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(آرامش ردون)

داًطجَياى عشيش:سالم .
تا چِ اًذاسُ اس آراهص درٍى تزخَرداريذ؟ آيا هيداًيذ رسيذى تِ آراهص تا چِ حذ لذتتخص است؟ تٌاتزايي تزاي دستياتي سزيعتز تِ
هَفقيتْا در طَل سًذگي تحػيلي ٍضغلي ٍ...ياد تگيزيذ كِ چگًَِ هيتَاًيذ تِ آراهص درٍى تزسيذ.
يكي اس خػَغيات اًساًي ٍ هعٌَي كِ در دًياي اهزٍسي هَرد چالص قزار گزفتِ آراهص است .چِ آراهص درًٍي ٍ چِ آراهص جْاًي .تِ
ًظز هيرسذ كِ در دًياي پز ّياَّ ٍ سًذگي پز سزعت تطز اهزٍسي ،آراهص تِتذريج تِ اكسيزي كوياب تثذيل ضذُ است ٍ تٌْا عذُ
كوي اس آى تْزُهٌذًذ .تايذ گفت استزسّاي سًذگي پيچيذُ ضْزي يكي اس عَاهل هْن سلة آراهص است .هطكالت ديگز سًذگي،
ّوچَى هطكالت اقتػادي ،عاطفي ،جسوي ٍ رٍحي اس عَاهل ديگز ّستٌذ .تسياري اس افزاديكِ تزاي رٍاىدرهاًي ٍ هطاٍرُ هزاجعِ
هيكٌٌذ تِطَر خَدآگاُ يا ًاخَداگاُ تِ دًثال ايي آراهص ّستٌذ .تًِظز تسياري اس تشرگاى ٍ اًذيطوٌذاى ٍ تز اساس تجزتِ تسياري اس
اًساًْا ،آراهص حقيقي در درٍى اًساى يافت هيضَد.
هوكي است فكز كٌين رسيذى تِ اّذافواى در سًذگي ،ها را تِ آراهطي پايذار خَاّذ

رساًذ :اگز در رضتِ دلخَاّن در داًطگاُ

قثَل ضَم ،اگز فارغالتحػيل ضَم ،اگز كار هٌاسة پيذا كٌن ،اگز تا ضخع هَرد عالقِام اسدٍاج كٌن ٍ ،اگز...تِ آراهص ٍاقعي هيرسن.
ٍلي تسياري اٍقات تِ آًچِ كِ هيخَاّين هيرسين ٍ ٌَّس اس آراهص خثزي ًيست .الثتِ رسيذى تِ اّذاف ارسضوٌذ يكي اس عَاهل السم
تزاي رسيذى تِ آراهص است .اها كافي ًيست .اگز تِ آراهص درًٍي ًزسين ،آراهطي كِ در اثز تحقق اهيال ٍ آرسٍّايواى تِ دست
هيآٍرين ًاپايذارٍ سٍدگذر خَاٌّذ تَد.
آراهص درًٍي تيطتز ًتيجِ يك ًَع ًگزش خاظ تِ سًذگي است تا ًتيجِ دستآٍردّا ٍ ضزايط سًذگي.اًساًي كِ تِ ضٌاخت ًسثي خَد
ًايل آهذُ ٍ تا خَد ٍ سًذگي تِ غلح رسيذُ ،احساس آراهص تيطتزي هيكٌذّ .وچٌيي اًساًْايي كِ ًگزش هعٌَي ٍ پذيزاگًَِ تِ
سًذگي دارًذ اس آراهص تيطتزي تزخَردارًذ.
درايٌجا چٌذ ًگزش ٍ هْارت هختلف تزاي كسة آراهص درًٍي هطزح هيضًَذ:
 – 1اصم پذيزش خُد :سهاًيكِ خَد را تا تواهي كويّا ٍ كاستيّا هيپذيزين ،سهاًي كِ سًذگيواى را تِ ّواى غَرتي كِ ّست
قثَل هيكٌين ،تِ آراهص هيرسين .در يكي اس تحقيقات اًجام ضذُ در ايي سهيٌِ ،ضزكت كٌٌذُّا ،آراهص درٍى را سائيذُ پذيزش خَد
هعزفي هيكزدًذ كِ تِ قذرت حفظ آراهص در لحظات سخت هياًجاهذ .اگز سًذگي ها ًياس تِ تغييز داضتِ تاضذ ٍ ،تغييز را اس ًقطِ
پذيزش آغاس كٌين تسيار راحتتز ٍ اهكاىپذيزتز خَاّذ تَد .الثتِ تايذ قذرت تطخيع درتارُ اهَر تغييزپذيز ٍ تغييز ًاپذيز را داضتِ
تاضين .تسياري اس ًاراحتيّاي ها تِ سثة ًپذيزفتي ٍاقعيتّاي سًذگي است.

 – 2حضُرداشته در نحظً َ در سمان حال  :يكي اص الضاهات آساهص دسًٍي حضَسداضتي دس لحظات صًذگي استٍ .قتي
ّوَاسُ دس گزضتِ يا آيٌذُ سيش هيكٌين ٍ دچاس اصدحام افكاسين ،آساهص كافي ًذاضتِ ٍ دس لحظِ حضَس ًذاسين .اها ّشچِ تيطتش دس
صهاى حال حضَس داضتِ تاضين ،اص لحظات صًذگي تيطتش تْشُ خَاّين تشد ٍ تِ ضادي ٍ آساهص تيطتشي خَاّين سسيذّ .ش چِ قذس كِ
رّي ها آسامتش ٍ تضادّاي دسًٍيهاى كوتش تاضٌذ ،حضَس تيطتشي دس لحظِ پيذا هيكٌين.
 – 3وااميدي بً خُد راي ودادن ً :ااهيذي صّشي است كِ تِتذسيج ٍاسد هيضَد ٍ هسوَهيت هضهي ايجاد هيكٌذ ٍ حتي كاس تِ جايي هيسسذ كِ
ضخع ًويداًذ چِ چيضي تاعث ايي هسوَهيت ضذُاستً .اهيذي هضهي تِ افسشدگي هياًجاهذ .هٌفيًگشي ٍ هٌفيتافي تاعث ًااهيذي هيضَدّ.شچقذس
ًگشاًيّاي ها كوتش تاضذ ٍ هثثتاًذيصتش تاضين ،اهيذٍاساًِتش تِ صًذگي خَاّين ًگشيست .اًساىّايي كِ اهيذ تيطتشي تِ صًذگي داسًذ آساهص تيطتشي
داسًذ ٍ تِ هَفقيتّاي تيطتشي دست هيياتٌذ.
 – 4سادياوديشيدن َ ساديسيسته  :سادُفكشكشدى ٍ سادُصيستي ،هَّثتي آسواًي است .اًساىّاي قاًع كِ تِ دًثال تجوالت ٍ پيچيذگي
ًيستٌذ ،آساهص تيطتشي داسًذ.تسياسي اٍقات لزت صًذگي ًيض دس سادگي است .هاًٌذ قذم صدى دس طثيعت ٍ لزتتشدى اص هٌاظش ،يا ضشكتكشدى دس يك جوع
دٍستاًِ.
 – 5با مٍزباوي با ديگزان بزخُردكزدن:

هْشتاًي يكي اص ٍيظگيّاي اًساًي است كِ اٍ سا استقا هيدّذ ٍ تاعث ضكَفايي هعٌَي اٍ هيضَد.

ّشچقذس كِ ها تيطتش تا ديگشاى تا هْشتاًي ٍ خَتي سفتاس كٌين ٍيظگيّا ٍ احساسات خَب سا دس خَد پشٍسش هيدّين كِ تاعث آساهص دسًٍي ٍ ضادي ها
هيضًَذ .اص قذين گفتِاًذ اص يك دست تذُ تا اص دست ديگش تگيشي .اگش تِ ديگشاى عطق ٍ هحثت تذّين ،عطق ٍ هحثت ًيض دسيافت هيكٌين.
 – 6بً اعتقادات َ تمزيىات معىُي پزداخته :ديي ٍ هعٌَيت تِ سؤاالت ًْاديي اًساى دستاسُ آفشيٌص ٍ غايت صًذگي پاسخ هيدٌّذ .تحقيقات
ًطاى هيدّذ اًساىّايي كِ ًگشش هعٌَي تِ صًذگي داسًذ ،آساهص عويقتشي داسًذ ٍ دس هقاتل ًاهاليوات ٍ سختيّاي صًذگي هقاٍمتشًذ .اًساىّايي كِ
تِ ديي ٍ هعٌَيت هيپشداصًذ ٍ ٍجَد خذاًٍذ سا تِ عٌَاى يك قادس هتعال ٍ هْشتاى هيپزيشًذ ،دس اًجام تسياسي اص اهَس صًذگي تِ اٍ تَكل هيكٌٌذ ٍ ايي تِ
آًْا كوك هيكٌذ تا تا اطويٌاى خاطش تيطتشي دس هسيش صًذگي حشكت كٌٌذ.
 – 7وگاٌي طىشآميش داشته :يكي اص هطكالت ها ايياست كِ خَد ٍ صًذگي سا تسياس جذي هيگيشين .اًساىّايي كِ ديذگاُ طٌضآهيض داضتِ ٍ
تَاًايي خٌذيذى تِ خَد ٍ صًذگي سا داسًذ ،اص سثكثاسي ٍ آساهص تيطتشي تشخَسداس خَاٌّذ تَدً .گاُ طٌضآهيض تِ خػَظ تِ هطكالت ،تِ فاغلِ گشفتي اص
آًْا ٍ حفظ آساهص كوك هيكٌذ .تػويواتي كِ دس صهاى آساهص هيگيشين تسياس هٌاسةتش ٍ هفيذتش اص تػويواتي ّستٌذ كِ دس حالت ًاآساهي ٍ پشيطاًي
خاطش هيگيشين.
 – 8وشديكي بً طبيعت :هتأسفاًِ صًذگي ضْشي تِ جذايي اًساى اص طثيعت هٌجش ضذُ است .ايي دس حالي است كِ طثيعت تكش ،پشاص آساهص ٍ اًشطي
است ٍ تِ آساهص رّي كوك هيكٌذ .تحقيقات ًطاى هيدّذ كِ طثيعت تِ تيذاسي احساسات هعٌَي ٍ حس آساهص دسًٍي كوك هيكٌذ.
پس اص هطالعِ ايي هقالِ تشاي هذتي خَد سا هَسد تاصًگشي قشاس دّيذ ٍ تثيٌيذ تا چِ اًذاصُ اص آساهص دسٍى تشخَسداس ضذُايذإ

پيام مشاَر-94دفتز مزكشي مشاَري داوشگاي تٍزان

