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 آرامش و آگاهی

 

و نه به  آرامش وجودت را فرا میگیردنه به راحتی میرنجی به خـــــــــــــدا که وصل شوی

 آرامش سهم دلیست که در تصرف خداست آسانی میرنجانی

 

  تیر زمانی به جلو پرتاب میشود که کمان را بطرف عقب بكشی

انسانها نیز پس از مواجه   دهیگلوله زمانی به جلو شلیك میشود که ماشه را به عقب فشار 

  شدن با ناماليمات در مسیر زندگی به خوشبختی میرسند

  پس، از روبرو شدن با مشكالت بیم نداشته باش

 گر چیزی را میخواهی که تا بحال نداشته ای .چون انها ترا به طرف جلو هل میدهند

 !کاری را انجام بده که تابحال انجام نداده ای

 

  چیزی که از دست داده ای ، چیز ديگری را بدست اورده ایدر ازای هر 

  و برای هر موهبتی که بدست بیاوری ، چیزی را از دست میدهی

 

 

انی حسرت بخوری يا خوشحال زندگی دارد ، میتوه همه چیز بستگی به نحوه نگرش تو ب

  سپاسگزار باشیو

 

  زندگی با مرگ از بین نمی رود

  .و هر روز با بی تفاوتی به هدر میرود بلكه با گذراندن هر دقیقه

 

 . خوشبخترين افراد الزاما دارای بهترين چیزها نیستند

 . انها فقط از هر چیزی در مسیر زندگیشان، بهترين استفاده را میكنند
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 اضطراب بردن بین از دعاهای و اعصاب آرامش ذکر

 ياد که داند می هرکسی. شود می حاصل درون آرامش به رسیدن با وران و اعصاب آرامش

 خدا به آرام اعصابی داشتن و اضطراب و دلهره از رهايی برای پس دلهاست آرامبخش خدا

 اعصاب آرامش.ببريد پناه

 

 اتآي در آن از که شود، نمی عصبانی و خشمگین ديگر کند، کنترل را خود اعصاب کسی اگر

 انانس های ويژگی ترين مهم از يكی متعال خداوند. است شده تعبیر "غیظ کظم" به روايات و

 در مؤمنان":فرمايد می و شمارد می مردم از عفو و غیظ کظم را پیشه پارسا و االهی های

 نیكوکاران خدا و گذرند می در مردم خطای از و برند می فرو را خود خشم عصبانیت هنگام

 دارد دوست را

 

 فنون ایجاد آرامش درون

 

 است اکنون زمان مهمترين – 1

 انزم اين خود عمر کل در اگر. بريم می سر به آينده نگرانی در را زيادی زمان ما از بسیاری –

 دهش متوجه محققان. است شده بیشتر هم سال يك از شويم می متوجه نمايیم محاسبه را ها

. دکن می اشغال را فرد ذهنی فعالیت از زيادی قسمت آينده برای تشويش و نگرانی که اند

 هب را خود وقت بیشتر اگر. وجه هیچ به کند نمی شما به کمكی هیچ نگرانی اين حالیكه در

 هب توانیست نخواهید هیچگاه بگذرانید آينده درباره نگرانی و گذشته درباره کردن فكر

  فقط بايد واقعی فكری و روحی آرامش به رسیدن برای. باشید داشته آرامش کافی اندازه

 آينده نگران نه و بخوريد را گذشته افسوس نه ببريد لذت خود زندگی از حال زمان در

 .باشید
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 است مهم بسیار اطراف محیط -2 

. اردد عمیقی تاثیر شما فكری وضعیت در گذرانید می را خود وقت و کنید می کار که جايی –  

 آرامش ها اتاق بعضی در کنید دقت اگر ولی نكنیم درك را موضوع اين آگاهانه ما شايد

 بسیار اگر کنید نگاه خود اتاق به. باشید آنجا استراحت هنگام داريد تمايل و داريد بیشتری

 يادآوری شما به را کاری کسی مرتب که است اين مانند است پاش و ريخت و برهم و درهم

 يادآوری اين. دارد ادامه را همینطور چرخه اين و. دهید نمی انجام آنرا شما ولی کند می

 محیطی و کنید مرتب را خود اتاق اگر. کند می اشغال زيادی جای ذهن در مداوم و ناخودآگاه

 می راحتتر.  داشت خواهید قبل به نسبت بهتری احساس کنید فراهم خود برای دلچسب

 … و گل هوا، تصفیه و تهويه های سیستم خريد برای. نمايید ريلكس و آرام را خود توانید

 هدف خود ساختن آرام برای. کنید فراهم خود برای بهتری شرايط تا ندهید خرج به خساست

 ريلكسیشن نوع بهترين اين. است روحی ارامش آن نتیجه که. است مغز داشتن نگه  آرام

 01 روز هر. کند می خاطر آسوده دهیم انجام بايد خود که هايی کار به نسبت را ما چون است

 ودخ فكر و روح توانیم می مديتیشن طول در کنید مشخص مديتیشن برای وقت دقیقه 01 تا

 .کنیم رها مادی های دلبستگی از را

 

  انداختن تعويق به جای به بودن سازنده -3

 تبدس دريا ساحل در وقت تمام کردن استراحت با فقط خیال آسودگی و آرامش به رسیدن – 

 ارک حال در که نیست مهم. بیاوريم بدست را آرامش چگونه بیاموزيم بايد بلكه. آيد نمی

 نجاما بايد که را هايی کار بنابراين. بكنیم چه بدانیم که است اين مهم استراحت يا باشیم

 رساست احساس دهید انجام صحیح راه از و برنامه با را کاری هر اگر. کنید بندی اولويت شود

 زير را خود دهیم انجام هم با را کار چند خواهیم می که وقتی. داشت خواهید کمتری فشار و

. است دشوار و سخت بسیار آرامش ايجاد حال اين در و. ايم داده قرار زيادی فشار بار

 وقت خود به آنقدر و نمايید مشخص زمان کاری هر برای. نكنید سخت خود برای را زندگی

 امانج آن برای است الزم چه هر و نمايید تكمیل را کار يك. ببريد لذت آن انجام از که بدهید

 خواهد شما نصیب کار آن نقص و عیب بی انجام از که است لذتی شما پاداش آنگاه. دهید

 .شد
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 کنید مقابله خود بر ديگران تاثیر با -4

 حرف نگران ما که وقتی. دهید می اهمیت آن به و هستید وابسته ديگران نظر به چقدر – 

 سمتی به ناخودآگاه و. ايم کرده تحمیل خود ذهن به فكری بار يك حقیقت در هستیم مردم

 می ممكن غیر را فكری آرامش ايجاد هم اين و. کنیم خوشحال را ديگران که کنیم می حرکت

 ايراد که هستند ای عده همیشه گويیم می چه يا کنیم می کار چه ما که نیست مهم. سازد

 تحت ادانتق با نه و ستايش با نه که کنیم تقويت را ای روحیه خود در بايد بنابراين. بگیرند

 به فقط هبلك داريم، ديگران با متفاوت افكاری ما که نیست معنا بدان اين. نگیريم قرار تاثیر

 ما فكری و روحی آرامش خود عقايد با دهیم اجازه ديگران به خواهیم نمی که معناست اين

 گراندي عقايد اثر توانیم می زمان مرور به اما نیست ای ساده کار اين البته. بريزند هم به را

 به کردن فكر ما که شود می مقدور زمانی آرامش به رسیدن. کنیم کمتر را خود زندگی در

 .کنیم متوقف را مردم های حرف

 

 دهید اختصاص خود برای زمانی -5

 نداشته کافی وقت خود برای که طوری شود ديگران صرف شما وقت تمام ندهید اجازه –   

 از تاس بهتر هستید درگیر ايمیل و تلفن با مدام که است ای گونه به شما کار اگر. باشید

 تلفن هب پاسخگويی برای را مشخصی ساعات توانید می مثالً. کنید فرار استراحت زمان در آنها

 استراحت برای زمانی به هم شما که فهمانید می ديگران به صورت اين به. کنید مشخص ها

 دهید می اجازه روحی های فشار به وقتی. شوند شما مزاحم نبايد و داريد نیاز آرامش و

 با ارک هنگام توانید می کافی استراحت با اما. شود می سختی کار آرامش ايجاد شوند ساخته

 .است درونی رضايت يك آن نتیجه که دهید انجام را خود وظايف به بیشتری توان و انرژی

 

  دارد ارزش استراحت يك اندازه به تغییر يك -6

 روزمرگی از تمام نا ای چرخه در که شديد متوجه اگر باشد مكررات تكرار نبايد زندگی – 

 اب را خود وقت ظهر از بعد روز هر اگر مثالً. دهید انجام متفاوت کامالً هايی کار ايد کرده گیر

  یدتوان می نداريد خوبی احساس آن از پس و گذرانید می تلوزيون تماشای و خواندن روزنامه
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 رکتش دوستان با ورزشی های فعالیت در يا برويد بیرون دوستان يا خانواده با زدن قدم برای

 تنها هن و باشید داشته بیشتری آرامش احساس کند می کمك شما به رويه تغییر اين. کنید

 .داد خواهید انجام بهتر هم را خود روزانه های فعالیت بلكه کنید می پیدا نجات روزمرگی از

 

 است کشیدن عمیق نفس يك سادگی به ريلكسیشن -7

 به .کنید دقت خود تنفس به فقط. برويد بیرون دقیقه چند کنید می استرس احساس اگر

 داخل به را هوا که وقتی. دارد کردن آرام برای قدرتمند اثری کار اين بكشید نفس آرامی

 به را هوا که وقتی و. کنید می خود بدن وارد را درونی آرامش بريد می فرو خود های شش

 وردنآ بدست. ايد رانده بیرون را ها تشويش و ها نگرانی تمام کنید تجسم رانید می بیرون

 نمايید پیچیده آنرا نكنید سعی پس است سادگی همین به آرامش

 


