آساهؼ رٌُی
ديد کلي
ُش کَ ُغتيذ ّ ُش کجب صًذگي هيکٌيذ ،آساهؼ سا ثَ صًذگي خْيؼ دػْت کٌيذ ّ آى سا دس رُي خْد جبيگضيي
عبصيذ .اگش کالم ّ سفتبس ؽوب قشيي آساهؼ ثبؽذ ثذّى ؽک ايي ّيژگي ثَ دًيبي اطشاف ؽوب ًيض عشايت خْاُذ
کشد .ثخبطش داؽتَ ثبؽيذ ،ثشاي سعيذى ثَ ايي ّضؼيت  ،الصم اعت ثشخي قبثليتِبي ّيژٍ سا دس خْد پشّسػ دُيذ
ّ ؽشايط خبفي سا دس صًذگي خْيؼ ايحبد ًوبييذ .سػبيت ًکبت صيش هقذهبتي اعت کَ ثَ ؽوب کوک هيکٌذ ّ دس
ايي هغيش گبم ثشداسيذ.

راههاي رسيدن به آرامش
يبد ثگيشيذ کَ گبٍ هغبئل سا سُب عبصيذ.
ثذيي هؼٌي کَ ثَ ُش هغئلَاي دائوب گشٍ ًخْسيذّ .قتي ُويؾَ ّ ُوَ جب فکش هغبئل خْد ُغتيذ ّ ثَ هشّس
آًِب هيپشداصيذ ،دس ّاقغ ُويؾَ ثبس اضبفي سا ثب خْد حول هيکٌيذ ،کَ ايي خْد عجت ايجبد اضطشاة ّ اعتشط
دس ؽوب هيگشدد .ثيبهْصيذ کَ ثب يک رُي سُب ّ آصاد صًذگي کٌيذ .ايي اهش ثَ ؽوب کوک هيکٌذ تب ثب ُش هحشک
کْچک ّ يب هبًغ جضئي آؽفتَ ًؾْيذ.
ثَ خْد ّ خذاي خْد ايوبى داؽتَ ثبؽيذ.
اگش ثَ خْد ّ خذاي خْد ايوبى داؽتَ ثبؽيذ ،ثشاحتي اص ػِذٍ هؾکالت صًذگي ثشخْاُيذ آهذ ّ ثبثت قذم ّ
هطوئي دس ساٍ سعيذى ثَ اُذاف خْد گبم ثش خْاُيذ داؽت.
هثجت اًذيؼ ثبؽيذ.
اگش ديذگبٍ هثجت اًذيؾي ًذاؽتَ ثبؽيذُ ،وَ چيض هيتْاًذ ثيفبيذٍ ّ ثيثوش ثبؽذ .داؽتي ًگشػ هثجت ّ اهيذ
 ،ثِتشيي عالح دس هقبثل تشط ّ اضطشاة اعت.
ًغجت ثَ اًتظبسات ّ ثشًبهَُبي خْد ّاقغ ثيي ّ هٌطقي ثبؽيذ.
تْاًبئيِبي خْد سا دس هْقؼيتِبي خبؿ ثؾٌبعيذ ّ ًغجت ثَ ػذم تْاًبئيِب ّ ضؼفِبي خْد ّاقغ ثيي ثبؽيذُ .ش
چقذس ًگشػ ؽوب ًغجت ثَ هغبئل صًذگي هٌطقيتش ثبؽذ ،ثَ آساهؼ ثيؾتشي دعت خْاُيذ يبفت.
ًغجت ثَ اًغبًِب  ،ػؾق ثي قيذ ّ ؽشط خْد سا ًثبس کٌيذ.
ؽوب هي تْاًيذ اص دّعتبى ُ ،وکالعيِبي خْد ؽشّع کٌيذ .يبد ثگيشيذ کَ آًِب سا ثذّى قيذ ّ ؽشط دّعت ثذاسيذ،
دس هقبثل ضؼفِبي آًِب فجْس ثبؽيذ ّ خطبُب ّ اُوبل کبسيِبيؾبى سا ثجخؾيذُ .ش چقذس ًغجت ثَ ديگشاى
ثخؾؼ ثيؾتشي داؽتَ ثبؽيذ ،احغبط ؽبدي ّ خشعٌذي ثيؾتشي سا تجشثَ خْاُيذ کشد.
هؼٌبي فذاکبسي سا لوظ کٌيذ.
دعت ثخؾؼ داؽتَ ثبؽيذّ ،لي اًتظبس ثبصگؾت ًذاؽتَ ثبؽيذ .ديگشاى سا ثَ ؽيٍْ خْدؽبى خْؽحبل کٌيذ.
ثَ افشاد ثي پٌبٍ ّ يتين ّ فقيش کوک کٌيذ .ثشاي آًِبيي کَ خْاُبى يبسي گشفتي اص ؽوب ُغتٌذ پؾت ّ پٌبٍ
ثبؽيذ ّ ،ثذّى آى کَ هٌتي ثش آًِب ًِيذ تکيَ گبُؾبى ثبؽيذُ ،ش چقذس ثيؾتش ثجخؾبييذ ،اص الضاهبت ّ قيذ ّ
ثٌذُب ثيؾتش سُب خْاُيذ ؽذ.
افکبس خْد سا ثبصعبصي کٌيذ.
دس افکبس ّ ػقبيذ خْيؼ ًغجت ثَ ؽخـ خْد  ،ثبصًگشي کٌيذ .ثيبهْصيذ دس هقبثل خْيؾتي فجْس ثبؽيذ ّ اسصؽِب
 ،اعتؼذادُب ّ هِبستِبي خْد سا اسج ًِيذ .خْد سا ثذّى ُيچ قيذ ّ ؽشطي دّعت ثذاسيذُ .ش گًَْ تشط ّ تشديذ
غيش هٌطقي کَ دس هْسد خْد داسيذ ،کٌبس ثگزاسيذ .اگش ديذگبٍ هثجت ّ عبلوي سا دس هْسد خْد داؽتَ ثبؽيذ ،يبد
خْاُيذ گشفت کَ خْد سا ثذّى قيذ ّ ؽشط قجْل داؽتَ ثبؽيذ.

