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: تواند خودش را 8ا   عل�حدە  شخ3حما�ت و .ش,+ق کردن در نظر گرفته شدە اند. هر  از خاطر  توص�ه های ذ�ل 
 مطابق م�ل خودش، تغیCD دهد و تنظ�م کند.  آنها را  کند �ا اینکه  دمساز آنها 

 

است که بتوان از Tس همه Rارها برآمد و رضا�ت خاطر زحمت خ�P  ، سختگCD  کوششُپر زحمت 8ا  روزJاراندر 
  ه منظور و 8ه جلو شZب : دهند و 8ه ما Yشان : دهند که 8 ترغ�ب ما را  ،اینکه احساسات غل�ظ از خاطر داشت. 

  داشته 8اش�م.  آرامش خ�ال و   دل خوab احساس  دو_ارە حفظ تعادل 8ا�د Rاری کرد تا بتوان�م
  

تاثCD ُمتقا8ل دارند. 8عi3 از اYسانها در    در همد�گر  در ارتhاط تنfاتنگ 8ا هم هسdند و افcار، احساسات و جسم ما 
i  وجود خودشان حّس  CDچ i3زودتر این موض,عه: کنند که 8ع i CDآدمها ن i3ند و 8عdسZم ن

p
را :   ا ُمرتب و منظ

i مسائل در ُمتحّول : شوند که چگونه افcار �ا احساسات آنها تغیCD و   فهمند  Crا8تحوزە « . همhط i CDار دارند » نhاعت  :
مقبولّ�ت :  داشته 8اشند؛ طوری که احساس  خوش مخصوصا 8عi3 از اYسانها : توانند 8ا 8دن خودشان رفتار 

i کنند  CDسانها  نYاز ا i3ش  : توانند  . 8عZب zD  د�گر i CDار خود  8ا  از هر چcار شوند  احساسات �ا افJخوش بودن . ساز  
سال 8اشد چه  RالYتاثCD گذار هسdند و هر اYسا�i : تواند، چه    �کجا  امcانات 8ه طور  قض�ه در این است که: تمام

ی مخصوصا خوب است و 8ه او Rمک : کند و : توان از آن    کند   امتحانتج�_ه و ُخردسال، خودش  i CDکه چه چ
  استفادە کرد. 

  
  تا  پ�دا ک�i که : توانند 8ه تو Rمک کنند در این صفحات تو : توا�i طبق دال�P که ذکر شد، تم�+نهای مختل�i را 

i ده�م که  آ دو_ارە 8ه همان حالت راح�z و  CDرامش خ�ال 8ازگردی. در این زمینه، ُمهم است که در ابتدا .شخ�ص و تم
فا�z افتادە و چه خ�D است. چونکه 8عi3 اوقات مجبور+م که 

ّ
، چه ات iهدر رفته را از نو  زور در لحظات حا�

i برعکس است و ما از شّدت  زسازی کن�م تا بتوان�م ُمجّد 8ا CDهمه چ ، i CDوقتها ن i3کن�م. 8ع zا� �Dدا احساس �حا� و ق
 و 

�
، هر چه �+ــــع تر خودمان  امورات روزمرە فشارهای زند� نزد�ک است که «ُمنفجر» ش,+م و 8ا�س�z در �ک جا��

  فشارهای �� حساب، تخل�ه کن�م.   عذابرا از 
  

: نZس�z   اوقاتت تلخ است و � حالاحساس : ک�i هر Jاە که  iس� کن هموارە سه مرحله را اجرا ک� ،  
  

که: «فعال وضعّ�ت رو� من چگونه است؟»، «حال و   ُپرسان کنصورتک�ا از خودت  -8ه Rمک جدول .1
 مزاجم چطور است؟» 

 ُمخت�ی را پ�دا کن که 8ا صورتکها مطا8قت : کنند و ُمشابهت دارند.  -تم�+نهای .2
، کسP،   غمگی�i و  ُمخت� را انتخاب کن که 8ه تو : تواند Rمک کند از حالت  –�� از تم�+نهای  .3 iدم�

و � حا� 8ازگردی و ضمنا در   �خو�� اوقات تل�i �ا 8د ُخل�z و عصhانZّت 8ه در آ�� و دو_ارە 8ه حالت 
 نظر داشته 8اش که چگونه احساساتت تغیCD : کنند و عوض : شوند.  

 
 

  



persisch-dari  2 

 

     

� و ِدِمغ  � حال ِس کِ  غمگ���ل و  لق و عص$ا��  اوقات تلخ �خو��  
ُ

 *دخ

*ه این   ِدِمغ بودن 
ّس   معناست که ح
9 ک�8 شکست  
خورە ای :ا اینکه  

 ، � هس8< *د  غمگ��
  ، ق هس8<

ُ
ُعن

  کدام  حوصله
ی را نداری :ا   � �Cچ

ی   کداماینکه  � �Cچ
*اعث شادی و  
دلخو�� ات  

   . نHست

� حال �ِکِسل و 
8ه این   بودن

معناست که خسته  
ای �ا احساس  
 و �� حا�  

�
خست�

، حوصله   iک� :
Rاری را   کدامانجام 

  Pنداری �ا اینکه خ�
8د : توا�i افcارت  
را تمرکز د¡.  
مسئله ای¢ست که 

و دل و   زور توان و 
دماغ نداری که  
؛ 8دنت   iفعالّ�ت ک�
احساس : کند که  
8ار سنگی�i را 8ه  

 . د : کش  کول

  i CDهمه چ zوق�
و تو   است  مرتب 

 i CDن zخوش هس��  ،
  iله: توا�R  قلب و ،

8دنت را  احساس  
. 8عدش   iک�

 احساس آ
�

،  سود�
i اعصاب،   Crسک.
خشنودی �ا شا�د  

،  یهوش�ار ، هم
 
¥
  و  ، را¦i ینجcاو ک

بودن   خوشhخت
�ا اینکه   داری

ن�ازها�ت، خوب و  
  توام 8ا اطمینان

i شدە اند.    Crتام 

  اوقات تلخ بودن 
8ه این معناست که  
ن§ توا�i آرام و قرار  
ی. احساس :   CD8گ
ک�i که قا¨ کردە  
ای و  کفرت در 
آمدە است، شا�د  
هم احساس ک�i هر  
ی، ز+ادی است   i CDچ
8عi3 اوقات در  

،  ب�قرار+ــها کنار 
احساس ترس :  
ک�i و «افcار مغز  
ه ات  

p
خور» توی Rل

: پ�چند و آرام و  
ند �ا   CDقرارت را : گ

ون  اینکه  CDاز �ت ب
 ن§ روند. 

لق و 
ُ

*دخ
،  عص$ا�� بودن

معموال 8ا خشم و  
  Pناام�دی، خ�
تنfانگ 8ه همد�گر  
آم�خته اند. شا�د  
تو این احساس را  
داشته 8اab که االن  
ممکن است  
«منفجر شوی» و  

عصhا�i شوی و  « 
 iشا�د  طغ�ان ک� .«

ی، تو را   i CDهر چ
تح�+ک  و حّتا  
عصhا�i کند �ا اینکه  

و ªس�ار  �� ا�مان
 . zحّساس هس�  

 

 

 

ُمختO-تمLMن منظوری؟  از چه   نحوە اجرا 

bشدە است  -برر «�  

 

�� از دستها�ت را بر روی شcمت 8گذار و �� د�گر را بر  --
 روی قلhت. 

_ان قلhت کن.  - i� حواست را متوّجه نفس کش�دن و 

م است؟ �ا  ُپرسان کن از خودت  -
p

ب و ُمنظ
ّ
i ُمرت CDآ�ا همه چ» :

، کسل، اوقات تلخ �ا 8د ُعُنق هستم؟»   i Crاینکه غمگ 

ُمخت� د�گری را اجرا کن که 8ا وضعّ�ت  -س¬س �ک تم�+ن -
کند �ا اینکه اجرا�ش قhال 8ه حالت رو�  8رو� ات ُمطا8قت 
 تو Rمک کردە است. 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 
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ُمختO-تمLMن منظوری؟  از چه   نحوە اجرا 

س 
ّ
̄  -تنف مصنو  

 
 چهار ªشمار. نم�D از راە دماغت نفس 8کش و تا  -

تا در س±نه ح°س کن.  -
ّ
 هوا را موق

س کن و تا  -
ّ
ل شدە از راە دهان، تنف zD8ه صورت کن �Dشش   نم

 سال²رد شمعهای روی ک�ک  قصد ک�ª  iشمار؛ انfار که 8عدش
 . iد را  خاموش ک�

p
  تول

³ را احساس کن و  -
ّ
این تم�+ن را چنانچه   تفاوتهای تنف

، دو_ارە تکرار کن.  zدوست داش�  
 

 ّ  ژ+مناس�dک ط��

 

�� از دستها�ت را بر روی س±نه 8گذار و �� د�گر را بر روی   -
  . شcم

؛ طوری که دست بر  8کشعمیق از راە دماغ، تا : توا�i نفس  -
س±نه و دست بر شcم، تcان 8خورند. س¬س 8ا تمام قوا�� که  

هوا را از راە دهان، دو_ارە خارج کن. این تم�+ن را سه  داری، 
 مرتhه تکرار کن. 

ل ک�i و  Rلهکن تمام عُضالتت را از نوک ·ا تا فرق    کوشش  -
ُ

، ش
8اab (·اها، ساق ·اهها، 8اسن، شcم، Rمر، 8ازوها،   احتر 

کش ب�اورد.   دستها، کتفها، گردن، صورت) تا تمام 8دنت
8ه آرا:، سوزش ا�جاد کنند،   �ا  شوند  چنانچه عُضالت، گرم

  س� کن سه ثان�ه طاقت ب�اوری« 

ل و ول کن و آنها را  -
ُ

ا¼ر دلت خواست، تمام عُضالتت را ش
و درک کن که عُضالت، چگونه 8ه   تcان تcان 8دە. احساس

 iمور مور : شوند؛ آنهم در حا� که کش : آورند �ا  آسا� ،
 و کسالت از  

�
 خارج : شود.   تار و پودشانخست�

-   iت تمام تا جا�� که : توا�
ّ

در خاتمه تم�+ن، خودت را 8ا لذ
مت از 8دنت را و  فقط دراز کن و  کش ب�اور. اول، �ک قس 

ز نوک شست ·ا تا نوک انگشتان  س¬س قسمت د�گر را ا 
 دستها�ت. 

 احساسات را بروز ده�د 

 

احساb که فضای ز+ادی را در وجودت .سخCD کردە است،   -
ªشناس و س� کن تصّوری از آن را در مقا8ل خودت ُمجّسم  

 i8اشد که بر روی کف �� از دستانت قرار گرفته   ؛ طوریک� . 

دست د�گرت را   آن 8ا شست دست د�گرت س� کن که کف -
فشار د¡ �ا اینکه آن را 8ا حرRات دایرە مانند ماساژ 8دە تا  

 . محو شود تصوّر موصوفه نا·د�د شود �ا  
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کردن   و زمزمه وزوز   

 
  �� از دستها را بر روی شcم 8گذار و �� د�گر را بر روی قلب.  -
عمیق نفس 8کش و هوا را 8ا تکّ�ه 8ه قّوە افcارت 8ه هر  -

   دستانت تزر+ق کن. دو 

، وز وز    هوا را از دهانت�z وق -  iکن    و زمزمه 8ه آرا: خارج م�ک�
 و لرزش و ارتعاش آن را احساس کن. 

-  zس�Zکه   ا¼ر موقع تم�+ن کردن، تنها ن zس�Zو ما�ل هم ن
، فقط iراحت، وزوز ک� Pن را  کردو زمزمه  وزوز  عمل خ�

R iاری شد�i  در مخ�له ات تصّور کن.  Crاست. چن 

د 8فهم�احساسات را   

س� کن  احساb را که 8ا�د 8ه آن اهمّ�ت داد، ªشناس و  - 
 iار تصّوری از آن را در مقا8ل خودت ُمجّسم ک�fکه بر روی    ؛ ان

  . 8اشد کف �� از دستانت قرار گرفته  
س¬س : توا�i دس�z را که احساس موصوفه را نگه داشته   -

بر روی قلhت 8گذاری �ا اینکه آن را 8ه صور�z   ُمستق�ما است، 
  لط�ف بر فراز قلhت در مقا8ل قفسه س±نه ات نگه داری. 

و جمع   - CDت در هر 8ار نفس کش�دن، نhتصّور کن که چگونه قل
ار از نور :  آوری : کند و در هر 8ار نفس خارج کردن، �ش

  شود. 
-   bت همچون تصاو+ر محسوس 8درخشد و احساh8گذار قل

  که در دسdت است از این راە ترض�ه شود. 
ت کن که چگونه احساس، -

ّ
آرام و آسودە : شود، نا·د�د �ا   دق

 خشنود : شود. 

 CDدستها�ت را 8گ 

 
i �ا ب�قرار را ªشناس و بررb کن که در  - Crدست   احساس سنگ

.  راست �ا چ¿ت iآن را حس ک� iتوا� :  
  دس�z که احساست را درک : کند در دست د�گرت 8گذار.  -
ترض�ه احساس موصوفه و خودت،   ه منظور 8  امتحان کن که -

ی خوب است.  i CDچه چ  
آ�ا الزم است که دست د�گرت، دست حاوی احساس را   -

د؟ آن را فشار دهد، ُمحcم 8چسhد، جل,Àش را  CDد،  8گ CD8گ
نوازشش کند، گرمش کند �ا اینکه آرام کند و .سال�ش دهد؟  

 چه حالت د�گری 8ه ذهنت خطور : کند؟ 

 z� موس�

 
 منوط است:  -

�
  این تم�+ن تا اندازە ای 8ه آماد�

چنانچه روح�ه ات خوب 8اشد در این 8ارە فکر کن که معموال  
  ش¢�دن چه ش¢�دن چه ترانه �ا �ودی، حالت را جا : آورد. 

ی وجودت : شود و ای ترانه 
ّ

Áای  ترانه ش¢�دن چه8اعث .س  
وی 8اعث آرامش روحت : شود �ا اینکه 8ه تو احساس  CDتازە   ن

: دهد؟ ش¢�دن چه ن,ع موس��z 8ا حالت رو� تو تطبیق :  
،  چنانچه کند ا¼ر مثال 8دُخلق هس�z �ا  i CDدر نظرت  همه چ

از آهنگ�ای متفاوت   ورقه ای�د. س� کن ب�ا ُمزخرف و بی�ودە 
، البته ا¼ر 8ه ش¢�دن آن�ا  د¡را رد�ف ک�i و 8ه آن�ا گوش 

 . abجندین تران محتاج 8ا iو�  شا�د بتوا� ، iه و �ود پ�دا ک�
 فعال �ک ترانه کفا�ت : کند و ªس است. 
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 رد�ف حیوانات 

س� کن حواست را بر 8ازی فکری ذ�ل تمرکز ک�i که 8ه مغز،   - 
 . iمک : کند تا آرامش خ�ال پ�دا ک�R قلب و 8دنت    iک حیوا��

وع : شود، س¬س �� د�گر   a� را  پ�دا کن که نامش 8ا حرف آ
i 8ا حرف پ ا� آخر.... (برای   CDکه 8ا حرف ب و �� د�گر ن
مثال: آهو، ُبز، ·لنگ و .....) و کوشش کن که حواست را فقط  
. چنانچه ما�ل   i8ه حول و حوش حیوان انتخا�� متمرکز ک�

، : توا�i حتا ب abهم که شدە 8اشد 8ا شخص   عرای تنّ, 8ا
  د�گری همhازی شوی. 

i وجود دارد 8ه این شcل که:  CDدر ذهن خودت   �ک حالت د�گر ن
وع کن 8ه نام�دن حیوانات مختلف �ا اینکه ا¼ر  a� 8ه   فکری

خطور : کند 8ا شخص د�گری تالش کن که گروە 8ازی   مغزت 
:   بZشه ها پوست دار، حیوانا�z که در  .شک�ل 8د¡: حیوانات

 که  �ا حیوانا�z  ز+±ند، حیوانات پر و 8ال دار، حیوانات در جنfل
 : کنند 

�
 و ...  در آب زند�

را 8غل کردن  د خو   

. کف دستها�ت را بر  کن چلی¿ا ت را بر روی س±نه ات 8ازوان 
قسمت فوقا�i 8ازو+ت 8گذار و خودت را 8ا ز+hا�� تمام در  

 . CDآغوش 8گ  
آغوش کش�د�i را : Tسندی و 8ه  امتحان کن که چه ن,ع در  -

تو حال : دهد. لط�ف گونه �ا 8ا فشار ُمحcم؟ 8ه همراە  
  نوازش کردنها �ا ک,_�دن بر 8ازوها؟ 

i   گپ 8ا خودت   - zrبزن و 8ه خودت جرات و شهامت 8دە. گف
چه جمله ای 8ه تو Rمک : کند؟ شا�د مثال «عمیق نفس  
  zDاالن به i Crکحال شوی» شا�د هم «همhالش سhو 8ه دن a³8ک

 : شود»؟   

 پرواز کردن 

 
  

i 8ازوانت   - Crم 8خواب و ساقها�ت را و همچنcَدِمرو 8ه روی ش
  را دراز کن و  حسا�� کش ب�ار. 

ل شcم و 8اس¢ت را ر  -
ُ

کن و ل²ن خا�ە ات را بر روی    احت و ش
i فشار 8دە. تالش کن که در ابتدا، 8ازوانت و س¬س احتماال   Crزم

 CD8ه طرف 8اال 8گ i Crاهت را  یساقها�ت را از روی سطح زمfن .
i ب±نداز؛ طوری که گردنت   Cr8ه طرف سمت جلو بر روی زم

  آسودە شود.  راحت و 
  +�i مدام نفس 8کش�د« در موقع اجرای هر تم�  -
،  پرواز :  دن�ا �ک لحظه طوال�i تصّور کن که داری بر فراز  -

 iاە : افک�fن i Crو از اعماق آسمان بر زم iدوست   ر . ا¼ک�
i بÊندی.  CDچشمانت را ن iدر اجرای این تم�+ن : توا� zداش�  

س� کن 8ه مّدت دە ثان�ه تمام، شcم، 8اسن، 8ازوان، Rمر و   -
  و قوس 8د¡ تا آن�ا گرم شوند.  ساق�ا�ت را کش 

ل و ول کن، تمام عضالتت را   Rله -
ُ

، 8ازوان و ساق�ا�ت را ش
ل و  احتر 

ُ
کن و از احساb که در 8دنت ا�جاد : شود،  ش

  . �Dت را ب
ّ

 ن�ا�ت لذ
 



persisch-dari  6 

ق��» گونه  –  جمپ زدن  

 
و 8ه هوا  م8ا تما  - CDاهای از هم 8از شدە  ساق و 8ا  جمپ بزنن·

i فرودب�ا در حی�i که دستها�ت را 8ه صورت  Crق��» بر روی زم  
ی. 8اال بر فراز �ت  CDگ :  

و این 8ار 8ا ساق ·اهای 8ه هم   جمپ بزن�ک 8ار د�گر 8ه هوا  -
i فرود ب�ا و دستها�ت را 8ه پهلوها�ت سیخ   Crجفت شدە بر زم

i حرف ای  Crنگه دار عI  i Crالت .  
i تم�+ن�ا را دو_ارە اجرا کن و �ک 8ار 8ه حالت   - Crو �ک   ق��» هم

i 8ه حالت سیخ گونه ا� آخر.  CD8ار ن 

اف
ّ
شدن مغز  و آزاد  شف  

 
 

8دنت کوفته شدە است و رم�z نداری  ا¼ر احساس : ک�i که  -
i �ا اینکه �ت از درد  Crشان خ�االتشدە و  ، سنگÀمغزت در  پ�  

8گذار و نوک   Rله اتغوغا : کنند، هر دو دستها�ت را بر روی  
  انگشتانت را بر روی پوست �ت. 

ل   Rله اتتالش کن که اطراف پوست   -
ُ

را ماساژ 8د¡ و آن را ش
 iشا�Zو تا 8ه روی پ iو گردنت 8ه جن°ش   شق�قه  و و ول ک�

  درآوری. 
را در مغزت پ�دا ک�i و 8ا نوک   پ�Àشان خ�االت کوشش کن که   -

و �ع�z   انگشتانت آزما�ش کن که چه حرRا�z و فشار دادنها 
نا·د�د شوند و مغزت آزاد  خ�االت پ�Àشان8اعث : شوند که 

ە و تار شود.  CDاز ابرهای ت 

 
Graphiknachweis: Designed by 1 Vectors Market, 2 Smashicons, 3 Pixel perfect, 4 Smashicons, 5 Vectors Market 

from Flaticon 

Quelleangabe: AETAS Kinderstiftung (2020): Kopf, Herz und Körper helfen. AETAS Kinderstiftung. München. 

Online verfügbar unter www.aetas-kinderstiftung.de, Stand: 13.05.2020. 
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