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توص8ه های ذ1ل �ه منظور حما1ت و .ش,+ق کردن در نظر گرفته شدە اند. هر ک� �ه تنها�� � تواند خودش را �ا  
 مطابق م8ل خودش، تغیAB دهد و تنظ8م کند.  آنها را  آنها ساز>ار کند 1ا اینکه

 

انه خH8 دشوار است که  ABارها برآمد و رضا1ت خاطر داشت.  در دوران ُپر زحمت �ا تالش سختگP س همهR بتوان از
ما را وا� دارند و �ه جلو ش^ب � دهند و �ه ما \شان � دهند که برای حفظ تعادل   ، �ه دل8ل اینکه احساسات غل8ظ

  داشته �اش8م.  آرامش خ�ال احساس راحab و  دو`ارە  �ا1د Pاری کرد تا بتوان8م
  

تنmاتنگ �ا هم هسkند و بر 1کد1گر تاثAB ُمتقا�ل دارند. �عgh از ا\سانها در    افfار، احساسات و جسم ما در ارتeاط
g  وجود خودشان حّس  ABچ ghه� کنند که �ع  � p� زودتر �ه این موض,ع g ABآدمها ن ghند و �عkم ن^س

s
ا ُمرتب و منظ

g مسائل در  Auو تحّول پ8دا � کنند. هم ABار 1ا احساسات آنها تغیfند:  برند که چگونه اف xBُمعت g ABن «zحوزە «پزش
ی �ه آنها   aBداشته �اشند؛ طوری که احساس به xاز ا\سانها � توانند �ا �دن خودشان رفتار خو� ghمخصوصا �ع

 g ABاز ا\سانها  ن ghد1گر  � توانند  دست � دهد. �ع g ABار خود  �ا  ب^ش از هر چfکنار ب8ایند   احساسات 1ا اف  
�

zقشن .
امfانات �ه طور همزمان  تاثAB گذار هسkند و هر ا\سا�g � تواند، چه بزرگسال �اشد چه  قض8ه در این است که: تمام 

ه و آزما�ش کند ُخردسال، خودش  ی مخصوصا خوب است و �ه او Pمک � کند و � توان از آن   تج̀� g ABکه چه چ
  استفادە کرد. 

  
  تا  8دا کgb که � توانند �ه تو Pمک کنند پدر این صفحات تو � توا�g طبق دالH1 که ذکر شد، تم�+نهای مختل�g را 

g ده8م که  آ دو`ارە �ه همان حالت راحab و  ABرامش خ8ال �ازگردی. در این زمینه، ُمهم است که در ابتدا .شخ8ص و تم
فا�a افتادە و چه خxB است. چونکه �عgh اوقات مجبور+م که انرژی هدر رفته را از نو  

ّ
، چه ات gدر لحظات حا�

g برعکس است و ما از شّدت  ا بتوان8م ُمجّد �ازسازی کن8م ت ABهمه چ ، g ABوقتها ن ghکن8م. �ع aا� xBدا احساس �حا� و ق
، هر چه �+ــــع تر خودمان را از    نزد1ک است که «ُمنفجر» ش,+م و �ا�سab در 1ک جا��

�
 و روزمر�

�
فشارهای زند�

  درد فشارهای �x حساب، تخل8ه کن8م.  
  

 gbتلخ است و � حال اوقاتتهر >اە که احساس � ک   abن^س : gbس� کن هموارە سه مرحله را اجرا ک ،  
  

س که: «فعال وضع8ّت رو� من چگونه است؟»، «حال و مزاجم   - �ه Pمک جدول .1 ُpBصورتک�ا از خودت ب
 چطور است؟»

 ُمخت�ی را پ8دا کن که �ا صورتکها مطا�قت � کنند و ُمشابهت دارند.  -تم�+نهای .2
، کسH،   غمگیgb و  ُمخت� را انتخاب کن که �ه تو � تواند Pمک کند از حالت  –z1 از تم�+نهای  .3 gدم�

ت �ه در آ�� و دو`ارە �ه حالت  ّ̂ و � حا� �ازگردی و ضمنا در   شنگو� اوقات تل g 1ا �د ُخل�a و عصeان
 نظر داشته �اش که چگونه احساساتت تغیAB � کنند و عوض � شوند.  
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� و ِدِمغ  � حال ِس کِ  غمگ���ل و  لق و عص$ا��  اوقات تلخ شنگول 
ُ

 *دخ

*ه این   ِدِمغ بودن 
ّس   ست که ح معنا
7 ک�6 شکست  
خورە ای 8ا اینکه  

 ، � هس6> *د  غمگ��
  ، ق هس6>

ُ
ُعن

حوصله هیچ  
ی را نداری 8ا   � �Bچ
ی   � �Bاینکه هیچ چ
*اعث شادی و  
دلخوEF ات  

   . نIست

� حال �ِکِسل و 
�ه این   بودن

معناست که خسته  
ای 1ا احساس  
 و �x حا�  

�
zخست

، حوصله   gbک �
انجام هیچ Pاری را  
  H8نداری 1ا اینکه خ
�د � توا�g افfارت  
را تمرکز د£.  
مسئله ای¤ست که 
توان و انرژی و دل و  
دماغ نداری که  
؛ �دنت   gbفعال8ّت ک
احساس � کند که  

 gbرا �ه  �ار سنگی
 . د دوش � کش 

  g ABهمه چ abوق
و تو   است  مرتب 

g شنگو�، �   ABن
توا�g �، قلب و  
�دنت را  احساس  
. �عدش   gbک
احساس آرامش،  
g اعصاب،   Auسک.
خشنودی 1ا شا1د  

،  یهوش8ار ، هم
 
§
g̈ ینجfاو ک   و  ، را

بودن   خوشeخت
1ا اینکه   داری

ن8ازها1ت، خوب و  
  g Auخش تامeاطمینان

 شدە اند.   

  اوقات تلخ بودن 
�ه این معناست که  
ن© توا�g آرام و قرار  
ی. احساس �   ABگ�
کgb که قاª کردە  
ای و  کفرت در 
آمدە است، شا1د  
هم احساس کgb هر  
ی، ز+ادی است   g ABچ
�عgh اوقات در  
کنار ناآرامیها،  
احساس ترس �  

ر مغز  کgb و «افfا
ه ات  

s
خور» توی Pل

� پ8چند و آرام و  
ند 1ا   ABقرارت را � گ
ون   ABاینکه از �ت ب

 ن© روند. 

لق و 
ُ

*دخ
،  عص$ا�� بودن

معموال �ا خشم و  
  H8ناام8دی، خ
تنmانگ �ه همد1گر  
آم8خته اند. شا1د  
تو این احساس را  
داشته �ا¬ که االن  
ممکن است  
«منفجر شوی» و  
« از کورە در  
بروی». شا1د هر  

ی، تو را تح�+ک    g ABچ
و حّتا عصeا�g کند  
1ا اینکه ترسو و  
®س8ار حّساس 

 . abهس  

 

 

 

ُمختP-تمMNن  نحوە اجرا *ه چه منظوری؟ 

�p شدە است  -برر  

 

z1 از دستها1ت را بر روی شfمت �گذار و z1 د1گر را بر  --
 روی قلeت. 

`ان قلeت کن. حواست را متوّجه نفس کش8دن و  - g� 

م است؟ 1ا اینکه   -
s

ب و ُمنظ
ّ
g ُمرت ABس: «آ1ا همه چ ُpBاز خودت ب

، کسل، اوقات تلخ 1ا �د ُعُنق هستم؟»   g Auغمگ 

ُمخت� د1گری را اجرا کن که �ا وضع8ّت  -س¯س 1ک تم�+ن -
کند 1ا اینکه اجرا�ش قeال �ه حالت رو�  �رو� ات ُمطا�قت 
 تو Pمک کردە است. 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 
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ُمختP-تمMNن  نحوە اجرا *ه چه منظوری؟ 

س 
ّ
مصنو²  -تنف  

 
 از راە دماغت نفس �کش و تا شمارە چهار ®شمار.  -

تا در س´نه ح³س کن.  -
ّ
 هوا را موق

س کن و تا شمارە شش   -
ّ
ل شدە از راە دهان، تنف aBه صورت کن�

د  
s
®شمار؛ انmار که �عدش �خوا£ شمعهای روی ک8ک جشن تول

. را   gbخاموش ک  
� را احساس کن و این تم�+ن را چنانچه   -

ّ
تفاوتهای تنف

، دو`ارە تکرار کن.  abدوست داش  
 

 ّ xb8ک طkژ+مناس 

 

z1 از دستها1ت را بر روی س´نه �گذار و z1 د1گر را بر روی   -
  . شfم

؛ طوری که دست بر  �کشعمیق از راە دماغ، تا � توا�g نفس  -
شfم، تfان �خورند. س¯س �ا تمام قوا�� که  س´نه و دست بر 

داری، هوا را از راە دهان، دو`ارە خارج کن. این تم�+ن را سه  
 مرتeه تکرار کن. 

ل کgb و   -
ُ

س� کن تمام عُضالتت را از نوک ·ا تا فرق �، ش
ر+لºس �ا¬ (·اها، ساق ·اهها، �اسن، شfم، Pمر، �ازوها،  

کش ب8اورد.   �دنتدستها، کتفها، گردن، صورت) تا تمام 
�ه آرا�، سوزش ا1جاد کنند،   1ا  شوند  چنانچه عُضالت، گرم

  س� کن سه ثان8ه طاقت ب8اوری¼ 

ل و ول کن و آنها را  -
ُ

ا½ر دلت خواست، تمام عُضالتت را ش
تfان تfان �دە. احساس و درک کن که عُضالت، چگونه �ه  

 gآورند 1ا  ، مور مور � شوند؛ آنهم در حا� که کش � آسا�
 و کسالت از تارو پودشان خارج � شود. 

�
zخست 

-   gت تمام تا جا�� که � توا�
ّ

در خاتمه تم�+ن، خودت را �ا لذ
مت از �دنت را و  فقط دراز کن و  کش ب8اور. اول، 1ک قس 

س¯س قسمت د1گر را از نوک شست ·ا تا نوک انگشتان  
 دستها1ت. 

 احساسات را بروز ده8د 

 

ای ز+ادی را در وجودت .سخAB کردە است،  احسا که فض -
®شناس و س� کن تصّوری از آن را در مقا�ل خودت ُمجّسم  

 gbاز دستانت قرار گرفته   ؛ طوریک z1 اشد که بر روی کف� . 

دست د1گرت را   آن �ا شست دست د1گرت س� کن که کف -
فشار د£ 1ا اینکه آن را �ا حرPات دایرە مانند ماساژ �دە تا  

 تصوّر موصوفه نا·د1د شود 1ا رنگ بeازد. 
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کردن   و زمزمه وزوز   

 
  z1 از دستها را بر روی شfم �گذار و z1 د1گر را بر روی قلب.  -
عمیق نفس �کش و هوا را �ا تک8ّه �ه قّوە افfارت �ه هر  -

   دستانت تزر+ق کن. دو 

، وز وز    هوا را از دهانتab وق -  gbکن    و زمزمه �ه آرا� خارج م8ک
 و لرزش و ارتعاش آن را احساس کن. 

-  abکه   ا½ر موقع تم�+ن کردن، تنها ن^س abو ما1ل هم ن^س
، فقط gbراحت، وزوز ک H8ن را  کردو زمزمه  وزوز  عمل خ

P gاری شد�g  در مخ8له ات تصّور کن.  Auاست. چن 

 احساسات را در+اب8د

س� کن  احسا را که �ا1د �ه آن اهم8ّت داد، ®شناس و  - 
 gbار تصّوری از آن را در مقا�ل خودت ُمجّسم کmکه بر روی    ؛ ان

  . �اشد کف z1 از دستانت قرار گرفته  
س¯س � توا�g دسab را که احساس موصوفه را نگه داشته   -

�گذاری 1ا اینکه آن را �ه صور�a  است، 1کراست بر روی قلeت 
  لط8ف بر فراز قلeت در مقا�ل قفسه س´نه ات نگه داری. 

و جمع   - ABت در هر �ار نفس کش8دن، نeتصّور کن که چگونه قل
آوری � کند و در هر �ار نفس خارج کردن، �شار از نور �  

  شود. 
�گذار قلeت همچون تصاو+ر محسوس �درخشد و احسا   -

  ست از این راە ترض8ه شود. که در دسkت ا 
ت کن که چگونه احساس، -

ّ
آرام و آسودە � شود، نا·د1د 1ا   دق

 خشنود � شود. 

 ABدستها1ت را �گ 

 
g 1ا ب8قرار را ®شناس و برر کن که در کدام  - Auاحساس سنگ

 . gbآن را حس ک g1ک از دستانت � توا�  
  �گذار. دسab که احساست را درک � کند در دست د1گرت  -
برای ترض8ه احساس موصوفه و خودت، چه   امتحان کن که-

ی خوب است.  g ABچ  
آ1ا الزم است که دست د1گرت، دست حاوی احساس را   -

د،   ABش را �گÀ,د، جلeم �چسfد؟ آن را فشار دهد، ُمح ABگ�
نوازشش کند، گرمش کند 1ا اینکه آرام کند و .سال�ش دهد؟  

 کند؟ چه حالت د1گری �ه ذهنت خطور �  

 a�8موس 

 
 منوط است:  -

�
  این تم�+ن تا اندازە ای �ه آماد�

چنانچه روح8ه ات خوب �اشد در این �ارە فکر کن که معموال  
ش¤8دن چه ترانه 1ا �ودی، حالت را جا � آورد. کدام ترانه  
ی وجودت � شود و کدام ترانه �اعث آرامش  

ّ
Âاعث .س�

روحت � شود 1ا اینکه �ه تو احساس انرژی تازە � دهد؟  
کند ا½ر  ش¤8دن چه ن,ع موسa�8 �ا حالت رو� تو تطبیق �  

،  چنانچهمثال �دُخلق هسab 1ا  g ABُمزخرف و  در نظرت همه چ
1د. س� کن ل^سab از آهنگ�ای متفاوت را رد1ف کgb  ب8ا بی�ودە 

. د£ و �ه آن�ا گوش    ، البته ا½ر �ه ش¤8دن آن�ا محتاج �ا¬
، و� فعال 1ک ترانه   gbجندین ترانه و �ود پ8دا ک gشا1د بتوا�

 کفا1ت � کند و ®س است. 
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 رد1ف حیوانات 

س� کن حواست را بر �ازی فکری ذ1ل تمرکز کgb که �ه مغز،   - 
 . gbمک � کند تا آرامش خ8ال پ8دا کP قلب و �دنت    g1ک حیوا�

وع � شود، س¯س z1 د1گر   را  پ8دا کن که نامش �ا حرف آ �¬
g �ا حرف پ ا� آخر.... (برای   ABد1گر ن z1 که �ا حرف ب و
مثال: آهو، ُبز، ·لنگ و .....) و کوشش کن که حواست را فقط  
. چنانچه ما1ل   gbمتمرکز ک xه حول و حوش حیوان انتخا��

، � توا�g حتا ب هم که شدە �اشد �ا شخص   عرای تنّ, �ا¬
  د1گری همeازی شوی. 

g وجود دارد �ه این شfل که:  ABدر ذهن خودت   1ک حالت د1گر ن
وع کن �ه نام8دن حیوانات مختلف 1ا اینکه ا½ر ا1دە ای �ه   ¬�
ذهنت خطور � کند �ا شخص د1گری تالش کن که گروە �ازی  

�   ب^شه ها پوست دار، حیوانا�a که در  .شک8ل �د£: حیوانات
1ا حیوانات   ز+´ند، حیوانات پر و �ال دار، حیوانات در جنmل 

 آبزی و ... 

g را �غل کردن  auشÀ,خ 

. کف دستها1ت را بر  ت را بر روی س´نه ات صل8ب کن�ازوان 
قسمت فوقا�g �ازو+ت �گذار و خودت را �ا ز+eا�� تمام در  

 . ABآغوش �گ  
Rسندی و �ه  امتحان کن که چه ن,ع در آغوش کش8د�g را �  -

تو حال � دهد. لط8ف گونه 1ا �ا فشار ُمحfم؟ �ه همراە  
  نوازش کردنها 1ا ک,`8دن بر �ازوها؟ 

-   g auا خودت حرف بزن و �ه خودت جرات و شهامت �دە. گف�
چه جمله ای �ه تو Pمک � کند؟ شا1د مثال «عمیق نفس  
  aBاالن به g Auکحال شوی» شا1د هم «همeالش سeو �ه دن ¬��ک

 »؟   � شود

 پرواز کردن 

 
  

g �ازوانت   - Auم �خواب و ساقها1ت را و همچنfَدِمرو �ه روی ش
  را دراز کن و  حسا�x کش ب8ار. 

-   g Auن خا�ە ات را بر روی زمÈس کن و لºم و �اس¤ت را ر+لfش
فشار �دە. تالش کن که در ابتدا، �ازوانت و س¯س احتماال  

g �ه طرف  Auساقها1ت را  از روی سطح زم ABاهت را  ی�اال �گmن .
g ب´نداز؛ طوری که گردنت   Auه طرف سمت جلو بر روی زم�

  آسودە شود.  راحت و 
  در موقع اجرای هر تم�+gb مدام نفس �کش8د¼  -
برای 1ک لحظه طوال�g تصّور کن که داری بر فراز ج�ان،    -

 gbاە � افکmن g Auو از اعماق آسمان بر زم gbر . ا½پرواز � ک  
g  دوست داشab در ا  ABچشمانت را ن gجرای این تم�+ن � توا�

  بÊندی. 
س� کن �ه مّدت دە ثان8ه تمام، شfم، �اسن، �ازوان، Pمر و   -

  ساق�ا1ت را کش و قوس �د£ تا آن�ا گرم شوند. 
ل و ول کن، تمام عضالتت را   -

ُ
� ، �ازوان و ساق�ا1ت را ش

ها کن و از احسا که در �دنت ا1جاد � شود،  و ر ر+لºس 
.  ن�ا1 xBت را ب

ّ
 ت لذ

 



persisch-farsi  6 

قp 8 گونه  –پرشهای    

 
و �ه هوا  م�ا تما  - ABن pBاهای از هم �از شدە بر روی  ساق و �ا ب·

`در بر فراز   g� که دستها1ت را �ه صورت gbفرودب8ا در حی g Auزم
ی. �اال �ت   ABگ �  

1ک �ار د1گر �ه هوا بpB و این �ار �ا ساق ·اهای �ه هم جفت   -
g فرود ب8ا و دستها1ت را �ه پهلوها1ت سیخ نگه دار   Auشدە بر زم

g حرف ای  AuعI  g Auالت .  
`دری و   - g� تم�+ن�ا را دو`ارە اجرا کن و 1ک �ار �ه حالت g Auهم

g �ه حالت سیخ گونه ا� آخر.  AB1ک �ار ن 

اف
ّ
شدن مغز  و آزاد  شف  

 
 

ا½ر احساس � کgb که �دنت کوفته شدە است و رم�a نداری   -
g 1ک کوە شدە و افfار قاª ·ا�a در   Au1ا اینکه �ت از درد ع

غوغا � کنند، هر دو دستها1ت را بر روی �ت �گذار و   مغزت 
  نوک انگشتانت را بر روی پوست �ت. 

تالش کن که اطراف و گردا½رد پوست �ت را ماساژ �د£ و   -
ل و ول کgb و تا �ه روی پ^شا�g و گ8جmاە و گردنت �ه  

ُ
آن را ش

  جن³ش درآوری. 
کوشش کن که افfار قاª ·ا�a را در مغزت پ8دا کgb و �ا نوک    -

و �عab   انگشتانت آزما�ش کن که چه حرPا�a و فشار دادنها 
�اعث � شوند که افfار قاª ·ا�a نا·د1د شوند و مغزت آزاد از  

ە و تار شود.  ABابرهای ت 
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