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استشس یک هفَْم کاهالٌ سٍضي ًیست کِ تتَاى تا استفادُ اص چٌذ ٍاطُ
 

آى سا تؼشیف کشد، چشا کِ دس ٍّلِ اٍل هفَْهی است رٌّی ٍ ادساکی تا
 

هی ضَد ها   ایي حال هی تَاى آى سا ّش ًَع تغییشی داًست کِ تاػث

  .تِ لحاػ جسوی ٍ سٍاًی آصسدُ ٍ ًاساحت ضَین



سشد ضذى دست ّا ٍ پا ّا
خستگی
ُدسد هؼذ
حالت تَْع
افضایص ادساس
ػشق کشدى
هطکالت خَاب
خطک ضذى دّاى
حساس ضذى تِ صذاّا

 دس گلَ، سیٌِ، ) تٌص یا تٌیذگی
(هؼذُ ، ضاًِ ّا، گشدى ٍ فک

سشدسد ٍ هیگشى
کوش دسد
دسد گشدى
تٌفس ًاهٌظن
تپص للة
 تٌگی ًفس حتی دس حالت

استشاحت
یتی لشاس



 لضاٍت ًادسست دس استثاط تا
دیگشاى ٍ هَلؼیت ّا

ُدضَاس ضذى کاسّای ساد

تصوین گیشی تذٍى فکش ٍ ًاگْاًی

دٍدلی تشدیذ ٍ

ًاتَاًی دس توشکض

فشاهَضکاسی

ًاتَاًی دس تیاد آٍسدى ٍلایغ اخیش

ٍسَاسی افکاس هضاحن ٍ



افسشدگی
ِتغض ٍ گشی
کاتَس دیذى
دسهاًذگی ٍ تسلین

اضغشاب
تشس ّای غیش ػادی
احساس خصَهت
پشخاضگشی
ُاحساس گٌا



  ضشٍع کشدى چٌذ کاس تِ عَس
ٍ          ّوضهاى ٍلی ًیوِ کاسُ

سّا کشدى آًْا
ًاخي خَسدى
کٌذى هَ ّا
ًیطگَى پَست
اػوال ٍسَاسی

  سیگاس کطیذى یا افضایص
دفؼات آى

  هطشٍب خَسدى یا افضایص
دفؼات آى

پش خَسی
کن خَسدى ٍ تی اضتْایی
تی تَجْی تِ ٍضغ ظاّشی
کٌاسُ گیشی



آسام ساصی
 هذیشیت صهاى
هذیشیت هالی
ًِآهَصش سفتاس لاعؼا
ِحل هسال
ًِآهَصش هْاستْای هماتلِ ای ساصگاسا
هماتلِ تا افکاس غیش هٌغمی
تَجِ تِ تغزیِ ٍ ٍسصش



تشای خَاب آهادُ تاضیذ -
اص ٍسصش لثل اص خَاب پشّیض کٌیذ.
 ًْا سا آسام کٌیذآضالت تذى ػتا کطیذى.
دهای اتاق خَد سا پاییي ٍلی تذى خَد سا گشم ًگِ داسیذ.
تیي ضام ٍ صهاى خَاب حذالل یک ساػت فاصلِ دس ًظش گیشیذ.
دس حالی کِ دساص کطیذُ ایذ ٍ چطواى خَد سا تستِ ایذ تِ سادیَ گَش کٌیذ.
دس صَست اهکاى دٍش آب گشم تگیشیذ.
اص خَسدى لَُْ پیص اص خَاب تپشّیضیذ.
اص تحث دستاسُ هطکالت خَداسی کٌیذ.
تِ تذسیج تشای صهاى خَاتیذى ٍ تیذاس ضذى ًظوی سا ایجاد کٌیذ.



تٌظین هحیظ فیضیکی
خَد سا تطَیك کشدى
تشلشاسی استثاط تا افشاد هَفك
سسن ٍ لاػذُ ای تشای خَد همشس کشدى
تِ صًذگی هؼٌَی خَد غٌا تخطیذى
پشّیض اص کوالگشایی
تچِ ضذى
تذٍى ػجلِ کاسّا سا اًجام دادى
 ِاستشس حالت تجوؼی داسد» تَجِ تِ ایي ک»
داضتي یک سشگشهی


