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 پرامانویسنده : اولریش ن

 

 سخنی با خواننده

د آدمبی سرشبته از   انسان جستجو گر پیوسته خواهان کسب آرامش و در آرزوی نیل به خوشببختی مبی باشبدو جبوهر وجبو     

 ، پرداختن به هر بعد وجودی ضروری می باشد جسم و جان است و برای نیل به تکامل انسان و اعتدال یافتن 

 مقدمه :

 آرام بخش های تحریک کننده با تأثیرات کوتاه مدت: شیرینی ها و الکل ، سیگار 

بدیش از هبر ییبب ببه برداشبت     به احساس خوشایند اما روش بسیار بهتری برای سرحال و با نشاط شدن وجود دارد و رسیدن 

شخص از مسائل مرتبط است مورد سئوال قرار دادن عادات قدیمی و کمک بسیاری به شما خواهد کردو در براببر افکبار نبو    

 کنجکاو وآمادة پذیرش تجربه های جدید باشید و

اما تا حدودی نیب در اختیار خودتان استو گباهی  رسیدن به تندرستی و آرامش درونی و: به عوامل بسیار زیادی بستگی دارد 

 اوقات فقط ایجاد تغییرات بسیار کویک در زندگی روزمره شما الزم است و

از مهمترین شرایط برای رسیدن ببه  « رها سازی بدن » تمایل به تحرک ، تغذیه و بهداشت صحیح جسم و روان و کسب هنر 

 تندرستی، آرامش و نشاط هستند و 

 ا تغییر دهید تا یشم انداز کامل تازه ای از واقعیت های زندگی بدست آورید و نگرش خود ر

میانگین عمر متوسط یک انسان امروزه هفتاد و پنج سال در حالی که شروع قرن بیستم حدود یهل و پبنج سبال ببودو بهببود     

ه فکر سالم بر می گبردد و ببه   شرایط زندگی و پیشرفت تکنولوژی باعث بوجود آمدن این شرایط شده استو زندگی سالم ب

و آزار دادن خود هیچ سودی برای شما نداردو به هوشیاری جسم خود اعتمباد  کار بستن حرکات ورزشی خشک و بی روح 

 آن لذت ببرید وکنید و از هر لحظه خود لذت ببرید خوشبختی ماندگار نیست پس باید تا وقتی که می توانید از وجود 

خوشبختی خریبدنی نیسبت و بلکبه دریبافتی اسبت و      « ر کس خود عامل خوشبختی خویش است ه» جمله زیبایی می گوید 

 رسیدن به خوشبختی به قابلیت فردی بستگی دارد و 

اساس یک زندگی خوب و همراه با خوشبختی سالمتی است شو پنهاور، معتقد است که سالمتی همه ییب نیستو امبا ببدون   

 سالمتی هیچ ییب نیست و

 حساس رضایت داشته باشید بگذارید احساستان آزادانه بروز کند و تندرستی هرزیستن است هنری آموختنی ااگر واقعاً 

گاهی برای رسیدن به هدف باید راههای غیبر معمبول را پیمبود ایبن کبار جبرطت و ا مینبان زیبادی مبی  لببد و امبا کباری             

 ارزشمند است و به نتیجه آن می ارزدو

روی  غیر قابل تصوری آزاد کند و افراد خوش بین در هر بحرانی یک موقعیت مطلوب می بیننبد  خوشبینی سالم : می تواند نی

 و آن را اقبالی برای خود می دانند و

 کسی که فکر می کند برای تمرینات بدنی اصالً فرقی ندارد دیر یا زود باید برای درمان بیماری خود وقت بگذارد و

ه در داروخانه ها یافت شوند و قیمت آنها نیببه مراتبب ارزان تبر تمبام مبی شبودو ببا       عصاره های گیاهی دارو هایی نیستند ک

ة منظم از این مواد سالمتی و نتیجه مطلوب تضمین می شود بدون اینکه هیچ گونه عوارض جانبی ببر جبای بگذارنبدو    استفاد
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تاده ای هستند که شباید ببه   پیش پا اف قرار دادن بدن در وضعیت مناسب و آفتاب گرفتن، پوشیدن لباس های رنگین، کارهای

 یشم نیاید ولی تأثیر یشمگیری بر روان می گذارد و

مضرات اضافه وزن برای سالمتی غیر قابل تصوراست سراسر بدن را پوششی از الیه های یربی می پوشاند و ایبن الیبه هبای    

 یربی به قلب ، دستگاه گردش خون و مفاصل آسیب می رسانند و

یبا بیشبتری وجبود     ه بدن بازده غیر منتظره ای به دنبال دارد و ورزش های بسبیاری ببا شبدت هیجبان کمتبر     تحرک بخشیدن ب

کنیبدو زیباده روی در فعالیبت هبای ورزشبی خطرنباک       دارد و ورزشی را که به شما شادی و نشاط بیشتر می بخشید انتخاب 

زود عالقه خبود را ببه ورزش از دسبت مبی دهبدو       است و کسی در ابتدا برای تمرینات حرکتی به خود فشار می آورد خیلی

در آغاز کبار را آرام شبروع   زیرا نتیجه کار ییب دیگری می شودو افراد مبتدی برای بدست آوردن سالمتی تن و روان و باید 

ر در اضافه کنندو بسیاری از افراد عضالت خود را پرورش می دهنبدو میلیبون هبا نفب    کنند و هر روز فعالیت خود را به تدریج 

باشگاه های تناسب اندام به ورزش مشغولند و در آن جا به ذخیره نیروی تازه می پردازندو بدترین اتفاق برای یک بدن سالم 

 است با به کارگیری این روش ها می توانید در تمام مدت روز در تحرک باشید وعدم تحرک و ورزش نکردن 

توانایی انجام کار می باشدو تناسب داشتن روان را نیبب تقویبت مبی کنبدو     بودن  تناسب مترادف کلمة سالمتی و به معنای دارا

 بیشتری داشته باشد کمتر عصبانی می شود وهر کس که انرژی 

ارها برای یک بدن سالم اهمیت زیادی داردو بلکه خالقیت روانی نیب شرط اسبت و عبالوه ببر    نه تنها قدرت جسمانی انجام ک

 تغذیه و استراحت منظم نیب برای تندرستی و نشاط بسیار اهمیت دارد واشکال گوناگون تحرک های بدنی ،

فعالیت هایتان به گونه ای باشد که تن وروان را متناسب نگه داردو راه حل برای مسیر  والنی رسیدن به خوشببختی بببر ،   

د و حبواد  را پبذیرا   از شادی های کویک لذت ببرید از هر آن یه که در  ول روز اتفاق مبی افتبد مثببت بردداشبت کنیب     

باشیدو عرق درمانی منظم با استفاده از سونا، سموم بدن را دفع می کند و آرامش می دهبد و شبادابی تبازگی مبی بخشبدو در      

سونا واژه ای فنالندی و ببه معنبای اتاقبک تعریب      اضطراب ها نقش یشمگیری داردو  سونا در از بین بردن نگرانی ها ضمن 

دیناوی کم و بیش در هر خانه ای یک اتاقک یوبی سونا وجود داردو تمباس ببدن ببا آب سبرد     است و در کشورهای اسکان

د و از ته دل خندیبدن یبک ورزش   پس از یک سونای داغ، قدرت دفاعی بدن را باال می برد و برنده کسی است که می خند

معتقد بود که تسبلط برخبود   «  گوته » درونی و بهترین و مناسب ترین عمل برای تقویت دستگاه دفاعی بدن است و  پبشک 

در خوردن ) مثل تعادل درهمه امور زندگی ( از مهم ترین ییبهاستو پس از هر یه را که دوسبت داریبد و میلتبان    و تعادل 

 می کشد و می توانید بخورید و

 فصل دوم : یگونه انرژی تازه به دست بیاوریم و

داشته باشیم که حتی در رویارویی با مشکالت به حبد کبافی انبرژی    تسلط  ما تنها زمانی می توانیم به همة امور زندگی خود

داشته باشیم و یا به سرعت بتوانیم انرژی الزم را خل  کنیمو هنگامی که صحبت از نگرانی به میان می آیبدو ببه  بور معمبول     

بدون نگرانی ، انگیبه الزم ببرای  نگرانی منفی در ذهن تداعی می شود که به فشار روحی و روانی بسیار بر ما منجر می شودو 

ن وجود نداردو برای رسیدن به هدف، انسان به نیرویی ضروری نیاز دارد که باید آن را به دست آورد به نظر می فعالیت کرد

موفقیت را تضمین می کند و هماهنگی  در هیجانات نیب موجب کباهش نگرانبی مبی شبود هورمبون هبا       رسد که همین نیرو 

 را بر عهده دارند وبش احساسات مثبت در تن و روان مسئولیت برانگی

شادی و عالقه انجبام شبود کبه ببیش از دو براببر سبریع تبر و         احتماالً همگان این واقعیت را تجربه کرده اند که اگر کاری با

بی ببه  نامناسب راحت تر انجام می گیرد درست برعکس زمانی که از روی اجبار انجام می شودو کسانی کبه بدنشبان وضبعیت    

 خود گرفته است و حالت جسمانی خاصی برای کسی وجود نداشته باشد می تواند ویژگی های منفی خود را بر رف کندو 

با تنفس صحیح می توانید خود را از فشار بسیاری از مشبکالت رهبا کنیبدو راه    و فقط :تنفس درمانی راه حفظ سالمتی  بیعی

، هنگبام کبار در   حل معما: رها سازی کامل اندام و تمرکب روی خود و تمرینات کویک را می تبوان در اوقبات اسبتراحت    
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عمی  انرژی الزم برای تمبام  دفتر کار ،ایستگاه اتوبوس یا پس از مسواک زدن صبح انجام دادو فقط پنج دقیقه تمرکب تنفس 

است قببل از ایبن کبار ببرای نبرم شبدن مفاصبل و        بدن را فراهم می کند و تنفس عمی  بویژه در مقابل پنجره و بسیار مناسب 

رویا با یشم باز : مثل یباد  عضالت شانه ها ، بازوان و گردن ، یند حرکت نرمشی انجام دهیدو ذخیره کردن انرژی از  ری  

روز در شبما  خرین تعطیالت خود و بگذارید احساس خوشایند داشتن یبک تعطبیالت لبذتبخش در  بول     آوری خا رات آ

 جریان داشته باشدو 

 یگونه به بهترین شکل انگیبه ها را در خود برانگیبیم ؟

Motivation   کلمه ای التین است به معنای یک محرک درونی استو که ما را جهت رسیدن به هدفی خاص و به انجام

انگیبه ، پاداش دادن ببه خبود اسبت ، کسبب موفقیبت و تأییبد نشبدن از سبوی دیگبران از سبوی           ری وا می داردو بهترین کا

 دیگران و تقویت اعتماد به نفس و حتی احساس خوشبختی کردن و

 با نقاشی از روی یک اثر هنبری یبا پوسبتر دارای   انگیبه، دلیل تحرک است حتی اگر موضوع یک عکس باشدو سعی کنید 

 نباید ایجاد انگیبه نقاشی روی دیوار باشد و انگیبه شوید حتماً

: در نظر داشتن اهداف مشخص و تالش برای دستیابی به این اهداف عامل اصبلی موفقیبت   سر یشمه انرژی را خودانگیبش 

ن کبردن  است و مانع بازگشت به شرایط نا مساعد قبلی می شود این موضبوع سبخت ، امبا آمبوختنی اسبتو رونبد جبایگبی       

است و اما با هر بار تکرار یک عمل ، انجام آن آسان تر می شود و کودک درون خود را بیبدار کنیبد    عادات قدیمی دشوار 

در شما به صورت ملکة ذهنی در آمده است از آنچه که واقعاً لذت می بریبد  نگذارید به خا ر رسوم اجتماعی و عاداتی که 

خود پس از کسب هر نتیجه مثببت ، ورزش  می توان آموخت : گرفتن تأیید موفقیت  محروم شوید و آنچه را که از کودکان

به مثابه یک سرمش  در زندگی، انسان با ورزش منظم قابلیت برنامه ریبی و نظم زندگی را کسب می کند به عبالوه، اعتقباد   

ه به هدف فکر کنیبد و آنچبه را کبه انجبام     به آن را در انسان تقویت می کندو گام به گام و پیوستبه موفقیت و امکان دستیابی 

 می دهید برای دیگران نیست قبل از همه برای شخص خودتان است و

 رمب افبایش دهید؟ یگونه کاررآیی خود را در ابتدای 

یکی از معماهای پیچیدة  بیعت ، ساعت درون ما است و ینین ساعتی واقعاً وجود داردو زمان آن نیبب در هبر کبس متفباوت     

 پس آهنگ بدن خود را یافته و تا آنجا که می توانید خود را با آن تطبی  دهیدواست و 

امبا ایبن گفتبه همیشبه مصبداق نبداردو       « کامل ترین خواب ، خواب قبل از نیمبه شبب اسبت    » یک قاعده قدیمی می گوید 

یت تعال قرار دارندو افرادی کبه  بسیاری از افراد بی آنکه دیار زحمت شوند تا دیروقت بیدار می مانند و با این حال در وضع

صبح ها کسل  وافسرده هستند باید به گونه ای برنامه ریبی کنند که زودتر از خواب بیدار شوند و برای این کار مهلتی برای 

خود بگذارند تا در این فاصله از کسالت در بیایندو آیا خسته و خواب آلوده اید ؟ خستگی و خواب آلبودگی را، ببا محکبم    

و دراز کردن دست و پا و یا بدن و انجام یند حرکت نرمشبی سببک، جلبو پنجبرة بباز از خبود دور کنیدومصبرف          کشیدن

قلب ، میبان تمرکب و میبان قدرت هضبم غبذا را افببایش مبی دهبد امبا در نوشبیدن آن        نوشیدنی محرک مثل قهوه، فعالیت 

راه آزموده شده برای افبایش هوشبیاری، راه رفبتن    افراط نکنیدو یون قهوه باعث از دست دادن آب بدن می شودوآب یک

پارک است با این کار پاهاکامالً گرم می شوند شدت گردش خبون  با پای برهنه روی یمن های شبنم زده صبحگاهی یک 

و بعد دوش سرد باعث مبی شبودکه   ء تشریع می شود و باعث هوشیاری بیشتر می شودو گرفتن دوش آب گرم در تمام اعضا

شما تسریع شود و احساس نشاط و لذت کنیدو خودمان صبحانه معقوالنبه کبه نبه یباق کننبده باشبد و نبه        آرام  گردش خون

و اجبباری روز او را  مهم برای شروع هر روز جدید است و کسی که فکر می کند خوردن یک صبحانه کامبل  سنگین اصل 

مرکب از مواد غذایی ندارد درست نیست بحانه ای خراب می کند فرد عاقلی نیست و کسی که مطلقاً عالقه ای به خوردن ص

 که به جای مواد صبحانه یک تکه کیک بخوردو 
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ش  و رق پشت میب ننشینیدو خود را حرکت دهید و گهگباه   در پشت میب کار: به هیچ وجه ساعت های  والنی رفع خستگی 

 موضوع کار خود تمرکب کنیدویند لحظه روی موضوعی به جد 

 از نگرانی ها و تنش ها جلوگیری کنیم؟ یگونه می نوانیم

ارزش ممتاز از بین رفته اسبت و تسباهل و تشبریک مسباعی      یت اجتماعیاکنون فشار و نگرانی به عنوان نمادی از یک موقع

 محسوب می شود یعنی درست نقطه مقابل نگرانیو
 

وع قرص ها در خوش بینانه ترین حالبت فقبط   دست از سر قرص ها بردارید استفاده از این نبرای رهایی از فشارها و نگرانی 

 احساس تسکین در کوتاه مدت را به همراه دارندو

گاه انسان در موقعیت های خاصی قرار می گیرد که در آن موقعیت ها نگرانی اجتناب ناپذیر اسبت امبا در زنبدگی روزمبره     

نیب ن ازآن ها اجتناب کردو هنگام بروز نگرانی روانی ای را برای خود به وجود می آوریم که معموالً می توااغلب فشارهای 

 مانند زمان ترسیدن، بدن هورمون آدرنالین ترشح می کند و

ترشح آدرنالین می تواند تأثیر یشمگیری در افببایش  هنگامی که انسان توقع نتیجه موفقیت آمیب اقوام خود را مشاهده کند، 

 توانایی انجام آن کار داشته باشد و

مواقع هوشیارانه عمل می کند امتحان کنید ، ببینید که در مواقبع ببروز نگرانبی ، مغبب یگونبه ، ببا هوشبیاری         غریبه در بیشتر

ا که گذشته به هنگام فشارروانی حل شده است مورد بررسبی قبرار دهیبدو نگرانبی     کامل کار می کند و می توانید مشکلی ر

ند معموالً هیجانات  ناشی از تماشای تلویبیبون  وناگون می شومداوم ، بیشتر از هر عامل دیگری موجب بروز بیماری های گ

کودکان را دیبار  و بازی های کامپیوتری به عالوه مشکالت موجود در روابط خانوادگی و فشارهای والدین یا آموزگاران، 

باشبدو خنبده   تنش و نگرانی می کندو تنش روانی و جسمانی بسیار خطرناک است پیامدهای آن می تواند سردرد تبا  سبکته   

  در نتیجه فرایند خندیدن هورمون های  افبایش یافته نگرانبی را از ببین مبی    ضد تنش و نگرانی است و روشی واقعاً کارساز 

 والنی مدت و آزار دهنده ، ببدون کمبک دیگبران خبالص شبد و مشباوره ببا یبک         روند و به ندرت می توان از یک تنش 

 رفع مشکل شما به  ی یک دوره درمان نیاز دارد نه و پبشک روان شناسی، مشخص می کند که آیا 

منفی و تنش مثبت به شکل نیروی آنی برای به نتیجه رساندن هدف ، برما تأثیر  -2مثبت    -  1تنش ونگرانی دو نوع اند 

ت خبود از  اسبت و ببا تغییبر برداشب    می گذارد، اما تنش منفی به دلیل فشار  والنی و ترس از عدم موفقیت ، شبکنجه دهنبده   

موقعیت تنش زا می توان تنش های جبئی و گذرا را جایگبین فشار  والنی مدت وشدید کرد تا از این  ری  جسم و روان 

تحت فشار قرار گیرند و گوش سپردن به نیازهای بدن را فراموش کنید  برای احساس نشاط و سالمتی کبردن و از ببین   کمتر 

 است وبردن تنش، این کار از مهم ترین شروط 

تنها این نکته که یه ییبی می خورم اهمیت ندارد بلکه یگونه خوردن نیب حائب اهمیت بسیاری استو بنابراین ببرای تغذیبه   

 خود، دقت و وقت کافی در نظر بگیرید و آگاهانه تغذیه کنید و


