
خواندن مطالبی که ایجاد انگیزد می کند:توصیه نهم
در منزل و محل کارتان مطالب خوانـدنی را در دسـترس قـرار    

. شـود ها موجـب بهبـود روحیـه تـان مـی     دهید که خواندن آن
کتابچه هایی از سخنان کوتاه تهیه کنیـد و در دسـترس قـرار    

اردهید، داستان هاي واقعی و کوتاه را مطالعه کنید کـه امیـدو  
کنیـد کـه در   بطور خالصه مطالبی را مطالعه . باشندترکننده

دنیاي پر مشغله اطرافتان بر روي شما تأثیر مثبت داشته باشد 
.کندو در شما امید و انگیزه ایجاد

عالئم یادآوري کننده: توصیه دهم
عالئم یادآوري کننده چیزهایی هستند که شما در اطراف خود 

. یاد امور و موضوعات مهـم بینـدازد  ه قرار می دهید تا شما را ب
این عالئم می تواند تصاویري از خانواده یا دوسـتانتان بـوده یـا    

ه ایـد  کارت پستالهایی از مکان هایی باشد که شما دیدن کـرد 
ایـن عالئـم همچنـین مـی تواننـد      . یا قصد دارید دیدن نمائید

کارت هایی باشـند کـه دیگـران بـراي شـما فرسـتاده انـد یـا         
نکتـه اساسـی در   . روزنامه هـا باشـند  کتاب ها و بریده هایی از 

انتخاب این عالئم آن است که شما چیزهایی را در اطراف خود 
ها را می بینید در شما احساس خـوبی  قرار دهید که زمانیکه آن

. ایجاد کند و شما را امیدوار نماید
شما همچنین ممکن است سیستمی از عالئم یـادآوري کننـده   

یاد کارهایی که قرار اسـت انجـام   ه را ایجاد نمائید که شما را ب
مثالً . دهید اما بخاطر مشغله کاري فراموش می نمائید، بیندازد

هاي کوچک آبی رنـگ در محـیط  ممکن است فردي برچسب 
ه اي درنـگ کـرده   ظـ کارش نصب نماید تا موقع دیدن آنها لح

.دچند نفس عمیق بکشد و مقداري آب بنوش
امیدواریم شما این توصیه ها را مفیـد و عملـی بیابیـد و بـراي     
بکارگیري حداقل یکی از آنها همین امروز برنامه ریزي نموده و 

ــی ک  ــدگیتان بررس ــر آن را در زن ــداث ــه                 . نی ــدریج ب ــپس بت س
همانطور که شـما در دنیـاي   . توصیه هاي دیگر نیز عمل کنید

پرآشوب اطرافتان به مراقبت از خود ادامه می دهید، به حالـت  
.تعادل نزدیکتر می شوید
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خاطره نویسی: توصیه پنجم
. دزمانی را براي نوشتن در مورد زندگیتان اختصاص دهی

نوشتن به شما کمک می کند که دنیاي اطرافتان و جایگاهتان 
دفترچه خاطرات محل امنی براي بیان . را در آن بهتر بشناسید

مهم نیست که شما اینکار را بطور . احساسات و افکارتان است
روزانه یا هفتگی انجام دهید اما برنامه زمانی خاصی براي آن 

. داشته باشید
یست حق شناسیتهیه ل:توصیه ششم

ـ    هايتهیه لیست طـور قابـل   ه حق شناسـی زنـدگی شـما را ب
ایـن لیسـتها بـه شـما کمـک     . ه اي بهبود مـی بخشـد  ظمالح

بـراي شـروع کـافی    . می کند که دنیا را بگونه اي دیگر ببینیـد 
است که هر شب سه موضوع را که در طول روز در مـورد آنهـا   

در ابتـدا ایـن کـار    . ت نمائیدنموده اید یادداشرضایت احساس 
ممکن است مثالً بنویسید که شکر می کـنم کـه هنـوز نفـس     

این براي شروع خـوب اسـت امـا بـزودي چیزهـاي      ،می کشم
. کنیدرضایتدیگري پیدا خواهید کرد که بخاطر آنها احساس 

ببینید طه نظر تشکر بتدریج شما یاد می گیرید که دنیا را از نق
.کامالً طوالنی خواهد بودروز و لیست شما در پایان

انجام امور خیریه:توصیه هفتم
که فرصت هایی را براي کمک به دیگران جستجو کنید، زمانی

شما امر خیري انجام می دهیـد بیشـتر از آنچـه کـه داده ایـد      
شاید چنین بنظر نرسد اما این یک واقعیـت  . دریافت می کنید

.است
استراحت هاي کوتاه مدت:توصیه هشتم

در طول روز استراحت هاي کوتاهی براي خود در نظر بگیریـد،  
کار شما احساس آرامش بیشتري خواهیـد کـرد و   با انجام این

از پشــت میــز               . بـازده کــاري شــما افــزایش پیــدا خواهــد کــرد 
خود بلند شوید و چند لحظه قدم بزنید، از اتاقتان بیرون بروید 

به مغزتان، چشمهایتان و . اري هواي تازه استنشاق کنیدو مقد
به کل بدنتان اجازه بدهید که به مدت چند دقیقـه اسـتراحت   

.نماید

تنفس: توصیه دوم
عمل تنفس معموالً بطور اتوماتیک و خودبخود انجام می شود 

ي کم عمق بکشیم که ولی ما معموالً عادت داریم نفسها
اکسیژن براي . حداکثر اکسیژن را براي بدن فراهم نمی کند

. عملکرد مطلوب مغز و براي سالمت عمومی بدن الزم است
کشیدن چند نفس عمیق اما آهسته نه تنها اکسیژن رسانی 
بدن را بهبود می بخشد بلکه موجب ایجاد آرامش و تجدید 

س عمیق، ابتدا آنقدر براي شروع یک تنف. قواي فکري می شود
عمل بازدم انجام دهید که احساس کنید عضالت دیافراگم 

ریه هاي کشیده می شود سپس به آرامی شروع به پر کردن  
خود نمائید، زمانی که حداکثر دم را انجام دادید لحظه اي 
درنگ کنید و سپس سعی کنید که باز هم هواي بیشتري به 

مک می کند که ظرفیت این عمل ک. داخل ریه ها فرو برود
داخل ه ریه هاي شما افزایش یابد و مقدار اکسیژن بیشتري ب

سپس به آهستگی عمل بازدم انجام دهید تا . خون جذب شود
جایی که باز هم عضله دیافراگم کشیده شود این عمل را سه 

در پایان تنفس چهارم متوجه خواهید . تا چهار بار انجام دهید
شروع به انبساط و باز سینه شما شد که عضالت عمیق قفسه 

بعد از انجام این عمل شما متوجه خواهید شد . شدن می کند
که در سراسر بقیه روز چقدر راحت تر می توانید تنفس عمیق 

.انجام دهید
موسیقی: توصیه سوم

براي استرس زدایی و حفظ تعادل به موسیقی گوش کنید و 
.هیدندگی انجام داین کار را در منزل، محل کار و موقع ران

سکوت: توصیه چهارم
ه سکوت کنید و هر روز صبح چند لحظ. را آرام کنیدافکارتان 

قبل از پیاده . خودتان را براي فعالیت هاي روزانه آماده کنید
شدن از ماشینتان لحظه اي درنگ کنید و بر روي فعالیت 

در سراسر روز افکارتان را آرام کنید تا . بعدي متمرکز شوید
.وانید روي فعالیت هاي مهم و الویتهایتان تمرکز کنیدبت

مهمترین توصیه هاي ساده اما مؤثر براي رسیدن به حالت 
تعادل که در هر زمان و تقریباً در هر مکانی بدون نیاز به 

:می توان بکار گرفت، بیان می شودهیزات خاص تج
آب: توصیه اول
تا 6است از تر؟ مقدار توصیه شده عباراما چقد. آب بنوشید

آب، بدن ما را هیدراته نگه داشته و موجب . لیوان آب در روز8
آب وضعیت بینایی، . بهبود وضعیت پوست و مو می شود

اینها فقط تعداد معدودي . گوارشی و خواب را بهبود می بخشد
این توصیه مخصوصاً براي کسانی که . از منافع آب می باشد

را مصرف می کنند چاي، قهوه یا نوشابه ها فراوانی مقادیر
این نوشیدنیها حاوي کافئین هستند که . حائز اهمیت است

توصیه می شود . می تواند موجب از دست دادن آب بدن شود
که به ازاي هر وعده نوشیدنی هاي حاوي کافئین یا شیرین 

البته . کننده هاي مصنوعی یک لیوان اضافی آب نوشیده شود
ما به این . ین، عالوه بر مقدار معمول توصیه شده روزانه استا

لیوان اضافی آب براي شستن سمومی که این نوشابه ها وارد 
یک توصیه عملی براي اینکه . بدن ما می کنند نیاز داریم

مطمئن شوید شما به مقدار کافی آب دریافت می کنید آن 
ر کنید و است که یک بطري یک و نیم لیتري را صبح از آب پ
بتدریج . مطمئن شوید تا پایان روز آن را تمام خواهید کرد

حتی ممکن است شما بخواهید که مقدار آب دریافتی را 
.افزایش دهید


