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اﯾﻦ راھﻨﻤﺎ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر درک ﺑﮭﺘﺮ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اﯾﻦ روزھﺎی دﺷﻮار اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
و ﺗﺴﮭﯿﻞ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ در روزھﺎی ﺣﺴﺎس ﮐﻨﻮﻧﯽ ،آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺣﻘﻮق ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﺋﻮس گ.ل.
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دوﺳﺘﺎن رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎﻧﯽ،
الﺟﯽﺑﯽﺗﯽ ﭘﻼس و ﭘﻧﺎھﻧده ﺑودن ،ﺑﮫ ﺧودی ﺧود ﻣﯽﺗواﻧد دﻟﯾل ﺗﺟرﺑﮫ ﮐردن ﻣﺷﮑﻼت ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ در زﻧدﮔﯽ ﺑﺎﺷد .طﯽ ﺷﯾوع
وﯾروس ﮐووﯾد 19-ﮐﮫ ﮐل ﺟﮭﺎن را ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻗرار داده ،ﺑرای ﺷﻣﺎ اﯾن ﻣﺷﮑﻼت ﻣﯽﺗواﻧد آﺷﮑﺎرﺗر و دردﺳرﺳﺎزﺗر ﺑﺎﺷد.
ﺑﮫ دﻟﯾل الﺟﯽﺑﯽﺗﯽ ﭘﻼس و ﭘﻧﺎھﻧده ﺑودن ،در اﯾن دوره ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺷﺎھد ﺗﺑﻌﯾض و ﻣﺣروﻣﯾت ﺑﯾﺷﺗری ﺑﺎﺷﯾد .اﯾن اﻣﮑﺎن
وﺟود دارد ﮐﮫ ﺻرﻓﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﮐﺷوری ﮐﮫ از آن آﻣدهاﯾد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑرﭼﺳب ﺑﯾﻣﺎری ﮐووﯾد 19-ﺑزﻧﻧد .ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ دﻟﯾل
الﺟﯽﺑﯽﺗﯽ ﭘﻼس و ﭘﻧﺎھﻧده ﺑودن ﻧﺗواﻧﯾد از ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻻزم ﺑﮭرهﻣﻧد ﺷوﯾد .ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺟرﺑﮫ ﮐردن اﯾن ﻣﺳﺎﺋل ﺑﮫ ﺧﺎطر
ھوﯾتﺗﺎن ،ﺳﺧتﺗر و ﻧﺎراﺣت ﮐﻧﻧدهﺗر از ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎﺷد.
طﯽ اﯾن ﺑرھﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷراﯾط ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺑﺳﺗﮫ ﺷدن ﻣﺣل ﮐﺎرﺗﺎن ﺑﮫ دﻟﯾل ﺷﯾوع ﺑدﺗر ﺷده ﺑﺎﺷد .ﮐﻣﮏھﺎی
ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓت ﺷده ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ دﻟﯾل ھزﯾﻧﮫھﺎی زﯾﺎد ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎﭼﯾز ﺑﺎﺷد .ﯾﺎ ﺷﺎﯾد ﺑﺎ اﯾن ﺗوﺟﯾﮫ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﭘﻧﺎھﻧده ﯾﺎ الﺟﯽﺑﯽﺗﯽ
ﭘﻼس ھﺳﺗﯾد ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد از ﺣﻣﺎﯾتھﺎی ﻧﻘدی و ﻏﯾرﻧﻘدی ﺳﺎزﻣﺎنھ ﺎ ﺑﮭرهﻣﻧد ﺷوﯾد.ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻧﯾز ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﯾﺷﺗر از
ھﻣﯾﺷﮫ ﻧﮕران آﯾﻧده ﺑﺎﺷﯾد.
از طرف ﻧﮭﺎدھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺳﻼﻣت روان ،ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺣﻔﺎظت از ﺳﻼﻣت ﺟﺳم و
روان ،در زﻣﺎن ﺷﯾوع ،درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .ﺑرﺧﯽ از اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن الﺟﯽﺑﯽﺗﯽ ﭘﻼﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺷراﯾطﯽ ﺳﺧت در زﻧدﮔﯽ دﺳت و ﭘﻧﺟﮫ ﻧرم ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﻏﯾر واﻗﻌﯽ ﺑﮫ ﻧظر ﺑرﺳد .اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات درﯾﺎﻓت ﺷده از طرف
ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﺑﮫ ﺧﺎطر اﺛرات ﺗروﻣﺎﺗﯾﮏ ﻧﺎﺷﯽ از دﺷواریھﺎی ﺗﺟرﺑﮫ ﺷده ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻓﺎﻗد درک و ھﻣدﻟﯽ ﺑﻧظر ﺑرﺳد.
آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﻧﺎھﻧده الﺟﯽﺑﯽﺗﯽ ﭘﻼس ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﻣﻣﮑن اﺳت ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﺑﺎﻋث اﺣﺳﺎس ﻧﺎاﻣﻧﯽ ،ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت
و ﻧﺎاﻣﯾدی ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھﻣﮫ ﮐس و ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑﺎﺷد.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ھر ﺷراﯾطﯽ ﺗﻼش ﺑرای زﻧده ﻣﺎﻧدن ﭼﮫ از ﻟﺣﺎظ ﺟﺳﻣﯽ و ﭼﮫ از ﻟﺣﺎظ رواﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎر ارزﺷﻣﻧد و ﭘرﻣﻔﮭوم
اﺳت .ﻣﮭم ﻧﯾﺳت ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ در آن ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫاﯾد ﭼﻘدر ﭼﺎﻟش ﺑراﻧﮕﯾز و ﺳﺧت ﺑﺎﺷد ،ﻗطﻌﺎ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ھﺳت ﮐﮫ ﺑرای
ﺣﻔﺎظت از ﺧودﺗﺎن و اطراﻓﯾﺎﻧﺗﺎن ﺑﺗواﻧﯾد اﻧﺟﺎم دھﯾد .ﺑﯽﻣﻌﻧﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﮐردن ﯾﺎ ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗن اﻗداﻣﺎت ﭘﯾﺷﮕﯾراﻧﮫ ،ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ
ﻣﻌﻧﯽ اﯾن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت ﺑﮫ ﺣق ﺧود از ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﻣﺳﺑب ﻧﺎراﺣﺗﯽ و ﻣﺷﮑﻼت ﺷﻣﺎ ھﺳﺗﻧد ،ﺑر ﺳر ﺧود ﺧﺎﻟﯽ
ﻣﯽ ﮐﻧﯾد .اﯾن اﻗداﻣﺎت ﭘﯾﺷﮕﯾراﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ ﺧﻼﺻﯽ از اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣﻧﻔﯽ ﻧﺑوده و ھدف آن ﺷﻧﺎﺧت و درک اﯾن اﺣﺳﺎﺳﺎت
اﺳت .در ھر ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﺷﯾم ،ﺑﯾﺎن اﺣﺳﺎﺳﺎت ،ﻋﻣﻠﯽ ﺻﺣﯾﺢ و ﺑﮫ ﺟﺎ اﺳت.
ﺑرای درک راﺣتﺗر آﻧﭼﮫ در اﯾن ﺑرھﮫ از زﻣﺎن ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽﮐﻧﯾد ،ﺧواﺳﺗﯾم ﻣﺗﻧﯽ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺣﺎﺿر ﮐﻧﯾم .در اﯾن ﻣﺗن
ﺗﻣرﯾنھﺎﯾﯽ را ﻗرار دادﯾم ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد در ﯾﺎﻓﺗن آراﻣش درون ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد .اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺗوﺳط ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن
رواﻧﭘزﺷﮑﯽ و رواﻧﺷﻧﺎﺳﺎن ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ ﺗﺎﯾﯾد ﺷده و ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﻋﺗﻣﺎد ﮐﻧﯾد.
اﮐﻧون ﺑﺑﯾﻧﯾم ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾم در اﯾن ﺑرھﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﭘﻧﺎھﻧده الﺟﯽﺑﯽﺗﯽ ﭘﻼس ﺳﺎﮐن در ﺗرﮐﯾﮫ ﺑﮫ ﺧود ﮐﻣﮏ ﮐرده و
از ﻟﺣﺎظ رواﻧﯽ ،ﺧودﻣﺎن را از اﺛرات ﻣﻧﻔﯽ آﻧﭼﮫ ﺑر ﺳرﻣﺎن آﻣده ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﯾم.
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در این برهه:
•
•
•
•
•
•
•

ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﮕران ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺧود و ﻋزﯾزان ﺧود ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎل دارد در ﻣﻌرض وﯾروس ﮐووﯾد 19-ﻗرار
ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
ﻣﻣﮑن اﺳت دﭼﺎر اﺧﺗﻼﻻت ﺧواب ﯾﺎ ﺧوراک ﺷوﯾد.
ﻣﻣﮑن اﺳت ھﻧﮕﺎم ﺧواﺑﯾدن ﯾﺎ ﺗﻣرﮐز ﮐردن ﺑﺎ ﻣﺷﮑل ﻣواﺟﮫ ﺷوﯾد.
ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺷﮑﻼت ﭘزﺷﮑﯽ ﻣزﻣن ﺷﻣﺎ ﺷدﯾدﺗر ﺷود.
اﻣﮑﺎن دارد اﺣﺳﺎس اﺿطراب و اﺳﺗرس ﺑﯾﺷﺗری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ روزھﺎی ﻋﺎدی داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
ﻣﻣﮑن اﺳت اﺣﺳﺎس ﻧﺎاﻣﯾدی و درﻣﺎﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯾد.
ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺻرف اﻟﮑل ،دﺧﺎﻧﯾﺎت ﯾﺎ ﺳﺎﯾر داروھﺎ را اﻓزاﯾش دھﯾد) .ﻣﻧﺑﻊ :اﻧﺟﻣن رواﻧﭘزﺷﮑﯽ ﺗرﮐﯾﮫ(
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اﯾن روﻧد ﻣﻧﻔﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐروﻧﺎ ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣﺎ دارﯾم ﭘﺷت ﺳر ﻣﯽﮔذارﯾم ،ﻣﻣﮑن اﺳت اﺳﺗرس ﺗروﻣﺎﺗﯾﮏ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻗﺑل از
اﭘﯾدﻣﯽ را ﻧﯾز ﺗﺣرﯾﮏ ﯾﺎ ﺗﺷدﯾد ﮐرده ﺑﺎﺷد.
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اﺳﺗرس ﺗروﻣﺎﺗﯾﮏ ،واﮐﻧشھﺎی اﺣﺳﺎﺳﯽ ،ﻓﯾزﯾﮑﯽ ،رﻓﺗﺎری و ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ اﻓراد ،ﺑﻌد از ﻗرار ﮔرﻓﺗن در ﻣﻌرض ﯾﮏ روﯾداد
ﺗروﻣﺎﺗﯾﮏ و ﺧطرﻧﺎک اﺳت) .ﻣﻧﺑﻊ :ﺑﺎﻧو ﯾﯾﻠﻣﺎز ،ﺗروﻣﺎ در ﻣداﻓﻌﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر و ﻧﺣوه ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ آن(
الﺟﯽﺑﯽﺗﯽ ﭘﻼس و ﭘﻧﺎھﻧده ﺑودن ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺗﺟرﺑﮫ ﺷراﯾطﯽ ﺳﺧت در زﻧدﮔﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻧﯾز ﻣﻣﮑن اﺳت
ﺷﻣﺎ اﺳﺗرس ﺗروﻣﺎﺗﯾﮏ را ﺧﯾﻠﯽ زﯾﺎد ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﻧﯾد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن در اﯾن ﺑرھﮫ ،اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺷﻣﺎ ھم اﺳﺗرس ﮐروﻧﺎ و ھم اﺳﺗرس ﺗروﻣﺎﺗﯾﮏ ﻧﺎﺷﯽ از ﯾﮏ ﭘﻧﺎھﻧده الﺟﯽﺑﯽﺗﯽ ﭘﻼس
ﺑودن را ﺑﮫ ﺻورت ھﻣزﻣﺎن ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽﮐﻧﯾد.
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ابتدا نگاهی بر عالئم فیزیمی میاندازیم:
•
•
•
•

ﮐﺎھش ﯾﺎ اﻓزاﯾش ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ
اﺳﺗراﺣت
ﺗﻐﯾﯾر ﻋﺎدات ﻏذاﯾﯽ
ﺗﻐﯾﯾر ﻋﺎدات ﺧواب

عالئم رفتاری و اجتماعی:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

دوری ﺟﺳﺗن از ﺧﺎﻧواده و دوﺳﺗﺎن
ﺗﻣﺎﯾل ﻣداوم ﺑرای ﮔﻔﺗن آﻧﭼﮫ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده
ﻣﺷﮑﻼت ارﺗﺑﺎطﯽ
ﺗﻼش ﺑرای ﮐﻧﺎر آﻣدن ﺑﺎ ﻣوﺿوع ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﺷوﺧﯽ
ﺧﺷم اﻧﻔﺟﺎری ،ﺟر و ﺑﺣثھﺎی ﭘﯽدرﭘﯽ
ﮔرﯾﮫھﺎی ﺗﺷﻧﺟﯽ
ﺗﻐﯾﯾر در ﻋﺎدات ﻏذاﯾﯽ
اﻓت ﻣوﻓﻘﯾت ﮐﺎری
اﻓزاﯾش ﻣﺻرف اﻟﮑل ،ﺳﯾﮕﺎر ﯾﺎ دارو
دوری از اﺟﺗﻣﺎع ،در ﺧود ﻓرورﻓﺗﮕﯽ
اﺟﺗﻧﺎب از ﻣﮑﺎنھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻋث زﻧده ﺷدن ﺧﺎطرات ﻣﯽﺷود
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عالئم احساسی:
•
•
•
•
•
•
•
•

ﻧﮕراﻧﯽ در ﻣورد اﻣﻧﯾت ﺧود و دﯾﮕران
اﺣﺳﺎس ﺧﺷم
ﺑﯽﻗراری
ﻧﺎراﺣﺗﯽ ،اﻓﺳردﮔﯽ
ﺧوابھﺎی ﭘرﯾﺷﺎن
اﺣﺳﺎس ﮔﻧﺎه
اﺣﺳﺎس ﻧﺎاﻣﯾدی
اﺣﺳﺎس اﻧزوا ،ﺳردرﮔﻣﯽ و ﺧﺳﺗﮕﯽ ﻣﻔرط

عالئم شناختی:
•
•
•
•
•
•
•
•

ﻣﺷﮑﻼت ﺣﺎﻓظﮫ
اﺣﺳﺎس ﻣﻐﺷوش ﺷدن ذھن
ﮐﻧدی در ﺗﻔﮑر و درک
ﻋدم ﺗواﻧﺎﯾﯽ در ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ،ﺗﻌﯾﯾن اوﻟوﯾتھﺎ و ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری
ﻣﺷﮑل داﺷﺗن در ﺗﻣرﮐز
ﺗﻣرﮐز ﺣﺎﻓظﮫ ﻣﺣدود
ﺿﻌﯾف ﺷدن ﻋﯾﻧﯾت
ﺗﻔﮑر ﻣداوم در ﻣورد ﻣوﺿوع ) ﻣﻧﺑﻊ :ﺑﺎﻧو ﯾﯾﻠﻣﺎز ،ﺗروﻣﺎ در ﻣداﻓﻌﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر و ﻧﺣوه ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ آن(
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در اﯾن ﺑرھﮫ زﻣﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎن دارد ﺷﻣﺎ ھم اﺛرات ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐروﻧﺎ و ھم اﺳﺗرس ﺗروﻣﺎﺗﯾﮏ را ﺑﮫ ﺻورت ھﻣزﻣﺎن ﺗﺟرﺑﮫ
ﮐﻧﯾد.
اﮔر اﯾن اﺛرات را در ﺧود ﻣﺷﺎھده ﻣﯽﮐﻧﯾد ،ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺗﺧﺻص و داﺷﺗن ﺟﻠﺳﺎت ﻣﺷﺎوره ﺣرﻓﮫای اھﻣﯾت وﯾژهای
ﺧواھد داﺷت.
اﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷراﯾط ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻣﺎ در اﯾن ﺑرھﮫ ﺑدﺗر ﺷده ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻧﯾز اﺣﺗﻣﺎﻻ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﮫ
ﺟﻠﺳﺎت ﻣﺷﺎوره ﺣرﻓﮫای دﺳﺗرﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
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وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﺷدت اﺣﺳﺎس اﺳﺗرس و اﺿطراب دارﯾم ،ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺑرﺧﯽ روشھﺎ ﺑﮫ ﺧود ﮐﻣﮏ ﮐرده و ﺧودﻣﺎن
را آرام ﮐﻧﯾم.
اﺑﺗدا ،ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯾﻧدازﯾم ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑرای ﮐﺎھش ﯾﺎ ﺟﻠوﮔﯾری از اﻓزاﯾش اﺳﺗرس و اﺿطراب اﻧﺟﺎم ﺷود.

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑرای ﻣراﻗﺑت از ﺑدن ﺧود در ﺣد ﺗوان ﺗﻼش ﮐﻧﯾم .ﻣﺛﻼ ﺗﻼش ﮐﻧﯾم در ﺣد اﻣﮑﺎن از ﺳﺎﻟمﺗرﯾن ﻏذاھ ﺎ
ﺗﻐذﯾﮫ ﮐﻧﯾم.
ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑرﻗﺻﯾم .ﺣرﮐتھﺎی ﺗﻣرﯾﻧﯽ اﻧﺟﺎم دھﯾم.
ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾم ﺑﯽﺧواب ﻧﻣﺎﻧﯾم.
ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﭘﯾﮕﯾری اﺧﺑﺎر را ﻣﺣدود ﮐﻧﯾم .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ھرﭼﻧد ﺷﺑﮑﮫھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺛل واﺗﺳﺎپ ،ﺗﻠﮕرام ﯾﺎ
اﯾﻧﺳﺗﺎﮔرام اﯾن روزھﺎ ﺑﺎﻋث ﻣﯽﺷوﻧد اﺣﺳﺎس ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﻧﮑﻧﯾم وﻟﯽ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎﻋث ﻣﯽﺷوﻧد ﺗﺎ ﺑﯾﺷﺗر در ﻣﻌرض
اﺧﺑﺎر ﻣﻧﻔﯽ ﻗرار ﺑﮕﯾرﯾم .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻋﻠت ﻧﯾز ﻣﯽﺗواﻧﯾم زﻣﺎﻧﯽ را ﮐﮫ در اﯾن ﺷﺑﮑﮫھﺎ ﻣﯽﮔذراﻧﯾم را ﻣﺣدود ﮐﻧﯾم.
زﯾرا ﺷﻧﯾدن ﯾﺎ دﯾدن ﺑﯽوﻗﻔﮫ ﺗﺻﺎوﯾر ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾن ﺑﺣران ﻣﯽﺗواﻧد ﻧﺎراﺣت ﮐﻧﻧده و اﺳﺗرسزا ﺑﺎﺷد.
ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺣﺎﺿر ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ھﻧﮕﺎم اﻓزاﯾش اﺳﺗرس و اﺿطراب در اﯾن ﻣﮑﺎنھﺎ ﺑﺗواﻧﯾم ھواﯾﯽ ﺗﺎزه ﮐﻧﯾم .ﻣﺛﻼ
ﭘﻧﺟره را ﺑﺎز ﮐرده و ﭼﻧد ﻧﻔس ﻋﻣﯾق ﺑﮑﺷﯾم.
ﺑﮫ ﻣﺣض اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدﯾم ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم اﻓﮑﺎر ﻣﻧﻔﯽ ﺧود را ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﯾم ،ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾم ﺗوﺟﮫ ﺧود را ﺑﮫ ﺳﻣت ﭼﯾز
دﯾﮕری ﻣﻧﻌطف ﮐﻧﯾم .ﻣﺛﻼ ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾم اﻋداد را  17ﺗﺎ  17ﺗﺎ ﺑﺷﻣﺎرﯾم 17 .ﺗﺎ  17ﺗﺎ ﺷﻣردن ﺗﻣرﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ذھن
ﻣﺎ ﺑﮫ آن ﻋﺎدت ﻧدارد و ﺑدﯾن ﺳﺑب ﻣﯽﺗواﻧﯾم ذھن را از اﻓﮑﺎر ﻗﺑﻠﯽ دور ﮐرده و ﺑر روی ارﻗﺎم ﻣﺗﻣرﮐز ﺷوﯾم.
ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾم ﺧﺎطرهای را ﺑﮫ ﯾﺎد ﺑﯾﺎورﯾم ﮐﮫ در آن ﻟﺣظﮫ اﺣﺳﺎس ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ و ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ داﺷﺗﯾم .ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾم ﺧﯾﺎل
ﭘرداز ﺑﺎﺷﯾم.
ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ روی ﺣوادث ﻣﺛﺑت ﻣﺗﻣرﮐز ﺷده و اﯾن اطﻼﻋﺎت را ﺑﺎ اﻓرادی ﮐﮫ دوﺳﺗﺷﺎن دارﯾم ﺑﮫ
اﺷﺗراک ﺑﮕذارﯾم.
ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾم ﺑﮫ ﯾﺎد ﺑﯾﺎورﯾم ﮐﮫ از ﭼﮫ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﺧوﺷﻣﺎن ﻣﯽآﯾد.
ﻣﯽﺗواﻧﯾم آھﻧﮓھﺎﯾﯽ ﮔوش دھﯾم ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﻣﯽﺷوﻧد ﺣﺎﻟﻣﺎن ﺑﮭﺗر ﺷود .اﮔر اﻣﮑﺎن ﮔوش دادن وﺟود ﻧدارد ﻣﯽﺗواﻧﯾم
آن آھﻧﮓ را ﺑﺧواﻧﯾم ﯾﺎ زﻣزﻣﮫ ﮐﻧﯾم.
ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﮑﺷﯾم.
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ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﺎ اﻧﺳﺎنھﺎی دﯾﮕر ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﮐﻧﯾم.
اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺧود را ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﺎ دﯾﮕر اﻧﺳﺎنھﺎ ﺑﮫ اﺷﺗراک ﺑﮕذارﯾم .ﻓراﻣوش ﻧﮑﻧﯾم :ﺑﯾﺎن ﮐردن اﺣﺳﺎﺳﺎت اﺷﮑﺎﻟﯽ
ﻧدارد ﺑﻠﮑﮫ از ﻟﺣﺎظ رواﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﺧواھد ﮐرد.
ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾم رواﺑط ﺳﺎﻟﻣﯽ ﮐﮫ اﺣﺳﺎس ﺧوﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽدھﻧد را ﺣﻔظ ﮐﻧﯾم.
ﺗﻼش ﮐﻧﯾم ﺗﺎ از اﻟﮑل ،ﺳﯾﮕﺎر و دﯾﮕر ﻣواد اﻋﺗﯾﺎدآور دوری ﮐﻧﯾم.
ﺑﺎ ﺣﯾواﻧﺎت ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﮐﻧﯾم .ﻣﺛﻼ دﯾدن وﯾدﺋوھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣﯾواﻧﺎت ﻧﯾز ﺑﺎﻋث ﻣﯽﺷود اﺣﺳﺎس ﺑﮭﺗری داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﯾم.
ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﮔل و ﮔﯾﺎه ﭘرورش دھﯾم.
اﯾن ﻣﺗن را ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﺎ دﯾﮕران ﻧﯾز ﺑﮫ اﺷﺗراک ﺑﮕذارﯾم.
و اﻟﺑﺗﮫ ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﺣﺗﯽ در ﺳﺧتﺗرﯾن ﺷراﯾط ﻧﯾز ﻣﯽﺗواﻧﯾم ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ و اﺗﺣﺎد ﻣﯾﺎن الﺟﯽﺑﯽﺗﯽ ﭘﻼسھﺎ
را ﺣﻔظ ﮐﻧﯾم.
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ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ
اینجا و اکنون
ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ .ﭘﺎھﺎی ﺧﻮد را ﮐﻤﯽ ﺑﮫ طﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ زاوﯾﮫ اﯾﺴﺘﺎدن ﺧﻮد را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺘﻌﺎدﻟﯽ
ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .دﺳﺖھﺎی ﺧﻮد را در طﺮﻓﯿﻦ و ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ آزاد ﻗﺮار دھﯿﺪ .ﺳﺮﭘﺎ و در ﺗﻌﺎدل ھﺴﺘﯿﺪ .ﭼﺸﻢھﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و
ﺻﺪاھﺎ رو ﮔﻮش دھﯿﺪ .اﻻن ﺑﺮ روی ﺑﺪن ﺧﻮد ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﺪﻧﺘﺎن ﭼﮫ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟ ﺳﺮ ،ﺳﯿﻨﮫ ،دﺳﺖھﺎ و ﭘﺎھﺎﯾﺘﺎن...
ﭼﮫ ﭼﯿﺰی از ذھﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﺬرد؟ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﻮد را درﯾﺎﺑﯿﺪ .ﭼﮫ ﺣﺴﯽ دارﯾﺪ؟ ﮐﺪام ﻗﺴﻤﺖ از ﺑﺪن ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺣﺲ را ﺗﺠﺮﺑﮫ
ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﺑﮫ ﺧﻮد ﮔﻮش ﻓﺮادھﯿﺪ و ﺧﻮد را اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﺪ .اﮐﻨﻮن ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﮫ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﮫ اطﺮاف ﺧﻮد
ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ .و ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ.

ﺗﻤﺮﯾﻦ رﯾﻠﮑﺴﯿﺸﻦ و ﺗﻦآراﻣﯽ
تنفس دیافراگمی
ﮫﺑ راﺣﺘﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ .ﮔاﺮ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﯽﻮﺗاﻧﯿﺪ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ ﯾﺎ روی ﻧﻘﻄﮫﯾﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﮐﻨﯿﺪ .ھﻮا را ﺑﮫ آراﻣﯽ و از طﺮﯾﻖ ﺑﯿﻨﯽ در دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ ﺧﻮد ﭘﺮ ﮐﺮده و دو ﺛﺎﻧﯿﮫ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺣﺒﺲ
دﮐﻨﯿﺪ ..ﺳﭙﺲ ھﻮا را ﺑﮫ آراﻣﯽ و از دھﺎن ﺧﻮد ﺑﯿﺮون
ھﯿﺪ
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تمرین آرامسازی تدریجی عضالنی
در وﺿﻌﯾﺗﯽ راﺣت ﺑﻧﺷﯾﻧﯾد ،وﻟﯽ از وﺿﻌﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺧواب ﺑﺷود ،دوری ﮐﻧﯾد.
ﺑرای آرامﺳﺎزی ﺗدرﯾﺟﯽ ﻋﺿﻼت ،روی ﻋﺿﻼت ﭘﺎ ﺗﻣرﮐز ﮐرده و ﯾواش ﯾواش ﺗوﺟﮫ ﺧود را ﺑﮫ ﺳﻣت ﻋﺿﻼت ﺳر
ﺑﺑرﯾد .آراﻣش و رﯾﻠﮑس را درﮐل ﻋﺿﻼت ﺑدن اﺣﺳﺎس ﮐﻧﯾد.
ﻟطﻔﺎ ﻋﺿﻼت ﭘﺎی ﺧود را ﻣﻧﻘﺑض ﮐﻧﯾد .ﮐل ﺗوﺟﮫ ﺧود را ﺑﮫ اﻧﻘﺑﺎض ﻣوﺟود در ﭘﺎی ﺧود ﺑدھﯾد .اﯾن اﻧﻘﺑﺎض را ﻣدﺗﯽ ﺑر
روی ﭘﺎی ﺧود ﺣﻔظ ﮐﻧﯾد .اﮔر اﻓﮑﺎر دﯾﮕری ﻣﻐز ﺷﻣﺎ را درﮔﯾر ﮐرد ،دوﺑﺎره ﺗوﺟﮫ ﺧود را روی اﻧﻘﺑﺎض ﻣوﺟود در ﭘﺎ
ﻣﺗﻣرﮐز ﮐﻧﯾد .اﮐﻧون ﻋﺿﻼت ﭘﺎی ﺧود را رھﺎ ﮐﻧﯾد .دوﺑﺎره ﻣﻧﻘﺑض ﮐﻧﯾد .رھﺎ ﮐﻧﯾد.
)ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑﮫ ﺳﻣت ﺑﺎﻻ ﺣرﮐت ﮐﻧﯾد ،ﭘﺎھﺎ ،ﺳﺎق ﭘﺎ ،ران ﭘﺎ ،ﺷﮑم ،ﺳﯾﻧﮫ ،ﺷﺎﻧﮫھﺎ ،ﻗﺳﻣت ﺑﺎﻻی ﺑﺎزو ،ﭘﺎﯾﯾن ﺑﺎزو،
دﺳتھﺎ ،ﭼﺷمھﺎ ،ﺑﯾﻧﯽ ،ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ ،ﮐل اﻋﺿﺎی ﺻورت را دوﺑﺎر ﭘﺷت ﺳر ھم ﻣﻧﻘﺑض ﮐرده و رھﺎ ﮐﻧﯾد و در اﯾن ﺣﯾن ﺗوﺟﮫ
ﺧود را ﺑﮫ اﯾن ﻋﺿﻠﮫ ﺑدھﯾد(.

مکان امن
ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن دارد در وﺿﻌﯾﺗﯽ راﺣت ﺑﻧﺷﯾﻧﯾد .ﭼﺷﻣﺎن ﺧود را ﺑﺑﻧدﯾد .اﮐﻧون ﻣﮑﺎﻧﯽ را ﺗﺻور ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اﺣﺳﺎس آﻣﻧﯾت،
آراﻣش و راﺣﺗﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾد .اﯾن ﻣﮑﺎن ،در ﻋﯾن ﺣﺎل ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﮑﺎﻧﯽ واﻗﻌﯽ ﺑﺎﺷد ،ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺧﯾﺎﻟﯽ
ﺑﺎﺷد .ﻣطﻣﺋن ﺑﺎﺷﯾد ﻣﮑﺎن اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ،ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺧود را در اﻣﻧﯾت اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧﯾد و ﮐﺳﯽ ﻣوﺟﺑﺎت ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﺷﻣﺎ را
ﻓراھم ﻧﻣﯽﮐﻧد .اﯾن ﻣﮑﺎن ﻣﯽﺗواﻧد ﮐﻧﺎر ﯾﮏ رودﺧﺎﻧﮫ ،ﯾﮏ ﺑﺎغ ﯾﺎ ھر ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﺣﺳﺎس راﺣﺗﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾد .اﻻن ﻧﻔﺳﯽ
ﻋﻣﯾق ﺑﮑﺷﯾد .ﭼﺷﻣﺎن ﺧود را ﺑﺳﺗﮫ ﻧﮕﮫ دارﯾد و ﺑﮫ ﻧﻔس ﮐﺷﯾدن اداﻣﮫ دھﯾد .ﺗﺻوﯾر ﻣﮑﺎن اﻣن را ﺟﻠوی ﭼﺷﻣﺎن ﺧود
ﺑﯾﺎورﯾد و ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﺧود را آﻧﺟﺎ ﺑﺑﯾﻧﯾد .آﻧﺟﺎﯾﯾد؟ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺧود را ﺑﺑﯾﻧﯾد؟ ﺑﮫ اطراف ﺧود ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد .ﭼﮫ ﭼﯾزی ﻣﯽﺑﯾﻧﯾد؟
ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﺗﻣﺎم ﺟزﺋﯾﺎت را ﺑﺑﯾﻧﯾد .ﭼﮫ ﻧوع رﻧﮓھﺎﯾﯽ وﺟود دارد؟ ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد رﻧﮓھﺎی ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺑﯾﻧﯾد .ﺑﮫ طرف اﺷﯾﺎ
اطراﻓﺗﺎن ﺑروﯾد و ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد آﻧﮭﺎ را ﻟﻣس ﮐﻧﯾد .ﺣﺳﯽ را ﮐﮫ دارﯾد درک ﮐﻧﯾد .ﻓراﻣوش ﻧﮑﻧﯾد ،اﯾﻧﺟﺎ ﻣﮑﺎن اﻣن ﺷﻣﺎﺳت و
ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ھرﭼﯾزی را ﮐﮫ دﻟﺗﺎن ﻣﯽﺧواھد در اﯾن ﻣﮑﺎن ﻗرار دھﯾد .وﻗﺗﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻣﮑﺎن ﻣﯽروﯾد اﺣﺳﺎس اﻣﻧﯾت و
آراﻣش دارﯾد .آﯾﺎ ﺻداﯾﯽ وﺟود دارد؟ ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺳﮑوت ﺣﮑم ﻓرﻣﺎﺳت؟ ﺳﮑوت را اﺣﺳﺎس ﮐﻧﯾد .ﭼﮫ ﺑوھﺎﯾﯽ وﺟود دارد؟
ﻧﻔس ﺑﮑﺷﯾد و ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﺑوھﺎ را ﻣﺗوﺟﮫ ﺷوﯾد .در اﯾن ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﺷﻣﺎﺳت ﻣﯽﺗواﻧﯾد ھﻣﮫ ﭼﯾز داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .آﯾﺎ در
اﯾن ﻣﮑﺎن ﺗﻧﮭﺎ ھﺳﺗﯾد؟ ﯾﺎ ﮐﺳﯽ ھﻣراه ﺷﻣﺎﺳت؟ اﻻن ﺑرای ﻟﺣظﮫای ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد از ﺑﯾرون و ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷﺧص ﺳوم ،ﺧود را
در اﯾن ﻣﻧظره ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد .ﺧوب ھﺳﺗﯾد؟ ﭼﮫ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧﯾد؟ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﮫ اطراف ﺧود ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد .اﺳﻣﯽ ﺑرای اﯾن ﻣﮑﺎن
ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد .اﯾن اﺳم را در ذھن ﺧود ﻧﮕﺎه دارﯾد و دوﺑﺎره از اﯾن ﺟﺎی اﻣﻧﯽ ﮐﮫ ھﺳﺗﯾد ﺑﮫ اطراف ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد .ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﺑﮫ
ﺻداھﺎ ﯾﺎ ﺳﮑوت اطراف ﮔوش ﻓراداده و ﺑوھﺎی ﺧوش را ﺑﺷﻧوﯾد .ﻓراﻣوش ﻧﮑﻧﯾد اﯾﻧﺟﺎ ﻣﮑﺎن ﻣﺧﺻوص ﺷﻣﺎﺳت و ھﻣﯾﺷﮫ
ھﻣﺎن ﺟﺎ ﺧواھد ﺑود .ھر وﻗت ﮐﮫ دﻟﺗﺎن ﺧواﺳت ﺧود را در آراﻣش و اﻣﻧﯾت اﺣﺳﺎس ﮐﻧﯾد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ آﻧﺟﺎ ﺑروﯾد .ھر
وﻗت اﺣﺳﺎس ﮐردﯾد آﻣﺎدهاﯾد آرام ،آرام ﭼﺷﻣﺎن ﺧود را ﺑﺎز ﮐرده و ﺑﮫ اﺗﺎق ﺧود ﺑﺎزﮔردﯾد .ﺑﻌد از اﯾﻧﮑﮫ ﭼﺷﻣﺎن ﺧود را
ﺑﺎز ﮐردﯾد ،اﺣﺳﺎس آراﻣش ﺑﯾﺷﺗر را در ﺧود درک ﮐﻧﯾد) ".ﻣﻧﺑﻊ :ﺑﺎﻧو ﯾﯾﻠﻣﺎز ،ﺗروﻣﺎ در ﻣداﻓﻌﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر و ﻧﺣوه ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ
ﺑﺎ آن(
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تعادل
اﯾن ﺗﮑﻧﯾﮏ ،اﻓﮑﺎری را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﻏﯾرارادی وارد ذھن ﺷدهاﻧد ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل درﻣﯽآورد و ھدف آن ﻧﯾز آﮔﺎھﯽ از ﺑدن
ﺧود و ﻣﺣﯾط اطراف ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﺣواس ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮫ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎزﮔرداﻧدن ﻣﺎ ﺑﮫ زﻣﺎن ﺣﺎل اﺳت.
در وﺿﻌﯾﺗﯽ راﺣت ﺑﻧﺷﯾﻧﯾد ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ دﺳتھﺎ و ﭘﺎھﺎ آزاد ﺑﺎﺷﻧد.
•
•
•
•
•
•
•

ﺷروع ﮐﻧﯾد و ﻧﻔسھﺎﯾﯽ ﻋﻣﯾق ﺑﮑﺷﯾد.
ﺑﮫ اطراف ﺧود ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد و اﺳم ﭘﻧﺞ ﺷﯽ را در ذھن ﺧود ﺗﮑرار ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻣﺷﮑل ﯾﺎ اﺳﺗرﺳﯽ در ذھن ﺷﻣﺎ
اﯾﺟﺎد ﻧﻣﯽﮐﻧد.
ﺑﮫ ﺗﻧﻔس ﻋﻣﯾق اداﻣﮫ دھﯾد.
اﮐﻧون ﺑﮫ ﺻداھﺎی اطراف ﮔوش ﻓرادھﯾد و اﺳم ﭘﻧﺞ ﺻدا ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻣﺷﮑل ﯾﺎ اﺳﺗرﺳﯽ در ذھن ﺷﻣﺎ اﯾﺟﺎد ﻧﻣﯽﮐﻧد
را ﺑﺷﻣﺎرﯾد.
ﺑﮫ ﺗﻧﻔس ﻋﻣﯾق و آرام اداﻣﮫ دھﯾد.
و اﻻن ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﺑﮫ ﺣواس ﺑدﻧﯽ و اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺧود ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد .ﭘﻧﺞ اﺣﺳﺎﺳﯽ ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﯾﺎ اﺳﺗرﺳﯽ در ﺷﻣﺎ
اﯾﺟﺎد ﻧﻣﯽﮐﻧد را در ذھن ﺗداﻋﯽ ﮐﻧﯾد.
ﻧﻔسھﺎﯾﯽ آرام و ﻋﻣﯾق ﺑﮑﺷﯾد) .ﻣﻧﺑﻊ :ﮐﺗﺎﺑﭼﮫ ﺣﻔﺎظت از ﺳﻼﻣت روان طﯽ دوران اﭘﯾدﻣﯽ -ﺷﮭرداری ﮐﻼﻧﺷﮭر
ازﻣﯾر(

تمرین آرامسازی تدریجی عضالنی
در وﺿﻌﯾﺗﯽ راﺣت ﺑﻧﺷﯾﻧﯾد ،وﻟﯽ از وﺿﻌﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺧواب ﺑﺷود ،دوری ﮐﻧﯾد .ﻧﻔسھﺎی ﻋﻣﯾق و طوﻻﻧﯽ ﺑﮑﺷﯾد.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﺣﺳﺎس آﻣﺎدﮔﯽ ﮐردﯾد ،ﺑﺎﯾد اوﻟﯾن ﻋﺿﻠﮫ ﺧود را ﻣﻧﻘﺑض ﮐﻧﯾد .اﻧﻘﺑﺎض ھر ﮔروه ﻋﺿﻼﻧﯽ را ﮐﺎﻣﻼ اﺣﺳﺎس
ﮐﻧﯾد )وﻟﯽ اﻧﻘﺑﺎض ﻋﺿﻼت ﺗﺎ ﺣدی ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﺣﺳﺎس درد ﻧﮑﻧﯾد( از اﻧﻘﺑﺎض ﻋﺿﻼت ﮐﺎﻣﻼ ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد و ﺑﮫ ﻣدت ﭘﻧﺞ
ﺛﺎﻧﯾﮫ ﻋﺿﻼت ﻣﻧﻘﺑض را ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺷﮑل ﻧﮕﮫ دارﯾد .ﺳﭘس ھﻣﯾن ﻋﺿﻼت را ﺷل ﮐﻧﯾد .اﯾن آرامﺳﺎزی ﻋﺿﻼﻧﯽ را ﺑﺎﯾد ﺑﮫ
ﻣدت ده ﺛﺎﻧﯾﮫ اﺣﺳﺎس ﮐﻧﯾد .اﯾن ﮐﺎر را دو ﺑﺎر ﺑرای ﯾﮏ ﻋﺿﻠﮫ ﺗﮑرار ﮐﻧﯾد .ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﺗﻔﺎوت ﺑﯾن ﻋﺿﻠﮫ ﻣﻧﻘﺑض و ﺷل
را اﺣﺳﺎس ﮐﻧﯾد.
•
•

•
•
•

اﺑﺗدا ﺑﺎ ﻣﺷت ﮐردن دﺳت راﺳت ﺧود ﻗﺳﻣت اﻧﺗﮭﺎﯾﯽ ﺑﺎزو و دﺳت ﺧود را ﻣﻧﻘﺑض ﮐﻧﯾد ،ﭘﻧﺞ ﺛﺎﻧﯾﮫ ﻣﻧﺗظر ﺑﺎﺷﯾد،
ﺷل ﮐﻧﯾد ،ده ﺛﺎﻧﯾﮫ اﯾن ﺣﺎﻟت آراﻣش را درک ﮐﻧﯾد .اﮐﻧون دوﺑﺎره دﺳت راﺳت ﺧود را ﻣﺷت ﮐﻧﯾد و اﻧﻘﺑﺎض
ﻋﺿﻼﻧﯽ در ﻗﺳﻣت اﻧﺗﮭﺎﯾﯽ ﺑﺎزوی ﺧود را اﺣﺳﺎس ﮐﻧﯾد ،ﻣﻧﺗظر ﺑﻣﺎﻧﯾد و ﺷل ﮐﻧﯾد.
اﮐﻧون ﺑرای اﻧﻘﺑﺎض ﻗﺳﻣت ﻓوﻗﺎﻧﯽ ﺑﺎزوی راﺳت ،ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ ﻋﺿﻠﮫ ﻓوﻗﺎﻧﯽ ﺑﺎزو ﺑرآﻣده ﺷود ،دﺳت ﺧود را
ﺑﮫ ﺳﻣت ﺷﺎﻧﮫ ﺑﺑرﯾد .اﻧﻘﺑﺎض را ﺑﮫ ﻣدت ﭘﻧﺞ ﺛﺎﻧﯾﮫ اﺣﺳﺎس ﮐﻧﯾد و رھﺎ ﮐﻧﯾد .ﺣﺎﻟت آرام را ﺑﮫ ﻣدت ده ﺛﺎﻧﯾﮫ ﺣﻔظ
ﮐﻧﯾد .اﻧﻘﺑﺎض و ﺷلﺳﺎزی را ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺷﮑل دوﺑﺎره اﻧﺟﺎم دھﯾد .ﺗﻣرﯾن اﻧﻘﺑﺎض و ﺷلﺳﺎزی را ﺑﺎ اﻧﻘﺑﺎض ﻋﺿﻼت
زﯾر ﺑﮫ ﻣدت ﭘﻧﺞ ﺛﺎﻧﯾﮫ و ﺷلﺳﺎزی آرام آﻧﮭﺎ ادﻣﮫ دھﯾد.
ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ ) اﺑروان ﺧود را ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ اﻧﮕﺎر ﻣﺗﻌﺟب ﺷدهاﯾد و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن دارد ﺑﺎﻻ ﺑﺑرﯾد ،ﭘﻧﺞ ﺛﺎﻧﯾﮫ ﻣﻧﺗظر
ﺑﻣﺎﻧﯾد و ﺷل ﮐﻧﯾد(.
ﭼﺷمھﺎ و ﮔوﻧﮫھﺎ )ﭘﻠﮏھﺎ را ﺑﺳﺗﮫ ،ﮐﺎﻣﻼ ﻓﺷﺎر داده وﻣﻧﻘﺑض ﮐﻧﯾد ،ﭘﻧﺞ ﺛﺎﻧﯾﮫ ﻣﻧﺗظر ﺑﺎﺷﯾد و ﺷل ﮐﻧﯾد(.
دھﺎن و ﭼﺎﻧﮫ ) دھﺎن ﺧود را ﻣﺎﻧﻧد ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺧﻣﯾﺎزه ﻣﯽﮐﺷﯾد ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎز ﮐﻧﯾد ،ﭘﻧﺞ ﺛﺎﻧﯾﮫ ﻣﻧﺗظر ﺑﺎﺷﯾد و ﺷل ﮐﻧﯾد(
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ﮔردن )در ﺣﺎﻟت ﻧﺷﺳﺗﮫ ﯾﺎ ﺑر روی ﺷﮑم ﺑﺧواﺑﯾد و ﺳرﺗﺎن را ﺑﮫ ﺳﻣت ﺑﺎﻻ ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ و ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﺑﮫ ﺳﻘف ﻧﮕﺎه
ﮐﻧﯾد ،ﭘﻧﺞ ﺛﺎﻧﯾﮫ ﻣﻧﺗظر ﺑﺎﺷﯾد و ﺷل ﮐﻧﯾد(
ﺷﺎﻧﮫھﺎ ) ﺷﺎﻧﮫھﺎ را ﺑﮫ ﺳر ﺧود ﻧزدﯾﮏ ﮐرده و ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﻋﺿﻼت آن را ﻣﻧﻘﺑض ﮐﻧﯾد ،ﭘﻧﺞ ﺛﺎﻧﯾﮫ ﻣﻧﺗظر ﺑﺎﺷﯾد
و ﺷل ﮐﻧﯾد(
ﭘﺷت )ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﺷﺎﻧﮫھﺎی ﺧود را از ﭘﺷت ﺑﮫ ھم ﻧزدﯾﮏ ﮐرده و ﻣﻧﻘﺑض ﮐﻧﯾد ،ﭘﻧﺞ ﺛﺎﻧﯾﮫ ﻣﻧﺗظر ﺑﺎﺷﯾد و ﺷل
ﮐﻧﯾد(
ﺳﯾﻧﮫ و ﻣﻌده )ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ ﺳﯾﻧﮫ و ﻣﻌده ﺷﻣﺎ ﺑﺎد ﮐﻧد ،ﻧﻔﺳﯽ ﻋﻣﯾق ﺑﮑﺷﯾد ،ﭘﻧﺞ ﺛﺎﻧﯾﮫ ﻣﻧﺗظر ﺑﺎﺷﯾد و ﺷل ﮐﻧﯾد(.
ﺑﺎﺳن )ﻋﺿﻼت ﺑﺎﺳن را ﻣﻧﻘﺑض ﮐﻧﯾد ،ﭘﻧﺞ ﺛﺎﻧﯾﮫ ﻣﻧﺗظر ﺑﺎﺷﯾد و ﺷل ﮐﻧﯾد(.
ﻗﺳﻣت ﻓوﻗﺎﻧﯽ ﭘﺎی راﺳت ) ﻗﺳﻣت ﻓوﻗﺎﻧﯽ ﭘﺎی راﺳت را ﻣﻧﻘﺑض ﮐرده ،ﭘﻧﺞ ﺛﺎﻧﯾﮫ ﻣﻧﺗظر ﺑﺎﺷﯾد و ﺷل ﮐﻧﯾد(.
ﻗﺳﻣت ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ ﭘﺎی راﺳت )ﺑﮫ آراﻣﯽ اﻧﮕﺷﺗﺎن ﭘﺎ را ﺑﮫ ﺳﻣت ﺧود ﮐﺷﯾده و ﭘﺎی ﺧود را ﻣﻧﻘﺑض ﮐﻧﯾد ،ﭘﻧﺞ ﺛﺎﻧﯾﮫ
ﻣﻧﺗظر ﺑﺎﺷﯾد و ﺷل ﮐﻧﯾد(.
ﭘﺎی راﺳت )اﻧﮕﺷﺗﺎن ﭘﺎ را ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣﺧﺎﻟف ﻓﺷﺎر داده ،ﭘﻧﺞ ﺛﺎﻧﯾﮫ ﻣﻧﺗظر ﺑﺎﺷﯾد و ﺷل ﮐﻧﯾد(.
ﻋﯾن ﺗﻣﺎرﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﭘﺎی راﺳت اﻧﺟﺎم دادﯾد را ﺑرای ﭘﺎی ﭼپ ﺗﮑرار ﮐﻧﯾد) .ﻣﻧﺑﻊ :ﺷﮭرداری ﮐﻼﻧﺷﮭر ازﻣﯾر-
ﮐﺗﺎﺑﭼﮫ ﺣﻔﺎظت از ﺳﻼﻣت روان در زﻣﺎن اﭘﯾدﻣﯽ(
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در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ در ﻣورد دﯾﮕر ﻣوﺿوﻋﺎت ﺑﮫ ﻣﺷﺎورهھﺎی رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺣﺗﯾﺎج داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﻣﯽﺗواﻧﯾد اﯾﻣﯾلھﺎی ﺧود
را ﺑﮫ زﺑﺎنھﺎی اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ،ﺗرﮐﯽ ،ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋرﺑﯽ ﺑﮫ آدرس  refugee@kaosgl.orgارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
روزھﺎی ﺳﮫﺷﻧﺑﮫ از ﺳﺎﻋت  10:00اﻟﯽ  18:00ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن  0545 340 82 12ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﺎ ﮐﻣﮏ
ﻣﺗرﺟم ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﻣﺷﺎوره درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد.
روزھﺎی ﭘﻧﺞﺷﻧﺑﮫ از ﺳﺎﻋت  10:00اﻟﯽ  18:00ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن  0541 720 79 23ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﺎ ﮐﻣﮏ
ﻣﺗرﺟم ﻋرب زﺑﺎن ﻣﺷﺎوره درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد.

راھﻧﻣﺎی ﺑﮭداﺷت ﻓردی ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن الﺟﯽﺑﯽﺗﯽ ﭘﻼس

اﯾن راھﻧﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻣﮏھﺎی ارزﻧده دﮐﺗر رواﻧﭘزﺷﮏ ،اؤزﮔﮫ ﯾﺋﻧﯽار دوﻣﺎن ﺗﮭﯾﮫ ﺷده اﺳت.
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ﻣرﮐز ﻣدﯾرﯾت و اﺟرای ﻣدﯾرﯾت اﺳﺗرس داﻧﺷﮕﺎه ﺑﺎﺷﮑﻧت -راھﻧﻣﺎی ﮐووﯾد 19-از ﻧظر ﺳﻼﻣت روان
ﺷﮭرداری ﮐﻼﻧﺷﮭر ازﻣﯾر -ﮐﺗﺎﺑﭼﮫ ﺣﻔﺎظت از ﺳﻼﻣت روان در زﻣﺎن اﭘﯾدﻣﯽ
ﺑﺎﻧو ﯾﯾﻠﻣﺎز ،رواﻧﺷﻧﺎس ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ ،راھﻧﻣﺎی ﺗروﻣﺎ در ﻣداﻓﻌﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر و ﻧﺣوه ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ آن
اﻧﺟﻣن رواﻧﭘزﺷﮑﯽ ﺗرﮐﯾﮫ -ﺳﻼﻣت روان ﺣﯾن ﺷﯾوع وﯾروس ﮐروﻧﺎ و ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ اﺳﺗرس

 :ﺳنﮔول ﮐﯾﻠﯾﻧﭻ
 :ﭘﺎﺗرﯾﮏ اﺳﻣﯾت-ﻧﺎرﮐوﻟﭘﺳﯽ

