صو ب مببت بو
با توجه به زندگی پر تالطم و پر تنش امروزی
و نیز سرعت زندگی که لحظه به لحظهه بیشهرر مهی
شههو ع عههدم اطنینهها ع ت ییههراب بههی پاوهها و و ههاو

اثا من ی اسهررس؛ احسهاس بهی اعرنها یع طهر ع

زنههدگی گن ههی مهها امههری عهها ی ت ههی

می شو .
و سههالمری و اسههاوش مهها ا چهها تزلههزا نناوههد.
برخو
تهوانیم

کنهیم چهه م ههدا قهد بع ثبهاب و انعاهها

اساس هشياری
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و

با انهها ا

جوش و خا ش پوستع بیخوابیع زخم معددع سشا
مرگ وک عزوهزع تولهد وهک کهو

اون ت ییراب ما ا مجبو به سازگا ی مجد با زنهدگی

خهو

ا وم.
ما باود توانهائی ا

م اب هه بها

زنههدگی سرسههو د نشههدد و از محههر

گههای

بیرونهههی بهههرای شهههدما اسهههر ا د بهینهههه ننهههائیم.
تو انائی ما برای تاثیر گهزا ی برشهراوانا

بهه میهزا

با د ی خو ما و توانائی گاونا

سانندد باشد.
اسررس ا می توا به عنوا وک ت ابل ا تباطی میا
سراتر از منابع

ا تحت تاثیر قرا می گد.

ونهی و بیرونهی امهن ا ا

و

انچه

استرس چیست؟
اسررسع سشا و سرساوش بد به گن امی است که

ماست.

حاا ت ییرع سازگا شووم .چنهین

ت ییراتی اثا جسنانی و گیجانی بهر مها میگه ا
میتواند احساسهاب مببهت وها من هی اوجها کنهد.

و ا زوهابی

مهها بوجههو مههی اوههد......

برای م اب ه با اسررسع توسعه توانائی گاونا بهرای
امری اساسی

با محی

ا

اسررس!
ود

پیوسره

ننو .گن امی کهه محهی

مههی کنههیم حههد تهدوههد

کنا چ ون ی ن اد ما به نیاع امکاناب پیش وی ما

مر یهرع بسهره بهه

نههوو واکههنش مهها میتوانههد کنههک کننههدد وهها اسههی

سر و محیاش نیز تعرو

زوا ی وابسره به چ ون ی ن اد ما نسبت به مسهائل
بو د و باو گای ما

ع ا ت های شه ی وها

اوجا وک اباه جدود اسررس به نباا میاو ع چو
خو میکند .سهازگا ی بها شهراو

ا اشهره باشهیم تها

ع نهها احری معههددع

خو باال بینا ی ق بهی و سهکره م هزی میانجامهد.

اصولی با اون مسائل حیاتی است که ما می

پ وری الزم برای مواجه شد

شههراو

خشم و اسسر گی است که اون احساساب به نوبه
خهو بههه مشهکالتی ماننههد سهر

اون مشکالب منکن است بر زندگی ما اثهر گ اشهره

استرس بر

مهی شهوومع وگشهیا ی تهازد و چشهم انهداز مههی

و

جدوههههدی ا بههههرای مهههها بههههه ا م هههها مههههی او .

مرعههد

کاهش

اثراب اسررسع ما ناگزور بهه عنهل

و

و
ش ا

و بیرو

از ما خ می گدع

سازی موقعیهت پهیش وی

اسررسی که اوجا می کنند زنهدگی مها ا س ه
هشیاری چیست؟
گشیا ی به معنهای اگهاگی لحظهه بهه لحظهه و بهی
طرسانههه و نیههز مشههاگدد حههوزد اوههم الر ییههر ا ا
محروواب ا است.
نها ونه وجو

ا

و

کنند .برخی اسکها نیهز بهه حهل مشهکالب منجهر مهی
شوند .وکی از خصوصیاب ذگن سرن استع سهرن بهه

به و و و خروج گوا

بدننا

گ شرهع به اوندد! گهر چ هد شهناخت مها از عن کهر

ن دع به سرعت ن د .گد

کا نیسهت!

می تواند ابزا ی قوی

بیشرر باشد کنرهرا حهاالب خ هی و گهداوت

وجههو مهها بشههک ی

اثهر تنهرون ت ووهت مهی شهو .

نظههر از اونکههه شههراو

تح ی اب نشا می گدع اگهاد بهو

بهبو ی و وهاسرن سهالمت

صههر

وهها و ههعیت زنههدگی مهها

چ ونه باشدع تنام منابع الزم برای شدع الریام و کا
ا ( با وجو اسررس

بینا ی و چالش گای وزمرد

م ابل زندگی پر مش ه ما باشد.
منکههن اسههت زمههانی سکههر کنههیم کههه قبههوا شههد

شواگد ع نی سراوانهی از اوهن واقعیهت حناوهت مهی

انش اد انهم
مناس

خاصی

کامال گا و ا ام اجازد می گیم ماگیچه گای سکنا
ا ام شوند .برای چند لحظه ن هد مهی کشهیم مبهل

زندگی که با انها مواجه گسریم)

شره لخهوادع وها پیهدا کهر

مکانی که نشسره اوم و ن د می کشیم.
قهت کنهیم .بهه مهای

زندگینا بهرر خواگد بو .

و گشهیا بهو

گسریم و ا ام ا ام سکرما
به گنا

ذگننا

گشههیا ی حههالری اسههت کههه

مهی

ا به زمها حهاا بیهاو وم؛

و خو

ا وم.

گنیشهع ولی اونبا به ن د گاونا
و سکرما

قت می کنهیم

ا بر ن د گاونا مرنرکز می کنهیم .پهد

از گ شت حدو سه قی ه ا ام چشم گاونها
می کنیم .اون تنرون اسا
ا می توانید

و

عین حهاا تهاثیر گهزا

طوا وز با گها انجهام گیهد .تنرونهی

کها ی

کنند که ا تباط عنی ی میا ذگن و بد برقرا اسهت

که امروزد به عنوا وکی ازعندد ترون وشهای

و از واج با سر مو عالقههع مها ا بهه ا امهش

و اونههک اوههن شههواگد بههه اوههن نریجههه سههیدد انههد کههه

اسررس بر پاوه گشهیا ی شهناخره شهدد و

مهی

وا گیری و تنرون گشیا ی می تواند تهاثیر مببرهی بهر

واقعی می ساند؛ ولی بعد از مدب کوتاگی

وابیم که به ا امش واقعی نرسیدد اوم .البره سهید
به اون اگهدا

حهههد سهههالمت و بهزوسهههری جسهههنانیع وانهههی و

مهی توانهد وکهی ازعوامهل سهید بهه

احساسهههی مههها اشهههره باشهههد و گنزمههها وسهههی ه

ا امههش باشههدع امهها کههاسی نیسههت .انسههانی کههه بههه

مناسههبی بههرای کشه

احسههاس عنیهق اسههو گی و

شناخت نسبی خو ناول امدد و با خو و زندگی خو

ا امش ذگنی برای ما سراگم او .

ا بهاز

ما
مراکهز

انشهه اگی و مراقبههت گههای بهداشههری بههروز نیهها
کا بر گای سراوانی ا .

به ص ح سیددع احساس ا امش بیشهرری مهی کنهد
وگنچنین سر ی که ن رشی معنهوی بهه زنهدگی ا

تمررر ن سرر دقیقرر ای کرراها اسررترس بررر

از ا امش بیشرری برخو ا است.

اساس هشیاری
اگر از شهراو

شعبه پیام

حها عهاط یع جسهنی و  ...نه

جدا شدن از چارچوب ذهن

برودع اون تنرون ا با چشنا

می انیم که کا ذگن تولید سکر است .ذگن اون کها

اونصو ب چشم گا ا بسهره و

ا بشههک ی گنیشهه ی و مههداوم انجههام مههی گههد.
برخی اسکا که

ذگهن تولیهد مهی شهو بها تهرس و

که بد ( سرها پاگاع گر

پر ود بین الن ل انش اد ع وم پزشکی تهرا

باز انجام گیدع

مهی
غیهر

حهالری قهرا ب یروهد

و پشت)

احههت باشههد .بههرای چنههد لحظههه

حالری کهامال
وههابیم کههه کجهها

سرر مشاو د انشجوئی

