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 خدا نام به

 ترمیم: مکانیزمی روانی در کاهش درد ناشی از سوگ

ویی با از دست دادن گترین درد در گستره عمر. است و اندوه سوگ،  بزرگ ترین تجربه زندگیمواجهه با فقدان و از دست دادن عزیز و محبوب، تلخ   

از احساس و سرمایه  هاییافتد و بنابراین طبیعی است که جدا شدن تکهگذاری شده روی او نیز از ما دور میدیگری، بخشی از احساس و عاطفه سرمایه

 دردناک است.برای ما بسیار  "1خود روانشناختی"دار شدن عاطفی و خدشه

فتگی شناختی قابل توجهی یاهای کوچک و بزرگ، از نخستین روزهای زندگی قابل ردیابی است. نوزادی که هنوز تحولدادنتابی انسان در برابر از دستبی 

های ا افزون شدن ظرفیتببه تدریج کند. اما کند و درد روانی زیادی را تحمل میندارد، هر غیبت مادر را به مثابه از دست دادن و نابودی او تلقی می

تواند ودک میگردد. با پدیدآیی این ظرفیت، کمهیّا می "خود"شود و از این طریق تسلّی بخشی از دست رفته فراهم می "1موضوع"شناختی، امکان ترمیم 

 گردد.  پذیر میها برای کودک تحملبه بازگشت وی امید داشته باشد و اینگونه جدایی از پس رفتن مادر

گری، که در آن بازگشتی برای مدت دارد، باید توجه داشت که در برابر تجربه مرگ دیهای کوتاهگرچه مکانیزم ترمیم کارآیی فراوانی در مواجهه با جدایی  

شود. اما در این جربه میناپذیر تتوان با تصور موقتی بودن جدایی به آرامش دست یافت و از این روی، دردی اجتنابعزیز از دست رفته متصور نیست، نمی

رگ به منزله پایان نباشد و شود و نقشی تسلّی بخش ایفا نماید. اگر در نظام باور شخص، مدیگری وارد عمل  تواند به گونهوضعیت نیز سازوکار ترمیم می

 پذیر است. زیست و زندگی در سطحی دیگر قابل پذیرش باشد؛ پس ارتباط با او نیز همچنان امکان

رد از دست رفته فراهم ها و قصور در مورد فورزی، و بیشتر از همه جبران کاستیدر این شرایط، ترمیم فرصتی برای بازآفرینی ارتباط، گفتگو، عشق  

بر سر مزار محبوب، به  رفتن خواهی و دستگیری از نیازمندان، وسازد. به دیگر سخن، فرد سوگوار با برگزاری مراسم آیینی و بزرگداشت، احسان، نیکمی

رورزی با عزیز از دست ها در مورد محبوب، در ذهن وی نوعی مهآفرینیدهد. در واقع رضامندی فرد از این نقشنوعی درد روانشناختی خود را تسکین می

 بخش است. رفته است و برای فرد آرامش

اقی است و فرد با ذهنیت بنگر های مادیمندی از مکانیزم ترمیم بیشتر از فرهنگن بهرههایی که باور به زندگی پس از مرگ رواج دارد، امکادر فرهنگ  

 ای برای مهرورزی و تجربه آرامش نسبی دارد.ارتباط با عزیز از دست رفته، فرصت دوباره

های از موضوع"ذاری روی گسرمایهسازد؛ فزونیها را فراهم ماما گرچه این باور و ذهنیت ارتباط با  محبوب فرصت روانشناختی ترمیم و جبران کاستی  

 و امتداد ارتباط ذهنی با محبوبی که در کنار ما نیست، زیانبار است.  "دست رفته

 افتگی بیمارگون است. بهیها در کوتاه مدت سودمند است و استفاده نابجا و طوالنی از آن نوعی سازشباید توجه داشت که ترمیم، همچون سایر مکانیزم  

سازد و در دنیایی ذهنی می فرد را از سازگاری با زندگی واقعی دور "موضوع از دست رفته"گذاری روانی روی عبارت دیگر، ارتباط طوالنی و امتداد سرمایه

 کند.و موهوم محصور می

عاطفی از روی عزیز از دست  زداییباید نوعی سرمایهگردد، گیریم و سازگاری با شرایط فقدان فراهم میشاید به تدریج که از دوره بحرانی سوگ فاصله می  

ورزی که امکان عاطفه هاییگذاری شود؛ کانونهای دیگری سرمایهای که درگیر عزیز از دست رفته است، در کانونرفته اتفاق بیافتد و احساس و عاطفه

 واقعی، پویا و متقابل را با خود دارند.

 روی  دیگری است. گذاری دوبارهسرمایه، در این گام، زدایی عاطفیسرمایهدر واقع بهترین انتخاب برای   

 این به معنای از یاد و خاطر بردن عزیز از دست رفته نیست؛ 

 بلکه به معنای جریان داشتن زندگی است. 

 پرویز آزادفالح

 



 

 شبانه هایبرای مقابله با کابوس اپل قابلیت اپلیکیشن ساعت

 هایاپلیکیشن از یکی از توانندمی (PTSD) سانحه از پس اضطراب اختالل از ناشی شبانه هایکابوس به مبتال افراد

 .کنند استفاده مشکل این با مقابله برای اپل هوشمند ساعت

 جنسی، سوءاستفاده همچون حوادثی

 جنگ زلزله، مانند طبیعی سوانح تصادف،

 ریبیما این وقوع موجب تواندمی غیره و

در این صورت فرد پس از  .شود روانی

ماه از وقوع حادثه دچار  6گذشت 

های اضطراب و رویاها و کابوس

وحشتناک پیرامون حادثه اتفاق افتاده 

 شود.می

اپلیکیشن یادشده با بررسی حرکات فرد 

های ضربان قلب او، شخص و نیز داده

بوس تا حدی بیمار را در زمان آغاز کا

کند. این کار از طریق ایجاد بیمار می

حالت لرزش بر روی مچ دست بیمار انجام 

شود و هشیاری نسبی فرد در زمان می

شود تا این روند آغاز کابوس باعث می

متوقف شده و فرد بتواند به شرایط عادی 

 بازگردد.

 

تاکید نیز اپل همانظور که شرکت 

استفاده از این اپلیکیشن راه حل  ،کرده

نهایی برای بیماری اختالل اضطراب 

پس از حادثه نیست و باید در کنار 

عنوان  ، بههای درمانی دیگرروش

مورد استفاده قرار بگیرد.  ابزاری کمکی

های ناشی از استفاده از البته لرزش

اپلیکیشن یادشده خطری برای سالمت 

 .افراد ندارد

اداره غذا و داروی ایاالت متحده تأیید 

 nightکه اپلیکیشن  است کرده

ware تواند به مبتالیان ساعت اپل می

ها کمک کند تا شب PTSDبا مشکل 

تری داشته باشند. این خواب راحت

اپلیکیشن به طور ویژه برای افرادی 

طراحی شده که با یک بیماری حاد 

پس روانی موسوم به اختالل اضطراب 

 .از سانحه دست به گریبان هستند

 مشاهده، از پس بیماری یادشده معموالً

یدن یک عامل شن یا مستقیم تجربه

زای شدید روی زا و آسیباسترس

ها بیمار نسبت به این تجربه  د.دهمی

 کند.می درماندگی و ترس احساس

 از حاکی و آشفته رفتارهای اغلب

 شتال مدام و دهدمی بروز قراریبی

 سانحه و رویداد یادآوری از کندمی

 .کند اجتناب



 آمار خودکشی در میان نوجوانانافزایش 

تواند ست میباید بدانیم نشر و به اشتراک گذاری خبرهای مرتبط با خودکشی نوجوانان به شکل نادر

 میزان اقدام به خودکشی را باال ببرد.

 نبایدها:

o    ید با   فرد خانوادگی  نام  و نام  به  ن

 . کنید اشاره کننده اقدام

o   باید  و کنید  تایید   را فرد آن رفتار  ن

 .باشید داشته مثبت تعریف آن از

o شیییرح را خودکشیییی جزئیات نباید  

 .دهید

o انگیز، هیجان صورت به را خبر نباید  

نه    نا ما   گزارش آمیز تحسیییین و قهر

 .دهید

o به موجه پاسییخی را رفتار این نباید  

 و اجتماعی  اقتصیییادی، فشیییارهای

 .دهید نشان خانوادگی

 بایدها:

o   ،اگر نشییر خبر ضییروری اسییت  

ید محدود        با نه انتشیییار آن  دام

 باشد.

o      شی به یک ساب خودک باید از انت

عامل خاص پرهیز کرد، چرا که      

چنین عملی بر اثر عوامل متعدد   

زیسیییتی، روانی، اجتمییاعی و...  

 اتفاق افتاده است.

o  در کنار انتشار خبر، باید به

های وارده  به بازماندگان، آسیب

دوستان و خانواده آن فرد و رنج 

 آنها اشاره نمود.

اتفاق  تقلیدی برخی از خودکشی ها به صورت

افتند؛ وقتی خبر خودکشی یک نوجوان می

شود، منجر به دائما در رسانه ها تکرار می

شود و شهرت آن فرد یا بزرگ نمایی کار او می

ر یا ممکن است رفتار او به عنوان اعتراضی که د

بیان شده است،  قالب یک رفتار قهرمانانه

برداشت شود که چنین چیزی باعث افزایش 

 شود. تقلید از کار او می

خطر این نوع از خودکشی در شرایطی مثل 

، یابد.در این بینشیوع ویروس کرونا افزایش می

افرادی که دارای مشکالت روانشناختی زمینه 

ای مثل اضطراب و افسردگی هستند یا افرادی 

زا با شرایط استرسکه سازگاری ضعیف تری 

ر تر از آن افرادی که از قبل افکادارند و مهم

خودکشی داشته اند، بیشتر امکان دارد که به 

سمت انجام این رفتار سوق پیدا کرده و آن را 

 عملی کنند.

با توجه به اینکه همه افراد در فضای مجازی، 

توانند در نقش یک رسانه را دارند؛ پس می

ن اتفاقاتی نیز نقش جلوگیری از بروز چنی

 داشته باشند. در ادامه به شما خواهیم گفت که

بایدها و  در انعکاس چنین خبر هایی چه

 را رعایت کنید: نبایدهایی

 



 خودکشی با قطار در آلمان چیست؟ باالی آمار و راهکار برایعلت 

 تواندمی اند،شده رگبز آن در که کشوری حتی و جنسیت سن، اساس بر خودکشی، برای افراد های انتخابیروش

 اسایر کشورهای اتحادیه اروپبرابر بیش از  4ترین روش خودکشی در آلمان و باشد. پریدن در ریل قطار شایع متفاوت

 است.

 تعداد هشد باعث که شایعه آلمان در انقدر روش این. قطاره جلوی پریدن خودکشی روش ترین شایع آلمان در

 .بشه اروپا اتحادیه کشورهای بقیه از بیشتر برابر 4 روش این با ها خودکشی

. ایستادن ریل روی برسه قطار اینکه از قبل. بودند مرد کردند انتخاب خودکشی برای رو روش این که کسانی اکثر

 .مرگ لحظه تا شدن چشم توی چشم قطار های راننده با و کردن باز دستهاشونو

 اونها از یخیل اما بودند هایی صحنه همچین شاهد بار شش تا حتی خدمتشون سال سی طی در ها راننده از برخی

 از پس اضطراب ختاللا دچار و دادن دست از مواجهه اولین از بعد رو زندگیشون عادی دادن ادامه و کردن کار توانایی

 به و میبینن شونچشم جلوی بارها و بارها رو صحنه اون روزها. بخوابن نمیتونن و میبینن کابوس شبها. شدن سانحه

 کارشون به همچنان بتونن اگر. بدن نجات رو آدم اون میتونستن شاید بودن گرفته ترمز زودتر اگر که میکنن فکر این

 آدمهایی. اشنب شاهد رو ای دیگه آدمهای خودکشی و بشه تکرار دوباره صحنه اون که نگرانن لحظه هر بدن، ادامه

 .میشه مرگشون شاهدان زجرآور و تدریجی مرگ باعث اونها مرگ که حقیقت این به توجه بدون

نی       مژگییان احسییییا گزارش  فرد،   بییه 

روانشیییناس ایرانی و پژوهشیییگر حوزه  

که   نوروسییاینس در آلمان، اکثر افرادی

  اسییتفاده خودکشییی برای روش این از

شتر از زنان    مرد کردند بودند )مردان بی

شی می  میرند و زنان بیش  در اثر خودک

. کنند(از مردان اقدام به خودکشییی می

بل  حل         از این افراد ق به م طار  که ق آن

ایسییتادن در ایسییتگاه برسیید روی ریل  

  با و کرده باز هایشیییان رادسیییت رفته،

  شدند  چشم   در چشم  قطار هایراننده

 .مرگ لحظه برخورد قطار و تا

  سیییال سیییی طی در هاراننده از برخی

  ینچن شاهد  بار شش  تا حتی ،خدمت

. بسییییاری از آنها    بودند  هایی صیییحنه 

نایی  مه  و کردن کار  توا   عادی  دادن ادا

  از مواجهه  اولین از بعد  ار ناشیییزندگی

  اضییطراب اختالل دچار و ددادن دسییت

این افراد در طول . دشدن  سانحه  از پس

شب دچار کابوس درباره سانحه شده و    

 در طول روز صحنه برخورد  

خود  چشمان مقابل بارها و بارهارا 

 اگر که کنندمی فکر این به و بینندمی

توانستند می شاید بودند گرفته ترمز زودتر

 اگر این افراد حتی. دهند نجات را آن فرد

 دهند، ادامه کار خود به همچنان بتوانند

صحنه  آن که مبادا نگرانند لحظه هر

 و شاهد شود تکرار دوباره دلخراش

 افرادی. دیگری باشند هایآدم خودکشی

اقدام به  که حقیقت این به توجه بدون که

 و تدریجی مرگ باعث خودکشی آنها

شود، دست می نامرگش شاهدان زجرآور

 .زنندخشن میبه این اقدام 

 خودکشی از خاصی نوع به گرایش علل

 یتمل یک فرهنگی نگاه به مربوط تواندمی

 بودن ترآسان و دسترس در خودکشی، به

 و اجتماعی شرایط همچنین و روش آن

 .باشد اقتصادی

 یباال تعداد چون عواملی گذشتهآن از

 به هاریل بودن نزدیک قطارها،

 بودن کوتاه مسکونی، هایمحل

 ناشناس و قطارها بین زمانی فواصل

کننده، در کنار  خودکشی فرد ماندن

برخی عوامل فرهنگی و شخصیتی 

  تعداد فتنر باال در توانندمی هاآلمانی

با  .باشند موثر قطار با ها خودکشی

توجه به توضیح مذکور که نشر خبر 

سازی خودکشی باید به منظور آگاه

افراد در زمینه آسیب رساندن به 

، در ادامه به باشدبازماندگان 

راهکارهایی که توسط دولت آلمان 

برای درمان رانندگان قطار در نظر 

 شود:گرفته شده اشاره می



 درمان رانندگان قطاری که شاهد خودکشی افراد در ریل قطار خود بودند چیست؟

 در( بان یچهدو) آلمان قطارهای کارکنان به مخصوص هاییکلینیک آلمان، در خودکشی روش این بودن شایع علت به

 .اندشده تاسیس شهرها برخی

برای درمان این افراد  که هاییکلینیک

 پذیرای هاماه اند،در نظر گرفته شده

 مثل هاییروش با و هستند رانندگان

 تغییر کابوس، درمان   خواب، درمان

 زننده، آسیب خاطرات دادن

 در سعی...  و اِرگوتراپی ریلکسیشن،

 .دارند خود بیماران بهبود

 بهبود در تواندمی که هاییروش از یکی

 از پس اضطرابی اختالل دارای بیماران

 تغییر باشد، کننده کمک بسیار سانحه

 این در. زاست آسیب خاطره دادن

 محل در که کندمی تصور بیمار روش

 او خودِ زمان این در. است سانحه وقوع

 در او خودِ کمک به حال زمان در

 .رودمی گذشته

 دارد خودکشی قصد که فردی با 

 به اشگذشته خودِ با و کندمی گفتگو

 . رسدمی صلح

 دوره این یافتن پایان از پس بیماران

 مختلف هایزمینه در درمانی

 شگرفی بهبودی و کرده پیشرفت

 .کنندمی حاصل

نکته اشاره  در پایان الزم است به این

شود که باال رفتن نرخ خودکشی 

ها را وادار به اگرچه افراد و دولت

اقدامی برای درمان آسیب پس از 

اما همواره آن  ،کندسانحه می

المثل معروف که عالج واقعه را ضرب

در ذهن  ،قبل از وقوع باید یافت

 شود.تداعی می

ابتدا به لیست مشکالتی که افراد مبتال 

به اختالل آسیب پس از سانحه تجربه 

 کنیم:کنند اشاره میمی

o خاطرات آزار دهنده 

o   شان کننده تکرار خاطرات پری

 از رویداد به صورت غیر ارادی

o    یداد که     تداعی رو به طوری 

انگار دوباره درحال وقوع است   

 (بک)فلش

o   هییای آزار  خواب یییا کییابوس

 دهنده درمورد رویداد

o       پریشیییانی شیییدید عاطفی یا

به       بت  واکنش فیزیکی نسییی

یاد          به  ما را  که شییی چیزی 

 .اندازدسانحه می

o اجتناب از تعریف رویداد 

o               کر و ف ت فی در  ن م یرات  ی غ ت

 روحیه

o حسی عاطفیتفاوتی و بیبی 

 



 

 .الیو آموزشی سوگ ابراز نشده در ایام کرونا برگزار شد

 تاریخ به 19-ویدکو ویروس شیوع ایام در نشده ابراز سوگ موضوع با ماروم ( بنیاد روانشناسیLive) زنده پخش اولین
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در این الیو که به میزبانی بهاره محمدی 

و میهمانی دکتر علی فتحی آشتیانی 

 مباحث زیر مطرح شدند:  ،برگزار شد

 این دو  سوگ و سوگواری چیست؟

 مقوله با هم چه تفاوتی دارند؟

  آیا بین سوگ و جدایی تفاوتی

 وجود دارد؟

  روند و مراحل سوگ طبیعی به

 چه صورت است؟

  چه راهکارهایی برای پذیرش

 سوگ وجود دارد؟

  اطرافیان فرد داغدیده چگونه

توانند در این دوره به او کمک می

 ؟کنند

 
 

 هایی را در همدلی چه باید و نباید

با فرد داغدیده باید درنظر 

 بگیریم؟

   سوگی که در شرایط عادی آیا

شود با سوگی بر اثر تجربه می

شیوع ویروس کرونا ایجاد شده 

 است، متفاوت هستند؟

 برای فرد،  چه زمانی این سوگ

شود و آسیب زننده محسوب می

بهتر که فرد از خدمات 

 روانشناختی استفاده کند؟

  سوگ پاتولوژیک چیست؟ چه

انواعی دارد و چه زمانی یک سوگ 

سوگ پاتولوژیک تبدیل طبیعی به 

 شود؟می

 

های در این الیو همچنین به پرسش

 مخاطبین از جمله:

توضیح مرگ والدین به کودکانی  ینحوه

که والد خود را در اثر ویروس کرونا از 

 ،انددست داده

در ایام شیوع نحوه برگزاری مراسم 

اسخ داده شد. برای پ19-ویروس کووید

دسترسی به فایل صوتی این الیو 

توانید از طریق ثبت نام در سایت و یا می

 اقدام نمایید. *تلگرام ماروم

آدرس در صفحه آخر خبر نامه درج *

 .شده است



 

صرف کاری   برایتان پیش آمده که وقت خودتتا به حال آیا  شید   را  شته با شت مدتی و بعد از  گذا شید  گذ شش را   فکر کرده با که ارز

ست؟    شته ا شکست را نتیجه عوامل بیرونی بدانید؟ ت   که موفقیتتان را نتیجه تالشیا اینندا شده ا خود و  ست هزینه زیادی را  ا به حال 

 اید؟و بعد پی ببرید که نیازی به آن وسایل نداشته صرف کردهاند، خرید وسایلی که تخفیف زیادی خورده برای

صل  شما در نظر گرفته   کتابی که ماروم در این ف شنهاد به  شما کمک م   نامه برای پی ست، به  شتن  یا نین تجربیاتی را چکند تا دلیل دا

 :کشف کنید

 ، اثر رولف دوبلی.هنر شفاف اندیشیدنکتاب 

تاب و عمده شهرت کفراهم آورنده خالصه  نیتراز موسسان بزرگ یاست. دوبل یسئیسو نیو کارآفر سیرمان نو سنده،ینو ،یرولف دوبل

پرفروش آلمان  یهاو در صدر جدول کتاب  افتیدست   تیبه موفق عیرس  یلیاست که خ  دنیش یکتاب هنر شفاف اند  فیاو به خاطر تأل

 .قرار گرفت

سان  صمیم   ها در طول فرایندهای مختلف ذهنیهمه ان صورت ناخوداگاه و غیرعمد   شان مثل ت ست به  ی دچار گیری و انتخاب ممکن ا

شوند.  سنده این کتاب   خطا  شناختی را با ظرافت و با   99نوی ست.  مورد از این خطاهای  ساده بیان کرده ا شناخت این  ش بی  زبانی  ک 

ن خطاها کامل گوید لیسییت ایکند تا از درصییدی از این خطاها جلوگیری کنیم. البته همانطور که نویسیینده میخطاها به ما کمک می

 آن اضافه نمود. توان خطاهای بیشتری را بهنیست و می

 خوانیم:بخشی از این کتاب را در ادامه می

 ! بودن دیم مفتوه دهیپد

ساعت  یمرد شه م  نیمع یهر روز راس  سرش بر م  یرفت و لحظات یشهر م  دانیبه گو شت  یکالهش را از  شدت تکان  و دا داد. یم به 

 .شد ایجو یکار را از و نیعلت ا سیپل یروز

 .کنم یها را دور مکار زرافه نی: با اگفت

 ! ؟ نمیب ینم یاجا زرافه نی: من در ادیپرس سیپل

 .دهم یدهد که من کارم را درست انجام مینشان م نی: ادیشن پاسخ

 !بودن دیتوهم مف ندیگو یم نیا به

 … میاز موارد گوناگون سروکار دار یاریبودن در بس دیروزانه با توهم مف ما

 



 کتک وییدبگ اولی به و بزنند کتک شکل بدترین به روز هر سال سه مدت به را همسان برادر دو اگر

 برادر ید،نده ارائه خوردنش کتک برای دلیلی هیچ دومی به و است ورزشی تمرین یک از جزئی خوردنش

 از سرشار و قیرح انسانی به دوم برادر و باال نفس به اعتماد با قوی ورزشکاری به سال سه از بعد اول

 .شود می تبدیل هاکینه و هاعقده

 کشیدن رنج به تواند می که است حکمتی در تفاوت اما است یکسان دو هر برای رنج و خوردن کتک"

 "شود. می رترحقی و خرُدتر ضربه هر با دیگری و کشد می رنج بهتر روزهای امید به یکی. بخشد «معنا»

 محصول نهایتاً دهیم، نشان واکنش هاآن به و بیاییم کنار زندگی هایمشقت و هاسختی با چگونه اینکه

 از زندگی ناپذیراجتناب مصائب و هاسختی به بگیریم تصمیم توانیممی. است «شخصی تصمیم» یک

 و تراوممق تنومندتر، جسمی لطمه هر و روحی ضربه هر پسِ در تا کنیم نگاه «حکمت و معنا» منظر

 غم از پر حیاتی اب «منفعل قربانی» یک حالت بهترین در بگیریم تصمیم اینکه یا بیاییم بیرون ترآگاه

  .باشیم

 کتاب معنادرمانی

 

 ویکتور فرانکل

 

بلکه  شود،یسوق داده نم یرفتار اخالق یانسان هرگز به سو

 یارضا یکار را برا نیرفتار کند. او ا یکه اخالق ردیگیم میتصم

اطر خبلکه به  دهد،یوجدان انجام نم یآسودگ ایو  یسائق اخالق

که  یو معتقد است، به خاطر کس بندیکه به آن پا یو علت لیدل

.دهدیانجام م شیخو یبه خاطر خدا ایدوستش دارد و   

 



 

 

 برای شما هم اتفاق افتاده است که دلتان بخواهد عمر طوالنی تری داشته باشید؟ 

 آیا یگانه هدف طوالنی تر شدن عمر این است که مدت زمان بیشتری زندگی کنیم؟ 

 معنای شما در زندگی چیست؟ 

عمر افراد، فعالیت  است. یکی از دالیل طول "شادی همواره در مشغول بودن و فعالیت داشتن"، مفهومی ژاپنی به این معناست که ایکیگای

 کنند. و معنای بیشتر در زندگی است؛ به همین دلیل در یک جزیره به نام اوکیناوا افراد بیش از صد سال عمر می

 ر است.ه و بیرون از خانه، آب و هوای نیمه حاره ای و... از دالیل داشتن این طول عمرژیم غذایی مناسب، سبک زندگی ساد

 توانیم فعال باشیم؟راز زندگی فعال داشتن چیست؟ما چگونه می

 پیدا کردن ایکیگای، شور زندگی و شوق زندگی!

 د، نفس بکشید و زندگی کنید.خیزید، چیست؟ آن دلیل را پیدا کنید، برایش راه برویها برای آن برمیدلیلی که صبح

 اید ناهار یا شام بخورید.هاید و فراموش کرداید و غرق در لذت شدهندیشید که مشغول انجام کاری بودهابرای پیدا کردن ایکیگای به زمانی بی

م. در چنین حالتی، برقرار کنیتری با ایکیگای خود شود، ارتباط عمیقشویم باعث میتوجه کردن به کارهایی که در انجام آنها غرق می

 تر خواهد شد.بخشزندگی برایمان با معنا و لذت

نید. به یاد کچنینی را بیشتر  به چیزهایی که برایتان معنادار است بیشتر توجه کنید و سپس سعی کنید دفعات انجام کارهای این

 وجه کنید.تیگای باید به درون و عالیق خود بیشتر شود، برای پیدا کردن ایکباشید که ایکیگای، خود به خود ظاهر نمیداشته

لی آن است که به مرور باید آیند و کارهایی را که دوست نداریم، رها کنیم. نکته اصدر مسیر ایکیگای، باید چیزهایی را که با ما جور درنمی

 هیم.دجام ایکیگای خود اختصاص معنی است، کاهش دهیم و در عوض وقت بیشتری برای انسعی کنیم وظایفی را که برایمان بی

 چند قانون ایکیگای برای زندگی روزمره:

 .فعال بمانید 

 .خود را با دوستان خوب احاطه کنید 

 .برای تولد بعدی خود آماده شوید 

 .لبخند بزنید 

 .با طبیعت ارتباط برقرار کنید 

 .شکرگزاری کنید 

 .در لحظه زندگی کنید 

 .ایکیگای خود را دنبال کنید 

 در اینستاگرام همراه شوید هر هفته نکات جذاب ایکیگای را برایتان به اشتراک خواهیم گذاشت.با ماروم 

Instagram ID : Maroom_org 



 

 


