
ــه بنو-20 ــاره ي          . یســیدآزادان ــنظم درب ــور م ــه ط ــه ب ــرادي ک اف
ــی نوی   ــود م ــنش زاي خ ــاي ت ــه ه ــري  تجرب ســند از ســالمتی بهت

ــد ــود   . برخوردارن ــات خ ــار و احساس ــرین افک ــی ت ــدون درون را ب
.کم وکاستی بر روي کاغذ بیاوریدهیچ 

ایسـت فکـري، روشـی اسـت     . افکار منفـی را خـاموش کنیـد   -21
یند وتکـرار شــونده را  کـار ناخوشـا  کـه بـه کمـک آن مـی توانیــد اف    

همین که فکـر ناراحـت کننـده اي بـه ذهنتـان آمـد       . محدود کنید
ــد ــت": بگوییـ ــت    ."ایسـ ــه عالمـ ــد کـ ــم کنیـ ــود را مجسـ خـ

یـــا کشـــی را. ایســـت بزرگـــی را در دســـت نگـــه داشـــته ایـــد
دور مچ خود ببندید و بـا هجـوم فکـر منفـی بـه ذهنتـان کـش        به 

.رها کنیدن اندکی بکشید ورا روي مچتا
ترتیبی بدهیـد کـه هفتـه اي یـک روز بـا یکـی از دوسـتان        -22

از مشــکالتتان بگوییــد. قابــل اعتمادتــان جلســه اي داشــته باشــید
و )) شــــــنیدن. ((درد و دل هایتــــــان را خــــــالی کنیــــــدو 
ــدن (( ــنیده ش ــري )) ش ــت  ام ــژه اس ــم و وی ــیار مه ــین . بس هم

ــادل افکــار،  ــرین تب ــن گفــت وشــنود  بهت پاداشــی اســت کــه از ای
.می گیرید

فهرستی از کارهاي دلخواهتان وزمان و مکان انجام آنها -23
تدارکات الزم براي رسیدن در این فهرست تمام وسایل و. تهیه کنید

افرادي که هدف هاي خود را . به خواسته تان را نیز بگنجانید
به این اهداف بسیار موفق ترکاغذ می آورند در راه نیل به روي

.از افرادي هستند که چنین نمی کنند
ــد اســت  -24 ــراي روان انســان مفی ــازي ب ــتگا. پاکس ــاییه دس ه

را کـه کــار نمـی کننــد، لباســهایی را کـه بــی مصـرف شــده انــد و     
ــد  ــد دور بیندازی ــار نمــی آین ــه بک ــه. وســایلی را ک ــایی را ک چیزه

.به آنها ببخشیدبه درد دیگران می خورند
ــد      -25 ــی کنی ــاس م ــتید و احس ــطرب هس ــه مض ــامی ک هنگ

ــه چــاره جــویی نیســتید،    ــد و قــادر ب در کــار خــود گیــر کــرده ای
خــانواده ي خــود کمــک بگیریــد تــا بــا بهــره گیــرياز دوســتان و

ــه    ــا بـ ــنهادي آنهـ ــاي پیشـ ــل هـ ــازنده و راه حـ ــاي سـ از نظرهـ
.یدصورت گروهی مشکلتان را حل کن

عصـبی  وقتـی خسـته و  . وقت تلف کـن هـا را کنـار بگذاریـد    -26
ــردازیم کــه وقتمــان را    ــه انجــام کارهــایی مــی پ ــب ب هســتیم اغل

بی و طراوتمـان  مـی تـوانیم شـادا   هدر می دهنـد و بـا انجـام آنهـا ن    
بـه جـاي پرسـه زنـی در اینترنـت بـه یـک موسـیقی         . بیـابیم را باز 

.مالیم و آرامبخش گوش بسپارید
. مـی گـذارد  وناگون بر حـال و هـواي مـا تـاثیر     رنگ هاي گ-27

ــیدن،   ــاس پوش ــام لب ــگ    هنگ ــه رن ــد ک ــایی را برگزینی ــاس ه لب
ش بــراي ایجــاد فضــاي آرام بخــ. آنهــا بازتــاب روحیــه تــان اســت

.از رنگهاي سبز و آبی روشن استفاده کنید
ایستادگی کنیـد، در برابـر افـراد زورگـو و درخواسـت هـاي       -28

ــت کنیــد     ــر منطقــی از خــود حمای ــاد بــه نفــس    . غی بــا اعتم
حـدود شخصـی خـود را مشـخص کنیـد،  تـا بـه        و قاطعیت حـد و 

.آرامش بیشتري برسید
ــار کنیــد-29 ــرعکس رفت ــراي  یکــی . ب ــا ب ــرین راه ه از آســان ت

ــعیت     ــردن وض ــرعکس ک ــرتنش ب ــک روز پ ــش در ی ــابی آرام بازی
اگر در خانـه هسـتید، مـدت پـنج دقیقـه بـه بیـرون از خانـه         . است

بروید، اگـر پشـت میـز تحریـر نشسـته ایـد، از جایتـان برخیزیـد و         
.اگر در میان مردم هستید پنج دقیقه تنها باشید

شــما کمــک مــی کنــد کــه ایــن تمــرین بــه. تجســم کنیــد-30
ــد    ــا کنی ــان را ره ــی هایت ــینید و. دل نگران ــا آرام بنش ــم ه چش

ــان اســـت . را ببندیـــد ــد ســـبدي روي پایتـ ــور کنیـ ــام . تصـ تمـ
ــا و ــاراحتی ه ــم و ن ــاي مه ــی  دلواپســی ه ــان را یکــی یک دردناکت

ــد   ــبد بگذاری ــل س ــد و داخ ــان بیاوری ــه زب ــه  اح. ب ــد ک ــاس کنی س
ــه اي   ــرف رودخان ــه ط ــد و ب ــی روی ــبد را   م ــات س ــام محتوی تم

نــاراحتی هایتــان را هنگــام غوطــه خــوردن . آب مــی ریزیــددرون 
. دورتــر مــی شـــوند  و آب ببینیــد کــه چطــور از شــما دور     در

بازگشـتید، بـه خـاطر داشـته باشـید      هنگامی که به دنیـاي واقعـی   
و نگرانـی هایتـان را    جریـان آب رودخانـه همچنـان ادامـه دارد    که 
.می بردود با خ
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ــد و -14 ــان رختخــواب راحتــی بخری ــراي خودت ــژه اي ب آداب وی
یـک سـاعت پـیش از    . خـواب خـود در نظـر بگیریـد    را براي زمـان 
مطالعـــه بـــر روي یـــک   دوش گـــرفتن ، بـــراي خـــواب را، 
ایـن  . گـوش سـپردن بـه موسـیقی در نظـر بگیریـد      یـا مبل راحتی 
ــه ي آ ــد از   برنام ــه بتوانی ــد ک ــی کن ــه شــما کمــک م رام بخــش ب

.نگرانی هاي روزانه رها شوید
آیــا بــه یــاد داریــد . بدهیــدبـه خودتــان  یــک روز تعطیلــی -15

که وقتی براي بارش بـرف سـنگین مـدارس تعطیـل مـی شـد چـه        
ــتید؟   ــوقی داش ــور و ش ــاه،  ش ــتراحت کوت ــک اس ــراي ی ــر ب منتظ

هـره منـدي از یـک روز    ب. دنیـ طوفان یا سـرما خـوردگی شـدید نما   
تمــام . سرشــار از ســالمت روانــی را بــه خــود پــاداش دهیــد      

ایــن زمــان را صــرف انجــام امــور . برنامــه هایتــان را بــه هــم بزنیــد
.غرق در استراحتی لذت بخش شوید.عقب افتاده نیز نکنید

ــه     -16 ــایه اي ک ــه همس ــن ب ــراي تلف ــی را ب ــه وقت ــن هفت در ای
اکنون به جـاي دیگـري نقـل مکـان کـرده، هـم اتاقیتـان در دوران        
ــد کــه مــدت    ــک دوســت قــدیمی اختصــاص بدهی ــا ی دانشــگاه، ی

ــد ــا او صــحبت نکردی ــاره روزهــاي خوشــی صــحبت . هاســت ب درب
.کنید که در گذشته با هم گذرانده اید

ــاییزي -17 ــاي پ ــر روي برگه ــد ب ــز کنی ــت و خی ــازي و. جس ب
بهتــرین خیــز بــر روي تــوده هــاي بــرگ هــاي پــاییزي وجســت 

.آرام بخش طبیعی است
کشویی را به .وسایل آرام بخش را در یک جا بگذارید- 18

صابون هاي خوشبوي حمام، شمع هاي معطر، یک کتاب شعر، 
سایر دلخوشی هاي دلخواه، یک بسته شکالت کوچک وعکسچند
پر تنش ید، این چیزها را براي یک روز صی اختصاص بدهشخ

ذخیره کنید تازمانی که بیش از هر وقت دیگري به آنها نیاز دارید 
.طراوت را به شما باز گردانندشادابی و

تـالش بـراي اینکـه    . د نباشـید بهترین کسـی کـه مـی توانیـ    -19
چیزي بهتـرین باشـیم بـه موفقیـت منجـر نمـی شـود بلکـه         در هر 

.  کمـال گرایـی، اضـطراب ایجـاد مـی کنـد      .جه اي معکـوس دارد نتی
ــا و ــري  معیاره ــایین ت ــاي پ ــت ه ــر روي الوی ــود را ب ــارات خ انتظ
.ي کمتري داشته باشیدتا دلهره بنا کنید، 

داریـم،  معمـوالٌ بـا ایـن کـه کارهـاي زیـادي       ! فقط بگویید نـه -7
در ایــن مــاه تمــام درخواســتهاي . تعهــد جدیــدي را مــی پــذیریم

ــد ــاري را رد کنیـ ــز  . همکـ ــی آرام و متمرکـ ــده وقتـ ــاه آینـ در مـ
.هستید، می توانید با همکاري در آن امور موافقت کنید

ــته       -8 ــاره گذش ــر درب ــور و تفک ــه غ ــود ب ــل خ ــر تمای در براب
. پـس بزنیـد  مقاومت کنید و به عبـارتی نـاراحتی هـاي گذشـته را     

.در این مواقع به انجام حرکت هاي کششی مالیم بپردازید
ــب      -9 ــاعی موج ــط اجتم ــوید، رواب ــگاه ش ــک باش ــوي از ی عض

ــود    ــی ش ــما م ــن و روح ش ــم، ذه ــت جس ــگاه،  . تقوی ــک باش در ی
.کتابخانه، گروه پیاده روي یا انجمن سیاسی عضو شوید

ــود را    -10 ــذیر خـ ــک روز آرام و دلپـ ــورداري از یـ ــراي برخـ بـ
ــد ــابی کنی ــدا  . ارزی ــول روز پی ــود را در ط ــان اوج هوشــیاري خ زم

ــا ســازنده  . کنیــد ــه انجــام کارهــاي دشــوار ی آن  زمــان از روز را ب
ــد  ــاص دهی ــا   . اختص ــود را ب ــتی خ ــات سس ــاي  اوق ــام کاره انج

.ساده تر پر کنید
ــد  -11 ــی بدهی ــراي دلگرم ــی ب ــان مهلت ــه خودت ــاي  . ب ــت ه مهل

در دفتـر خـود بـراي    . مـی شـوند  دلهره آور موجب ایجاد اضـطراب  
هر برنامه اي که در دسـت داریـد یـک مهلـت زمـانی مشخصـی را       
در نظـر بگیریــد کـه چنــد روز یـا هفتــه پـیش از موعــد اصــلی آن     

ــان   . باشــد ــا خودت ــد ی ــار بیفت ــن صــورت اگــر کــامپیوتر از ک در ای
ــافه         ــان اض ــن زم ــود ای ــا وج ــوید ب ــوردگی بش ــرما خ ــار س دچ

.آسوده خاطر خواهید بود
ــد-12 ــه نکنی ــدگی مســابقه   . عجل ــه زن ــاد داشــته باشــید ک ــه ی ب

ــت ــر     . نیس ــا در نظ ــه ي کاره ــی دغدغ ــام ب ــراي انج ــانی را ب زم
آرامـــش وخرســـندي تنهـــا زمـــانی مجـــال شـــکوفایی . بگیریـــد

.دارندکه ما  گام هایمان را آهسته تر کنیم
ــی    -13 ــفتگی ذهن ــار و آش ــاد فش ــث ایج ــودن باع ــاره ب ــد ک چن
به جاي این کار، هـر بـار ذهنتـان را بـر انجـام یـک کـار        . شودمی

به انجـام رسـاندن هـر کـاري در زمـان خـود باعـث        . متمرکز کنید
.پرورش آرامش درونی شده و بازده کارتان را افزایش می دهد
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ــور آر       ــه چط ــد ک ــداده ان ــاد ن ــا ی ــر م ــه اکث ــریم و ب ام بگی

آمــوختنی اســت و امــا آرامــش وآســایش مهــارتی . بیاســاییم
آرامـش حقیقـی کـانونی را مـی     ،فـرا گرفـت  می تـوان آن را   

مــی تــوان آفرینــد کــه پــس از رویــدادهاي پــرتنش زنــدگی 
ــاري    ــا را ی ــانی از روز م ــر زم ــانون بازگشــت و در ه ــه آن ک ب

در . را بـاز یـابیم  می کند تـا احسـاس طـراوت و تـازگی خـود      
.آرامبخشی را پیش پایتان می گذاریماینجا روش ها ي 

ــر-1 ــتی از واژه هـــاي    ربـ ــارت کوچـــک فهرسـ وي یـــک کـ
کارتـان  را بـر روي  میـز   آرام بخش بنویسـید و بـراي یـادآوري آن   

ایــن واژه هـا را در نظـر داشــته   بـراي شــروع مـی توانیـد   . بگذاریـد 
.ه، آسان، شادابراحت، آرام، خوشایند، دلنشین، آهست. باشید

ــت  -2 ــردار اس ــش واگی ــا دوســتان آرام    . آرام ــود را ب ــت خ وق
ــد ــدهاي   . بگذرانی ــت و آم ــراي رف ــده اي را ب ــش دهن دوســت آرام

ــا    ــان ب ــه در مســیر صــبحگاهی در اتومبیلت ــن ک ــراي ای ــه و ب روزان
.شما همراه شود، برگزینید

یـک شـب لبریـز از خنـده     . شوخی و خنـده شـفابخش اسـت   -3
ــ  ــال م ــدروح را ج ــا       . ی ده ــده دار ی ــاي خن ــه ه ــش برنام ــاز پخ ب

نمونه هـاي ویـدیویی فـیلم هـاي خنـده دار قـدیمی محبوبتـان از        
.قبیل لورل هاردي یا چارلی چاپلین را تماشا کنید

. آمــادگی بــراي هــر شــرایطی، اضــطراب را کــاهش مــی دهــد-4
ــک و  ــد چترکوچ ــس چن ــدپ ــو بخری ــل و. تاش ــی را در اتومبی یک

. ف دســـتی یـــا در محـــل کارتـــان بگذاریـــددیگـــري را در کیـــ
ــاران      ــر ب ــدن در زی ــافلگیر ش ــران غ ــاه نگ ــیچ گ ــب ه ــدین ترتی ب

.نخواهید بود
بـه مـا مـی آمـوزد کـه      سـکوت . یابیـد راز و رمز سـکوت را در -5

فعالیــت هــاي افراطــی مغزمــان را خــاموش کــرده، طعــم آرامــش  
.را بچشیم

یــک مرکــز بــا شــرکت در مراســم مــذهبی محلــه یــا یــافتن -6
ــا انفـــرادي،       ــی یـ ــق دعـــاي گروهـ ــد از طریـ ــوي جدیـ معنـ

.احساس آرامش درونی عمیقی را در خود ایجاد کنید


