .حتماً نیاز نیس��ت که به دنبال سوژههای خندهدار

بگردید .بیدلیل بخندید .ما س��ه نفری در کنار همدیگر می نش��ینیم و به نوبت تا

ش��ماره  3میش��ماریم و به چش��مان هم نگاه میکنیم و یک دفعه ،با صدای بلند
میخندیم.

فقط خندیدن را یاد بگیرید ،با هر روش��ی که میتوانید .مغز ما فرق خندههای

واقعی و مصنوعی را نمیفهمد و در هر دو حالت ،اثرات فوقالعادهای برجای میگذارد.
برای خندههای بیدلیل و س��اختگی ،هزار و یک دلیل وجود دارد .میتوانید بخش

مزای��ای خندیدن را مطالعه کنید و با تعدادی از دلیلهایی که باید بخندید ،آش��نا

شوید .پس دست به کار شوید و بهانه نیاورید.

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

همین االن شروع کنید و یک دقیقه ،بیدلیل بخندیدJ .
روزانه پنج بار و هر بار به مدت سه دقیقه ،بیدلیل بخندیدJ .
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یوگای خنده

یوگای خنده دانش��ی جدید است که در سال  1995توسط دکتر مادان کاتاریا،

پزش��ک هندی ،ابداع شده اس��ت .وی از راز مهم خندیدن آگاه بود و میدانست که
بخندند.

تمرینات یوگای خنده بس��یار س��اده و تأثیرگذار میباشد .خنده باعث اکسیژن

رسانی به تک تک سلولهای بدن شده و نقش بسیار زیادی در کاهش استرسهای

روزانه شما خواهد داشت.

باز هم تاکید میکنم که اگر آرامش میخواهید ،مهارتها و تکنیکهای خندیدن

را یاد بگیرید .پیش��نهاد میکنم در کالسهای یوگای خنده ش��رکت کنید .در این

آمپــولاسـرتس

فواید زیادی دارد .در نتیجه ،این روش را ایجاد کرد تا مردم با چند تکنیک س��اده

کالسها ،خندیدن با خندههای ساختگی و بیدلیل شروع میشود.

م��ن هر چند وقت یکبار کالسهای یوگای خن��ده را برگزار میکنم ،اگر تمایل

داشته باشید میتوانید به سایت ما مراجعه کنید و عملیات ثبت نام را انجام دهید.

برای این کار چندین دلیل دارم .شما با شرکت در کارگاههای یوگای خنده آرامروان

به اهداف زیر دست خواهید یافت.

 )1استرسهای خود را در لحظهی حال کاهش میدهید.
 )2خیلی راحت و بدون دلیل خواهید خندید.
 )3با کودک درون خود آشنا میشوید.

 )4با تکنیکهای فوقالعادهای آشنا میشوید که کوه را هم میخنداند! J

 )5غم و غصههای خود را فراموش خواهید کرد و با روحیه و انگیزه بیشتری به

زندگی ادامه خواهید داد.

 )6ذهن خودتان را از تمام ناراحتیها پاک میکنید.

به مغز خود دستور دهید که شاد باشد!
مغز ما تفاوت میان خندههای واقعی و ساختگی را درک نمیکند!
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همین االن انجامش بده!..................................................................................
ب��رای ثبت نام در باش��گاه یوگای خن��دهی آرامروان همی��ن االن موبایل خود را
بردارید.

آمپــولاسـرتس

ایمیل خودتان را به سامانه پیامکی  50002030000550ارسال کنید.
نگران نباشید! اگر ایمیل ندارید عدد  550راارسال کنید.
ما با شما تماس خواهیم گرفت.

تمرین لبخند جلوی آینه

ت��ا میتوانی��د عضالت ص��ورت را با لبخند زدن ،ش��ل کنید .با ای��ن کار ،عمل

خونرسانی به مغز ،بهتر انجام میشود .وقتی که اخم میکنید و یا عصبانی هستید،

عضالت صورت ش��ما فعالیت بیشتری دارند .ولی در حالت خنده ،عضالت کمتری
فعالیت میکنند.

جلوی آینه بایس��تید و ح��االت فوق را در صورت خود ایج��اد کنید .اول اخم و

عصبانیت را در چهرهی خود ایجاد کنید .سپس لبخند بزنید .حاال این دو حالت را
با هم مقایسه کنید.

برای این که از خش��م و نگرانیهای روزانه خود ،دوری کنید ،همیش��ه یک آینه

همراه خودتان داش��ته باش��ید و در آینه به صورت خود ن��گاه کنید .لبخند زدن را

جایگزین عصبانیت و نگرانی کنید .با لبخند زدن ،نه تنها احس��اس بهتر و آرامش

بیشتری خواهید داشت ،بلکه باعث شادی دیگران هم میشوید و حس خوبی را به
آنها انتقال میدهید.

116

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

روزتان را با خنده آغاز کنیدJ .

خندیدن چه فایدههایی دارد؟

1 -1خنده ،بر هر دردی دواست.

2 -2خنده ،باعث طول عمر میشود.
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تمرین لبخند جلوی آینه را در طول روز انجام دهیدJ .
جلوی آینه قرار بگیرید و به خودتان لبخند بزنیدJ .
چهره شما با خنده زیباتر می شودJ .

3 -3خنده ،سیستم دفاعی بدن را تقویت میکند.
4 -4خنده ،استرسهای روزانه کاهش میدهد.

5 -5خنده ،بهترین درمان برای افسردگی است.

6 -6خنده ،روی جسم و ذهن ،تأثیرات مثبتی میگذارد.

7 -7خنده ،باعث افزایش تمرکز و خالقیت میشود.

8 -8خنده ،ذهن را از افکار منفی پاک میکند.

9 -9خنده ،باعث نزدیک شدن دلهایمان میشود.

1010خنده ،وزن بدن را کاهش میدهد و با چاقی مبارزه میکند.
1111خنده ،قدرت یادگیری را افزایش میدهد.

1212خنده ،با ریزش اشک ،چشمها را شستشو میدهد.

1313خنده ،خون و اکسیژن را با سرعت بیشتر و بهتری به مغز میرساند.
1414خنده ،سادهترین و ارزانترین ورزش است.

1515خنده ،کلسترول و قند خون را کاهش میدهد.

1616خنده ،یکی از راههای مهم رسیدن به موفقیت است.

1717خنده ،باعث جذابیت و محبوبیت شما میشود.

1818خنده ،فشار خون را کاهش میدهد.
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1919خنده ،روابط مؤثری با دیگران فراهم میکند.

2020خنده ،کیفیت خواب را افزایش میدهد.
2121خنده ،مثل آب روی آتش است.
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2222خنده ،بهترین ماساژ برای صورت است.

2323خنده ،چین و چروک صورت را از بین میبرد.
2424خنده ،اعتماد به نفس شما را باال می برد.

2525خنده ،نشاط و شادابی را افزایش میدهد.
2626خنده ،خستگی را از بین میبرد.

2727خنده ،دید مثبتی به شما میدهد.

2828خنده ،باعث میشود خود را خیلی جدی نگیرید.
2929خنده ،آرامش عجیبی را ایجاد میکند.

3030خنده ،تضمینکنندهی سالمت جسم و روان است.
همین االن انجامش بده!..................................................................................
به نظر شما خندیدن ،چه فایدههایی دارد؟ سه مورد را بنویسید.
-1
-2
-3
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برای مدیریت استرس خودتان حتم ًا یک دوست خوب پیدا کنید.

صمیمی پیدا کنید .گاهی اوقات حرف زدن با کس��انی که در زندگی شما هستند،

به ش��ما حس خوبی میدهد و میزان اس��ترسهایتان را تا حد بسیار باالیی کاهش
میدهد.

با آنها حرف بزنید ،درددل بکنید ،شکایت کنید ،شوخی کنید ،بخندید و خوش

باشید .وقتی از مردم بپرسید که بعد از خانواده ،بیشترین چیزی که در زندگیشان

ارزش��مند و مهم اس��ت ،چیست؟ به احتمال زیاد بیش��تر آنها خواهند گفت :یک
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با دیگران ارتباطات خوب و مؤثری را برقرار کنید .س��عی کنید دوستان خوب و

دوست خوب.

ولی متأس��فانه اگر بپرس��ید که تعداد دوستان خوبشان چند نفر است؟ پاسخی

نخواهند داش��ت و یا تعداد دوس��تان خوب آنها کمتر از تعداد انگشتهای دست
میباشد.

پیدا کردن دوستان خوب کار بسیار سختی است ،ولی تشخیص این که دوستی

که انتخاب کردهایم ،دوست خوبی هست یا نه ،کار سختتری میباشد.

جالب است که بدانید :داشتن دوست خوب ،سیستم دفاعی بدن شما را تقویت

میکند ،میزان فشار خونتان را کاهش میدهد و حتی باعث افزایش طول عمرتان

خواهد شد .طبق تحقیقاتی که روی هفت هزار زن انجام شد ،محققان دریافتند که  

زنانی که دوس��تان کمتری داشتند ،احتمال ابتال به سرطان و خطر مرگ در آنها
خیلی بیشتر از زنانی بود که دوستان زیادی داشتند.

دوست خوب همیشه و در سختترین شرایط در کنار شما خواهد بود ،البته اگر

شما هم برای او دوست خوبی باشید .من از وقتی که اهداف و شیوه زندگی کردن را

تغییر دادهام سعی میکنم که تعداد دوستان خوب زیادی را پیدا کنم و تا حدودی
موفق عمل کردهام و از این بابت خیلی خوشحال هستم.
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االن که دارم این کتاب را مینویسم ،حدود  70دوست بسیار خوب و عالی دارم

که مثل خودم فکر میکنند و در واقع با هم در یک مسیر روشن و مشخصی رو به

جلو حرکت میکنیم .از خداوند سپاسگزارم که این افتخار بسیار بزرگ را نصیب من
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کرده اس��ت .فقط بدانید که ش��ما هم میتوانید و همین االن اولین قدم را بردارید.

آرامروان میتواند برای شما بهترین دوست باشد.

امیدوارم که شما هم دوستان بسیار خوبی داشته باشید و اگر این چنین نیست،

خیلی سریع اقدام کنید و در پی یافتن دوستان خوب و صمیمیباشید .میتوانید از

خصوصیات یک دوست خوب که در بخش بعدی گفتهام ،استفاده کرده و دوستانی

را پیدا کنید که استرسهایتان را کاهش داده و حال شما را بهتر کنند .البته ناگفته

نماند که شما هم باید این خصوصیات را داشته باشید و آنها را در خودتان تقویت

کنید.

امام علی (ع) می فرمایند:

ناتوانترین مردم کسی است که
نمیتواند دوست خوب پیدا کند
و ناتوانتر از او کسی است که
دوست خوب را از دست میدهد.

ِ
دوست شماست؟!
کدام عروسک،

طی مشاورههایی که با افراد زیادی داشته ام ،آنها می پرسند که چطور میتوانم

یک دوست خوب پیدا کنم؟ من هم میگویم که عروسک چهارم را به عنوان دوست
خوب خود انتخاب کنید! با تعجب نگاه میکنند و میگویند عروسک چهارم ! ...

بالفاصله داستان بسیار زیبای استاد پیر و عروسکها را بازگو میکنم و جالب این

که بعد از گوش دادن به داستان ،چند لحظهای به فکر فرو میروند و میگویند که
آقای عباسی واقعاً ما را دگرگون کردید .این واقعیت را حتماً بخوانید.
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یک روز پیرمرد دانایی به همراه شاگردانش از کنار کاخ پادشاهی در حال عبور بودند.

یک لحظه خودتان را به جای شاهزاده فرض کنید! فکر کنید ،اگر شما بودید کدام
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پادش���اه که به همراه شاهزادهاش در ایوان کاخ ایستاده و مشغول تماشای طبیعت زیبا
بود ،ناگهان آن پیرمر ِد 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 نکتهی آموزندهای
بیان کند تا شاید در آینده به درد شاهزاده بخورد و روی او تأثیرگذار باشد.
پیرمرد دانا کیسهای 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 آنها سپری کن!
ش���اهزاده که ناراحت ش���ده بود با تمس���خر به پیرمرد گفت :من که دختر نیستم با
عروسکهای تو بازی کنم.
استاد بزرگ اولین عروسک را برداشت و تکه نخی را از کیسهاش 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 میرفت ،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 نکتهای در
این سه جمله نهفته است؟
اولین مورد به هیچ عنوان به حرفهای 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 نمیزند و سکوت اختیار میکند.
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.
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یک از این عروسکها را به عنوان یک دوست خوب انتخاب میکردید؟ و استاد چه

جوابی خواهند داد؟
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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!"
پس تالش کنید تا برای مدیریت استرسهای خود یک دوست خوب پیدا کنید.

با ویژگیهایی که در باال اشاره کردم و همچنین خصوصیات یک دوست خوب که در

بخش بعدی ،حداقل سی مورد را بیان کردهام.
ِ
دوست خوب
خصوصیات یک
 )1خوب گوش میکند.

 )2احساسات خوبی را به شما منتقل میکند.
 )3از همنشینی با آنها لذت میبرید.
 )4کام ً
ال رایگان شما را درمان میکند.
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 )5استرسهای شما را کاهش میدهد.

 )6راهنمای بسیار خوبی هست.
 )7انرژی و انگیزه زیادی دارد.
 )8ایمان قوی دارد.

 )10به فرهنگ و اعتقادات شما احترام میگذارد.
 )11خوش اخالق و مهربان است.

 )12حرفهای ما را درک میکند.
 )13دوستی دوطرفه را میخواهد.
 )14وفادار است.

 )15دیر ناراحت میشود و زود میبخشد.
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 )9راستگو و درستکار هست.

 )16در سختیها همراه شما میماند.
 )17با شما میخندد.

 )18وقتشناس است.

 )19باعث پیشرفت و موفقیت شما خواهد شد.
 )20حسادت نمیکند.

 )21در دوستی ثابتقدم و پایدار است.
 )22اهل اندیشه و تفکر هست.

 )23خطاهای شما را میپوشاند.
 )24رازهایتان را برمال نمیکند.
 )25خیرخواه است.

 )26بدگویی نمیکند و از شما دفاع میکند.
 )27تهمت نمیزند.

 )28شکرگزار نعمتهای فراوان خداوند میباشد.

 )29مثبتاندیش است و افکار منفی را به شما انتقال نمیدهد.

 )30انتقادپذیر است و انتقادات سازنده و مثبتی نسبت به شما دارد.
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همین االن انجامش بده!..................................................................................
چند لحظه فکر کنید! چند تا دوست خوب دارید؟ چه ویژگیهای مثبتی دارند؟
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هیپنوتیزم ،تنها یک حالت عمیق ًا متمرکز است.

هیپنوتیزم ش��اخهای از علم روانشناسی میباش��د و به هیچ وجه باعث تسلط

فرد دیگری روی ش��ما نمیشود .متأسفانه باورهای اشتباهی از هیپنوتیزم در ذهن
افراد شکل گرفته است و اول چیزی که تصور میکنند یک ساعت آویزان در مقابل
چشمان خود میباشد.

باید بگویم که هیپنوتیزم مرموز نیست و کام ً
ال بیخطر است .روشی بسیار مناسب

و مؤثر برای کاهش استرسهای شما و رسیدن به آرامش میباشد .پیشنهاد میکنم

که اگر دوست ندارید که دیگران شما را هیپنوتیزم کنند ،حداقل خودتان دست به
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کار شوید و تکنیکهای خودهیپنوتیزمی را یاد بگیرید.

هیپنوتیزم خطرناک نیست!

هیچ یک از تکنیکهای روانشناسی ،مثل هیپنوتیزم مورد سوءتفاهم قرار نگرفته

است .نکاتی که باید درباره هیپنوتیزم بدانید ،عبارتند از:
به خواب نمیروید.

کنترل خودتان را از دست نمیدهید.
کسی نمیتواند شما را کنترل کند.

مطمئن باشید کارهایی را که دوست ندارید ،انجام نمیدهید.
راهنمای شما به سوی آرامش است.
نشانه ضعف شما نیست.
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در هوشیاری کامل هستید.

نشاندهندهی قدرت شما در تمرکز عمیق است.
قدرت ذهن ناخودآگاه شماست.

هیپنوتیزم باعث میشود که قدرت تلقین را بپذیرید و بیشتر از آنها آگاه شوید.

در برابر هیپنوتیزم مقاومت نشان ندهید و با آن همراه شوید ،مطمئن باشید که اتفاق
خاصی رخ نخواهد داد.

جالب اس��ت که بدانید شما بارها حالت هیپنوتیزم را تجربه کردهاید .برای مثال

وقتی که هنگام رانندگی در جاده بوده اید ،ناگهان متوجه شدید که چند دقیقهای

هیچ توجهی به جاده و رانندگیتان نداشتهاید! یا وقتی در حال تماشای فیلم مورد

عالقهتان هس��تید ،صداهای محیط اطراف خود را میش��نوید ،ولی تمرکز باالیی را
نس��بت به فیلم داش��تهاید! یا این مورد را که خیلیها هر روز با آن روبرو میشوند:
خیالپردازی میکنند و به فکر فرو میروند!
خودتان را هیپنوتیزم کنید!

پیش��نهاد میکنم که تکنیکهای خودهیپنوتیزمی را ی��اد بگیرید و خودتان را

هیپنوتیزم کنید .با یک جس��تجوی س��اده در اینترنت میتوانید مطالب زیادی را
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دربارهی این تکنیک پیدا کنید.

فقط شرایط زیر را رعایت کنید:

یک محیط آرام و ساکت و با نور کم را انتخاب کنید.
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وقتی که گرسنه یا سیر هستید ،این تکنیک را انجام ندهید.
قدرت تمرکز و تصویرسازی خودتان را تقویت کنید.

ذهن خود را از افکار منفی پاک کنید.

باور داشته باشید که هیپنوتیزم یکی از راههای رسیدن به آرامش است.
در خودهیپنوتیزم ،به خواب نمیروید و کام ً
ال هوشیار و بیدار هستید.

تصویرسازی ذهنی را فراموش نکنید.

یکی از س��ادهترین روشهای دور کردن افکار استرسزا ،جایگزینی آن با تصاویر

آرامشبخش اس��ت .این تکنیک ،تصویرس��ازی ذهنی یا تجس��م خالق نام دارد و
فوقالعاده مؤثر است.

این تکنیک کاربردهای زیادی دارد و تأثیرات شگفتانگیزی روی جسم و ذهن

میگذارد .تصویرسازی در افزایش روحیه و انگیزه افراد ،کاهش درد ،کاهش استرس،
اضطراب ،افسردگی ،فوبیا ،بهبود روابط فردی و اجتماعی و حتی برای کمک به افراد

در ترک س��یگار هم استفاده میش��ود .اگر به این تکنیک باور داشته باشید ،نتایج

فوقالعاده آن را مشاهده خواهید کرد.

تصویرسازی ذهنی کلید رس��یدن به همه آن چیزی است که شما میخواهید.

اعتماد به نفس ،کاهش استرس ،موفقیت ،سالمتی ،شادابی و غیره .فقط باید توانایی

خودتان را باال ببرید .در این قسمت ،نحوه استفاده از تصویر سازی ذهنی ،برای تبدیل
شدن به یک فرد قدرتمند ،پر انرژی ،شاداب و بانشاط را خواهید آموخت.
تا حاال شده از خودتان بپرسید که افراد موفق چگونه موفق شدهاند؟
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فقط تصویرسازی.

آنها در ذهن خود ،آیندهای ش��فاف و ایدهآل را ترس��یم کردهاند و هر روز به آن

فک��ر میکنند .به همین دلیل هر روز تالش میکنند تا به آن تصویر زیبایی که در

ذهن خود خلق کردهاند برسند .در حقیقت رویاهایی را که در ذهن خود ساختهاند،

تغییر میدهند.

برای مثال ابوعلی سینا ،ادیسون ،الکساندر گراهام بل ،برادران رایت و شخصیتهای

بسیار بزرگ دیگر ،با تغییر خودشان ،دنیا را متحول کردند و خدمات بسیار ارزشمندی
را از خود بر جای گذاشتند .به طوری که بدون آنها قطعاً نمیتوانستیم مثل اکنون،
راحت زندگی کنیم.

یک سوال میپرسم :من و شما و خیلی از افراد دیگر چه فرقی با آنها داریم؟ مگر
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به واقعیت تبدیل میکنند .نه تنها خودشان تغییر میکنند ،بلکه دنیای خود را هم

امکانات ما بیشتر از آنها نیست؟ شاید شما بگویید ما نمیتوانیم مثل آنها باشیم،
ولی من با قاطعیت تمام میگویم که ما هم دقیقاً میتوانیم مثل آنها باشیم .فقط
باید خودمان را بشناسیم و درک باالیی از وجود خودمان داشته باشیم.

ما هم قدرت و استعداد و توانایی تصویرسازی ذهنی اشخاص فوق را داریم .همان
طور که آنها هم در ابتدا ،چیزی را که میخواستند ،در ذهن خود به صورت کام ً
ال
روش��ن و واضح تصویرس��ازی کردند .سپس ش��بانه روز تالش و تمرین کردند و به
موفقیتی که میخواستند ،رسیدند.

تصویرسازی ذهنی مثبت ،معجزه میکند.
همیشه تصویر یک فرد قدرتمند،
با انگیزه ،پر انرژی و برنده را در ذهن خود بسازید.
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همین االن انجامش بده!..................................................................................
تصویر ذهنی شما از خودتان چیست؟ هر چه می خواهید بسازید و بنویسید.
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شاید باز هم بهانههای مختلفی بیاورید و بگویید که تمام علوم توسط ابوعلی سینا

کشف ش��ده! برق اختراع شده! تلفن اختراع شده! هواپیما اختراع شده! و در دنیای

کنونی تصویرسازی ذهنی چه تأثیری دارد؟ قرار نیست که چیزی را اختراع کنیم،
گفتم هر چیزی که میخواهید به آن برسید .ولی با تالش و پشتکار جسم (ابزاری
که خداوند در اختیار ما قرار داده است) و قدرت تجسم خالق (آرامش روح و روان).

در واقع با تصویرس��ازی ذهنی ،هدف را به سمت خودمان جذب میکنیم سپس با
جسم به سمت هدف حرکت میکنیم.

بررسی موردی تصویرسازی ذهنی مثبت

اگر زندگینامهی بتهوون را خوانده باشید ،میدانید که ایشان در سن  35سالگی،

ناشنوا شدند و بزرگترین موسیقیدان زمان خودشان بودند .جالب است که بدانید
بزرگترین آثار موسیقی او بعد از سن  35سالگی و زمانی که ناشنوای مطلق بودند،

خلق شد.
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کسانی که کمی با موسیقی آشنایی دارند میدانند که موسیقیدان ،ابتدا نُتهای

موس��یقی را نوشته و سپس آنها را اجرا کرده و اشتباهاتش را اصالح میکند .پس

بتهوون چگونه نُتهایش را اصالح میکرده است؟ وقتی از ایشان می پرسند که شما

بدون شنیدن نُتها ،چطور شاهکارهای زیبایی را خلق میکنید؟ به نظر شما پاسخ
او چه بوده است؟

گوشهای ذهنم استفاده میکنم!

مورد بعدی آقای «ایوان لندل» قهرمان تنیس میباشد .او توانست به مدت چندین

س��ال قهرمان تنیس حرفهای جهان شود .زمانی که از ورزش حرفهای خداحافظی

ک��رد ،یک خبرنگار از او پرس��ید که آقای لندل راز پیروزی ش��ما چه بود و چطور

توانستید چندین سال عنوان قهرمانی را حفظ کنید؟
او جواب داد که هر روز دو کار را انجام میدادم:
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بتهوون میگوید که :چه کسی گفته من نمیشنوم! من چشمانم را میبندم و از

اول ای��ن که مثل تمام قهرمانان جه��ان تمرین میکردم .دوم این که روزی یک

ساعت تصویرسازی ذهنی انجام میدادم ،یعنی در ذهن خودم با حریفی که خیلی

قویتر از من بود بازی میکردم و چون اختیار ذهنم را داش��تم ،او را با قدرت تمام

شکست میدادم و برنده بازی بودم .جالب اینجاست ،وقتی که با حریفان واقعی روبرو

میش��دم ،هیچ کدام از آنها مثل حریف ذهنی من قدرتمند نبودند و چون هر روز

آنها را شکست میدادم ،حریفان واقعی را مثل آب خوردن مغلوب میکردم.

من هم روزانه  30دقیقه از وقتم را به تصویرسازی ذهنی مثبت اختصاص دادهام و

هدف را به سمت خودم جذب کرده و با قدرت بیشتری به سمت آن گام برمیدارم.
جمیز آلن جمله خیلی زیبایی دارد:

ذهن ،قدرت برتری است
که شکل میدهد و می سازد و انسان همان ذهن است.
تکنیک ِ
کف دست

وقتی که دچار اس��ترس ش��دهاید ،کف دو دست را روی صورت خود قرار دهید،
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چش��مها را ببندید ،و رنگ قرمز را مجسم کنید .حاال یک رنگ شاد و آرامشبخش

مثل آبی را تجسم کرده و جایگزین احساس قبلی کنید .آرامش ،شادی و سالمتی
را احساس کنید.
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به آرامی چش��مها را باز کنید و دس��تهای خود را از روی صورت بردارید .چه

حسی دارید؟

تکنیک تصاویر آرامشبخش

محل ساکت و آرامی را انتخاب کنید.

روی یک صندلی راحت بنشینید یا دراز بکشید.

به صحنهای فکر کنید که به شما آرامش میدهد .این صحنه میتواند یک

محل ،یک تصویر یا یک خاطره زیبا و آرامشبخش باشد.
آن صحن��ه را کام�ل ً
ا تصور کنید .از حواس پنجگان��ه خود مانند بینایی،

شنوایی ،المسه و بویایی استفاده کنید.

در تصویری که ساختهاید غوطهور شوید تا آن صحنه به شما آرامش بدهد.

س��عی کنید تصاویر آرامشبخش مخصوص خودتان را پی��دا کنید .برای مثال،

میتوانید از تصاویر آرامشبخش زیر استفاده کنید.
سفر به جزیره زیبای کیش

مهم نیست که به این جزیره زیبا سفر کردهاید یا نه! اگر سفری داشتهاید ،خاطرات

زیبا و به یاد ماندنی خودتان را تصویرسازی کنید .اگر سفر نکردهاید ،با خالقیت خود

و همانطور که خودتان دوست دارید ،تصویرسازی را انجام دهید.

ابتدا موارد زیر را بخوانید ،سپس گام به گام آنها را انجام دهید.
به آرامی نفس عمیقی بکشید.
چشمهای خود را ببندید.
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تصور کنید که در جزیره زیبای کیش هستید.

به ساحل دریا قدم میگذارید.

هوای بسیار خوبی است .نفس بکشید .نفس بکشید.

اکنون روبروی دریا ایستادهاید .امواج زیبای دریا را میبینید.

میکند.

صدای برخورد امواج دریا بر ساحل را میشنوید.

با دستان خود شنهای ساحل را لمس میکنید.
صدای پرندگان را میشنوید.

برای شما یک نوشیدنی میآورند .نوشیدنی را آرام آرام میخورید.

بوی روغن نارگیل را حس میکنید .در آرامش کامل هس��تید .ذهن شما
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حاال بر روی س��احل شنی دراز بکش��ید .نسیم گرمی بدن شما را نوازش

لذت میبرد.

اوقات خوش در دریاچهی تفریحی
چشمهای خود را ببندید.

تصور کنید در نزدیکترین دریاچهی تفریحی محل خود هستید.
در یک قایق اختصاصی بزرگ دراز کشیدهاید.
قایق به آرامی روی آب شناور است.

روز بسیار زیبایی است .زیر آسمان آبی رنگ هستید.
خورشید میتابد و بدن آرام شما را گرم میکند.
باال و پایین رفتن قایق را احساس میکنید.

صدای پرندگان اطراف را میشنوید.

بوی عطر مورد عالقهتان را احساس میکنید.

احساس بسیار خوبی دارید و خیلی خوشحالید که میتوانید مدت زمان

زیادی را در قایق استراحت کنید.

با تکرار و تمرین این تکنیکها میتوانید هر چیزی را که دوست دارید ،به راحتی
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تصویرسازی کنید و از آن لذت برده و به آرامش برسید.

قدرت ذهن و روح ،خیلی بیشتر از جسم شماست .جسم فقط ابزاری برای رسیدن

به آن است .میتوانید از موارد زیر هم استفاده کرده و به تصویرسازی ذهنی اضافه کنید.
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از این موارد نیز استفاده کنید.
دوش یا وان آب گرم

موسیقی آرامشبخش

یک نسکافه ،قهوه یا چای تازهدم با عطر خوش

خواندن کتاب مورد عالقه

نشستن روی صندلی راحت

دراز کشیدن روی یک تشک نرم و راحت

دراز کشیدن زیر یک درخت در پارک

شنیدن صدای پرندگان زیبا
پیادهروی یا دویدن
نور شمع

نسیم گرم و هوای بسیار عالی

تجسم اهداف خود

سفرهای مورد عالقه

تجسم یک ورزش مورد عالقه

همیشه تصور کنید که برنده هستید!

چند دقیقهای در یک محیط آرام و ساکت بنشینید و یا دراز بکشید.

عضالت دست و پاها را سفت کنید و در حالت کشش نگه دارید.

همزمان به آرامی چند نفس عمیق بکشید.
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بدترین موقعیتی را تصور کنید که توانستهاید بر آن پیروز شوید.

به خاطر بیاورید که چطور توانستید بر آن اوضاع مسلط شوید.

چه اقداماتی انجام دادید که بیشترین کمک را به شما کرد.

به خودتان قول بدهید که وقتی با شرایط سختی روبرو شدید ،دستپاچه

شما توانایی مدیریت و کنترل شرایط استرسزا را دارید.
شما در گذاشته موفق عمل کردهاید.

همیشه تصور کنید که برنده هستید.

این تکنیک فوقالعاده اس��ت و من گاهی اوقات از آن اس��تفاده میکنم و نتایج

مثبت و خوبی را میگیرم.
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و مضطرب نشوید.

همین االن انجامش بده!..................................................................................
صبح و شب 5 ،تا  10دقیقه تصویرسازی ذهنی مثبت انجام دهید.
همین االن هم میتوانید به مدت  2دقیقه این تکنیک را انجام دهید.
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افکار ناخواسته را متوقف کنید.
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گاهی اوقات الزم است که برای متوقف کردن افکار منفی ،ذهن خود را آرام کرده

و افکار مثبت را جایگزین آن کرده یا فقط حواس خود را پرت کنید .البته من به جای

افکار منفی ،از افکار مزاحم یا افکار ناخواسته استفاده میکنم.

وقتی که افکار مزاحم ذهنم را درگیر میکند ،در اولین اقدام سعی میکنم حواس

خودم را پرت کنم و به موضوع دیگری فکر کنم .چندین نفس عمیق میکش��م و

وقتی که کمی آرام شدم ،در اقدام بعدی ،افکار مثبت را تصویرسازی کرده و آنها را
با افکار مزاحم جایگزین میکنم.
حواس خود را پرت کنید!

همانطور که گفتم یکی از س��ادهترین راهه��ای متوقف کردن افکار مزاحم ،پرت

کردن حواس است .شاید به نظر شما این تکنیک مؤثر نباشد ،اما وقتی یک بار آن را

انجام دهید ،نتایج شگفتانگیز پرت کردن حواس را خواهید دید.

روانشناس��ان میگویند که تمرکز بر دو چیز به طور همزمان خیلی سخت است و

ممکن نیس��ت .اگر هم انجام ش��ود کیفیت خوبی نخواهد داشت .خود شما هم تجربه

کردید که وقتی روی یک موضوع تمرکز میکنید ،آن را بهتر و سریعتر انجام میدهید.

برای مثال ،من وقتی که مش��غول نوش��تن یا مطالعه کتاب هستم ،همه عوامل
حواس پرتی را کاهش میدهم و دقیقاً روی موضوع مورد نظرم تمرکز میکنم ،حاال

اگ��ر بنا به هر دلیلی ،تمرکز خودم را از دس��ت بدهم ،به طور عمدی حواس خودم

را پرت میکنم .از پش��ت میز کارم بلند میشوم ،یک لیوان آب یا یک فنجان چای

میخورم ،چند نفس عمیق میکشم ،تصویرسازی ذهنی مثبت را انجام داده و مسیر

ذهنی خودم را تغییر میدهم .وقتی که حالم خوب شد و آرامش پیدا کردم ،دوباره
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روی موضوع قبلی تمرکز میکنم.

اگر ذهن ش��ما درگیر افکار ناخواسته میشود ،فقط سعی کنید که مسیر ذهنی

خودتان را تغییر دهید .هر کاری که دوس��ت دارید انج��ام داده و روی یک موضوع

دیگر تمرکز کنید.

خودتان میخواهید به لیست زیر اضافه نمایید.

چندین نفس آرام و عمیق بکشید.

تصویرسازی ذهنی مثبت را انجام دهید.
یک لیوان آب یا چای بنوشید.

کتاب مورد عالقه خود را مطالعه کنید.

چند دقیقهای مشغول بازی شوید.
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اگر دوست داشته باشید ،میتوانید از موارد زیر استفاده کنید و یا هر چیزی که

چند دقیقهای در اینترنت جستجو کنید.
چند کشش انجام دهید.

با دوست خود صحبت کنید.
یک پیامک ارسال کنید.
روزنامه یا مجله بخوانید.

تصاویر آرامشبخش ببینید.

موسیقی آرامشبخش گوش کنید.

کلیپ انگیزشی تماشا کنید.

مراقبه کنید (در بخش بعدی توضیح داده شده است).

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

همیشه در ذهن خودتان کارت قرمز داشته باشید و از این تکنیک استفاده کنید.

وقتی که ترس ،استرس و اضطراب وجود شما را فرا میگیرد ،بالفاصله کارت قرمز

را از جیب خود درآورید و آنها را متوقف کنید .موضوع خاص را شناسایی کنید و
پشت کارت قرمز ،نام احساس بد را به همراه شرایط استرسزا ثبت کنید .در وقت و
شرایط مناسب به آنها رسیدگی خواهید کرد.

حاال وقت این است که ذهن خود را با انتخاب احساسات مثبت بمباران کنید و

با قدرت ادامه دهید.

فقط افکار خود را س��رکوب نکنید ،چون باعث بازگش��ت آنها با شدت باالتری

خواهد شد .برای انجام این تکنیک مراحل زیر را گام به گام اجرا کنید.

1 .1افکارتان را بنویسید.
حتماً افکار مزاحم را بنویس��ید و به آنها احترام بگذارید .هیچ وقت سعی نکنید

افکار و احساسات خودتان را سرکوب کنید ،بلکه به آنها توجه کنید و بدانید که این

افکار ناخواسته است .به خودتان استرس وارد نکنید ،اگر آنها را بنویسید کمیآرامتر

خواهید شد.

2.2کارت قرمز در ذهن شما!
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همیشه در ذهن خود یک کارت قرمز داشته باشید .کارت قرمزی که داور مسابقه

به بازیکنان خاطی نشان میدهد!
3.3مکان مخصوص افکار مزاحم!

آنها اختصاص دادهاید ،تا حدودی از ذهن شما دور میشوند .ولی در موعد مقرر و
مکان مخصوص ،حتماً به این افکار رسیدگی کنید ،چون به نظر من این افکار ،نگران

شما هستند و نقش محافظتی بدن را بر عهده دارند .اگر توجه و تمرکزتان را روی
آنها بگذارید و اطمینان دهید که شما کام ً
ال آرام و خونسرد هستید ،خیالشان راحت
شده و شما را رها میکنند!
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وقتی که افکار منفی و مزاحم را بنویسید و بگویید که زمان و مکان مناسبی برای

4.4کلمه “ایست” را فریاد بزنید!

اگر دوباره این افکار به سراغ شما آمدند ،نیازی به جنگیدن ندارید فقط این افکار

را بپذیرید و در دل خود کلمه “ایست” را فریاد بزنید .به افکار مزاحم خود کارت قرمز

نشان دهید ،آنها را از ذهن خود حذف کرده و به دنبال افکار جایگزین مثبت باشید.

5.5افکار جایگزین مثبت

افکار و احساسات مثبت را پیدا کنید و لیستی از آنها تهیه کنید ،تا بتوانید در این

مواقع ،جایگزین مناسبی برای افکار مزاحم و ناراحتکننده داشته باشید .میتوانید از
تصویرسازی ذهنی مثبت که در بخش قبلی صحبت شد ،استفاده کنید.

کارت قرمز را در ذهن خود تصویرس��ازی کنید و کلمه “ایس��ت” را در دل خود

چندین بار با صدای بلند فریاد بزنید .این کار ،به طور موقت افکار ناخواسته را متوقف

میکند .افکار و تصاویر اس��ترسزای شما خیلی قوی هستند و ممکن است دوباره

برگردند ،پس افکار و تصاویر مثبت بسیار قویتری را انتخاب کنید و جایگزین آنها
نمایید.

به این نکته توجه داشته باشید که:
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نوشتن افکار و احساسات ناراحتکننده
و توجه کردن به آنها،
بهترین راه متوقف کردن افکار
و حفظ سالمت جسم و روان میباشد.

مراقبه (مدیتیشن) انجام دهید.

مراقبه یا مدیتیش��ن ( )Meditationرا به عنوان یکی از ابزارهای کاهش استرس

باید در جعبه ابزار خودتان قرار دهید .ش��اید فکر کنید که مراقبه به درد محل کار

ش��ما نمیخورد و در مورد انجام آن کمی تردید داشته باشید .شاید خیلی از اوقات

احساس کردید که ذهن و جسم شما آرام و متمرکز است ،در همان لحظه کاری که

انجام میدهید چیزی شبیه مراقبه کردن میباشد.

برای مثال ،من وقتی به دریا یا یک رودخانه روان نگاه میکنم ،تصاویر آرامشبخش

را تماشا میکنم ،در پشت میزکارم غرق در افکار و احساسات میشوم ،روی اهدافم
تمرکز میکنم ،در یک جای راحت دراز میکشم و یا حالتهای فوقالعادهی دیگری

که هر کدام از ما بارها آن را تجربه کردهایم ،در واقع ،مشغول انجام مراقبه و آرامش
جسم و ذهن هستیم.

مراقبه ،قدمت چندین هزار ساله دارد و در کشورهای شرقی به عنوان وسیلهای

برای جس��تجوی درون و خودشناس��ی و ارتباط با جهان هستی مورد استفاده قرار
میگرفت .اکنون مراقبه به کشورهای غربی هم راه پیدا کرده است و محققان تأثیرات

بسیار مثبت آن را تایید کردهاند .دکتر هربرت بنسون از موسسهی پزشکی بیمارستان

دکونز در ایالت بوستون از اولین کسانی بود که مراقبه را در کشورهای غربی معرفی
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کرده و مردم را با آن آشنا کرد.

مراقبه از تکنیکهای تس��لط بر ذهن میباش��د و اگر روزانه به مدت  20دقیقه

مراقبه کنید به شادی و آرامش عمیقی دست خواهید یافت .مراقبه بهترین داروی
آرامشبخش اعصاب اس��ت و جسم و ذهن ش��ما را آرام و استرسهایتان را کاهش
ناخواسته و مزاحم را از بین ببرید.

مراقبه یک مهارت اس��ت که با تکرار و تمرین بیش��تر ،توانای��ی کنترل افکار و

احساس��ات ،نگرانیها و استرسهای خود را خواهید داشت و انرژی شما را چندین

براب��ر میکند .مراقبه را به چندین روش میتوانی��د انجام دهید .ولی رایجترین نوع

مراقبه ،ش��مارش نفسها و مراقبه با یک صدا یا کلمه خاص میباش��د که در ادامه
توضیح خواهم داد.
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خواه��د داد .با مراقبه میتوانید افکار و احساس��ات خودتان را کنترل کنید و افکار

فقط به این نکته توجه داشته باشید که با یک بار مراقبه کردن ،مهارتهای شما

افزایش پیدا نخواهد کرد ،بلکه انجام روزانه این تکنیک نتایج فوقالعاده ارزشمندی را

بر جای خواهد گذاشت .ولی من مطمئن هستم که اگر یک بار این تکنیک را انجام
دهید ،نتایج مثبت آن را میبینید و شگفتزده میشوید.
مراقبه چه فایدهای دارد؟

مطالعات انجام شده ثابت کردهاند که مراقبه روی سیستم ایمنی بدن ما تأثیرات

شگفتانگیزی دارد ،بخشی از فواید آن به شرح زیر میباشد .همچنین مزایای بسیار
زیادی برای روح و روان همه افراد دارد.

فشار خون ما را پایین میآورد.

گردش خون بهتر انجام میشود.

تعداد ضربان قلب را کاهش میدهد.

دمای بدن کاهش یافته و کمتر عرق میکنیم.
تعداد تنفس را کاهش میدهد.

هورمونهای استرس ،کمتر ترشح میشوند.
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کمتر نگران و مضطرب میشوید.
شاد و سرحال میشوید.

بیشتر احساس آرامش میکنید.
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با دیگران روابط مؤثر و قویتری برقرار خواهید کرد.
اعتماد به نفس شما را افزایش میدهد.

افکار ناخواسته را کنترل و باعث تمرکز بیشتر میشود.
دستیابی به اهداف آسان تر خواهد شد.
تضمینکننده سالمتی شما خواهد بود.
خودتان را برای مراقبه آماده کنید.

برای این که خودتان را برای انجام یک مراقبه تأثیرگذار آماده کنید ،چند پیشنهاد

برای شما دارم که کمک میکند برای انجام انواع مراقبه آمادگی الزم را داشته باشید.

1 .1یک مکان آرام و ساکت برای مراقبه روزانه خود در نظر بگیرید .همه عوامل

حواس پرتی را به صفر برسانید و برای مدتی کسی مزاحم شما نشود .تلفن ،رایانه،
تلویزیون و  ...را از خود دور کنید.

2 .2سعی کنید یک زمان معین برای انجام مراقبه اختصاص دهید .صبح که

از خواب بیدار میشوید و شب که میخواهید بخوابید ،بهترین زمان میباشد.

3 .3ب��ا افزایش مه��ارت و توانمندی خود در هر زم��ان و مکانی قادر به انجام
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مراقبه خواهید بود.

4 .4در یک حالت آرام و راحت بنش��ینید یا دراز بکش��ید .به طوری که برای

مدت  15دقیقه بتوانید در آن حالت باقی بمانید.
5 .5چشمان خود را ببندید.

7 .7تمرکز کنید .روی یک کلمه خاص ،صدا ،تصویر آرامشبخش ،حس زیبا،

فکر خوب ،یا یک شیء مورد عالقه متمرکز شوید.

8 .8اف��کار مزاحم را بپذیرید و تمرکز خ��ود را حفظ کنید .وقتی که در حال

مراقبه هستید ممکن است تصاویر و افکار ناراحتکننده و ناخواستهای وارد ذهن

شما شوند ،سعی کنید تمرکز خودتان را حفظ کرده و به آنها توجه کنید .این
اف��کار را کام ً
ال واضح ببینید و این حقیق��ت را قبول کنید که آنها وجود دارند.

آمپــولاسـرتس

نفس آرام و عمیق بکشید.
6 .6چند ِ

ناراحت نشوید و خودتان را درگیر این موضوع نکنید.

9 .9س��عی نکنید هنگام مراقبه ،زمان را کنترل کنید 15 .تا  20دقیقه زمان

مناسبی است ولی هر وقت احساس ناراحتی کردید ،مراقبه را متوقف و آن را به
زمان دیگری موکول کنید.

1010این تمرین باید بدون هیچ فشار و احساس ناراحتی انجام شود.

1111فقط به مدت یک هفته و هر روز مراقبهی افراد مبتدی را انجام دهید.

1212به خودتان قول بدهید با روزی  2تا  3دقیقه شروع کنید و کم کم به 15
تا  20دقیقه برسانید.

مراقبهی ساده برای افراد مبتدی

این یک تکنیک ساده و عالی برای معرفی و آشنایی با انواع مراقبه است.

1 .1روی یک صندلی راحت بنش��ینید .یا روی یک ف��رش یا پتوی نرم دراز

بکشید.

2 .2چشمانتان را ببندید.

3 .3برای کنترل تنفس خود هیچ تالش��ی نکنید .فقط خیلی ساده و طبیعی
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نفس بکشید.

4 .4روی نفس کشیدن خود تمرکز کنید.

5 .5در هر دم و بازدم خود ،به حرکات بدن توجه کنید.
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6 .6با هر نفسی که میکشید ،اکسیژن را به تمام اندام های بدن خود میرسانید

و تک تک سلولهای بدن را به حرکت در میآورید.

7 .7با هر نفسی که بیرون میدهید ،دیاکسیدکربن و گازهای اضافی را از بدن

خود خارج میکنید.

8 .8حرکات شانهها ،شکم ،قفسه سینه و سایر اندامهای بدن را ببینید و حس

کنید.

9 .9اگر ذهن ش��ما آشفته است ،باز هم نفس بکشید و با دقت بیشتری روی

اعضای بدن تمرکز کنید.

1010از خالق تک تک سلولهای بدن خود سپاسگزار باشید و از اعماق وجودتان
با او ارتباط برقرار کنید.

همین االن انجامش بده!..................................................................................
این مراقبه را همین االن روی یک کاغذ بنویسید و انجامش دهید.
در ابتدا میتوانید فقط به مدت یک هفته و روزانه  2تا  3دقیقه این تکنیک را
انجام داده و سپس کم کم این زمان را افزایش دهید.
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مراقبهی شمارش نفسها

این مراقبه بر اس��اس تکنیکها و تمرینهای تنفسی که در مباحث قبلی گفته

شد ،انجام میگیرد .یکی از شیوههای پایه و رایج مراقبه ،شمارش تنفس میباشد.
صاف نگه دارید و گردن را خم نکنید .لباسهای راحتی بپوشید.

2 .2چش��مان خود را ببندی��د .بدن خود را از وجود ه��ر گونه انقباضی کام ً
ال

بررسی کنید.

3 .3نفسهای آرام و عمیق بکش��ید .نفسهای شکمیکه در بخش تمرینات

تنفسی آموختید.

4 .4روی نفس کشیدن تمرکز کنید .وقتی نفس را از بینی به داخل بدن خود
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1 .1آرام و راحت بنشینید .روی یک صندلی یا بالش نرم بنشینید .پشتتان را

وارد میکنید ،عدد شماره  1را بشمارید .هوا را از بینی خارج کرده و دوباره نفس
بکشید و عدد شماره  2را بشمارید .تا عدد شماره  10ادامه بدهید.

5 .5دوباره از ش��ماره  1شروع کنید .اگر ش��مارش کردن را فراموش کردید،

ناراحت نشوید .هدف ،تمرکز کردن است.

6 .6اگر افکار مزاحم و ناخواس��ته به سراغ شما آمدند ،آنها را متوقف نکنید.

اجازه دهید این افکار از ذهن ش��ما عبور کنند و دوباره به شمارش تنفس ادامه

بدهید.

موفقیت در تمرکز کردن ،بدون هیچ گونه
مزاحمتی نیاز به تکرار و تمرین دارد.
به کار خود ادامه دهید و روزانه حداقل
 20دقیقه مراقبه انجام دهید.
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همین االن انجامش بده!..................................................................................
همین االن مراقبهی شمارش تنفس را انجام بده!
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با دو دقیقه شروع کنید .به تدریج مدت زمان این تمرین را به  20دقیقه افزایش
دهید.
روزی دو بار و هر بار به مدت  10دقیقه این تکنیک را انجام دهید.

مراقبه با یک صدا یا کلمه خاص

یکی از مراقبههای دوس��ت داش��تنی که در کالسهای یوگا هم انجام میشود،

مراقبه با یک صدا یا کلمه خاص میباشد .به این نوع مراقبه ،مانترا هم گفته میشود.

مانترا یک کلمه هندی اس��ت و از دو کلمه ،مان به معنی فکر کردن و ترا به معنی

حفظ کردن یا آزاد ساختن تشکیل شده است .برای انتخاب یک صدا یا کلمه خاص

حساسیت نداشته باشید ،هر کلمه یا صدایی را که به شما آرامش میدهد ،انتخاب

کنید .برای مثال ،کلمه «یک»« ،عشق»« ،آرامش» ،و یا حتی گفتن یکی از ذکرهای
خداوند انتخابهای مناسب و خوبی میباشند.

این کار به شما کمک میکند تا افکار مزاحم خاموش شوند و ذهن خود را متمرکز

کنید.

1 .1روی یک صندلی راحت بنش��ینید .میتوانید روی یک پتوی نرم یا فرش دراز
بکشید.

2 .2عوامل حواس پرتی را حذف کنید و آرامش خود را حفظ کنید.
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3 .3چشمانتان را ببندید.

4 .4نفسهای شکمیآرام و عمیق بکشید .سعی کنید ذهن خود را پاک کنید.
 105 .5بار نفسهای عمیق شکمیرا انجام دهید.

6 .6بدن خود را از وجود هرگونه تنش و انقباضی بررسی کنید.

به صورت آرام تکرار کنید .میتوانید با صدای بلند ش��روع کنید سپس آهسته
تکرار کرده و در انتها ،در ذهن خود این کلمه را تکرار نمایید.

8 .8کلمهای را که تکرار میکنید ،در ذهن خود تصویرسازی کرده و به طور واضح
و شفاف ببینید.

9 .9بارها و بارها کلمهی مورد نظرتان را تکرار کنید .اگر افکار مزاحم و ناخواسته به
س��راغ شما میآیند و تمرکزتان را برهم میریزد ،نیاز به متوقف کردن ندارید.
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7 .7روی تنفس خود متمرکز شوید و کلمه یا صدای خاصی را که انتخاب کردهاید،

آگاه باش��ید و به آن افکار توجه کنید ،س��پس به آرامی ذهن خود را به سمت

کلمهای که تکرار میکردید ،هدایت کنید.

1010سعی کنید در هفته چندین بار این تکنیک را انجام بدهید.

همین االن انجامش بده!..................................................................................
فقط مراقبه کنید.
برای انجام مراقبهی خود نیاز به برنامهریزی ندارید .روزی  5دقیقه مراقبه کردن
بهتر از روزی  10دقیقه برنامهریزی برای انجام تکنیکهای مراقبه است.
مراقبههای کوتاه دو دقیقهای داشته باشید.
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از ه��ر زمانی برای انجام تکنیکهای مراقبه اس��تفاده کنید .تکنیکهای مراقبه
طوری هستند که در هر زمان و مکانی قادر خواهید بود آنها را انجام دهید .حتماً در

طول روز زمانهای مرده بسیار زیادی را دارید ،من از این زمانها برای انجام مراقبه،

آمپــولاسـرتس

زیاد استفاده میکنم.

برای مثال میتوانید در زمانهای زیر مراقبه انجام دهید.

در تاکسی نشستهاید و منتظرید به مقصد برسید.
در اتوبوس یا مترو هستید.

در مطب دکتر منتظرید تا نوبت شما شود.
در صفهای طوالنی مدت ایستادهاید.
در یک جلسه خستهکننده هستید.

در هر زمانی که شما دوست دارید ...
مراقبه به روش استیو جابز

استیو جابز را می شناسید؟ به احتمال زیاد این فرد موفق و تأثیرگذار در تکنولوژی

و بنیانگذار اپل را میشناسید .با یک جستجوی ساده در اینترنت میتوانید زندگینامه
ایشان را بخوانید .اما چیزی که برای من اهمیت زیادی دارد ،بررسی راز موفقیت این

افراد مشهور و موفق و روشهای دستیابی به آرامش توسط آنهاست .چگونه شرایط

سخت و استرسهای زیادی را که داشتند ،تحمل میکردند؟

استیو جابز یکی از این افراد موفق ،از یک روش خاص مراقبه برای پرورش ذهن

خود استفاده میکرد .او عالوه بر این که در دنیای تکنولوژی پیشتاز بود در پرورش
مغز خود و استفاده از آن مهارت باالیی داشت.

روشی که او برای کاهش استرس ،افزایش خالقیت و نوآوری و در نتیجه افزایش

کارایی استفاده میکرد« ،مراقبهی حضور در لحظه»  یا تمرکز حواس نام دارد .حضور
در لحظه ،یکی از اصطالحات روانشناسی میباشد .یعنی عمدا ً به زمان حال توجه
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کنیم و گذش��ته و آینده را رها کنیم و حقیقت را بپذیریم .تمرکز کنیم ،ببینیم که

االن در ذهن ما چه میگذرد و روی آنها تسلط پیدا کنیم.

شاید بپرسید حضور در لحظه چه کمکی میکند؟ اگر اجازه دهید چندین مورد

را با هم بررسی میکنیم.

افکار منفی و مزاحم را از خود دور میکنید.
خشم خود را کنترل میکنید.
مهربانتر میشوید.
کنجکاو میشوید.

ذهن شما خالقتر میشود.

قدرت ماورایی دارد و به شما انرژی میدهد.
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تمام حقایق را میپذیرید.

روی مغز خود تسلط پیدا میکنید.

استرسهای در لحظهی شما را کاهش میدهد.
بیخوابی را از بین میبرد.

مسائل روزمره زندگی را به راحتی حل خواهید کرد.
میزان بازدهی شما افزایش مییابد.

شاد و بانشاط شده و انگیزه بیشتری پیدا میکنید.
احساس آرامش عجیبی وجود شما را فرا میگیرد.

مراقبه استیو جابز را طبق مراحل زیر انجام دهید.
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مرحلهی اول

 )1یک مکان آرام و س��اکت را انتخاب کنید .روی یک بالش نرم مطابق تصویر

باال ،بنشینید.

 )2ستون فقرات و گردن خود را عمود کنید به طوری که به پشت شما فشاری

وارد نشود.

 )3نفس عمیق بکشید .چشمان خود را ببندید.
 )4به ندای درون خود گوش کنید.

 )5افکاری را که همیشه در ذهن پچ پچ میکنند ،متوقف نکنید .افکار و احساسات

منفی و مزاحم ،نگرانی ،همس��ر ،فرزند ،کار ،موبای��ل ،رایانه ،تلویزیون ،چک بانک،

قبوض و اقس��اط پرداخت نشده ،اجاره خانه و  ...نمونههایی از این افکار هستند .در
واقع به همه این موارد« ،ذهن بازیگوش» گفته میشود.

س��عی نکنید ذهن بازیگوش خود را متوقف کنی��د ،ذهن بازیگوش ما مثل یک

میمون میباش��د و از شاخهای به شاخهی دیگر پریده و افکار را تکرار میکند .تنها

کاری که باید انجام دهید این است که به مدت یک هفته و روزی  5دقیقه به جای

متوقف کردن میمون بازیگوش به آن توجه کنیم.
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همین االن انجامش بده!..................................................................................
به ذهن بازیگوش خود توجه کنید!
روزانه  5دقیقه به ذهن بازیگوش خود که از فکری به فکر دیگر پرسه میزند،
فقط توجه کنید و آنها را متوقف نسازید.
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به مدت یک هفته مرحلهی اول مراقبه به روش استیو جابز را انجام دهید.

مرحلهی دوم

 )1بعد از یک هفته از مرحله ی اول ،باز هم سعی نکنید ذهن بازیگوش را متوقف

کنید!

 )2مراحل یک تا چهار مرحلهی اول را انجام دهید.

 )3حاال به ذهن آرام خود توجه کنید .ذهن آرام ،قسمتی از مغز است که برخالف

ذهن بازیگوش ما ،آرام و ساکت است و با تفکر تصمیم میگیرد .سعی کنید به ذهن
آرام خود گوش دهید .این ذهن همه چیز را میبیند ،میشنود و حس میکند .حتی

زمانی که ذهن بازیگوش ،شما را خسته کرده است ،ذهن آرام ،با آرامش فکر میکند

و همیشه حضور دارد.

 )4وقت��ی که از حضور ذهن آرام خود آگاه ش��دید ،او را صدا بزنید و به او توجه

کنید .ذهن آرام شما ،ذهن بازیگوش را ساکت خواهد کرد .از ذهن آرام خود بخواهید
که ذهن بازیگوش را آرام کند.

 )5بعد از مدتی تصور کنید که ذهن آرام ش��ما قدرتمندتر ش��ده و بیشتر به آن

توجه کنید .مطمئن باشید که ذهن بازیگوش با حضور ذهن آرام ،ساکت خواهد شد
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و به پچ پچهای خستهکننده پایان خواهد داد.

 )6حاال به نفسهایی که میکشید توجه بیشتری دارید ،هوای روی پوست خود

را حس میکنید و گردش خون را در درون رگهای خود میبینید.
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 )7دوباره به ندای درونتان گوش بدهید .چه احساسی دارید؟

با تمرین بیشتر این تکنیک ،گذر زمان را حس نخواهید کرد و از ارزش حضور در
لحظه ،کام ً
ال آگاه میشوید.

از تصاویر آرامشبخش استفاده کنید.

لیس��تی از تصاویری را که به ش��ما آرامش میدهند ،تهیه کنید و هر روز به آن

تصاویر زیبا بنگرید .برای مثال ،تصاویر رویایی و زیبای طبیعت به من انرژی و آرامش
زیادی میدهند .همچنین در تصویرسازی ذهنی مثبت هم کمک زیادی میکنند.

لیس��تی از تصاویر آرامشبخش را برای شما آماده کردهام که میتوانید از آدرس

وبسایت ما دانلود کرده و از آنها استفاده کنید.

AramRavan.com/SM

خواب خوب شبانه داشته باشید.

خواب خوب ش��بانه یکی از راهکارهای بسیار عالی در کاهش استرس میباشد.

خیل��ی از افراد ،خواب را زمان مردهای در نظر میگیرند و با این که تأثیر زیادی در
زندگی دارد ،به آن اهمیتی نمیدهند و برنامه مناسبی برای خوابشان ندارند.

خیلی از افراد میگویند که خواب راحتی ندارند یا خوابشان سنگین است یا موقع
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بیدار شدن از خواب خیلی خسته هستند و راس ساعت مورد نظرشان نمیتوانند از

خواب بیدار شوند.

دکتر ویلیام دمنت ،متخصص در زمینه خواب میباشد .ایشان چگونگی کار مغز را

در زمان بیداری و خواب ،با استفاده از مثال مدرسه مقایسه میکند.
مختلف را دیده و یا شنیدهاید.

حالت اول :زنگ تفریح بچههاست .سر و صدای زیادی از حیاط مدرسه شنیده

میشود .صدای خنده ،داد و فریاد ،توپ بازی ،آواز خواندن و گفتگوهای دانش آموزان

با همدیگر.

حالت دوم :ساعت درس است و بچهها در کالس نشستهاند .حیاط مدرسه خلوت

و خالی است و هیچ صدایی از آن شنیده نمیشود .سکوت همه جا را فرا گرفته است
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تا به حال ش��ده که از کنار یک مدرسهای عبور کنید؟ به احتمال زیاد دو حالت

و به نظر میرسد که مدرسه تعطیل میباشد .ولی برعکس ،درست در همین زمان

است که فعالیت مهم مدرسه در حال انجام است.

م��ا خواب را مانند حالت دوم مثال مدرس��ه ،دوره زمان��ی بدون فعالیت در نظر

میگیریم و فکر میکنیم که هیچ کار مهمیدر آن صورت نمیگیرد .ولی باید بدانید

خواب زمان مردهای نیست .همچنین خواب زمانی نیست که ما را برای انجام کارهای
مهم روزانه آماده کند .خو ِد خواب ،همان کار مهم است.
خ��واب برای مغز خیلی مفید و مؤثر اس��ت .زمانی که مغز خ��ودش را تغذیه و

س��ازماندهی میکند .مغز و تک تک سلولهای بدن در این زمان عمل پاکسازی را
انجام میدهند و تغذیه و ترمیم میشوند.

پ��س خواب دوره بدون فعالیت نیس��ت و زمان خیلی مؤث��ر و مفیدی برایمان

محس��وب میشود .این زمان را از دست ندهید و یک برنامه خواب منظم و مناسب

داشته باشید.

 30درصد از عمر ما برای خوابیدن صرف میش��ود .ولی چند درصد از افراد خواب

خوب و صحیحی دارند؟ چند درصد از افراد ،شیوههای درست خوابیدن را یادگرفتهاند؟
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خواب بهترین ابزار برای دفع بیماریهای
بدن و تقویت سالمتی میباشد.
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استرسهای زیاد باعث اختالالت خواب شده و فعالیتهای مهمیکه هنگام خواب

باید صورت گیرند ،انجام نمیش��وند .کمبود خواب و خوابهای بیکیفیت ،سرعت

پیر ش��دن را افزایش میدهند و همچنین باعث ضعیف شدن سیستم ایمنی بدن
میشوند.

پیشنهاد میکنم حتی اگر مشکل خواب ندارید ،حداقل دربارهی اهمیت خواب
فکر کنید و تکنیکها و راهکارهای خواب صحیح را یاد بگیرید .خصوصاً در زمانهایی

که عوامل استرسزا ،آرامشتان را بر هم زدهاند.
بیدار شدن از خواب ،راس ساعت!

چکار کنیم که راس س��اعت از خواب بیدار شویم؟ برای این که بتوانیم در زمان

دلخواه که س��اعت را کوک کردهایم از خواب بیدار ش��ویم ،م��ن یک تکنیک و راز
فوقالعاده را که خودم هم از آن استفاده میکنم ،با شما به اشتراک میگذارم.

م��ن فکر میکردم که خیلی از مردم این راهکارها را میدانند و از آن اس��تفاده

میکنند ،ولی وقتی به آنها آموزش میدادم با کمال تعجب مش��اهده میکردم که
این تکنیکها را نمیدانند .در حقیقت بیش از  90درصد مردم از این راز مهم آگاهی

ندارند.

راز اصلی خواب این است که وقتی ما میخوابیم ،در زمانهای مشخصی ،خواب

عمیق و سبک میش��ود .در نتیجه ،زمان بیدار شدن از خواب ،زمانهایی است که
خواب در حالت س��بک میباشد .شاید بپرسید که از کجا بفهمیم چه زمانی خواب
سبک میشود و در آن موقع بیدار شویم؟

باید دورههای زمانی یک س��اعت و نیم ب��رای خواب خود در نظر بگیرید .یعنی
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خواب هر یک س��اعت و نیم یکبار ،عمیق و سبک میشود و در پایان یک ساعت و

نیم به نقطههای سبک میرسد که دقیقاً زمان بیدار شدن از خواب همین جاست!
معموالً در این بازه زمانی یک س��اعت و نیم ،در  45دقیقه اول خواب به س��مت

عمیق شدن میرود و اگر در این زمان بخواهیم بیدار شویم ،نمیتوانیم و گیج هستیم.
برای بیدار شدن در اواخر  45دقیقه دوم میباشد.

برای مثال ،اگر ساعت  10شب بخوابیم و بخواهیم ساعت  6صبح یعنی بعد از 8

ساعت خواب بیدار شویم 5 ،بازهی زمانی به صورت زیر خواهیم داشت:

ساعت  10تا  – 11/30ساعت  11/30تا  – 1ساعت  1تا  – 2/30ساعت 2/30

تا  – 4ساعت  4تا 5/30

یعنی ما نباید ساعت را روی  6صبح کوک کنیم ،چون خواب در حال عمیق شدن
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در  45دقیقه بعدی ،خواب به سمت سبک شدن پیش میرود و مناسبترین زمان

اس��ت ،بلکه بهترین زمان کوک کردن ساعت و بیدار شدن از خواب  5/15تا 5/30

صبح میباشد .پیشنهاد میکنم برای یک بار هم که شده این تکنیک و راز مهم را

امتحان کنید و من مطمئن هستم که سرحال و شاداب از خواب بیدار خواهید شد

و نتیجه فوقالعاده آن را خواهید دید.

از راهنمای زیر استفاده کنید .من بیشتر از این تکنیک استفاده میکنم.
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  12شب تا  6صبح
ساعت  11شب تا  6:30صبح
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ساعت مشخص برای خواب خود داشته باشید.

هر شب ساعت مشخصی را برای خوابیدن در نظر بگیرید .برای مثال ،اگر ساعت

 11به رختخواب میروید ،همیش��ه راس س��اعت  11بخوابید و همه شرایط خوابِ
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خوب را که در ادامه مطالب خواهم گفت ،فراهم کنید.

فقط بدانید که روزهای هفته و تعطیالت هیچ تفاوتی ندارند و باید همان ساعت

مش��خص ش��ده بخوابید .نگویید که خوب فردا جمعه است و من میخواهم امشب

تا س��اعت  2نیمه ش��ب بیدار بمانم و به جای آن تا ل ِنگ ظهر فردا میخوابم .چون

همانطور که س��اعت خواب مشخصی را برای خودتان تعیین میکنید ،باید ساعت
بیدار شدن مشخصی را هم برای خودتان تعیین کنید.

برای خواب خود یک برنامه منظم داشته و به آن پایبند باشید .پیشنهاد میکنم

تا یک هفته ،این برنامه منظم را اجرا کنید تا به عادتهای روزانه شما تبدیل شود.

برای مثال ،برنامه خواب من این است که همیشه و تحت هر شرایطی راس ساعت

 10:30شب بخوابم و ساعت  6صبح از خواب بیدار شوم .البته اگر به دالیل مختلفی

ساعت  12شب بخوابم از تکنیک بازه زمانی یک ساعت و نیم استفاده میکنم و حتماً
ساعت  6صبح از خواب بیدار میشوم.

 7ساعت خواب خوب و با کیفیت برای بدن ما مناسب و کافی خواهد بود .فقط از

تکنیکهای گفته شده استفاده کنید و برای جبران کمخوابیهایی که در طول هفته

داش��تهاید به تعطیالت آخر هفته اعتماد نکنید ،زیرا هیچ تأثیری در جبران کمبود
خواب شما نخواهد داشت.

س��اعت مش��خص برای خوابیدن و بیدار ش��دن از خواب را به عادتهای روزانه

خود تبدیل کنید و نتایج ش��گفتانگیز آن را روی مغز و جسم خود ببینید .یکی از
مهمترین رازهای سالمتی و آرامش روان ،خواب خوب میباشد.

اگر مشغله کاری زیادی دارید ،من به شما توصیه میکنم و هشدار میدهم که:
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به هیچ وجه خواب خود را حذف نکنید
بلکه کارهای دیگر را حذف کنید.

همین االن انجامش بده!..................................................................................
من از امشب برنامهی خواب مشخصی خواهم داشت و هر شب راس ساعت معین
این تکنیک از عادات خوب روزانه من است.
هر شب ساعت  ........................میخوابم.
هر صبح ساعت  ........................بیدار میشوم.
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میخوابم و هر صبح راس ساعت معین از خواب بیدار میشوم.

ساعت درونتان را کوک کنید.

این تکنیک را من بارها امتحان کردهام و به آن اعتقاد دارم .هر ش��ب زمانی که

میخواهید بخوابید ،زمان بیدار شدن از خوابتان را مجسم کنید و بعد بخوابید.

برای مثال ،س��اعت  5یا  6صبح میخواهید بیدار شوید ،یکی از این ساعتها را

مجسم کنید و به خودتان بگویید که من میخواهم سر ساعت  6از خواب بیدار شوم.

سپس سر مبارک را روی بالش گذاشته و بخوابید.

من هر وقت از این تکنیک اس��تفاده میکنم با آرامش بیش��تری از خواب بیدار

میشوم .ساعت درونم را کوک کرده ،بعضی وقتها همزمان ساعت گوشی موبایلم را

هم کوک میکنم .جالب است که قبل از این که ساعت گوشی موبایلم به صدا درآید،
 5یا  10دقیقه قبل ،ساعت درون مرا بیدار کرده است.
خودتان را برای خواب آماده کنید.

با نزدیک شدن به زمان خواب ،بدنتان را برای خوابیدن آماده کنید .اتاق خواب

جداگانهای داشته باشید .کامپیوتر ،موبایل و تلویزیون را به اتاق خواب خود نیاورید.
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حداقل یک ساعت قبل از خواب ،از کار کردن با کامپیوتر دست بکشید و یا تلویزیون
را خاموش کنید.

متاسفانه سریالهای تلویزیونی زمان خواب مردم را مختل کرده است .تا ساعت
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 11ش��ب سریالهای مختلفی از شبکههای متفاوت پخش میش��ود .و بدتر از آن

این است که تا یک ساعت بعد از تماشای سریال مورد عالقهمان تمام ذهن درگیر
میش��ود و به قدری غرق در س��ریال میشویم که خواب از سرمان میپرد .یعنی تا

قس��مت بعدی سریال ،ذهن شما دهها بار سکانسهای بعدی را میسازد و تجزیه و
تحلیل میکند.

من خودم بیش از یک سال است که تلویزیون نگاه نمیکنم و ورودیهای مغزم

را کنترل میکنم .نمیخواهم بگویم که شما هم تماشای تلویزیون را از زندگی خود

حذف کنید .ولی تا حد بسیار زیادی آن را کم کنید.

یک ساعت قبل از خواب ،حتما ً تلویزیون را خاموش کنید.
با خاموش کردن چراغهای اتاق ،به بدن اطالع دهید که وقت خواب است .حداقل

 3س��اعت قبل از خواب ،غذا نخورید و اگر مجبور به خوردن هس��تید غذاهایی را

بخورید که سبوسدار هستند .زیرا هورمونهایی را ترشح میکنند که به خواب خوب
شبانه کمک بیشتری خواهند کرد .برای مثال ،نان یا کلوچههای سبوسدار غذاهای
مختصر و مفیدی هستند.
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همین االن انجامش بده!..................................................................................
خواب خوب شبانه آماده کردهاید؟
آیا خودتان را برای
ِ
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پیشنهاد میکنم از لیست شرایط خواب خوب استفاده کنید.

احساسات منفی را از خود دور کنید.

اگر درگیر احساس��ات منفی روزانه هستی ،راهی برای خالص شدن از شر آنها

پیدا کن .با احساس آرامش بیشتری بخواب.
خیلیها میگویند که اص ً
ال احساسات منفی نداشته باش و آنها را به زبان نیاور.
خودت را در احساسات مثبت غرق کن.

حرف خوبی است به شرط این که بتوانیم خودمان را سرشار از احساسات مثبت

کنیم .ولی به نظر من ،احساس��ات منفی هم جزیی از وجود ما انسانهاس��ت و هر

چقدر بیشتر با آن مبارزه کنیم ،بیشتر لجبازی میکند .راهکار من این است که به

احساسات منفی خودتان هم احترام بگذارید و آنها را شناسایی کنید .در نتیجه ،به
تدریج میتوانید این احساسات را کمتر کنید و احساسات مثبت بیشتری را جایگزین
آنها نمایید.

اگر نمیتوانید به صورت ذهنی آنها را پاک کنید ،یک دفترچه یادداش��ت تهیه

کنید .همه افکار و احساس��ات منفی را در آن بنویس��ید .به احساس��ات منفی خود

بگویید که من برای تو احترام قائلم و یک زمان مناس��ب و مخصوص برایت در نظر
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گرفتهام .ولی االن وقت خواب است و به خودتان بگویید که فردا همه آنها را مرور
خواهید کرد.

حاال احساس��ات ،اهداف و انگیزههای مثب��ت و آرامشبخش را در ذهن خودتان
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تصویرسازی و سپس جایگزین احساسات منفی کنید.

همین االن انجامش بده!..................................................................................
افکار و احساسات منفی من در موقع خواب،
من فردا حتما ً به شما رسیدگی خواهم کرد و االن می خواهم بخوابم.

از عطر و رایحههای خوشبو استفاده کنید.

عطرها و رایحههای خوشبو در حفظ سالمت و تقویت قوای جسمی و روحی ،از

گذشتههای دور رایج بوده است.

اگر به عطر و رایحههای خوشبو حساسیت ندارید ،حتماً در اتاق خوابتان از آنها

استفاده کنید .این کار تأثیرات فوقالعادهای را روی وجود شما خواهد گذاشت.

از بوهای خوش��ی مثل عطر گل س��رخ ،گل بابونه ،اسطوخودوس و یا ترکیبی از

آنها استفاده کنید .مقداری از عطر را روی رختخوابتان اسپری کنید.

این عطرها میتوانند اضطراب ،اس��ترس و بیخوابیهای شما را کاهش دهند و

کیفیت خواب ش��ما را باال ببرند .جالب است که بدانید استشمام این عطرها هنگام

خ��واب ،روی خوابهای��ی که میبینید هم تأثیر میگذارن��د .پس خوب بخوابید و
خوابهای خوش ببینید.
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تصویرسازی کنید.

 )1به پشت بخوابید.

 )2دست و پاهای خودتان را خیلی آرام و آسوده رها کنید.

 )4سرتان را روی یک بالش نرم قرار دهید.
 )5به آرامی چشمهایتان را ببندید.
 )6یک نفس عمیق و آرام بکشید.

 )7حاال تصور کنید که وقتی هوا را آرام از بینیهای خود وارد بدن و سپس خارج

میکنید ،همهی فشارها و ناراحتیهای موجود در بدنتان از پاشنههای پایتان بیرون

ریخته میشود.
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 )3عضالت بدن را شل کنید.

 )8احساس کنید که ناراحتیها و خستگیهای روزانه شما از سر و صورت بیرون

میآیند .سپس به قسمت گردن و شانههای شما رسیده و از آن خارج میشوند .از
طریق قفس��ه سینه به شکم و از طریق ستون فقرات به مهرههای کمر جریان پیدا

کرده و از آن بیرون ریخته میشوند .مسیر بعدی ،استخوانهای ران میباشد .ادامه
دهید تا به زانوهایتان برسید ،کمی مکث کنید .حاال به سمت پاشنههای پایتان بروید
و تمام ناراحتیها را از سوراخهای ریز کف پا به بیرون انتقال دهید.

همین االن انجامش بده!..................................................................................
ه��ر ش��ب فقط  5دقیق��ه وقت بگذاری��د و از این تکنی��ک فوقالع��اده جذاب و
آرامشبخش استفاده کنید.
مطمئنم که خیلی زود خوابتان میبرد و خواب خوبی را خواهید داشت.
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قرصهای خوابآور ممنوع

اگر میخواهید معتاد ش��وید ،خودتان را از بین ببرید و س�لامتیتان را به خطر

بیاندازید ،از قرصهای خوابآور استفاده کنید!

آمپــولاسـرتس

داروهای خوابآور فقط در کوتاهمدت مؤثر و مفید هستند ،اما در طوالنیمدت به

هیچ وجه اثری ندارند و عوارض بدی را خواهند داشت .بدن به آنها مقاوم میشود و
داروی قویتری را میخواهد .یا بدن شما وابسته به داروی خوابآور میشود و بدون
آن خوابتان نمیبرد.

قبل از این که بخواهید آسانترین راه ممکن یعنی مراجعه به پزشک را انتخاب

کنید ،پیشنهاد مرا قبول کنید! البته به نظر من مراجعه به پزشک بدترین راه است.

چون متأسفانه اکثر پزشکان ،بدون هیچ ضرورتی ،آسانترین راه را انتخاب میکنند
و نسخه شما را میپیچند!

من پیشنهاد میکنم کمی سختیها را تحمل و ابتدا تکنیکها و راهکارهای گفته

ش��ده را امتحان کنید .مطمئن هستم که نتیجه بهتری را خواهید گرفت .به جای

مصرف قرص ،یک برنامه روزانه و منظم برای ورزش کردن انتخاب کنید .برای مثال،
ورزش ایروبیک یا روزانه  30دقیقه پیادهروی و . ...

فق��ط به خودتان ق��ول بدهید که به مدت دو هفته و هر ش��ب  20دقیقه وقت

بگذارید و تمرینات گفته شده را انجام دهید.

اگر نتیجهای نگرفتید حداقل هیچ آسیبی به بدن شما نرسیده است و میتوانید

گزینه دوم ،یعنی مراجعه به پزشک را انتخاب کنید .اگر اختالل و ناراحتی شدیدی
را در وجود خویش احس��اس و فکر میکنید که به مشکالت بیخوابی شما مربوط

هستند ،به پزشک مراجعه کنید.
خواب خوب
شرایط
ِ

 )1شام سبکتری بخورید یا حداقل  3ساعت با زمان خواب فاصله داشته باشد.
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 )2برای شام ،نان و کلوچه سبوسدار بخورید.

 )3یک دوش آب گرم بگیرید.

 )4یک لیوان شیر گرم بخورید.

 )5با خاموش کردن چراغهای اتاق ،به بدن اطالع بدهید که وقت خواب است.
 )7حداقل یک ساعت قبل از خواب از کار کردن با کامپیوتر دست بکشید.
 )8چراغهای اتاق را خاموش کنید.

 )9احساسات منفی را از خود دور کنید.
 )10احساسات مثبت را جایگزین کنید.

 )11از تکنیک بازه زمانی یک ساعت و نیم استفاده کنید.

 )12از تکنیک ساعت مشخص برای خوابیدن و بیدار شدن استفاده کنید.
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 )6حداقل یک ساعت قبل از خواب تلویزیون را خاموش کنید.

 )13تکنیک کوک کردن ساعت درون را به کار بگیرید.
 )14استفاده از قرصهای خوابآور کام ً
ال ممنوع میباشد.

 )15در اتاق خواب خودتان از عطر و رایحههای خوش استفاده کنید.

 )16ورزش منظم روزانه را فراموش نکنید.

 )17سعی کنید بدون ساعت زنگدار از خواب بیدار شوید.
 )18پرخوری نکنید.

 )19خوابیدن روی شکم ،بدترین نوع خوابیدن است.

 )20خواب نیمروزی در کاهش استرس نقش زیادی دارد.

 )21دمای اتاق خوابتان را تنظیم کنید .نه خیلی گرم و نه خیلی سرد.

 )22تشک مناسب و راحتی تهیه کنید .نه خیلی سفت و نه خیلی نرم.
 )23سیگار نکشید.

 )24چای ،قهوه ،نوشابه و شکالت مصرف نکنید.

1 -1یک موسیقی آرامشبخش را پیش از خواب گوش کنید.

2 -2مصرف مایعات را قبل از خواب کاهش دهید.
3 -3تصویرسازی را فراموش نکنید.
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4 -4از بحثهای متفرقه هنگام خواب جدا ً خودداری کنید.
5 -5از عطر و رایحههای خوشبو استفاده کنید.

6 -6از رنگهای آرامشبخش در اتاق خواب استفاده کنید.
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نقش تغذیه در کاهش استرس

غذایی که میخورید روی میزان اس��ترس شما تأثیرگذار میباشد .تناسب اندام

یکی از مهمترین گزینههای مدیریت اس��ترس است و باید به عنوان یک ابزار قوی
مورد استفاده قرار گیرد.

این سه نکته را هنگام غذا خوردن رعایت کنید:

چه چیزی میخورید؟ چه وقت میخورید؟ چگونه میخورید؟
من وقتی به نقش مهم تناسب اندام در کاهش استرس پی بردم ،تصمیم گرفتم

با توجه به بیست کیلوگرم اضافه وزن ،اقدام کنم .در مدت دو ماه توانستم هفت کیلو
وزنم را کاهش بدهم و احساس بسیار خوبی داشتم و همچنان تالش میکنم تا به
وزن ایدهآل و تناسب اندام برسم.

وقتی که بدن به خاطر تغذیه نامناس��ب و عدم تناس��ب اندام تحت فش��ار قرار

میگیرد ،سیس��تم دفاعی ب��دن در برابر انواع بیماریها ضعیف و ناتوان میش��ود.
پاسخهای شما در برابر استرس کام ً
ال متفاوت خواهد بود و نمیتوانید به طور مؤثری
استرستان را مدیریت کنید.

چه چیزی؟ چه وقت؟ چگونه؟
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یکی از مهمترین عادات روزانه ما غذا خوردن است که متأسفانه هیچ گونه توجهی

به آن نداش��ته و فاقد عادات غذایی خوب هس��تیم .نمیدانی��م چه چیزی برای ما

مفید و مقوی اس��ت و چه چیزهایی را باید بخوریم و چه نخوریم! اگر هم میدانیم

اهمیتی نمیدهیم! به زمانهای خوردن خود اهمیت نمیدهیم و در این مورد خیلی
میکنیم و شام بسیار سنگینی میخوریم.

هنر آهسته غذا خوردن را بلد نیستیم و همیشه عجله داریم و زمان خیلی کمیرا

به آن اختصاص میدهیم .چون میخواهیم به برنامههای دیگر خود رسیدگی کنیم
ولی نمیدانیم که غذا خوردن مهمترین برنامه زندگی روزانه ما محسوب میشود.

میدان��م که به اندازهی کافی اس��ترس دارید ولی بدانید که ش��یوه غذا خوردن

شما یعنی این که چه چیزهایی را انتخاب کرده و بخورید ،چه اوقاتی را به خوردن
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نامنظم هستیم .برای مثال ،اصلیترین وعده غذایی یعنی صبحانه را اکثر اوقات حذف

اختص��اص دهید و چگونه بخورید ،تأثیر بس��یار زیادی در روند کاهش اس��ترس و
افزایش تواناییهایتان خواهد داشت.
رابطهی بین مغز و غذا خوردن

بین غذا خوردن و حاالت روحی ما رابطهای وجود دارد .این رابطه به خاطر ترشح

هورمونهایی به نام سروتونین میباشد که به طور طبیعی در مغز به وجود میآید.
تغییر میزان این هورمونها تا حد بسیار زیادی تعیینکننده احساسات ما میباشد.

یک رژیم غذایی مناس��ب ،باعث سالم و جوان ماندن مغز ،حتی در دوران پیری

خواهد شد.

از مغز و عملکرد آن مراقبت کنید.
چه غذاهایی را انتخاب کنم؟

کربوهیدراتها یا همان مواد قندی مرکب را جایگزین مواد قندی س��اده کنید.

مواد قندی مرکب ،از ترکیب انواع مختلف قندها تشکیل شده است که دیرتر تجزیه و
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هضم میشوند ،در نتیجه انرژی بیشتری را برای مدت زمان طوالنیتر در اختیار بدن
قرار میدهند .مواد قندی ترکیبی ،برای تبدیل شدن به انرژی ،مدت زمان بیشتری
را نیاز دارند و دائماً توس��ط بدن استفاده میشوند .در نتیجه ،به مقدار خیلی کمی
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نسبت به مواد قندی ساده ،در بدن ذخیره میگردند.

مواد غذایی قندی ترکیبی مثل نان س��بوسدار ،غالت ،س��یب زمینی ،میوهها،

سبزیجات و  ...باعث افزایش میزان هورمون سروتونین مغز میشود و احساس بهتری

به شما میدهد .ولی مصرف بیش از حد آن هم برای بدن سم است .همیشه تعادل
را برقرار کنید.

مواد غذایی قندی س��اده موجود در ش��کالت ،نوش��ابه ،غذاهای خیلی شیرین،

مصرف بیش از حد ش��کر و  ...نیز باعث ترش��ح هورمون فوق میشوند با این تفاوت
که فقط در کوتاهمدت احساس شما را بهتر میکنند ،اما در بلندمدت احساس شما
را بدتر خواهند کرد.

پروتئینه��ا را فراموش نکنید .غذاهای پروتئیندار عملکرد مغز را باال میبرند و

سلولهای آسیبدیده را ترمیم میکنند .پروتئینهای حیوانی در تخم مرغ ،ماهی،

گوشت سفید ،پنیر و شیر و پروتئینهای گیاهی در غالت و حبوبات وجود دارند.

س��بزیجات با برگهای س��بز به صورت خام یا پخته ،مقاومت ب��دن را در برابر

تأثیرات منفی استرس افزایش میدهند.

پتاسیم هم یکی از مواد مورد نیاز بدن است .موز منبع بسیار خوبی برای پتاسیم

میباشد.

ویتامین ث یا  cبه کاهش اس��ترس کمک بس��یار زیادی میکند .بدن ما به این

ویتامین نیاز بیشتری دارد .ویتامین ث به دلیل حساس بودن به نور خورشید ،هوای
خشک و حرارت و همچنین منابع کم ،اهمیت فراوانی دارد .با گذشت زمان خاصیت
آن هم کمتر میشود .این ویتامین ،مقاومت بدن را در برابر عوامل بیماریزا افزایش

میدهد و پس از موقعیتهای اس��ترسزا ،هورمونهای اس��ترس را به حالت تعادل
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برمیگرداند و میزان فشار خون را کاهش میدهد.

خستگی و ضعف ،بیحالی ،درد مفاصل ،درد استخوان ،گرفتگی عضالت و بسیاری

از عالئم دیگر ،به دلیل کمبود ویتامین ث بدن میباشد.

ویتامین ث در انواع مرکبات مثل پرتقال و نارنگی ،گوجه فرنگی ،توت فرنگی ،گل

چه وقتهایی غذا بخورم؟

برای خود من بارها پیش آمده که وقتی استرس زیادی داشتم ،احساس گرسنگی

هم به س��راغ من میآمد و قدرت انتخاب غذایی را که میخوردم ،نداش��تم .کیک،

بیس��کوئیت ،شیرینی ،شکالت ،بس��تنی ،پیراش��کی ،پیتزا و  ...فقط چند ثانیه به
ش��ما احساس آرامش میدهند ،ولی متأسفانه استرس شما را با شدت بیشتری باز
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کلم ،فلفل سبز و  ...وجود دارد.

میگردانند.

از احساسات خودتان آگاه شوید و بدانید هر وقت که نیاز به خوردن چیزی دارید،
آیا واقعاً گرسنه هستید یا به احتمال زیاد دچار استرس شدهاید.

از این پس ،قبل از خوردن هر چیزی ،اولین کاری که انجام میدهید این است که

یک نفس عمیق بکشید ،صبر کنید و احساسات خودتان را بررسی کنید .حاال این
سوال را از خودتان بپرسید" :آیا واقعاً گرسنه هستم؟ یا احساس بدی دارم؟"

اگر احساس بدی دارم ،آن را بیان کنم و ارتباط بین استرس و غذا خوردن را برای

یک لحظه قطع کنم .با این کار ،انگیزه خودتان را باال خواهید برد.
صبحانه را حتماً بخورید و ناهار را فراموش نکنید .صبحانه یکی از وعدههای مهم

روزانه ما میباش��د که به هیچ وجه نباید آن را حذف کنید .حذف صبحانه توانایی
شما را در برابر استرسهای روزانه کاهش خواهد داد .ناهار هم انرژی مابقی روزتان را
تأمین میکند .ولی یادتان باشد که پرخوری نکنید .خوردن یک ناهار سنگین باعث

خوابآلودگی شما در ساعات بعد از ظهر شود.

وعدههای غذایی کوچکتر و سبکتری را انتخاب کنید".
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چگونه غذا بخورم؟

اولین کاری که قبل از غذا خوردن باید انجام دهیم ،شستشوی دستها میباشد.

همه میدانیم ،ولی اکثر افراد انجام نمیدهند.
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آهسته غذا بخورید و عجله نداشته باشید .قبل از این که سیر شوید از غذا دست

بکشید.

بس��یاری از م��ا ،هنگام غذا خوردن عجل��ه زیادی داریم و ب��ا آرامش کامل غذا

نمیخوری��م .این کار باعث افزایش وزن و چاقی خواهد ش��د .ما غذا میخوریم که

مقاومت بدن را باال ببریم و یکی از فواید آن کاهش استرس میباشد .پس ،چرا زمان

اندکی را صرف غذا خوردن میکنید؟

همین االن انجامش بده!..................................................................................
این لیست را تکمیل کنید .بنویسید که:
چه چیزهایی ،چه وقتهایی و چگونه میخورید؟

ورزش نکنید ،فعالیت کنید!

ورزش کلمه ای اس��ت که همه ما آن را می شناسیم و میدانیم که باید به طور

منظم ورزش کنی��م .ولی زمانی را برای آن اختصاص نمیدهیم ،چون این کلمه را
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دوست نداریم .من پیشنهاد میکنم به جای کلمه ورزش ،کلمه فعالیت را جایگزین

کنیم .ورزش به صورت حرفهای دنبال میش��ود ،ولی فعالیت برای آرامش جسم و

روان کاربرد دارد و هر فردی میتواند روزانه حداقل  30دقیقه به صورت مفید و مؤثر

فعالیت کند.

ضربان قلب را پایین میآورد و تنفس ش��ما را آرام میکند که همگی از نشانههای
کاهش استرس هستند.

من صبحها ساعت  6صبح از خواب بیدار میشوم و به دریاچهای که در نزدیکی

محل س��کونتم قرار دارد ،میروم و در آن مکان با یک گروه ورزشی که در آن عضو

هستم ،هر روز به طور مستمر و منظم حدود یک ساعت فعالیت میکنم .روزهایی
که در آن گروه حضور دارم هیچ استرسی را تجربه نمیکنم و با انرژی و انگیزه بسیار
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فعالیت کردن یکی از بهترین راههایی است که فشار خون را کاهش میدهد ،تعداد

باالیی امور روزمره خودم را انجام میدهم و آرامش عجیبی دارم .وقتی ورزش میکنم

احساس خیلی خوبی دارم و از لحاظ روحی و روانی بسیار بهتر و آرامتر هستم.

ورزش یا همان فعالیت کردن ،باعث ترشح هورمونهایی میشود که به طور کام ً
ال

طبیعی به آرامسازی مغز کمک میکنند و همیشه احساس شادابی ،نشاط و سالمتی

را به ش��ما انتقال میدهند .در نتیجه ،آرامش شما بیشتر میشود و با استرسهای

روزانه خود به طور مؤثری روبرو میشوید و به راحتی آنها را مدیریت میکنید.

فعالیتهایی که باعث تحرک یا عرق ریختن شما شوند به عنوان ورزش مناسب

و منظم روزانه محسوب میگردند .به کلمه ورزش فکر نکنید و فعالیتهای زیر را در
برنامه روزانه خودتان قرار دهید.

1 .1حمام طوالنیمدت بسیار لذتبخش است.

2 .2حداقل روزی  30دقیقه پیادهروی کنید.

3 .3اگر در منزل نشستهاید و در حال خواندن این کتاب یا تماشای تلویزیون

هستید ،همین االن چند حرکت دراز و نشست انجام دهید .چند حرکت شنا
بروید .باال و پایین بپرید.

4 .4فعالیتهای کششی انجام بدهید.
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5 .5دوچرخه سواری کنید.
6 .6شنا کنید.
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7 .7تا محل کارتان پیاده بروید .تند تند قدم بردارید.
8 .8فعالیتهایی را که دوست دارید حتماً انجام دهید.
9 .9عضو یک تیم ورزشی شوید.

1010انجام تکنیکهای مراقبه ،آرامسازی و تنفس بسیار مناسب هستند.

به خودتان انگیزه بدهید.

روحیه خودتان را دگرگون کنید و همیشه دنبال کسی نباشید که به شما انگیزه

بدهد .خودتان اقدام کنید.

اگر روحیه بدی دارید ،آن را قبول کنید و سعی کنید که به اعضای دیگر بدنتان

انتشار ندهید .شما میتوانید کنترل بدن را در دست بگیرید .ورودی مغزتان را کنترل
کنید و آن را با اندیشهها و تصویرسازیهای مثبت بمباران کنید.

اگر نمیتوانید روحیه بد را از خودتان دور کنید ،تکنیک زیر را انجام دهید.
همین االن انجامش بده!..................................................................................
روزانه  15دقیقه به خودتان وقت بدهید که بیچارگیها و بدبختیها را احساس
کنید! چه نتیجهای گرفتید؟ چه احساسی دارید؟ بنویسید.
حاال کارت قرمز را نشان دهید!
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کاملگرا نباشید ولی کمالگرا باشید!

و ای��رادی انجام بدهید .در حقیقت به خاطر این ویژگی هیچ وقت کاری را ش��روع

نمیکنید و یا اگر کاری را شروع کنید هیچ وقت آن را به پایان نمیرسانید.
ولی کمالگرایی کام ً
ال متفاوت اس��ت .کمالگرایی یعنی شما در مسیر رسیدن

به مقصود هر کاری را انجام میدهید و دائم در حال یادگیری دانش میباش��ید .در

واقع مسئولیت صددرصد اشتباهات خود را میپذیرید و دست از تالش و تمرین بر
نمیدارید تا پلههای موفقیت را یکی پس از دیگری طی کنید.
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کاملگرایی یعنی این که میخواهید همه چیز را به طور کامل و بدون هیچ عیب

در کاملگرایی ،بعد از مدتی اس��ترس زیادی خواهید داش��ت به خاطر این که

احس��اس خیلی بدی نس��بت به خودتان دارید .ولی در کمالگرایی از استرسهای

مثبت خود استفاده میکنید و با ترسهای خود روبرو شده و اقدام میکنید .البته اگر
در اینترنت جستجو کنید کاملگرایی را به عنوان کمالگرایی میشناسند و کلمهای
با نام کاملگرایی وجود ندارد .اگر اطالعات بیشتری میخواهید ،کلمات کمالطلبی
یا کمالگرایی را جستجو کنید.

برای مثال ،اگر ادیسون در گوشهای نشسته ،فقط فکر میکرد و به دنبال اختراع

یک چیز کامل بود ،آیا المپی اختراع میشد .او  999بار اقدام کرد و دست از تالش

نکشید و باالخره در هزارمین بار موفق شد .جالب است ،وقتی از او پرسیدند که شما

 999بار شکس��ت خوردید ولی چرا باز هم ادامه دادید؟ ایشان جواب دادند که چه

کسی گفته من شکست خوردم ،من به هیچ وجه شکست نخوردم ،بلکه  999راه را
یاد گرفتم که از آن طریق نمیتوان المپ ساخت!

"اقدام کردن ،خیلی بهتر از ماندن و فکر کردن است".
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فقط این نکته را فراموش نکنید که کاملگرا نباشید ولی کمالگرا باشید .همیشه

برای یادگیری و رشد خود اقدام کنید .گامهای کوچک بردارید و اقدام کنید .عالی
بودن را انتخاب کنید و خیلی خوب و مؤثر عمل کنید .مطمئن باشید که اگر تنها ده
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درصد از نفر اول شغل خود بهتر عمل کنید ،در حوزه کاری خود نفر اول خواهید شد.

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

همین االن انجامش بده!..................................................................................
شما کمالگرا هستید یا کاملگرا؟ بنویسید که چه ویژگیهایی را دارید.
اقدام میکنید یا فقط فکر میکنید.
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حداقل روزی  8لیوان آب بنوشید.

و در طی روز ،آب مناس��ب و کافی به بدن خود نمیرس��انند .اگر نظر اکثر پزشکان

را بپرسید و یا کمیدر سایتها و کتابهای معتبر جستجو کنید ،خواهید دید که
توصیه شده است ،افراد سالم و معمولی ،حداقل روزی  8لیوان آب بنوشند.

اکثر افراد باور نمیکنند که قبل از هش��دار دادن بدن و تشنگی باید آب نوشید.

بنابراین منتظر میمانند تا هر وقت که احس��اس تش��نگی کردند ،آب بخورند .ولی
متأسفانه این زمان ،کمیدیر است .در ضمن قهوه ،نسکافه ،چای و  ...جایگزینی برای
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خیلیها عقیده دارند وقتی بدن نیاز به آب داشته باشد ،خودش هشدار میدهد

آب نیستند و جزو  8لیوان آب توصیه شده روزانه محسوب نمیشوند.

من سعی میکنم که روزانه  10لیوان آب بخورم و اولین لیوان را بعد از بیدار شدن

از خواب با یک لیوان آب ولرم و اضافه کردن چند قطره آبلیمو ،البته اگر لیمو ترش
تازه باشد بهتر است ،شروع میکنم .واقعاً لذتبخش است .من بازه زمانی یک ساعت

و نیم تا دو س��اعت را برای خودم در نظر گرفتم و قبل از این که احس��اس تشنگی

کنم ،آب میخورم.

پیشنهاد نمیکنم کاری را که من انجام میدهم شما نیز انجام دهید ،میتوانید

با پزشکان متخصص مشورت کنید .فقط قبل از این که احساس تشنگی کنید آب
بخورید  .

روزانه  6دقیقه از پلهها باال بروید که باعث افزایش عمر میشود.

یک تحقیق بس��یار خوبی در دانش��گاه جان هاپکینز انجام شده است که نشان

میدهد:
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"باال رفتن از پلهها ،روزانه فقط  6دقیقه،
میتواند  2سال عمر ما را زیاد کند".
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خوشبختانه همه ما در دورانی زندگی میکنیم که هر روز با پلههای زیادی مواجه

هستیم .برای مثال ،در ادارات ،فروشگاهها ،پاساژها ،پل عابر پیاده ،آپارتمانها و  ...از
پلهها استفاده میکنیم .فقط پیشنهاد میکنم که به جای انتخاب پله برقی و آسانسور
حتماً از پلهها استفاده کنید.
کس��انی که به طور منظم هر روز از پلهها باال میروند ،فشارخونش��ان کاهش

مییابد ،چربی بیشتری را میسوزانند ،بهتر میتوانند نفس بکشند و بیشتر توانایی

مقابله با ش��رایط استرسزا را دارند .در نتیجه ،کمتر به بیماریهای قلبی و عروقی

مبتال شده و عمر طوالنیتری دارند.

ارزشها و اهداف خود را لیست کرده و ارزیابی کنید.

به نظر من ،یکی از مهمترین رازهای کسب سالمتی بیشتر و رسیدن به آرامش

واقعی ،شناخت خود ،ارزشها و اهداف زندگی میباشد .باید بدانید که دلیل آفرینش
شما چه بوده است؟ باید یک روش زندگی سالم با اهداف مشخص تعیین کنید.

گام اصلی در این مسیر ،تغییر در رفتار است .رفتارهایی را انجام دهید که در شما

حس خوب ،مثبت بودن و ارزشمندی ایجاد کند .فقط به این نکته خیلی مهم توجه

کنید و تصمیم نهایی خودتان را بگیرید:
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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"

باید سه اصل کلیدی زیر را حتماً رعایت کرده و آویزه گوش خود کنید.
1 .1اراده قوی داشته باشید و همچون کوه محکم و استوار بایستید.

2 .2نگرش مثبت در خودتان ایجاد کنید و به خودتان انگیزه بدهید.

روی آن ببندید.

من وقتی شروع به تغییر کردم ،با سختیهای خیلی زیادی روبرو شدم ولی چون

س��ه گزینه فوق را در هم��ه جا نصب کرده بودم ،در موبایل ،لپت��اپ ،در و دیوار و

همیشه در جلوی چشمانم قرار داشت ،هیچ وقت کم نیاوردم و با قدرت ادامه دادم.
پیشنهاد میکنم که شما هم حتماً این کار را انجام دهید .من مطمئن هستم و به
ش��ما قول میدهم که اگر مس��یر زندگیتان را عوض کنید و به دنبال تغییر رفتار
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3 .3ش��ک و تردید را به هیچ وجه به درون خود راه ندهید و همه درها را به

باشید ،با عمل کردن به سه گزینه فوق ،دیگر ترس ،استرس و اضطراب هیچ معنایی
برای شما نخواهد داشت.

من جزو افرادی بودم که اس��ترس بس��یار زیادی داشتم ،ولی با تغییر در رفتار و

انتخاب بزرگ زندگیام ،توانستم بر ترسهای خودم غلبه کنم و فهمیدم که تنها راه
درمان ترس ،اقدام بر علیه آن اس��ت .البته نمیگویم که هیچ استرسی ندارم ،چون
استرس الزمه زندگی است ،بدون آن امکانپذیر نیست و بدون استرس زنده نخواهیم
ماند.
اگر دوس��تان دوران تحصیل من هم اکنون در حال مطالعه این کتاب باش��ند،
شاید هنوز هم باورشان نشده باشد که صادق عباسی ،کسی که نمیتوانست حرف
بزند ،با دیگران ارتباط برقرار کند ،خجالت میکش��ید ،همیشه استرس داشت و ،...
االن در حال برگزاری سمینار ،کارگاه و کالسهای آموزشی برای دیگران میباشد،
س��ایت بس��یار قدرتمندی در زمینه آرامش روان دارد و توانسته گام بسیار مثبت و
ارزشمندی در راستای کمک به همنوعان خود بردارد .همچنین نویسنده کتاب جعبه
ابزار مدیریت استرس هم هست.
همه اینها به خاطر عمل کردن به سه اصل فوق بود و من خودم را خیلی دوست
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دارم ،چون انتخاب بزرگ و ارزشمندی کردم و پس از نوشتن اهدافم به خودم قول

دادم و پای آنها ایستادم و سختی هایش را هم تحمل کردم.

خواهش میکنم که نگویید خدا خواست که شما توانستید ،اساتید شما قدرتمند
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بودند و بهانههای دیگری از این قبیل ،که مطمئن هس��تم جلوی تغییر و پیشرفت

شما را خواهند گرفت .شکی نیست که خداوند ،خالق همه هستی است و اساتید بنده

هم بسیار قدرتمند بودهاند .ولی آیا بدون تغییر رفتار ،ایجاد عادات مثبت و شناخت
قدرت درون خودم ،خداوند مرا با اساتید آشنا میکرد؟

من تا خودم را دوست نداشته باشم و خودم را نشناسم ،چگونه میخواهم خدای

خودم را بشناسم و او را دوست داشته باشم .خداوند ،بسیار بزرگ و مهربان است و به

ما لقب احسنالخالقین را داده و تمام نعمتهایش را بر ما ارزانی داشته است .خداوند
عزیز به ما اختیار داده است که مسیر خودمان را خودمان تعیین کنیم.

من اختیار و حق انتخاب زندگی خودم را دارم .خودتان را دوست داشته باشید تا

بتوانید دیگران را نیز دوست داشته باشید.

کس��ی که برای خودش ارزش قائل نیس��ت ،بدون شک برای دیگران هم ارزش

قائل نخواهد بود.

قول ندهید که من تغییر خواهم کرد ،عمل کنید و شعار ندهید.

شکست یا پیروزی

ما دو انتخاب بیشتر نداریم :شکست یا پیروزی.
کسی که شکست را انتخاب میکند ویژگیهای زیر را دارد:
همیشه سعی میکند از دید دیگران ،پنهان بماند.
کسی او را نمیشناسد.
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از انتقاد فرار میکند.

مخفی کاری میکند و صداقت ندارد.

برای خودش یک محیط امن س��اخته است ،در حقیقت دور خودش یک

ریسک نمیکند.

در بعضی مواقع تنبل و اهمالکار است.
هدفی ندارد و روزهایش تکراری است.

خسته و بیحوصله است.
بهانههای زیادی دارد.

دیگران را مقصر میداند ،دولت ،پدر و مادر ،دوستان و ...
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دایره کشیده و جرأت ندارد که از آن دایره بیرون بیاید.
از شکست میترسد و به همین خاطر ،اص ً
ال به فکر پیروزی نیست.

فکر میکند که دیگران حق او را خوردهاند.

اعتقاد دارد که همه با پارتی بازی به جایی رسیدهاند.

استرس زیادی را تحمل میکند و استرسهای او منفی و مخرب است.
کم کم آرامش خود را از دست میدهد.

کسی که پیروزی را انتخاب میکند ،ویژگیهای زیر را دارد:

از شکست نمیترسد و در راه موفقیت ،آماده شکست خوردن هم هست.

فرصتها و ثانیههای زندگی را از دست نمیدهد.

منحصر به فرد است.

خودش را نشان داده است و ناشناخته نیست.

نسبت به دیگران متمایز است.
ریسک میکند.

همیشه برجسته بودن را انتخاب میکند.

همیشه برای انتقادات جدی آماده است و در فکر اصالح خویش میباشد.

شاد و با انگیزه و پرانرژی است.
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هدف مشخصی دارد.

خودش را فرد موفقی میداند.
قضاوت نمیکند.
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بهانههای بیجا نمیآورد.

به دنبال تاییدطلبی دیگران نیست.

اظهارنظر میکند.

احساس گناه نمیکند.

مسوولیت صددرصد زندگیاش را قبول میکند.

استرسهایش را مدیریت و از استرسهای مثبت و سازنده استفاده میکند.
به دنبال آرامش واقعی است.

ش��ما چه ویژگیهایی را دارید؟ آیا شکست را انتخاب میکنید؟ و یا پیروزی را؟

میتوانید از لیست باال کمک بگیرید و یا ویژگیهای اختصاصی خودتان را در کادر

زیر وارد کنید.

همین االن انجامش بده!..................................................................................
ویژگی های شما چیست؟ شکست یا پیروزی ،کدام یک را انتخاب میکنید؟
توضیح دهید.

176

همه ما دوست داریم که همیشه برنده باشیم و اص ً
ال دوست نداریم که شکست
بخوریم .اگر شکس��ت بخوریم ،کام ً
ال متوقف میشویم و دست از کار برمیداریم .از

کودکی به ما یاد ندادهاند که شکست خوردن هیچ اشکالی ندارد ،بلکه الزمه موفقیت

باید یاد بگیریم که شکست را بپذیریم ،با آن روبرو شویم ،سالمت روان خودمان را

حفظ کنیم و با تجربههای بسیار زیادی که به دست آوردهایم ،دوباره با قدرت شروع
کنیم .همیشه این جمله را به یاد داشته باشیم که :

قبول شکست ،نشانه ضعف ما نیست.

آمپــولاسـرتس

میباشد.

همیشه آماده شکست خوردن باشید ،البته نه این که منفینگری کنیم .چون اگر

فقط به فکر پیروزی باشیم با کوچکترین شکست ،ناامید و دلسرد میشویم و استرس
تمام وجودمان را فرامیگیرد و کم کم آرامش خود را از دست میدهیم.

پیشنهاد میکنم که کادر زیر را همین االن پر کنید تا آماده اقدامات بعدی باشید.

همین االن انجامش بده!..................................................................................
اگر در مسیر موفقیت و پیشرفت ،شکست بخورید ،چه کارهایی را انجام میدهید؟
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فرصتهای برتر شدن را از دست ندهید!

کسی که هر روز مطالعه میکند و در حال یادگیری و ارتقاء مهارتهایش میباشد،

مسیرش را به درستی انتخاب کرده و به سمت پیشرفت گام برداشته است  ،فقط باید
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بداند که احتمال شکست هم وجود دارد و در صورت شکست خوردن ،ناامید نشود

و دوباره از نو شروع کند.
قب ً
ال هم اشاره کردیم ،از مخترع المپ پرسیدند که شما هزار بار تالش کردید و
در ساخت المپ شکست خوردید ولی چرا باز هم ادامه دادید و ناامید نشدید؟ به نظر
شما چه جوابی داد؟ به احتمال زیاد همه ما جوابش را میدانیم:

"من شکس��ت نخوردم بلکه هزار راه را یادگرفتم که از آن طریق نمیش��ود به

پیروزی رسید و راه هزار و یکم را انتخاب کردم!"

برای رس��یدن به پیروزی باید س��ختیهای زیادی را تحمل کنیم و انتخابهای

بزرگی داش��ته باشیم .البته وقتی که یک هدف بزرگ انتخاب کردیم ،بالفاصله باید

دست به کار شویم و فرصت را از دست ندهیم .با قدمهای کوچک شروع کنیم و توقع
نداشته باشیم که یک شبه به هدفمان برسیم.

برای مثال ،کسی که میخواهد از یک نقطه کوه به یک نقطه دیگر برود ،در اولین

مسیر خودش ،سرباالیی و پستی و بلندیهای زیادی را پیش رو دارد .بعد از طی این

سختیها و رسیدن به اولین نقطه کوه ،جوایز و تجربیات زیادی را کسب میکند .ولی

هنوز به هدف اصلی نرسیده است.
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بعدی برس��د و باز هم مسیری همانند مس��یر اول در پیش رو دارد .صبر و حوصله
میانبری برای پرواز از
زیادی نیاز است تا به نقطه دوم ،نقطه اهدافمان برسیم .و راه ُ
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س��پس باید از نقطه اول ،سرازیریها و درههای زیادی را طی کند تا به پای کوه

نقطه اول به نقطه دوم وجود ندارد ،بلکه تکرار ،تمرین ،استقامت ،مقاومت و  ...الزمه
رسیدن به نقاط پیروزی هستند.

اول مش��خص کنید که شما برای رسیدن به اهدافتان که یکی از آنها مدیریت

مؤثر استرس میباشد ،چه سختیهایی را تحمل خواهید کرد و با چه چیزهایی بهای
آن را خواهید پرداخت؟

همین االن انجامش بده!..................................................................................
برای رسیدن به نقطهی پیروزی ،حاضرید چه بهایی را پرداخت کنید؟ بنویسید.
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منحصر به فرد باقی بمانید!

افراد موفق ،منحصر به فرد هستند .در حقیقت ،همه ما از بدو تولد و کمی عقبتر

از دوران جنینی ،منحصر به فرد خلق شدیم و خداوند بزرگ همه ما را یکسان و از
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یک چیز مشترک خلق کرد .هیچ بیعدالتی در کار نبود.

پیشنهاد میکنم فیلم نیک ُویچیچ ( )Nick Vujicicرا از صفحه مخصوص این
کتاب ،که در آدرس زیر لینکش را قرار دادهام ،حتماً ببینید .کس��ی که دس��ت و پا

ندارد ،کسی که با اعتماد به نفس زیاد و بدون ناامیدی زندگی میکند ،مخاطبانش
را میخنداند و در حقیقت منحصر به فرد است.

نیک ُویچیچ یک مبلغ و س��خنران انگیزش��ی استرالیایی اس��ت ،زندگی بسیار

موفقی دارد و سخنرانیهایش ،همیشه از پرطرفدارترین ،جذابترین و پرانرژیترین

سخنرانیهای دنیا به حساب میآید .من وقتی فیلمهای او را دیدم ،از خودم خجالت
کش��یدم و واقعاً روی زندگی من خیلی تأثیر گذاشت .باعث شد خیلی از بهانهها را
برای همیشه کنار بگذارم و با انگیزه و انرژی باالیی در مسیر موفقیت گام برداشتم.

مطمئن هستم با دیدن این فیلم ،نظر شما هم نسبت به زندگی عوض خواهد شد

و دیگر ترس و استرس برای شما معنایی نخواهد داشت .قدر هدیههایی که خداوند

به صورت رایگان در اختیار ما قرار داده را خواهید دانست ،هدفتان را مشخص کرده
و به سوی آرامش خواهید رفت.

نیک ُویچیچ همیشه میگوید من عاشق زندگی هستم و شاد شاد!
لینک فیلمAramRavan.com/SM :

ما در جنگ بسیار بزرگی که در درون شکم مادر اتفاق افتاده بود ،شرکت کردیم

و پیروز شدیم!

بله جنگ بین پنج میلیون اسپرم و این ما بودیم که تمام حریفان خود را با قدرت

شکس��ت دادیم و قدم در دنیای جدیدی گذاش��تیم و از همان ابتدا ،منحصر به فرد
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بودی��م .ولی بعد از ای��ن که به دنیا آمدیم همه چیز تغییر کرد و ما به دالیل خیلی

زیادی که خارج از بحث این کتاب میباشد ،متوسط بودن را انتخاب کردیم.

من به هیج کدام از این دالیل کاری ندارم و میگویم که نباید این دالیل را مانعی

برای پیشرفت خودمان قرار دهیم .از نظر من ،موانعی که ما برای پیشرفت ساختهایم
چ��ون خود من هم در ی��ک دوره از زندگی ،دچار ناتوانی آموخته ش��ده بودم و

همیشه بهانههای متفاوتی برای انجام ندادن کارها و یا حفظ حالت موجود و تغییر
نکردن میآوردم .و بدتر این که روز به روز استرسهایم بیشتر و بیشتر شده و آرامشم
را از دست میدادم.

ناتوانی آموخته ش��ده یعنی این که همیشه میگفتم من نمیتوانم ،من شانس

ندارم ،وضعیت اقتصاد بد است ،من میترسم ،اگر نشود چه؟ و بهانههای مختلفی که
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یا میگوییم که دیگران این موانع را برای ما ساختهاند ،فقط و فقط بهانه هستند.

باعث متوقف شدن رشد من شده بود.

ولی خودم خواستم و به تمام بهانههایی که مانع پیشرفتم میشدند ،یکبار برای

همیش��ه جواب «نه» دادم .توانستم استرسهای خودم را با تکنیکها و راهکارهای

همین کتاب ،تا حد بس��یار زیادی کاهش بدهم و بیش��تر ،از استرسهای مثبت و

سازنده استفاده کنم و یکبار دیگر آرامش را به خودم و خانوادهام برگردانم .حاال زمانی
است که تصمیم گرفتم قسمتی از آموختههایم را با نوشتن این کتاب ،در اختیار شما

قرار دهم .چون من یک آدم منحصر به فرد هستم و مطمئنم که شما هم االن همین

حس را نسبت به خودتان دارید.

خودتان را مجبور کنید که در موقعیتهای ترس قرار بگیرید.
آن وقت ترس شما خواهد ریخت و به آن می خندید.
فقط از شما دوست عزیز خواهش میکنم که همین االن تمام بهانههای خودتان

را که مانع پیش��رفتتان ش��ده ،در کادر زیر وارد کنید .این یکی از بهترین راههای

شناسایی موانع موفقیت شما خواهد بود.
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همین االن انجامش بده!..................................................................................
بهانههایی که مانع پیشرفت شما شدهاند ،هر چیزی را که به ذهنتان میرسد،
بنویسید.

آمپــولاسـرتس
مراحل سهگانه زندگی

برای این که بتوانیم سن افراد را تشخیص دهیم از چه راههایی استفاده میکنیم؟

من این سوال را از افراد زیادی پرسیدهام و جوابهایی که دریافت کردم این بود که:
 )1از طریق شناسنامه فرد میتوان سن افراد را تشخیص داد.

 )2از طریق ظاهر و چهره افراد هم میتوان س��ن را مشخص کرد ،به طور مثال

کسی که موهای سفید دارد و به حالت خمیده و با عصا راه میرود و  ...شاید پیرمرد
باشد.

همانط��ور که در کتاب "جوان و انتخاب بزرگ" نوش��ته دکتر اصغر طاهرزاده به

زیبایی گفته ش��ده ،مهمترین مالک برای تشخیص سن افراد ،رجوع به عقل آنها

است.

من پیش��نهاد میکنم که حتماً این کتاب بس��یار خوب و مفید را مطالعه کنید.

مراحل سهگانهی زندگی ،برداشت من از کتاب بسیار عالی ایشان بوده است.
حاال از کجا بفهیم که عقل افراد رشد کرده است؟

برای این که بفهیم عقل افراد رشد کرده یا نه ،باید به انتخاب آنها نگاه کنیم و
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ببینیم که آیا انتخاب بزرگی داشتهاند یا خیر! اگر عقل رشد کند ،دیگر نیاز به چیزی

نداریم .اجازه بدهید تا بیشتر توضیح بدهم .ما در طول دوران زندگی خود ،سه مرحله
اساسی داریم:

1 .1دوران کودکی
3 .3دوران پیری

اگر معیار تشخیص ما ،شناسنامه و ظاهر افراد باشد که دوران فوق ،کام ً
ال واضح

هس��تند .ولی معیار تشخیص ما عقل افراد میباش��د .همانگونه که میدانید ما دو
پیامبر خیلی مهم و تأثیرگذار در زندگیمان داریم :پیامبر بیرونی که همان فرستاده

خداوند است و پیامبر درونی که همان عقل ماست .پس عقلی که خداوند در وجود

ما انسانها قرار داده و اختیار آن را بر عهده خودمان گذاشته ،گزینه بسیار مناسبی
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2 .2دوران جوانی

برای تعیین سن افراد میباشد.

تشخیص سن عقلی

حاال ممکن اس��ت این سوال را بپرس��ید که از کجا بفهمیم عقلمان رشد کرده

است یا نه؟ آرزوها و انتخابهای ما نشاندهنده این است که آیا عقل ما رشد کرده
است یا نه؟

برای مثال ،کودکی که صبح به زور از خواب بیدار میشود و به مدرسه میرود و

هیچ عالقهای به درس و تحصیل ندارد ،هنوز عقلش تکامل نیافته است.
اگر یک شخص  30ساله چوبی را بردارد و بر آن سوار شود ،حتماً خواهید گفت

که دیوانه اس��ت و یا او را مسخره خواهید کرد .با وجود این که سن شناسنامهای و
ظاهری او باالست ولی سن عقلی او هنوز رشد نکرده است.

درباره افراد پیر ،باز هم این موضوع مصداق پیدا میکند .به نظر ش��ما آیا آنها

میتوانند انتخاب بزرگی داشته باشند؟
جواب قطعاً خیر است.

برای مثال ،اگر به پیرمردی بگوییم که یک کارخانه تاسیس کند و موضوع اشتغال
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تعدادی از افراد جامعه را حل کند و بیکاری را کاهش دهد؛ یا این که به فکر افتتاح

موسس��های جهت تربیت جوانان و فرزندان جامعه باش��د ،به نظر شما آیا این کار را
انجام خواهد داد؟
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مطمئن باش��ید که به هیچ عنوان طاقت ش��نیدن چنین حرف هایی را نخواهد

داشت و حتی فکر میکند که شما ،وی را مسخره میکنید .و در خوشبینانهترین
حالت خواهد گفت که :س ِر پیری و معرکهگیری!

بنابرای��ن اگر آرزوها و انتخابهای کوچک ،زودگذر ،س��طحی و محدود داش��ته

باشیم ،هنوز عقل ما رشد نکرده است.
به چه کسی جوان گفته میشود؟

با توضیحات باال مش��خص ش��د ،جوان کسی است که انتخابهای بزرگ و بلند

میکند .هدفش را مشخص و مسیرش را تعیین کرده است.

پس قدر جوانی و تک تک لحظههای زندگی خودمان را بدانیم و از این دوران به

نحو احسن استفاده کنیم .تا دیر نشده زودتر اقدام کنید.

این یک قانون است و تصمیم با شماست که از این قانون تبعیت کنید یا نه! اگر
از قانون جوانی استفاده نکنید ،این دو حالت اتفاق خواهد افتاد :اوالً همچنان کودک
باقی خواهید ماند .ثانیاً با وجود این که سن شناسنامهای و ظاهری شما رشد کرده

است ،ولی شبیه همان پیرمرد شکسته و از بین رفته خواهید بود.

"اگر االن به فکر یادگیری نباش��ید ،حرفی برای گفتن نخواهید داشت و بزودی

نابود خواهید شد".

من ماهانه مبلغی را به عنوان سرمایهگذاری روی خودم صرف میکنم و دائم در

حال یادگیری هستم و این جمله را خیلی دوست دارم ،نه به عنوان شعار ،بلکه یک
دستورالعمل روزانه و قانونی که حتماً باید آن را اجرا کنم:
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من دانشآموز مدرسه زمین هستم.

برای عمل کردن به این قانون هم بهای آن را تا ابد میپردازم و بس��یار بس��یار

خوشحالم .چون یک انتخاب بزرگ ،عمیق و همهجانبه کردهام و برای آرامش خودم

و تمام مردم جهان گام برداش��تهام و با این هدف ،استرسهای مخرب و منفیام را

نبود ،این کتاب هم نوش��ته نمیشد .استادی که چندین سال هم از من کوچکتر
است ،ولی من با تمام وجود دوستش دارم و افتخار میکنم که شاگرد ایشان هستم.

اس��تادی که فقط  22س��ال سن دارد و با این س��ن کم توانسته در حوزه کاری

خودش ،ش��خص بسیار موفقی باش��د و بیش از  10جلد کتاب نوشته است .چون

انتخابش ،انتخاب بزرگ و هدفمندی بوده اس��ت .شاید سن شناسنامهای و ظاهری
ایشان کم باشد ،ولی سن عقلی بسیار باالیی دارند و از نظر عقلی کام ً
ال رشد کردهاند.
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کاهش دادهام و به جای آن ،استرسهای مثبت و سازنده را جایگزین نمودهام.
یک مثال کام ً
ال ملموس از بزرگترین استاد زندگیام می زنم که قطعاً اگر ایشان

جامعه ما نیاز خیلی شدیدی به این افراد دارد.

این شخص هم میتوانست به جای این انتخاب بزرگ و تحمل سختیهای زیاد

برای رسیدن به استادی ،انتخاب بچهگانه و سطحی داشته باشد و مثل خیلی افراد
دیگر ،خودش را مشغول کارهای متفرقه کند .ولی خوب آخرش چی؟

خیلی از جوانان ما در این سن و سال ،هنوز به دنبال کار هستند ،دولت را مقصر

میدانند ،پدر و مادرشان را مقصر میدانند و بهانههایی از این قبیل میآورند.

اما خبر خوشحالکننده این است که ،من همیشه اعتقاد دارم اگر یک نفر توانسته
باش��د کاری را انجام دهد ،پس قطعاً شما هم میتوانید .فقط باید تمرکز کنیم و به
ابزاری فکر کنیم که ما را به اهداف واقعی برساند .نکته مهم دیگر این است که:

با تالش بیشتر و تکرار و تمرین ،کم کم رشد کرده و پلههای
موفقیت را طی خواهیم کرد.
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انتخاب بزرگ واقع ًا چیست؟

حاال ممکن است که بپرسید :اص ً
ال انتخاب بزرگ ،عمیق و همهجانبه چیست؟

انتخابی که باعث انگیزه زیاد و شادابی فرد میشود .یعنی روحیه افراد را مشخص
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میکند.

کسی که شکست خورده ،ناامید است ،افسردگی و استرس دارد ،احتماالً انتخابی

نداشته و یا انتخابهای زودگذر و سطحی داشته است .برعکس ،کسی که با نشاط و
قویست ،زمان را مدیریت میکند ،استرس را میپذیرد و آن را مدیریت و در جهت
مثبت استفاده میکند ،انگیزه و روحیه باالیی دارد ،پس ،قطعاً هدف و انتخاب بزرگی
کرده است.
دقیق��اً خود من هم تا چند س��ال پیش جزو دس��ته اول ب��ودم ،ولی با تالش و
پشتکاری که داشتم و انتخاب بزرگ ،همچنین لطف خداوند و کمک استاد بزرگم،

توانستم در دسته دوم قرار بگیرم .نکته مهم اینجاست که چون من خودم خواستم و
اختیار دارم ،پس خداوند هم توسط بنده خودش راه را برای من هموار کرد.
اگر اجازه بدهید با یک مثال ،موضوع را کام ً
ال برایتان روشن میکنم.

شخص جوانی را در نظر بگیرید که از صبح تا شب مشغول درس خواندن است و

تمام هدفش و انتخاب بزرگش برای مثال ،کنکور است .نمیگویم که هدف و انتخاب
بدی است ،ولی انتخابی بزرگ و در شأن جوانیاش نکرده است.

همیشه این سوال را بپرسید :خوب بعدش چی؟ خوب آخرش چی میشه؟

بعدش میخواهد در رش��ته و دانش��گاه م��ورد نظر خود قبول ش��ود .بعد از آن

واحدهای درسی را پاس کند .بعد یک کار خوب و آبرومندانهای پیدا کند .بعدش به
خواستگاری برود و با زن خوب و مورد عالقهاش ازدواج کند .بعد از تشکیل خانواده،

بچهدار ش��ود .بعد بچههایش را بزرگ کند .بعد زندگی آنها را سر و سامان بدهد و

برایش��ان آستین باال بزند .بعد از  30س��ال کار ،بازنشسته شود .و در آخر هم مرگ

و خداحافظی با دنیایی که برای هدف و انتخاب بزرگی در آن قدم گذاشته بودیم.
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اگر سوال «خوب بعدش چی؟ خوب آخرش چی میشه؟» را در تمام مراحل باال

بپرسیم ،میبینیم که فرد از کودکی تا جوانی و پیری با سن شناسنامهای و ظاهری
رشد کرده و هدفهایش معموالً سطحی و محدود بوده است.
پس باید با خودمان صادق باش��یم و این مس��ئله را حل کنیم که انتخاب بزرگ

باید انتخابهای بزرگ و در شأن جوانی داشته باشیم ،در غیر این صورت ،در تمام

عمرمان به جوانی خیانت کردهایم.
پیرانی که هنوز جوان هستند!

برای مثال ،یکی از خبرنگاران کش��ور جمهوری چک کنونی ،بعد از مصاحبهای

که با امام خمینی (ره) داشتند ،اظهار میکنند که ایشان با وجود سن باال هنوز هم
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چیست؟

جوان ،پرحرارت و آیندهساز هستند .به دلیل انتخاب بزرگی که در جوانی داشتند،
در سن  90سالگی جوان بودند.

نمونههای دیگری مثل گاندی و مارتین لوترکینگ ،کسانی بودند که انتخابهای

بزرگی داشتند.

"پس اگر میخواهید در سنین پیری هم جوان بمانید ،در جوانی انتخاب بزرگ

کنید".

البته همین که این کتاب را تهیه کردهاید ،من به ش��ما تبریک میگویم ،چون

اولین قدم را در راه تغییر و اصالح خود برداشتهاید و بزودی انتخاب بزرگ زندگیتان

را خواهید کرد .انتخابی که مناسب ابدیت باشد.
فراموش نکنید!

وس��عت انسان به اندازه ابدیت است .چون اصل انسان جسم و بدن نیست ،بلکه

جان و روح اوست .روح هم همیشه زنده و جاودانه است حتی بعد از مرگ.

برای مثال ،ش��اید بارها برای من و ش��ما ،پیش آمده است که سر کالس درس

نشستهایم و استاد مش��غول درس دادن است و ما صداها را میشنویم ولی آنها را

نمیفهمیم و درک نمیکنیم .چون جس��م ما در سر کالس درس حضور دارد ،ولی
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روح ما در جای دیگری سیر میکند.

یا وقتی که در خواب هس��تیم و خواب میبینیم ،جس��م ما در این دنیای مادی

وجود دارد ،ولی روح از بدن جدا شده و در محیطی که خواب میبینیم ،قرار میگیرد
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و در واقع این روح ما است که خواب میبیند.

با این دو مثال باال میشود فهمید که چشم ،گوش ،دست ،پا و کلیه اعضای بدن

که جسم ما را تشکیل میدهند ،در حقیقت ،ابزاری بیش نیستند .باید از این ابزار به

طور صحیح استفاده کنیم تا آرامش جان و روح خود را برقرار نماییم.

پس ،شما همیشه زندهاید،
مرگ جسم داریم ولی مرگ روح اصال ً".
انتخاب بزرگ زندگی شما ،یک داروی ضد استرس طبیعی میباشد.

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.

کتابهایی را که در زندگی من تأثیر به سزایی داشتهاند ،به صورت خالصه مطالعه

کنیدAramRavan.com/SM          .

یک از شیوههای واقعاً تأثیرگذار در کاهش استرسهای من ،مطالعه کتابهایی

است که به شدت به آنها عالقه دارم و روزانه حداقل  1ساعت مفید به کتاب خواندن
اختصاص میدهم.

نمیدانم این جمله را چه کسی گفته ولی آن را بسیار دوست دارم:
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میتوانید به بخش معرفی کتاب س��ایت آرامروان به آدرس زیر مراجعه کنید و

کتاب غذای روح است.
هر چیزی اگر بیش از حد مجاز اس��تفاده ش��ود ،برای جس��م ،روح ،جامعه و ...

تأثیرات منفی خواهد گذاش��ت و آس��یبهای زیادی را در پی خواهد داش��ت .ولی

مطالعه بیش از حد کتاب و کسب علم و دانش و عمل کردن به آنها ،نه تنها هیچ

آسیبی به جسم ،روح و جامعه ما نخواهد رساند ،بلکه باعث سعادت و کمال و رسیدن

به جایگاه ویژهای خواهد شد.

کتاب خوب بخوانید و به گفتههای آن عمل کنید.
ِ
کتابِ خوب همانند یک یار مهربان همیش��ه در کنار ما خواهد بود .سعی کنید

که در انتخاب کتابِ خوب ،دقت کنید و کتابهایی را بخوانید که جسم و روحتان را
پرورش دهد .به نظر من ،کسی که کتابهای خوبی را انتخاب نمیکند ،هیچ گونه

برتری نسبت به کسی که کتاب نمیخواند ،ندارد.
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همیشه این جمله را به یاد داشته باشید که:

کتاب خوب خواندن مهم است.
کتاب خواندن مهم نیست ،بلکه
ِ
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با خواندن کتابهای خوب و مفید ،مغزمان رشد کرده و بهتر کار میکند و عمل

کردن به چیزهایی که یاد گرفتهایم ،مهارتهای ما را افزایش داده و عملکرد مغز را
به شدت باال میبرد.

ویکتور هوگو نویسندهی فرانسوی میگوید:

برای نابود کردن یک فرهنگ ،نیازی به سوزاندن کتابها نیست،
کافیست کاری کنید که مردم ،آنها را نخوانند.
یکی از بهترین کتابها و راهنمای ما انس��انها ،جهانی اس��ت که در آن زندگی

میکنیم .من همیشه میگویم که جهان در حقیقت یک مدرسه خیلی بزرگ است و
درسها ،دورهها ،کارگاهها و سمینارهای رایگانی را در اختیار ما قرار میدهد.

م��ن خودم را دانشآموز مدرس��ه زمین میدانم و فرصت را از دس��ت نمیدهم.

ولی کس��ی که مطالعه نمیکند ،نمیتواند از مدرس��ه زمین درس یاد بگیرد و مثل

دانشآموزی اس��ت که در کالس درس نشسته و فقط حرفهای معلم را میشنود
ولی به طور فعال گوش نمیدهد!

پیش��نهاد میکنم که اول از بهترین و اثرگذارترین کت��اب دنیا ،معجزه آخرین

رسول خدا ،یعنی قرآن شروع کنید و مطمئن باشید که اگر این کار را نکنید ،ضرر

خواهیدکرد .من هم از وقتی با این کتاب جامع و کامل آشتی و شروع به مطالعه آن

کردم ،روز به روز تغییر را احساس میکنم و زندگی شادتری دارم.

در مرحله بعد ،زندگینامه و شرح حال بزرگان و افراد موفق ،انتخاب بسیار خوبی
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برای مطالعه خواهد بود .چون این کتابها اتفاقات روزمره زندگی ،داستانهای واقعی

و یادداشتهای شخصی افرادی است که با تالش و پشتکار زیادی به موفقیت دست

یافتهاند.

اولین و مهمترین ویژگی این است که باعث تفکر شود وگرنه به درد پاره کردن

هم نمیخورد!

خواننده کتاب را به هدفی که دارد ،برساند.

مشکالت خواننده کتاب را تا حدودی حل کند.
در فرد ،احساس رضایتمندی و شادابی کند.

تکنیکها و راهکارهای زیادی را آموزش دهد.
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کتاب خوب
ویژگیهای ِ

تصویری زیبا در ذهن فرد ایجاد کند.

زمانهای مرده را زنده نماید.

انگیزه زیادی را در مخاطب ایجاد کند.

در زندگی خواننده کتاب و اطرافیانش تأثیرگذار بوده باشد.

من هم سعی کردهام این نکات را رعایت کنم و کتابی بنویسم که مفید باشد و

ویژگیهای یک کتابِ خوب را داشته باشد.
جمالت بسیار زیبا درباره کتاب

این جمالت برای من خیلی انگیزهبخش هستند و لیستی از آنها را نوشته و هر

روز میخوانم .از وقتی که با کتاب آشنا شدم آرامش عجیبی دارم .امیدوارم که شما
هم از این جمالت استفاده کنید.

کتاب معلمی است که همواره در کنار ماست.

اگر کتاب نباشد ،روح انسان پرورش نمییابد.

اتاق بدون کتاب مانند جسم بدون روح است.

اندیشه ،گفتار ،کردار و رفتار نیک ،نتیجه علم و معرفت است.
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جهان کتاب بسیار عالی است .

یکی از لذتبخشترین لحظههای زندگی ،کتاب خواندن است.
کتاب راهنمای رسیدن به تمام خواستههای ما انسانهاست.
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با خواندن کتاب ،پیامبر درونی ما ،یعنی همان عقل ،رشد و تکامل مییابد.

مطالعه کتاب ،تبدیل ساعتهای بیهوده زندگی به ساعتهای باارزش میباشد.
کسی که با کتاب زندگی میکند ،همیشه زنده است.
کیفیت زندگی شما را دو چیز تعیین میکند:
 )1کتابهایی که میخوانید.

 )2انسانهایی که مالقات میکنید.

کتاب را زیاد مطالعه کنید تا بفهمید که هیچ نمیدانید.
همین االن انجامش بده!..................................................................................
کتاب خوب بنویسید.
لطفا ً شما هم یک ویژگی و یک جملهی زیبا درباره ی یک ِ

راه واقعی رسیدن به آرامش

همه ما میخواهیم به اوج برسیم و پلههای موفقیت را یک شبه طی کنیم و به

آرامش برس��یم .اما نکته مهم اینجاس��ت که خیلی از افراد ،راههای رسیدن به اوج،

موفقیت و آرامش را فراموش کردهاند.
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برای مثال ،اگر بخواهیم تعداد کتابخانهها و کتابفروشیهای شهر خودمان را با

مغازههای کبابی ،ساندویچیها ،رستورانها ،کافیشاپ و  ...مقایسه کنیم ،که البته

نیازی به مقایسه کردن نیست و همه ما میدانیم که تعداد کدام بیشتر است!

متأسفانه خیلی از افراد برای مغز خودشان هیچ ارزش و اهمیتی قائل نیستند و

و میخورند ،بدون این که کوچکترین فایدهای برایشان داشته باشد .ولی با کتاب که
بهترین و مفیدترین غذا برای مغز و روح است ،قهر هستند .یا در خوشبینانهترین

حالت هنگام خریدن کتاب دستانشان میلرزد و اولین کاری که میکنند ،نگاه کردن

به پشت جلد و یا صفحه مشخصات کتاب میباشد و به دنبال قیمت کتاب میگردند

نه محتوا و مطالب مفید آن!!

برعکس ،افراد خیلی کمی هس��تند که اولویت اول آنها مغزشان میباشد .برای

آمپــولاسـرتس

شکم را در اولویت قرار دادهاند .خیلی راحت یک غذای  50هزار تومانی را تهیه کرده

مثال ،من یک اس��تاد بزرگی دارم که در حوزه کاری خودش��ان فرد بسیار موفق و

توانمندی هستند .ایشان میگفتند که سختیهای خیلی زیادی را تحمل کردهاند و

خیلی از روزهای زندگیشان ،با وجود مشکالت مالی شدیدی که داشتند بین غذای

ش��کم و غذای مغز ،دومی را انتخاب و ترجیج دادند که شکمش��ان خالی بماند ولی
مغزشان سیر شود.

کاش این افراد را الگوی خودمان قرار میدادیم و به دنبال آس��ایش و آرامش در

تجمالت زندگی و چشم و همچشمیها نبودیم.

آقای مصطفی رحماندوست نویسنده خوب کشورمان جمله خیلی قشنگی دارند

و میگویند که در جامعه ما دو مشکل بزرگ وجود دارد:

اول این که همه ،من هستیم و ما را به رسمیت نمیشناسیم و
دوم این که کتاب نمیخوانیم.
یکی از بهترین راههای رس��یدن به آرامش واقعی ،کتاب خواندن است و توصیه

میکنم که از همین االن شروع کنید و حداقل روزانه  10دقیقه زمان صرف مطالعه
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کنید .به خودتان قول بدهید .البته منظورم جستجو در اینترنت و خواندن پیامکها
و وقت گذاشتن در شبکههای اجتماعی نیست!

از کتاب قرآن ش��روع کنید و بعد کتابهای دیگر را بخرید ،مطمئن باشید ضرر
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نخواهید کرد .کتابهای موجود در کتابخانهها هم گزینه مناسبی هستند و هزینه

عضویت یکساله کتابخانه در کشورمان ،فقط پنج هزار تومان معادل یک شارژ تلفن

همراه میباشد که در عرض یک روز مکالمه تمام میشود! ولی یکسال با کتابهای
بسیار عالی صحبت خواهید کرد.

مسئله این نیس��ت که خریدن کتاب برای شما چقدر گران تمام میشود ،بلکه

مسئله این است که نخواندن کتاب چقدر برای شما گران تمام خواهد شد.

علت رش��د و پیشرفت کش��ورهایی مثل ژاپن ،چین ،انگلیس و آمریکا چیست؟

سرانه مطالعه مردم آنها  80تا  100دقیقه است .ولی متأسفانه سرانه مطالعه مردم

ما طبق آخرین آمار فقط  2دقیقه بوده اس��ت .البته به نظر من این آمار هم اشتباه

است! L

همین االن انجامش بده!..................................................................................
من امروز  10دقیقه وقت برای مطالعه اختصاص دادم و این  3نکته را یاد گرفتم.
-1
-2
-3

194

به دانستههای خود ،عمل کنید.

موفق در حوزه کاری خودشان قرار نگرفتهاند .به نظر شما با وجود این که در عصر
تکنولوژی و ارتباطات و اطالعات زندگی میکنیم ،چرا افراد موفق خیلی کمی داریم؟
قطعاً جواب این است که:

"فقط میدانیم و به دانس��تههایمان عمل نمیکنیم و توقع معجزه و موفقیت را

داریم".

برای مثال ،یکی از اقوام نزدیک من ،دندانپزش��ک هس��تند و با وجود این که از

آمپــولاسـرتس

افراد خیلی زیادی وجود دارند که دانش بسیار باالی ،ولی متأسفانه در دسته افراد

خطرات و آس��یبهای جدی سیگار کشیدن آگاهی کامل دارند و به مردم آموزش
میدهند که س��یگار نکشند ،متأسفانه خودشان س��یگاری هستند و روزانه یکی از
عادات اشتباهشان ،مصرف سیگار است.

میدانیم که باید زمان را مدیریت کنیم .با ترسهایمان روبرو شویم .تکنیکهای

کاهش استرس را یاد بگیریم .تغذیه مناسب داشته باشیم .عادات و رفتارهای اشتباه
را حذف کنیم و . ...

در واق��ع ،ب��ه خودمان زحمت نمیدهیم ک��ه یاد بگیریم و یا بع��د از یادگیری

سختیهای مس��یر موفقیت را تحمل و به دانستههایمان عمل کنیم .فقط دوست

داریم که آدم موفقی باشیم .ولی دوست داشتن با عمل کردن ،صبر کردن و تحمل

رنجهای فراوان ،تفاوتهای خیلی زیادی دارد.

پس ما خیلی از چیزها را میدانیم ولی به آنها عمل نمیکنیم .میدانیم که راهی

که میرویم اشتباه است ،اما برنمیگردیم و مسیر درست را انتخاب نمیکنیم.

در ابتدای این کتاب هم گفتم که اگر فقط به این نیت ،کتاب را میخرید که آن

را بخوانید و بعد از چند هفته یا چند ماه در بایگانی قرار داده و مطالبش را فراموش
کنید ،به هیچ وجه این کتاب را تهیه نکنید.
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اگر به دنبال یادگیری مطالب جدید در زمینه مدیریت و کنترل استرس هستید و

هدفتان از تهیه این کتاب ،آموختن تکنیکها و راهکارها ،سپس عمل کردن به تک

تک تمرینهای گفته شده ،جهت افزایش مهارت و توانمندیهای خودتان و دیگران
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میباشد و در نهایت میخواهید به آرامش برسید ،انتخاب درستی کردهاید و من شما

را تحسین میکنم و به انتخاب شایستهتان تبریک میگویم.
بیاثر بودن تکنیکها

در مبحث قبلی گفتم که شجاعت داشته باشید .شاید یکی دیگر از دالیلی که شما

به دانستههایتان عمل نمیکنید ،این است که شجاعت ندارید .با وجود مطالعه زیادی
که دارید و مطالبی که میدانید به دالیل زیادی نتایج دلخواه را کسب نمیکنید:

 )1بدون عمل کردن به تکنیکها ،خیلی سریع قضاوت میکنید و افکار منفی به شما

میگویند که این راهکارها بیاثر هستند و نتیجهای نخواهند داشت .پس انجامش نده!

 )2خوشبختانه قضاوت نمیکنید و میخواهید به تمرینات گفته شده عمل کنید،

ولی ترس تمام وجودتان را فراگرفته اس��ت و فکر میکنید که هنگام عمل کردن،
دیگران شما را تحت نظر میگیرند و شاید شما را مسخره کنند ،یا اگر شکست بخورم

چه میش��ود ،اوضاعام خیلی بدتر از قبل خواهد شد ،دیگران درباره من چه فکری
میکنند و . ...

 )3در هنگام مطالعه ،مغز منطقی ما میگوید که موفقیت و آرامش ،خیلی عالی

هستند و تو را مجبور به یادگیری میکند ،ولی در هنگام عمل ،مغز احساسی ما که

خیلی قدرتمندتر از مغز منطقیس��ت و در حفظ حالت موجود و نگه داشتن ما در

منطقه امن نقش مهمی دارد ،میگوید که راحتی االن را رها نکن! در واقع ،لحظات
خوب و خوش را با آیندهای نامعلوم عوض نکن!

برای مثال مغز منطقی ما میداند که خوردن ش��یرینی و شکالت باعث افزایش

قند و چربی خون ،از دس��ت دادن تناس��ب اندام و مشکالت سالمتی خیلی زیادی
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میشود و در نهایت آرامش ما را بر هم زده و دچار استرسهای زیادی خواهیم شد،

ولی در هنگام عمل ،مغز احساسی ما به سرعت تصمیم میگیرد و با فراموش کردن

آینده و یادآوری لحظه خوشی که هم اکنون با خوردن شیرینی و شکالت به دست

میآوریم ،تمرکز خود را از دس��ت داده و بیاختیار کار اشتباه را انجام میدهیم .در
 )4دلیل دیگر میتواند به خاطر اهمالکاری و تنبلی ما باشد .اهمالکاری چندین نوع

است و همه ما به نوعی اهمالکاری میکنیم .من پیشنهاد میکنم که کتاب فوقالعاده
تأثیرگذار از شنبه نوشته آقای محمد پیام بهرامپور را حتماً تهیه کنید ،مطمئن باشید
که ضرر نخواهید کرد و مطالب بسیار مفید و کاربردی را خواهید آموخت.

 )6دوست داریم با انجام تمرینات ،خیلی زود به نتایج بزرگی دست پیدا کرده و در

میانبری
کوتاه مدت قلههای موفقیت را فتح کنیم .ولی فراموش میکنیم که هیچ راه ُ
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واقع به دانستههایمان ،عمل نکردهایم.

وجود ندارد و باید در مس��یر یادگیری و افزایش توانمندیها و تبدیل دانس��تهها به

عمل ،آهسته و پیوسته حرکت کنیم و به تدریج پیروزی را حس خواهیم کرد.

 )7دوس��ت داریم که جای ش��خص دیگری باشیم ،به دنبال تأییدطلبی دیگران

هستیم ،انگیزه و اشتیاق نداریم ،خودمان را باور نداریم ،هدفهای بزرگتری داریم،
بهانههای زیادی داریم ،وقت نداریم و دالیل خیلی خیلی زیاد!

فقط با شجاعت تصمیمگیری کنید و با شجاعت جلوی مغز عاطفی و احساسی خودتان

را بگیرید ،آن را هدایت کنید ،برایش جوایز مناسبی را انتخاب کنید ،مسیر روشنی را برایش
خوش پایدار و دائمی را انتخاب کند.
تعیین کنید و به وی یادآوری کنید که لحظات ِ
این تکنیک را حتماً انجام دهید:

هر روز صبح فقط  3دلیل برای این که چرا میخواهید این تکنیکها و راهکارها

را یاد بگیرید و به آنها عمل کنید ،بنویسید .دالیلتان را در جلوی چشمانتان قرار

دهید و در طول روز به خودتان یادآوری کنید .به شما قول میدهم که در کوتاهمدت
نتایج شگفتانگیز آن را خواهید دید.
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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.
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دفتر یادگیری تکنیکها

پیشنهاد میکنم که همین االن یک دفتر تهیه کنید و تکنیکهایی را که روزانه

ی��اد میگیرید ،در آن یادداش��ت کنید .برای مثال ،به ازای ه��ر  30دقیقه مطالعه

تکنیکها و راهکارها ،حداقل  5دقیقه وقت برای تفکر در مورد آن تکنیک و  5دقیقه
برای عمل کردن به آن اختصاص دهید.

با انجام این کار ،تکنیکها و راهکارهای آموخته ش��ده به عادتهای روزانه ش��ما

تبدیل میشوند و به صورت ناخودآگاه در زندگی روزمره از آنها استفاده خواهید کرد.
برای نوشتن تکنیکهای خود میتوانید از راهنمای زیر استفاده کنید.

همین االن انجامش بده!..................................................................................
م��ن امروز تکنیک یا راهکارهای زیر را یاد گرفتم و  10دقیقه برای تفکر و عمل
کردن به آن وقت گذاشتم.
-1
-2
-3
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از قانون بیست /هشتاد استفاده کنید.
به خاطر  20درصد کارهای ما میباشد.

به طور مثال 80 ،درصد سود ما از طریق  20درصد مشتریان ما تأمین میشود.

یا  20درصد از کارهایی که از بقیه کارها ارزش��مندتر هستند ،رضایت  80درصدی

به شما میدهند.

ولی من با این قانون زیاد موافق نیستم و سعی میکنم دید مثبتی داشته باشم.

تالش میکنم که از  80درصد تواناییهایم به نحو احس��ن اس��تفاده کرده و کارایی
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قانون بیست هشتاد یا قانون ویلفرد پَ ِرتو میگوید که  80درصد نتایج کارهای ما

خودم را به  80درصد برسانم .یا اگر روزی به عنوان فروشنده و بازاریاب مشغول کار

شوم ،تمام تالش خودم را خواهم کرد که از  80درصد مشتریان سود کسب کنم و
رضایت آنان را فراهم کنم نه فقط  20درصد!

پرسشنامههای استرس

برای تعیین میزان استرسهای خودتان پرسشنامههایی در سایت آرامروان قرار

دادهام که میتوانید به آدرس گفته ش��ده مراجعه کنید و با پاس��خ دادن به آنها ،از

س��طح اس��ترسهای روزانه خود ،آگاهی کاملی پیدا کنید .البته من خودم به طور

کامل از این پرسشنامهها استفاده نمیکنم و در کتاب خودم چیزی از پرسشنامهها

ننوشتم.

من معتقدم که برای شناس��ایی میزان ترس ،استرس و اضطرابها باید خودمان

اقدام کنیم و فقط به نتیجه پرسشنامهها اکتفا ننماییم .ولی به خاطر این که خیلی

از دوس��تان اصرار داشتند پرسشنامههایی برای استفاده آنها تهیه شود ،در سایت
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خودم این فرمها را قرار دادهام و پیش��نهاد میکنم که فقط به عنوان یک راهنما از

پرسشنامهها استفاده کنید.

AramRavan.com/test

آمپــولاسـرتس

همیشه این جمله را به یاد داشته باشید:

من امروز کارهایی را انجام میدهم که
دیگران حاضر به انجام آن نیستند
تا فردا کارهایی را انجام دهم که
دیگران قادر به انجام دادن آن نیستند.
از تک تک لحظههای عمر خود اس��تفاده کنید و همیش��ه مرگ را به یاد داشته

باشید!

با فرا رسیدن لحظه مرگ ،همه استرسها ،خجالت کشیدنها ،شکستها ،ترسها،

موانع و بهانههای ما از بین خواهند رفت.
یا ِد مرگ باعث میشود که بدانیم ،چیزی برای از دست دادن نداریم!

پس دلیلی وجود ندارد که در منطقه امن خود بمانیم ،متوقف ش��ویم و جلوی

رشد خود را بگیریم.

انتظار ،به معنی نشستن و نگاه کردن نیست! منتظر نباشید ،حرکت کنید و کاری

انجام دهید.

اگر این گونه عمل نکنیم و به یاد مرگ نباش��یم ،به زودی همه چیز را از دس��ت
ِ
دست خالی این دنیا را ترک خواهیم کرد.
داده و با
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فقط یک درصد احتمال بدهید که دنیای دیگری هم وجود دارد ،اگر هم اعتقادی

ندارید ،حداقل در این دنیا عالی زندگی کنید و لحظههای گرانقیمت عمر خود را

بیهوده تلف نکنید.

قضاوت نکنید .لحظهای تفکر کنید .آفرینش ما بیدلیل نبوده است! تک تک شما
از همراهی شما بسیار سپاسگزارم.

آمپــولاسـرتس

برای انجام ماموریت مهمی انتخاب شدهاید.
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قبل از
خداحافظی . . .

ش��ما موفق ش��دید این کتاب را تا انتها بخوانید و گام اول و بسیار مهمی را طی

کردید .پیشنهاد میکنم این کتاب را نزد خود نگه دارید .بارها و بارها آن را مطالعه

کرده و به آن عمل کنید.

آمپــولاسـرتس

باز هم به شما تبریک میگویم ...

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

من به شما قول میدهم و مطمئن هستم که اگر به مطالب این کتاب عمل کنید،

نتایج شگفتانگیزی را خواهید گرفت.
لطفاً داستانهای موفقیت خودتان را با ما به اشتراک بگذارید .ما بیصبرانه منتظر

هس��تیم و آنها را در سایت قرار خواهیم داد تا دیگران هم بخوانند و از شما انرژی
و آرامش بگیرند.

یک پیشنهاد عالی

در پایان این کتاب برای شما دوستان عزیز یک پیشنهاد فوقالعاده دارم:
لطفاً برای ش��رکت در دوره رایگان مدیریت استرس ،وارد آدرس زیر شوید ،نام و

ن��ام خانوادگی و آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید و روی دکمه «من میخوام از

استرس رها بشم» کلیک کنید.

AramRavan.com/SM

یا میتوانید همین االن عدد  550را به س��امانه پیامکی 50002030000550

ارسال کرده و ثبت نام خودتان را در این دوره قطعی کنید.
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لطفاً هرگونه سوال ،انتقاد ،پیشنهاد،
ایده و دیدگاه خودتان را از طریق:
سایت،
آدرس پست الکرتونیکی
و سامانه پیامکی
آرامروان
حتامً با ما در میان بگذارید.
آرام روان
www.AramRavan.com
aram@aramravan.com
50002030000550

همسر و همراه عزیزم زهرا و دختر کوچکم ساجده

آمپــولاسـرتس

در پایان تشکر میکنم از:

به جرأت میتوانم بگویم اگر حمایت همس��ر مهربان و صبورم ،همچنین دختر

نازنینم س��اجده نبود ،بدون ش��ک من نمیتوانستم با قدرت تمام در این مسیر گام

بردارم .سرکار خانم زهرا خاکپور مدیر اجرایی سایت آرامروان نیز هستند و با وجود
مش��غلههای فراوان در ویرایش این کتاب کمک بس��یار زیادی کردند .من ،زهرا و
ساجده نمونهای از یک خانواده کام ً
ال موفق و شاد هستیم و با آرامش واقعی در کنار

همدیگر زندگی میکنیم.

محمد پیام بهرامپور

اس��تاد جوان و فوقالعاده قوی که تأثیر بسیار زیادی در زندگی من داشتند و به

همراه گروه بینظیر ،بیش از یک نفر ،ش��بانه روز تالش کردند تا با قدرت و انگیزه

باالیی مسیر استادی را طی کنم .از استاد عزیزم یاد گرفتم که به سهم خودم بتوانم

در زندگی دیگران تأثیرگذار باشم و آرامش را به آنها هدیه دهم.
Bahrampoor.com
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مجید پزشکی

من در سال  1394با این استاد بزرگ خنده آشنا شدم .ایشان دانش آموختهی

رش��ته روانشناسی هستند و بیش از  15سال در زمینهی خنده فعالیت داشتهاند.

آمپــولاسـرتس

با کتاب «قدرت خنده» وارد حیطهی خندهدرمانی شدند .مهارتهای یوگای خنده

را نزد استاد خویش آقای مادان کاتاریا ،پزشک هندی آموختند و هم اکنون موفق

شدهاند که بیش از  20دوره مربیگری یوگای خنده و بیش از  300مربی در سراسر

ایران تربیت کنند.

                                     Iranlaughterclub.com

غالمرضا نخستین تقوی

ایشان مدیر نشر تعالی هستند که با آرامش فوقالعادهای ،تک تک سوالهای بنده

را پاسخ دادند و راهنمای بسیار خوبی جهت چاپ این کتاب بودند.
Taalibook.com

همیشه تمام تالش خودم را میکنم تا
دانشآموز مدرسهی زمین باشم.
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آمپــولاسـرتس
زندگی شاد و آرامیداشته باشید.
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