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شما در برنامه کاهش فشار خون با رژیم غذایی اختصاصی جهت کنترل فشارخون شرکت 

ه بروش تغذیه ای متعادل است که برای کاهش فشارخونتان یک برنامه این کرده اید. 

  می کنیم.توصیه شما 

 نکات زیر را در رژیم غذایی تان به خاطر داشته باشید:

 .را کم کنید کلسترول و چربی(، روغن حیوانیکره، ) مصرف نمک، چربی اشباع شده - 

شتر را بی ، سبزیجات و شیر بدون چربی یا کم چربی و محصوالت لبنیهامصرف میوه - 

 کنید.

را می توانید مصرف خام  ( و آجیلبوقلمون، کبک، بلدرچینمرغ ) ،تمامی حبوبات، ماهی- 

 کنید.

یا شیرین کننده در رژیم  مصرف گوشت قرمز، شیرینی جات، نوشابه، شكر اضافی و- 

 را کم کنید.تان غذایی

شیر و ) و کلسیم )سبزیجات( ، منیزیم) که در سبزیجات و میوه ها زیاد است(پتاسیم - 

 را بیشتر مصرف کنید. ر )میوه ها، سبزیجات و مغزهای خام(و فیب لبنیات کم چرب(

 و، تمامی عناصر غذاییاین برنامه ی ، سبزیجات و تمام حبوبات توصیه شده در ه هامیو

ه ب دد. این موانمورد نیاز در یک رژیم سالم غذایی را تأمین می کنآنتی اکسیدان های 

خوان، پوکی است ن،شما کمک می کند تا بدنتان را در مقابل بیماریهای شایع مانند سرطا

-ید. همچنین خطر پرفشاری خون و بیماریهای قلبیسكته مغزی و دیابت محافظت نمای

 ی با این رژیم غذایی کاهش می یابد.عروق

 

 نکاتی که باید در اجرای این رژیم غذایی دقت کنید:
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اگر مصرف بیش از حد میوه و سبزیجات باعث نفخ یا اسهال می شود ، میزان  -1

  دهید.این نوع غذاها را باید به تدریج افزایش مصرف 

استفاده نمایید. از  شدهاست از غذای تازه و غیرفرآوری جایی که ممكن  تا  -2

غذاهای یخ زده، مخلوطهای بسته بندی شده، سوپهای کنسرو شده و 

 اجتناب کنید. ،باالیی هستند نمککه اغلب دارای و کنسروها  چاشنی ها

، حتماً برچسب غذایی آن را مواد غذایی بسته بندی شده می خریدزمانیكه 

  جمالتیچربی اشباع شده چک کنید. به دنبال ، شكر و نمکدر مورد میزان 

خیلی کم »و یا « نمککم »، « بدون نمک« » نمک افزوده نشده» مانند 

 .باشید« نمک

به شكل آب پز، فرپز، کبابی یا بخارپز تهیه شوند و از  را سعی کنید غذاها -3

 سرخ کردن غذاها تا حد امكان خودداری کنید. 

روز کاهش داده شود. اثر قهوه بر فنجان در  3مصرف چای به حداکثر  -4

فشارخون هنوز مشخص نیست. سعی کنید از مصرف مداوم قهوه خودداری 

 کنید.

 

 

 

میزان کالری مورد نیاز شما در ابتدا توسط متخصص تغذیه محاسبه می شود و 

واحدهای غذایی مجاز روزانه برایتان تعیین می گردد. با توجه به کالری محاسبه شده 

 ر پیش بروید:طبق جدول زی

 ≥2011 2011-1911 1011-1211 میزان کالری
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  گروه های غذایی

واحد در  11-13 واحد در روز 0-8 واحد در روز 4-0 نان و غالت

 روز

 واحد در روز 0-0 واحد در روز 4-0 واحد در روز 3-4 سبزیجات

 واحد در روز 0-0 واحد در روز 4-0 واحد در روز 4 میوه ها

 واحد در روز 3-4 واحد در روز 2-3 واحد در روز 2-3 لبنیات کم چرب 

گوشت قرمز بدون 

 چربی، مرغ و ماهی

واحد یا کمتر  3

 در روز

 واحد در روز 0-7 واحد یا کمتر در روز 0

مغزها، دانه ها و 

 حبوبات

 بار در هفته 1 بار در هفته 4-0 بار در هفته 3

روغن ها و چربی 

 ها

 واحد در روز 3-4 در روزواحد  2-3 واحد در روز 2-1

شیرینی جات و 

 شكر 

واحد یا کمتر  3

 در هفته

 واحد در هفته ≤2 واحد یا کمتر در هفته 0

میلیگرم  2311 سدیم )نمک(

در روز )یک 

 قاشق مرباخوری(

میلیگرم در روز  2311

 )یک قاشق مرباخوری(

میلیگرم  2311

در روز )یک 

 قاشق مرباخوری(

 

 

  معرفی واحدهای غذایی

   گروه نان و غالت:
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این گروه شامل نان )گندم، جو و ...(، برنج، انواع ماکارونی ها، رشته آشی و پلویی است. 

گرم( نان سنگک، بربری و  31یک واحد نان معادل یک برش به اندازه ی کف دست )

قاشق غذاخوری برنج پخته، نصف لیوان ماکارونی  0-4کف دست نان لواش،  3تافتون، یا 

عدد بیسكوئیت ساده، نصف لیوان جو یا بلغور یا ذرت پخته، نصف لیوان  3-2 پخته،

باقالسبز یا نخودفرنگی، یک عدد سیب زمینی کوچک، نصف لیوان کدوحلوایی )کدوتنبل( 

 .می باشد

 گروه سبزیجات:

یک لیوان از انواع سبزیجات خام یا نصف لیوان سبزیجات پخته )خیار، گوجه فرنگی، 

انواع کلم، سیر، پیاز، لوبیاسبز، انواع سبزیجات برگ سبز( معادل یک واحد هویج، کاهو، 

 .از این گروه غذایی است

 گروه میوه ها:

یک عدد میوه متوسط از میوه های درشت )مانند سیب، پرتقال، موز، گالبی، هلو، شلیل، 

کیوی(، نصف گریپ فروت، نصف انار، دوعدد خرمالوی کوچک، دوعدد زردآلو، دوعدد 

عدد انگور  10حبه انگور) 8عدد خرما، یک قاشق غذاخوری کشمش،  3آلوی درشت، 

عدد توت فرنگی، یک برش به اندازه یک لیوان هندوانه یا خربزه، یک  4-0کوچک(، 

عدد گیالس، سه چهارم لیوان  12چهارم یک طالبی کوچک، دوعدد نارنگی کوچک، 

آلبالو یا تمشک و سایر میوه های ریز، یک آناناس، دو عدد انجیر تازه، نصف لیوان توت یا 

چهارم لیوان میوه های خشک مانند قیصی، آلبالو، انجیر خشک، نصف لیوان انواع آبمیوه 

 معادل یک واحد(، یک سوم لیوان آب انگور طبیعی های طبیعی )به استثنای آب انگور

 از این گروه غذایی است.

 گروه لبنیات:
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ک معمولی، ی گرم پنیر 40ن ماست، دولیوان دوغ، یک لیوان شیر، سه چهارم لیوا

 معادل یک واحد از این گروه غذایی است. چهارم لیوان کشک

(  مورد تاکید است یا بهتر است 0/1 %توجه داشته باشید که مصرف لبنیات کم چرب )

دارای  سدیم/ نمک  پنیر و دوغاز مصرف لبنیات محلی و پرچرب خودداری شود. چون 

 .سعی کنید ان ها را کمتر مصرف کنیدزیادی هستند، 

 گروه گوشت:

، ماکیان و )معادل یک قوطی کبریت(قرمز گرم گوشت 31معادل با  یک واحد گوشت

عدد سفیده  یا دو غ متوسطمریک عدد تخم، نصف لیوان حبوبات پخته ،ماهی پخته

 .است تخم مرغ معادل یک واحد از این گروه غذایی

 گروه چربی ها:

یک واحد چربی معادل با یک قاشق مرباخوری از هر نوع روغنی مثل روغ مایع، روغن 

قاشق غذاخوری خامه یا کره بادام  2زیتون، کلزا، کنجد، روغن جامد، حیوانی، کره، 

عدد  8عدد بادام درختی،  11عدد بادام زمینی،  8-0زمینی، یک قاشق غذاخوری تخمه، 

 8عدد زیتون سبز،  11عدد گردوی کامل،  2عدد بادام هندی،  3عدد فندق،  4-0پسته، 

عدد زیتون سیاه، یک قاشق غذاخوری دانه کنجد، یک قاشق غذاخوری پنیرخامه ای 

 .معادل یک واحد از این گروه غذایی است

 گروه شیرینی جات:

ا ی نصف بستنی ساده، یک عدد کیک یزدی کوچک، یک قاشق غذاخوری شكر یا مربا

 عسل یا ژله، یک فنجان شربت معادل یک واحد از این گروه غذایی است.
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 فعالیت فیزیکی

با توجه به گسترش روز افزون زندگی ماشینی و پیشرفت سریع جهان امروزی و کاهش  

تحرک بدنی، فعالیت های جسمانی با اهمیت تلقی شده و عدم توجه به این مسئله باعث 
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ابتال به بیماری های پرفشاری خون، بیماری های قلبی عروقی، دیابت، چاقی، افزایش 

پوکی استخوان، سرطان روده بزرگ، پروستات، ریه، افسردگی، ضعف عضالنی و باال رفتن 

 .کلسترول خون شده است

فعالیت بدنی به هر گونه تحرک بدنی توسط ماهیچه های ارادی که نیازمند مصرف انرژی 

می شود. این تعریف شامل هر گونه فعالیت روزمره زندگی شامل وظایف  هستند، اطالق

 شغلی، کارهای خانگی و دیگر وظایف روزانه و ورزش است.

فعالیت فیزیكی اثرات حمایتی در مقابل بیماری های مزمن مختلف از جمله بیماری های 

  قلبی عروقی، سبک زندگی فعال برای حفظ و نگهداری سالمتی ضروری است.

 فواید فعالیت بدنی: 

 وزن را کنترل می کند. -1

 .خطر بیماری های قلبی عروقی را کم می کند -2

 را کم می کند. 2خطر دیابت نوع  -3

 سینه را کم می کند. و خطر برخی سرطان ها مثل سرطان روده -4

بهبود  بهسیستم استخوان بندی و عضالت را قوی می کند. فعالیت فیزیكی منظم  -5

 کمک می کند. التهاب مفاصل() آرتریت

سالمت روان را بهبود می بخشد. انجام فعالیت فیزیكی منظم منجر به ارتقا سالمت  -6

 رضایت مندی از زندگی می شود. همچنین سبب روان، کاهش عالیم افسردگی و نگرانی و

 کلسترول خون و فشارخون را پایین می آورد. -7
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یت های روزانه بهتر می کند و از شكستگی های ناشی توانایی شما را برای انجام فعال -8

 پیشگیری می کند.  از زمین خوردن

 د می توانی فعالیت فیزیكی مهمترین کاری است که شما طول عمر را زیاد می کند. -9

 سالمتی خودتان انجام دهید.برای 

فعالیت فیزیكی منظم باعث پیشگیری و یا به تاخیر انداختن انواع بیماری های مزمن  -11

 و مرگ و میر زودرس می گردد.  

ورزش در بهبود فشارخون موثر است و افرادی که ورزش می کنند اگر دچار سكته  -11

 ی قلبی شوند زودتر بهبود می یابند و فشارخون آن ها در حد طبیعی خواهد ماند.

 

 

 

 

 3-4دقیقه و به تعداد  31-01انجمن بیماری های قلبی آمریكا، ورزش هوازی به مدت 

بار در هفته را برای سالمتی قلب و عروق توصیه می کند. مقدار فعالیت فیزیكی توصیه 

کیلوکالری و به صورت فعالیت های  101شده توسط جراحان آمریكا شامل صرف روزانه 

  است. شدیدو  متوسط

 شامل قدم زدن تفریحی، باال رفتن از پله ها، حرکات  متوسط فعالیت های

 موزون و ورزش های خانگی است.

به خاطر داشته باشید که نباید به صورت ناگهانی شروع به انجام فعالیت بدنی کنید 

 چون خطر ناک است. فعالیت بدنی را کم کم و  به طور آهسته شروع کنید.
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فعالیت های چون والیبال، بدمینتون، نظافت اتاق و پیاده روی فعالیت جسمانی 

 متوسط هستند

  هوازی مانند دویدن، شنا کردن، دوچرخه سواری، و طناب  ورزش های شدید

  فته بهترین نوع ورزش برای سالمتی است.بار در ه 3-4بازی به صورت 

فعالیت های مثل ایروبیک، دوچرخه سواری با سرعت باال و کوه نوردی فعالیت جسمانی 

 شدید هستند

علت عمده ی مرگ و ناتوانی  11طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت بی تحرکی یكی از 

 یت فیزیكی می باشد.درصد مرگ ها در هر سال به علت نداشتن فعال 3/2است و بیش از 

 

 

 

 :راهکارهای ساده برای افزایش فعالیت فیزیکی

 استفاده از پله به جای آسانسور  -1

زودتر پیاده شدن از تاکسی و اتوبوس یا پارک کردن اتومبیل چند خیابان جلوتر و  -2

 طی قسمتی از مسیر به صورت پیاده

 استفاده از دکمه ی تلویزیون به جای کنترل -3

راه را دور بزنید! از یک مسیر همیشگی استفاده نكنید.  .مسیرها را تغییر دهید -4

 .لی مناسب انتخابندمسیرهایی که دار و درخت دارند، خی

بی تحرکی و فعالیت فیزیکی ناکافی در کنار تغذیه ی نامناسب  -

منجر به افزایش بیماری های مزمن بخصوص بیماری های قلبی 

 عروقی، دیابت و پوکی استخوان می شود. 

 



11 
 

به همراه افرادی که دوست دارند سوار تاکسی شوند به محل کار یا مهمانی نروید.  -5

 ترجیحا برای رفتن به خرید با کسانی بروید که ترجیح می دهند پیاده بروند. 

 

 برخی موانع و عواملی که باعث می شود فعالیت فیزیکی یک فرد کم باشد:

  هزینه ی باالیی دارد و نیاز به کفش و لباس و وسیله داردبهونه: فعالیت فیزیكی 

راهكار: فعالیت فیزیكی را می توان هر جا و بدون هیچ وسیله ای انجام داد. جا به جا 

 نمودن وسایل، کتاب ها و باال رفتن از پله ها نوعی فعالیت فیزیكی است.

 بهونه: نداشتن وقت 

برنامه ریزی زمانی می تواند به حل این مشكل کمک کند. می توانید از زمان راهكار: 

 استراحت یا تفریح خود کم کنید. 

کنند باز هم می توانید پیاده  با وجود همه موانعی که شما را از انجام پیاده روی منع می

اگر  هروی کنید و وضعیت سالمتی خود را بهبود ببخشید. شما باید به این باور برسید ک

 بخواهید قادر هستید پیاده روی خود را طبق برنامه انجام دهید: 

 ،حتی اگر هوا بد باشد 

  ،یا وقت کافی نداشته باشید 

 ،یا مجبور باشید تنها پیاده روی کنید 

  تشویق نكندکسی شما را به انجام پیاده روی  یا، 

  و یا حتی اگر از پیاده روی لذت نبرید،  
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  دوست که دارای اضافه وزن است پیدا کنید که بخواهد اگر تنها هستید، یک

 وزنش را کم کند و با او پیاده روی کنید.

 با یک برنامه ریزی ساده از کارهای روزمره برای انجام پیاده روی  یا اینكه

استفاده کنید. مثال برای خرید ساده، رفتن به مهمانی و .... به جای استفاده 

  از تاکسی پیاده روی کنید.

  اگر هوا بد است در مكان های سرپوشیده مانند سالنهای ورزشی یا پارکینگ

 خانه ورزش/پیاده روی کنید.

   در باران با استفاده از چتر و پوشیدن لباس مناسب پیاده روی کنید و  یا

 اگر می توانید از پله ها باال بروید. 

 برنامه ریزی برای ورزش

خودتان طراحی کرده اید، حتما باید  یک  برای رسیدن به اهدافی که برای سالمتی

برنامه ریزی دقیق برای زندگی خود داشته باشید. بنابر این برای پیشگیری و کنترل 

داشته  ریزی مناسب برای ورزش/پیاده روی باید یک برنامه فشارخونعوارض بیماری 

 د.یباش

زندگی دایمی در منظم و یک برنامه پیاده روی به خاطر داشته باشید اگر  

 .داشته باشید، بیشتر عمر می کنید

مه حال می توان آن را انجام پیاده روی رایگان و آسان است و همیشه در همه جا و ه

پیاده روی را می توان کم هزینه و مفید ترین ورزشی نامید که انسان در هر زمانی  داد.

تنها چیزی که قادر به انجام دادن آن است؛ برای یک پیاده روی لذت بخش شما به 

سعی کنید !احتیاج دارید یک جفت کفش پیاده روی و یک دست لباس راحت است
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همیشه در بیرون از خانه پیاده روی کنید. مهم نیست در چه فصلی هستید، مهم این 

است که در هوای آزاد این ورزش را انجام دهید. اما اگر به هر دلیلی داخل خانه یا باشگاه 

 .نتخاب کرده اید، حتما در طول ورزش موسیقی گوش کنیدرا برای پیاده روی ا

 

 سالمتی سوی به حرکت در شما به تواندمی روی پیاده ایهفته 12 برنامه این

 .کند کمک

 ترآهسته رویپیاده دقیقه 0 با همیشه. کنید رویپیاده هفته در بار 0 حداقل کنید سعی

دقیقه آخر نیز سرعتتان را کم کنید تا  0کرده و سپس  گرم را بدنتان تا کنید شروع

به  تر است. سپسروی کنید که برایتان راحتابتدا با سرعتی پیاده .بدنتان سرد شود

میقاً به عبارتی باید ع تان تند شود؛رویتان را باال ببرید تا زمانی که پیادهتدریج سرعت

تان روییقه به زمان پیادهدق 2نفس بكشید، اما هنوز قادر به مكالمه باشید. در هر هفته 

 اضافه کنید

 

 

 

 

 :رویای پیادههفته 12برنامه 

  :دقیقه سرد کردن؛ 0 -روی تُنددقیقه پیاده 0 -دقیقه گرم کردن 0هفته اول 
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  :دقیقه سرد کردن؛ 0 -روی تُنددقیقه پیاده 9 -دقیقه گرم کردن 0هفته دوم 

  :دقیقه سرد کردن؛ 0 -تُندروی دقیقه پیاده 7 -دقیقه گرم کردن 0هفته سوم 

  :دقیقه سرد کردن؛ 0 -روی تُنددقیقه پیاده 11 -دقیقه گرم کردن 0هفته چهارم 

  :دقیقه سرد کردن؛ 0 -روی تُنددقیقه پیاده 13 -دقیقه گرم کردن 0هفته پنجم 

  :دقیقه سرد کردن؛ 0 -روی تُنددقیقه پیاده 10 -دقیقه گرم کردن 0هفته ششم 

  :دقیقه سرد کردن؛ 0 -روی تُنددقیقه پیاده 18 -قه گرم کردندقی 0هفته هفتم 

  :دقیقه سرد کردن؛ 0 -روی تُنددقیقه پیاده 21 -دقیقه گرم کردن 0هفته هشتم 

  :دقیقه سرد کردن؛ 0 -روی تُنددقیقه پیاده 23 -دقیقه گرم کردن 0هفته نهم 

  :دقیقه سرد کردن؛ 0 -روی تُنددقیقه پیاده 20 -دقیقه گرم کردن 0هفته دهم 

  :دقیقه سرد  0 -روی تُنددقیقه پیاده 28 -دقیقه گرم کردن 0هفته یازدهم

 کردن؛

  :دقیقه سرد  0 -روی تُنددقیقه پیاده 31 -دقیقه گرم کردن 0هفته دوازدهم

 .کردن

  نوشیدن دو لیوان شیر پس از ورزش به سوزاندن بیشتر چربی ها و

 افزایش حجم ماهیچه ها کمک می کند.

 مدیریت استرس
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 فرآیند استرس

ود، بزرگتر از منابع قابل دسترس شدرخواستهایی که از شما می"استرس این است که 

 ."شما باشد

استرس به خودی خود بد نیست. گاهی می تواند موثر و حتی برای زندگی ضروری 

 باشد.

 ع استرسمناب

 در هک شود می تقسیم درونی و بیرونی دسته دو به کلی طور به استرس تولید منابع

 ...پردازیم می کدام هر تشریح به ادامه

 بیرونی زای استرس عوامل

 عوامل و هستند زا استرس افتد، می اتفاق زندگی در که منفی و مثبت تغییرات ی کلیه

 راتتغیی دلیل چه به پرسید می خودتان از حتماً. شوند می نامیده بیرونی زای استرس

 تمثب رویدادهای و اتفاقات. کنند می ایجاد استرس …و شدن دار بچه ازدواج، مانند مثبت

 و سازگار شود جدید شرایط بادوباره  فرد الزم است که هستند زا استرس دلیل این به

 .طلبد می زیادی انرژی چیزی چنین

 ههم اما شوند، می دیده گوناگونی های شكل به بیرونی زای استرس عوامل 

 زای استرس عوامل عنوان تحت بزرگ ی طبقه دو در توان می را ها آن ی

 :داد جای خفیف و شدید یا عمده

 

 شدید یا عمده زای استرس عوامل -1
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 در که شوند می اطالق ای عمده منفی و مثبت تغییرات به عمده زای استرس عوامل

 از مواردی. آورد می بار به فرد برای شدیدی روانی فشار و دهند می روی فرد زندگی

 :از عبارتند زای عمده استرس عوامل

 خواسته)  بارداری شغل، دادن دست از شدن، زندانی طالق، خانواده، اعضای از یكی مرگ

 یریدرگ تحصیلی، شكست همكاران، با اداری مشكالت خطرناک، بیماری ،( ناخواسته یا

 بازنشستگی، شدن، دار بچه ازدواج، منزل، از فرزند فرار همسر، با کشمكش خانواده، در

 اثر بر اندازه از بیش خستگی و طوالنی زمانی مدت برای کافی غذای نخوردن یائسگی،

 …و زیاد کار

 خفیف زای استرس عوامل -2

 جزئی ایرویداده از بسیاری بلكه کنند، می ایجاد استرس که نیستند بزرگ اتفاقات تنها

 است ممكن که هستند مواردی جزئی اتفاقات این. باشند زا استرس توانند می نیز روزمره

 در عوامل این اما باشید، کرده عادت ها آن به نوعی به شما و بیفتد اتفاق برایتان روز هر

 در آنان توسط شده ایجاد استرس میزان چون. سازند می وارد بیشتری زیان درازمدت

. رسند می شدید زای استرس عوامل به شدّت نظر از و شده جمع هم روی به درازمدت

 :از عوامل استرس زای خفیف عبارتند از مواردی زیر در

 بد، هوای و آب کوچک، ای خانه در زندگی قراضه، ماشین داشتن جزئی، مالی مشكالت

 به و عنوانی هر به صف در ایستادن روزه، همه ترافیک در کردن گیر زیاد، فرزند داشتن

 .غیره و زیاد گرمای و سرما نامناسب، محیط در کار خوابی، بی روزه، همه صورت

 

 استرس فردی درون منابع



17 
 

 بودن بیمار ،شود می بیمار که زمانی مثال است، فرد خود درون استرس اوقات بعضی

ه ک استرسی میزان. کند باعث می شود که سیستم های بدنی و روانی فرد اختالل پیدا

 . دارد بستگی فرد سن و بیماری شدت به یک بیماری به وجود می آورد

 ،بیماری با مبارزه در فرد توانایی که است آن دالیل از یكی دارد؟ اهمیت فرد سن چرا

 ،یگرد دلیل. کند می پیدا کاهش پیری، سنین در و یابد می افزایش کودکی در معموال

 ثالم برای. است متفاوت مختلف، سنین در افراد برای جدی، بیماری معنای که است نیا

 استرس از آنان ارزیابی دلیل همین به. دارند مرگ و بیماری از محدودی فهم کودکان

 ویس از استرس ارزیابی. آینده تا شود می معطوف حال زمان به بیشتر بیماری، از ناشی

 اتوانین احتمال مانند آینده های نگرانی و کنونی مشكالت شامل معموال بیمار بزرگساالن

 .است مرگ و

 یكدیگر با که است هایی موقعیت کند، استرس ایجاد است ممكن که دیگری مورد

 دچار شماشاغل هستید که نمی گذارد ورزش کنید و  مثال، عنوان به. ندارند همخوانی

 . شوید می درونی کشمكش

 استرس عالیم 

همگی ما زمانی که تحت فشار هستیم، با روش خاص خودمان به آن پاسخ می دهیم. 

یر فعال دیگر غ شوند، در حالی که بعضیمیحریک پذیر و بد خلق بعضی از افراد بسیار ت

 دهند.شان را از دست میگیریشده و قدرت تصمیم

 :هیددنکته مهم این است که بدانید چگونه نسبت به استرس واکنش نشان می 

های شخصی خود را بشناسید، توانایی مقابلة بهتر با مشكالت را هنگامی که شما نشانه

باره مواقعی که در گذشته دچار استرس شده بودید، کردن دریدا خواهید نمود. با فكر پ

 های خود را به سرعت پیدا کنید. می توانید خود را بشناسید. سپس می توانید نشانه
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 روانی، جسمانی، بعدهای) خود ابعاد چهارگانه به توجه با انسانی به عبارت دیگر، هر

احساس می  بعد 4 در ناخوشایندیهای تجربه استرس هنگام معنوی( در و اجتماعی،

 : از عبارتند الذکر ق فو بعد در چهار استرس های نشانه از برخی. کند

فتی س و انقباض داغ شدن، نفس، تنگی ، قلب : تپشفیزیولوژیک() جسمانی بعد

  در خواب. اختالل و بودن انرژی متغیر، بی یا مزمن گوارشی، دردهای مشكالت عضالت،

 خوردن هم ابزار، به با بازی کردن هدف، حرکات بی بیقراری، (:)رفتاریجسمانی  بعد

  کار. افت بازدهی و نظم

 و نشاط تحمل، فقدان آستانه کاهش حساس شدن، : روانی )تاثیر در افکار( بعد

  ناامیدی. احساس و و دیگران محیط خود، از نارضایتی کاهش تمرکز، شادابی،

 ناسازگاری روابط اجتماعی، کاهش :و عواطف( بعد اجتماعی )تاثیر در احساسات

 از اجتناب کار، دست دادن از اجتماعی، دادن موقعیت دست از روابط اجتماعی، در

  تفریحی گروهی. های فعالیت رها کردن و اجتماعی های در موقعیت شرکت

 با هستی تعارض معنوی، کاهش عالیق (:عواطف و احساسات در تاثیر) معنوی بعد

  .باورهای انسانی با تعارض و های خالقانهفعالیت کاهش معنی زندگی، با تعارض ، خود

 

 

 

 تکلیف منزل
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 برنامه روزانه آگاهی از استرس

تاریخ 

احساس 

 استرس

زمان 

احساس 

 استرس

ای که واقعه

قبل از آن 

 اتفاق افتاده

چه فکری به 

ذهنتان 

 رسید؟

چه احساسی 

 داشتید؟

     

     

 

 

 

 پرسش از خود: سواالتی برای

 های خاصی دچار استرس میآیا در زمان دهند؟چه چیزهایی به شما استرس می-

 شوید؟

 کنید؟به شیوة خاصی فكر می یشهشوید، همآیا مواقعی که دچار استرس می 

 کنید؟شوید، همواره احساس خاصی را تجربه میآیا مواقعی که دچار استرس می 

 زا؟های استرسآورند یا احساسذهنتان هجوم میزا به آیا ابتدا افكار استرس 
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 های مقابله با استرسروش

 مقابلة مؤثر دو بخش اصلی دارد: 

 )مقابلة مسئله مدار )راه حل مدار 

 )مقابلة هیجان مدار )مشكل مدار 

 یا انیهیج توانند، ها می مقابله این. پردازند مقابله می به شرایط استرس، تحت ها انسان

رای ب پیگیری و مدار مقابله هیجان یک خواندن مثالً دعا.  باشند مسئله حل مبتنی بر

 . است مدار ه حل مسئله را یک فردی، روابط بین در موجود تنش حل

مقابلة هیجان مدار در زمانهایی که هیچ کنترلی بر موقعیت نداریم، کمک کننده هستند. 

 با حل شدن آنها استرس شما نیزها، به شكل مشكالتی نگاه کنید که همگام به نگرانی

 کنید. شود و نسبت به موقعیت کنترل پیدا میکم می

 که بتوانید به خوبی استرس خود را مدیریت کنید: برای این

 :های خود را بشناسید تا جایی که بتوانید نسبت به آنها نشانه خود را بشناسید

 واکنش نشان دهید.

 :نسبت به این که دقیقا تحت چه فشارهایی  میزان ظرفیت خود را بشناسید

هستید، و چه تغییراتی در زندگی شما ایجاد شده )فشار وارده بر شما زیاد یا کم 

 شده( هشیار باشید.

  .دربارة احساساتتان با کسی که به او اعتماد دارید، صحبت کنید 

 .به خود استراحت بدهید 

 از تهیة فهرست را بنویسید، زمانی را به برنامه ریزی اختصاص دهید. همه چیز ،

 ریزی کمک بگیرید.جداول زمان بندی و برنامه

 با تغذیه و خواب و ورزش(. مراقب سالمتی خود باشید( 
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 .نفس عمیق بکشید 

 ند.شو، چرا که تبدیل به نگرانی میسعی کنید کارها را به تعویق نیندازید 

 سعی کنید از رویکرد حل مسئله استفاده کنید . 

 و از زندگی لذت ببرید!. دتفریح کنی 

 

یک  کردن دعوا مثالً. ناسازگارانه باشند یا و توانند سازگارانه می ها مقابله بر این، عالوه

های مقابله از برخی .سازگارانه است حل راه یک مذاکره کردن و ناسازگارانه حل راه

 :از عبارتند اند، شناخته شده مؤثر مدیریت استرس در که سازگارانه

 های ذهنی مقابله با استرسبه استرس بی تفاوت نباشید: روش نسبت

های رسیدن به محدودیتهای خود را بشناسید و نشانهآگاهی خود را ارتقا بخشید: -1

سطح انفجار را در خود تشخیص دهید، مانند خستگی و آشفتگی. آنها را به عنوان نشانه 

 از آگاهی روزانه )تكمیل برنامههایی برای نیاز خود به استراحت و فراغت بپذیرید. 

 استرس(. 

تالش کنید تا پیش بینی نمایید که چه چیزهایی ممكن است برای شما استرس زا  -2

 بوده و شما را در حالت آماده باش قرار دهند: 

 مالقات و مواجهه با برخی افراد و موقعیت ها 

 .)وحشتناک و هراسناک دیدن مسائل:)مثال من حتما رد می شوم 

 خندیدها همه به من میآن". مثالً، چیز را به خود گرفتن همه". 

 توانم تصمیم بگیرم که چه کار کنم، مغزم داره منفجر من نمی". مثالً، گیج شدن

 ."شهمی
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 همین طوره، اینجا را ترک می". مثالً، غیر منطقی، لجباز و یكدنده شدن به شكل-

 ."کنم

 بی توجهی کرد به خاطر این که من حرف او به من ". مثالً، گیری شتاب زدهنتیجه

 ."احمقانه ای زدم

 کنهمادرمن نمی فهمد که چه قدر نامزدم منو اذیت می"مثالً،  سرزنش دیگران". 

  من باید همیشه بهترین باشم". مثالً، "باید"استفاده ی زیاد از کلمة". 

  .ن پس مکنم که جذاب نیستم، احساس می"مثالً، قاطی کردن احساسات با واقعیت

 ."آدم جذابی نیستم

 در این موارد:

  از برخی موقعیت ها اجتناب کنید: برای مثال از مالقات افرادی که به شما احساس

 ناراحتی می دهند، اجتناب کنید.

  خودتان را تقویت کنید! )برای مثال سعی کنید تكالیفتان را به خوبی و در زمان مقرر

 انجام دهید(

 وید )برای مثال تصمیم بگیرید درباره چیزی که همیشه با برخی موقعیتها مواجه ش

 از آن اجتناب می کردید، مستقیما با فردی که در آن کار درگیر است صحبت کنید(

 .به نقطه نظر خودتان اهمیت بدهید 

 های منفی مسایل را به شكل افراطی بزرگ نكنید.یاد بگیرید که جنبه 

 روند، خود یا دیگری را خواهید پیش نمییاد بگیرید وقتی کارها آن طور که می

 سرزنش نكنید.

 های غیر منطقیهای واقع گرایانه را جایگزین خود گویییاد بگیرید که خود گویی 

 کنید. 
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  .جنبه های مثبت مسایل را نیز ببینید 

  .سعی کنید ذهن خوانی نكنید 

 توقف فكر -4

 

 

ریم که با یكدیگر در تعارض هستند و یا اینكه باعث توقف ما در همچنین اگر افكاری دا

ک ها، یكسری افكار کمتوانیم برای مقابلة با آنشوند، میمسیر رسیدن به آرزوهایمان می

کننده جایگزین کنیم. یا با خودمان تمرین کنیم که هر زمانی این افكار به ذهنمان هجوم 

 آوردند، دست از فعالیت بكشیم و تا زمان حضور آنها کار خود را تعطیل نماییم. 

 ایهای مقابلهتمرین مهارت -0

ی های پر استرسسازی موقعیت ای با استرس، تصویرهای مقابلههای مهارتیكی از تمرین

ها مواجه شوید. در این تمرین در حالی که سعی می کنید است که در آینده باید با آن

شید ککنید، نفس عمیق میسازی کنید. خود را آرام میزموقعیت را با تمام جزئیاتش با

یت قعکنید. به کمک این تمرین، وقتی که بعداً وارد موو عضالت خود را تنش زدایی می

 شوید از آرامش کافی برخوردارید و نسبت به موقعیت کنترل کامل دارید.مورد نظر می

سترس را همیشه همراه خود داشته ای با ااز افكار مقابله فهرستیتوانید چنین شما میهم

هایی متفاوت و خاص خود تهیه کنید های مختلف، فهرستتوانید برای موقعیت. میباشید

ن آیم، بهتریای موقعیت پر استرس )مثل اینكه، من از پس آن بر میمثال فهرستی بر

دهم به همین خاطر نیاز دارم که آرامش خود را حفظ کنم  کاری را که بتوانم انجام می

و بر روی موضوع تمرکز نمایم( و برای تشویق یک موقعیت )مثل اینكه، خسته نباشی: تو 

 انجامش دادی!(.

های خنده دار مسایل، در همه موارد یک ابزار بسیار عالی برای خندیدن و توجه به جنبه 

 آید.مدیریت استرس به شمار می

 احساس اضطراب  فکر مضطرب
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 (T.Mتنش زدایی بر طبق روش بنسون: یک شیوة مراقبه متعالی )

  

 نبینید! مسایل را زیاد بزرگ -3

 

 

هنگامی که دچار استرس می شویم، تمایل داریم به روش خاصی فكر کنیم و اکثر 

مواقع متوجه نیستیم که شیوه تفكرمان ناشی از سطح استرسی است که تجربه می 

 کنیم. ممكن است: 

  ،آورممیمن همیشه بد "مسائل را تعمیم دهیم. مثال" . 

  هیچ راهی برای اینكه دوباره بتوانم با "مسائل را به صورت همه یا هیچ ببینیم. مثال

 ."او صحبت کنم وجود ندارد

  ،ًمن این کار را می توانستم بهتر هم انجام "فقط جنبة منفی مسائل را ببینیم. مثال

 ."دهم

  ،ًمانم خواستند کنارشان بآنها از من "به مسائل به صورت غیر منطقی نگاه کنیم. مثال

 ."چون دلشان برای من سوخت

 احساسات           افکار           رویدادها

این تنش زدایی بر تكرار یک کالم )کالم مقدس( مبتنی است. این فن بسیار ساده است. 

فرد در یک مكان راحت و با چشمان بسته، به مدت بیست دقیقه، دو بار در روز، به یک 

 کند. مفهوم که کمترین تداعی را به ذهن بیاورد، فكر میلغت یا 

 به آرامی در یک موقعیت آرام و راحت بنشینید. 1دستورالعمل: 

چشمان خود را ببندید، یک نفس عمیق بكشید و هوا را به آرامی از راه بینی خارج  2

 کنید.

دریج در جهت سر و تمامی عضالت بدن را عمیقاً آرام کنید. از کف پا شروع کرده و به ت 3

 صورت، عضالت بدن را آرام کنید. این حالت را در تمامی طول تمرین حفظ کنید.

از راه بینی نفس بكشید. نسبت به نفس کشیدن خود هشیار باشید و به آن توجه کنید،  4

، عدد یک را زیر لب تكرار کنید. مجدداً به همین  "بازدم"حاال وقتی نفس بیرون می آید 

 راحت و عادی نفس بكشید.ترتیب... 

این کار را ده تا بیست دقیقه ادامه دهید. می توانید چشمانتان را باز کنید و از زمان  0

 اطالع حاصل کنید. برای چند دقیقه از جای خود بلند نشوید. 

بگذارید آرامش با آهنگ خاص اید، نگران نباشید. اگر به سطح عمیقی از آرامش نرسیده 0

اشید. تفاوت بها بیتفاق بیافتد. وقتی افكار مزاحم پیش آمد نسبت به آنبه تدریج اخود 

 ند. ها بگذرو از آن عبور کنید. اجازه بدهید آن "خوب دیگه"اگر نشد، به افكارتان بگویید 

برای بررسی مسائل، مشاهدات خود )احساس، افكار( را برای درمانگرتان بعد از تمرین  9

 یادداشت کنید.

ساعت است. تالش کنید  3را روزی دوبار انجام دهید. حداقل فاصله تمرین، این تمرین 

این تمرین را بالفاصله بعد از غذا انجام ندهید. انجام این تمرین در موقعیت مناسب اثر آن 

 کند. را چندین برابر می
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 .کنید( ریلكس) آرمیده را خود دقیقه چند -تصویر سازی هدایت شده 

  نیکتك یک با همراه دارد که زمانی را تأثیر بهترین ذهنی تصویرسازی که دهدمی نشان مطالعات

  بر یا بكشید بیاورید، دراز در را خود هایکفش کنید، راحت را خود لباس .شود همراه آرمیدگی

  نفس ندچ و ببندید را چشمانتان. کنید کم را هستید نور مایل اگر و بنشینید راحت صندلی یک

  کنید توجه احساس این به گام، هر با .رویدمی پایین پلكان یک از که کنید تصور .بكشید عمیق

  مجسم را دلخواه منظره یک شدید، آرمیده کامالً که زمانی .شویدمی آرمیده بیشتر و بیشتر که

  با خاص بخشلذت لحظه یک یا کوه یک دامنه. باشد ساحل یک تواندمی منظره این .کنید

 .شوید وارد منظره این به پردازیدمی خود تصویرسازی تمرین به زمان هر .خانواده یا دوستان

  که مشكلی به را خود ذهن کردید، تدریجاً راحتی احساس خود مطلوب منظره در که زمانی

  انتخاب را هاآن از یكی آمد، ذهن به متعددی تصویرهای اگر .کنید معطوف شود حل خواهیدمی

.  شود ترواضح و ترزنده ذهنی تصویر این دهید اجازه .کنید کار آن روی جاری جلسه در تا کنید

  کنید سعی نیامد، ذهن به تصویری هیچ اگر .نشوید نگران شود،می زیاد و کم تصویر وضوح اگر

 .چمنزار در وحشی هایگل بوی یا رودخانه صدای مثالً .شوید معطوف دیگر حس یک به

؟ عصبانی. دارید احساسی چه حاضر حال در که کنید فكر این به نشد، کارساز باال هایروش اگر

  کنید،می چنین زمان هر .کنید استفاده ذهنی تصاویر به دادن شكل برای هاحس از خسته؟

کار باعث می شود طرح  این .یابدمی بهبود کامالً جلسه انتهای در شما مشكل که کنید مجسم

  جلسه، پایان اولیه درمان استرس را در بدن شما ایجاد کند و بدنتان از آن پیروی می کند. در

  الیح کنید، در مجسم خیالی پلكان از رفتن باال حال در را خود و بكشید دیگر عمیق نفس چند

 .شویدمی آگاه خود محیط به تدریجاً که

 .دهید ادامه را خود روز و بزنید لبخند دهید، قوس و کش را بدنتان کنید، باز را چشمانتان

 .دهید انجام روز در بار یک حداقل دقیقه 21 تا 10 برای را ذهنی تصویرسازی تمرین این آغاز، در
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 تمرین عملی حل مسئله

 

 ودب آمده پیش برایتان زندگی در اخیرا که را مشكلی مساله حل های گام تمرین برای

 .نمایید طی را فوق های گام های تمام کنید سعی و بگیرید نظر در

 :مشكل تعریفگام اول: 

------------------------------------------------------------------------------------

--------------- 

------------------------------------------------------------------------------------

--------------------- 

 : مختلف های حل گام دوم: راه

1-----------------------------------------------------------------------------------

-------------- 

2-----------------------------------------------------------------------------------

-------------- 

3-----------------------------------------------------------------------------------

-------------- 

 :ها حل راه مزایای و معایب

  :1حل راه

  معایب

  مزایا
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  :2حل راه

  معایب

 مزایا

  :3حل راه 

  معایب

 مزایا

------------------------------------------: حل راه بهترین گام سوم: انتخاب

------------ 

است تا راه حل انتخاب شده به اجرا برسد گام چهارم: اجرا کنید: به هر آنچه که الزم 

 حاال آن کار را انجام دهید! _فكر کنید

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------- 

 کار شدنی است؟گام پنجم: ارزشیابی کنید. آیا آن 

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------- 

 گام ششم: چرا بله/ چرا خیر؟
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---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------- 

اگر راه حلی که انتخاب کردید عملی و قابل اجرا بود آن را انجام دهید. و آن را برای 

 دفعة آینده به خاطر بسپارید.

 های شما شامل: راه حل

 توان انجام داد.کارهایی است که می 

 .صحبت با دیگران برای دریافت کمک از آنهاست 

 است مختلف هایروش به مشكل دربارة کردن فكر.  

 هیدد تغییر را آن توانیدنمی و آییدنمی بر آن حل پس از شما که چیزهایی پذیرش. 

 

 

 های جسمی مقابله با استرسخود را با زندگی سازگار کنید: روش

های جسمی غلبه بر استرس، دریافت غذای کافی، خواب و ورزش را به منظور قوی راه

وضیح . اینجا ما به تگیرندداشتن سیستم ایمنی و باالبردن سطح انرژی بدن در برمینگه

 پردازیم.تنش زدایی می

 

 ینكها جای به یعنی شكمی تنفس: تنفس از طریق شکم                تنفس و کشش 

 را كمیش تنفس. کنید تنفس شكم از تا کنید تمرین بكشید، نفس سینه قفسه از
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 می کمک شما به دیافراگمی تنفس یا شكمی تنفس .گویند می نیز دیافراگمی تنفس

  .کنید استفاده صحیح طور به دیافراگم پرده از تا کند

 : سبک تنفس خود را کشف کنید1تمرین 

متوجه شدید که به احتمال زیاد تنفس شكمی نسبت به تنفس از طریق قفسه همه شما 

سینه آرامش بیشتری ایجاد می کند. ولی سبک تنفس شما چگونه است؟ برای کشف 

ای بنشینید یا بایستید، سپس یک دست خود را بر روی قفسة این مسئله، آرام در گوشه

دهید. سعی کنید طریقة تنفس  سینه و یک دست دیگر خود را بر روی شكم خود قرار

بار هوا را داخل و خارج  0تان را تغییر ندهید و به شكل معمول خود نفس بكشید، سپس 

 کنید.

 کند، یعنی شما برای تنفس، بیشتر از قسمت چنانچه تنها قفسة سینة شما حرکت می

 کنید.باالی قفسة سینه استفاده می

 یعنی شما از حجم بیشتری از شش شود،اگر تنفس باعث باال آمدن شكم نیز می-

 کنید.هایتان استفاده می

  .این فرآیند را تا چند دقیقه ادامه دهید 

  .بعد از اتمام آن، برای انجام کارهایتان کامالً آرام و هشیار هستید 

 : تغییر از باالی قفسة سینه به پایین شکم2تمرین 

 خارج کنید.  "هو"ا صدای یک نفس عمیق بكشید، سپس هوا را از راه دهان همراه ب

ها وجود دارد بیرون بیاید و فضای شود تمام هوایی که در ششاین کار باعث می

 آورد. ها فراهم میتری در ششخالی خوبی را برای تنفس بعدی از منطقة عمیق
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  تنفس بعدی را کامال طبیعی بكشید. به شكمتان نگاه کنید، ببینید آیا هنگام تنفس

 رار کنید. تك بایست که مرحله قبلی را دوبارهآید، میر شكمتان باال نمیباال می آید. اگ

  تنفس عمیق را ادامه بدهید. شكم را پر از هوا کرده و سپس تمام هوا را آرام خالی

 کنید. باال و پایین رفتن شكمتان را همراه با تنفس احساس کنید. 

 : رها کردن3تمرین 

 رید.هر دو دست را باالی سرتان نگه دا 

  از راه دهان، هوا را به داخل هدایت کنید. سپس به سرعت از راه دهان هوا را همراه

 بیرون دهید.  "هو"با صدای 

 ها و سر خود را مثل فردی که در حال هیزم شكستن همراه با بیرون دادن هوا، دست

 است، پایین بیاورید. 

  تكرار نمایید. دوباره هوا را به آرامی به داخل هدایت کنید و تمرین را 

 : قبل از شروع کارهای مهم، تمرکز کنید4تمرین 

 ها را بر روی شكمتان قرار دهید. دست 

  .آرام و عمیق نفس بكشید 

  هوا را بیرون بدهید در حالیكه باال و پایین رفتن شكمتان را همراه با آن احساس

 کنید. می

 ه خودتان معطوف نمایید. همراه با دم، همة افكارتان را یكجا جمع کرده و صرفاً ب 
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 ها و افكار منفی که نسبت به آن کار در همراه با بازدم، احساس کنید همة نگرانی

 شوند. ذهن دارید، به سمت بیرون رانده می

 ها: بیرون کردن نگرانی5تمرین

 .چشمانتان را ببندید 

 بانی و عصای را به یاد بیاورید که در آن صحنه شما مضطرب، دستپاچه، ترسیده واقعه

بودید. سعی کنید صحنه را با تمام جزئیات و احساساتی که درآن لحظه داشتید به 

خاطر بیاورید. )یک دقیقه برای بازسازی صحنه فرصت دهید(. دقت کنید ببینید 

 کشید؟ دارید چگونه نفس می

  حاال دوباره چشمانتان را ببندید، ولی این بار یک خاطره بسیار شاد و آرامش بخش

مرور کنید. سعی کنید آن را با تمامی جزئیات و احساساتی که در آن لحظه را 

 نیدک دقت(. دهید فرصت صحنه بازسازی برای دقیقه یک)داشتید، به خاطر بیاورید. 

 کشید؟می نفس چگونه دارید ببینید

  حاال تمامی حواستان را بر رویدادی نگران کننده در زمان حال یا آینده معطوف

های خاص مشكل شما را نگران بارة آن مشكل فكر کنید. کدامیک از جنبهنمایید. در 

 اریدد ببینید کنید دقت(. دهید فرصت صحنه بازسازی برای دقیقه یک)می کند؟ 

 کشید؟می نفس چگونه

 شود و هر بار که هوا تمامی حواستان را بر تنفس خود، هر بار که هوا وارد بدنتان می

هایتان را دنبال کنید و سعی کنید وارد شكم نمایید. نفسدهید، معطوف را بیرون می

 تر نمایید. ها را عمیق و عمیقشده و سپس از شكم خارج شوند و بدین ترتیب آن

 حاال، چه احساسی دارید؟
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 : کشش سر و گردن6تمرین 

 .یک نفس عمیق از ناحیه شكم بكشید 

 .ستون فقراتتان را صاف و ریلكس کنید 

 هایتان گسترش دهید.شانه احساس آرامش را به 

  چند ثانیه سر را به طرف جلو بكشید طوری که در گردن و پشت احساس کشش

 کنید.

  حاال سرتان را چند ثانیه به عقب برده و کشش نناشی از آن را در گردن احساس

 کنید.

 .سرتان را به سمت راست برده و کشش ناشی از آن را درگردن احساس کنید 

 کنید احساس درگردن را آن از ناشی کشش و برده سرتان را به سمت چپ. 

 ها: کشش شانه7تمرین 

 توانید نشسته یا دراز کشیده همبایستید و کشش را شروع کنید )این تمرین را می 

 انجام دهید. 

 ها را آرام باالی سر ببرید. دست 

 ا هبكشید، دستها را باال توانید دستهوا را به داخل فرو برده )دم( و تا جایی که می

 را صاف نگه دارید. 

 هایتان نیز احساس کنیدتان کشیده شود و کشش را در شانهبگذارید ستون فقرات. 
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  .چند لحظه کشش سپس توقف و به این ترتیب ادامه دهید 

 ها را در دو طرف بدن قرار دهید. هوا را بیرون داده )بازدم( و دست 

  .این تمرین را چند بار تكرار کنید 

 : کشش باالی پشت و کمر8رین تم

 .آرام و صاف بایستید و به طور معمولی نفس بكشید 

 ها را آرام به سمت باال برده تا جایی که انگشتان بلند و کشیده در باالی سر دست

 قرار گیرند.

 ها نباید به هم برخورد کنند. دست 

  آرام و آهسته به سمت راست خم شوید و آرام برگردید. به همین ترتیب آهسته به

 سمت چپ، جلو و عقب خم شوید و سپس برگردید. 

 خورید.تكیه ندهید، انگار که دارید بین دو دیوار نامرئی تاب می 

 ها را پایین آورده و استراحت کنید.دست 

 دهد. این تمرین باید به باالی پشت و کمر شما آرامش

 

 : تنش زدایی عمومی9تمرین  

  پاهایتان را به دیوار یا یک صندلی تكیه دهید و کمر و سر را به صورت خوابیده بر

 روی زمین قرار دهید.
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  .یكی از دستانتان را بر روی قفسه سینه و دیگری را بر روی شكم بگذارید 

 ی تنفستان تمرکز ای را بر رواید، چند دقیقهدر حالی که چشمانتان را آرام بسته

 نمایید.

 ها را باال و ها را به هم بچسبانید و دو کف دستاگر چشمانتان خسته شده دست

 هایتان قرار دهید.نزدیک چشم

 ای در تاریكی به وجود آمده هایتان را باز کرده و اجازه دهید که چند دقیقهچشم

 ها استراحت کنند.ناشی از حضور دست

 یک هوشیاری: آسیاب بادی: تنفس برای تحر11تمرین 

می  اید، این تمریناید و یا پشت میز نشسته و خسته شدهاگر مدتی کار یا مطالعه کرده

 تواند شما را آرام کند و سطح هوشیاری شما را نیز باال ببرد.

 فضا در اطرافتان نیاز دارید. یبرای انجام این تمرین به مقدار 

  صاف نگه دارید.بایستید و دستانتان را در مقابل خود 

 .یک نفس عمیق بكشید و هوا را وارد کنید 

 وار به عقب ببرید )سه بار(.ها را به صورت دایرهدست 

 ها را رو به جلو انجام دهید )سه بار(.سپس همان حرکت دست 

 ا به شدت از راه دهان خارج کنید.هوا ر 

 با آرزوی سالمتی روزافزون


