ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا

مقابله با 
اسس)(٢

 .۱۲ﺑﻪ ﭼﺸامن ﺧﻮد اﺳﱰاﺣﺖ دﻫﯿﻢ )ﮔﺎﻫﯽ ﭼﺸﻢﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺑﯿﺪاری ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ(.
در ﭼﻪ اﻓﺮادی اﺳﱰس ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﯿﺸﱰی ﻣﯽﮔﺬارد؟
 .۱۳ﻣﺸﮑﻼت را آنﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ.
ﻣﻌﻤﻮﻻً در اﻓﺮادی ﮐﻪ:
 .۱۴ﻧﺮﻣﺶ و ورزش را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی روزاﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﯿﻢ.
 .۱ﺑﺎ واﻗﻌﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﮔﻮار ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 .۱۵ﺑﺎ آراﻣﺶ ﺑﻪ ﻗﺪم زدن ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﭘﺎرک ﯾﺎ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی آرام ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
 .۲ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻗﺎﯾﻊ و ﺣﻮادث ،ﺑﺮداﺷﺖ ذﻫﻨﯽ و ﻃﺮز ﺗﻠﻘﯽ ﻣﻨﻔﯽ دارﻧﺪ.
 .۱۶در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﴎﺳﺒﺰ و ﻫﻮای آزاد )ﮐﻮه -دﺷﺖ -اﻃﺮاف ﺷﻬﺮ و (...ﻓﺮﯾﺎد ﺑﮑﺸﯿﻢ.
 .۳واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺶازﺣﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و دﯾﮕﺮان دارﻧﺪ.
 .۱۷ﺑﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﻢ؛ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺗﺎبﺑﺎزی.
 .۴اﻋﺘامدﺑﻪﻧﻔﺲ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
 .۱۸از ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺪن ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮان )ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﺘﺨﺼﺺ( اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
 .۵ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و آﯾﻨﺪه ﺧﻮشﺑﯿﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
 .۱۹در وان آب ﮔﺮم ﺣامم ﮐﻨﯿﻢ.
 .۶ﻧﺎراﺣﺘﯽﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان در ﻣﯿﺎن منﯽﮔﺬارﻧﺪ.
 .۲۰ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮد را ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﮑﻨﯿﻢ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ متﺎﻣﯽ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ
 .۷اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻮادث آﯾﻨﺪه ﻧﺎﺗﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،از ﻫامن ﭼﯿﺰﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ.
 .۸ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿامریﻫﺎی رواﻧﯽ ﯾﺎ ﺟﺴﻤﯽ دارﻧﺪ.
 .۲۱اﮔﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻮادث ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﺪارﯾﻢ ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﺴﺎزﯾﻢ.
 .۹از ﺣامﯾﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘامﻋﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
 .۲۲در وﺿﻌﯿﺖ آراﻣﯽ ﺑﺸﯿﻨﯿﻢ ،ﭼﺸﻢﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ روی ﯾﮏ
 .۱۰ذﻫﻦ ﺧﻮد را درﮔﯿﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ روزﻣﺮه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻟﻐﺖ ﯾﺎ ﺻﺪا و ﯾﺎ ﺟﻤﻠﻪای ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﻢ ،ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﺮ ﻓﮑﺮ دﯾﮕﺮ را ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﻢ.
 .۱۱از اﯾامن و اﺑﻌﺎد ﻣﻌﻨﻮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
 .۲۳ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز اﺳﱰس ،ﺑﻪﻃﻮر ﺻﺤﯿﺢ و ﻋﻤﯿﻖ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﯿﻢ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷامره ﻫﻮا را
 .۱۲در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﱰس ﺑﯿﺸﱰی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﻪ رﯾﻪﻫﺎ وارد ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ) ۴ﭼﻬﺎر( ﺷامره ﺑﺸامرﯾﻢ و ﻫﻮا را در رﯾﻪﻫﺎ ﻧﮕﻬﺪارﯾﻢ و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ۲
 .۱۳ﺑﻪﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ و ﺑﺪون زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎ واﻗﻌﻪای اﺳﱰسزا ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
)دو( ﺷامره ﻫﻮا را از رﯾﻪﻫﺎ ﺑﯿﺮون ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻢ.
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﱰس
 .۲۴ﻏﺬا را ﺑﺎ آراﻣﺶ و ﻟﺬت ﺑﺨﻮرﯾﻢ.
 .۱ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ از ﺟﻤﻠﻪ:
 .۲۵ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ در ﮐﻤﮏ ﮐﺮدن ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﭘﯿﺶﻗﺪم ﺷﻮﯾﻢ.
ﯾﺎد ﺧﺪا )اﻻ ﺑﻪ ذﮐﺮ اﻟﻠﻪ ﺗﻄﻤﱧ اﻟﻘﻮب( .۲۶ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪﯾﺶ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽﻫﺎ و زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺗﻮﮐﻞ ﺑﺮ ﺧﺪا .۲۷ﺑﺨﻨﺪﯾﻢ؛ زﯾﺮا ﺧﻨﺪه ﯾﮑﯽ از ﺳﺎملﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎدزﻫﺮﻫﺎی ﻓﺸﺎرﻫﺎی رواﻧﯽ اﺳﺖ.
اﻋﺘﻘﺎد و ذﮐﺮ )اﻧﺎﻟﻠﻪ و اﻧﺎ اﻟﯿﻪ راﺟﻌﻮن( .۲۸ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽﻫﺎی آرامﺑﺨﺶ و ﻣﻼﯾﻢ ﮔﻮش ﮐﻨﯿﻢ )ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺪون ﮐﻼم(.
ﺻﻠﻮات ﺑﻠﻨﺪ .۲۹در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻧﺎﺑﻪﺟﺎی دﯾﮕﺮان »ﻧﻪ« ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ.
ﮔﺮﯾﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺰاداری .۳۰روی اﺧﺒﺎر ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﮑﻨﯿﻢ.
 منﺎز ﺧﻮاﻧﺪن .۳۱از ورود ﺳﻤﻮم ،ﺑﺨﺼﻮص اﻟﮑﻞ و ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﺑﻪ ﺑﺪن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ؛ ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻮاد اﺑﺘﺪا
 .۲ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﱰسزا را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارﯾﻢ.
ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻣﻮﻗﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻌﺎدل ﺑﺪن را ﺑﺮﻫﻢ زده و زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮوز اﺳﱰس را
 .۳از وﻗﺎﯾﻊ اﻃﺮاف ﺧﻮد اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖﺗﺮی ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﻢ.
 .۴از ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ ﺧﻮد ﻣﻄﻤﱧ ﺑﺎﺷﯿﻢ و در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 .۳۲ﺑﺎ دﯾﮕﺮان در ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻼت و ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
 .۳۳از روشﻫﺎی آرامﺑﺨﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﻮﮔﺎ ،ﻣﺮاﻗﺒﻪ ،ﻫﯿﭙﻨﻮﺗﯿﺰم ،ﻣﺎﺳﺎژ ،اﺳﺘﻨﺸﺎق
 .۵در ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ از ﴎدرﮔﻤﯽ رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ.
ﻫﻮای ﺗﺎزه.
 .۶ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﴎﮐﺎر ،ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎ و ...زودﺗﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
 .۳۴ﻣﴫف وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﱰس ﴐوری اﺳﺖ.
 .۷وﻗﺖ ﺧﻮد را ﻃﻮری ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﯿﻢ.
اﮔﺮ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ و اﻧﺠﺎم ﻣﻮارد ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﱰس در ﻓﺮد ﮐﻨﱰل ﻧﺸﺪ و ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼل ﮔﺮدﯾﺪ،
 .۸ﺧﻮد را از ﴎ وﺳﺎﯾﻞ اﺿﺎﻓﯽ و ﺑﻪدردﻧﺨﻮر ﺧﻼص ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ رواﻧﺸﻨﺎس و ﯾﺎ روانﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
 .۹ﺷﺐﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﺨﻮاﺑﯿﻢ.
ﻣﴪور ﺑﺎﺷﯿﺪ
 .۱۰ﺻﺒﺢﻫﺎ زود از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﻮﯾﻢ )ﺳﺤﺮﺧﯿﺰ ﺑﺎش ﺗﺎ ﮐﺎم روا ﺑﺎﺷﯽ(.
ﺣﺴﻦ زارﻋﯿﺎن -ﻣﺪرس و ﻣﺸﺎور ﺧﺎﻧﻮاده
 .۱۱ﻋﺎدتﻫﺎی ﺑﺎ اﺳﱰسزای ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﺮده ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ.

