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 از زندگی خود لذت ببریم و شاد باشیم؟چگونه 

 

 یک به تبدیل را شما زندگی از رضایت به رسیدن دارید؟ رضایت خود زندگی از شما آیا

 زنی برعکس صورت به رابطه این که است جالب البته و کرد خواهد خوشبخت و شاد انسان

 .میکند صدق

 که روزی از امان ندارد؟ جذابیت تانبرای زندگی در چیزی هیچ دیگر کنیدمی احساس آیا

 که یافراد نیستند کم! نشویم زدههیجان شانتحقق از اما بپیوندند واقعیت به رؤیاهایمان

 یمابق کنند، تحصیل خود یعالقه مورد دانشگاه و رشته در اگر کردندمی تصور زمانی یک

 هیجانی و شور از یافتند، دست هدف این به وقتی آنکه حال بود، خواهد شانکام به زندگی

 آرزوی یک به زندگی از رضایت گاهی چرا اما. نبود خبری داشتند را انتظارش که

 مایه دل و جان از ماناهداف برای نیستیم حاضر دیگر و شودمی تبدیل نیافتنیدست

 حال این با داد، سؤال این به سرراست جواب یک تواننمی که است این واقعیت بگذاریم؟

 از رضایت افزایش جهت در ایم،کرده آماده تانبرای ادامه در که راهکارهایی امیدواریم

 ادامه گیزند در مسیرتان به بیشتری انرژی و انگیزه با بتوانید تا بیایند کارتان به زندگی

 .دهید

 

 کنید ایجاد کوچک تغییرات .۱

 

 ذتل زندگی از دوباره تا کنید کمک خودتان به مثبت و کوچک تغییرات ایجاد با توانیدمی

 کارامد یهساد عادت چند به مثال یا کنید ورزش بیشتر اندکی بخورید، غذا ترسالم کمی. ببرید

 قدری هب مطمئنا تغییراتی چنین ایجاد برای. کنید پیدا خوشایندتری حالوحس تا بیاورید روی

 هک همین. شوید کار به دست باید فقط. زیاد خیلی خیلی یانگیزه نه اما دارید، نیاز انگیزه

  ارراهک این با. بگیرید نیرو تا است کافی دهید نشان خودتان از حرکتی یک و کنید شروع

 انتظارتان مثبت تغییر یک قدمش هر در که یافت خواهید مسیری در را خودتان زود خیلی

 .کشدمی را
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 کنید دور خودتان از را منفی افکار .۲

 مدام که باشید داشته انتظار توانیدنمی. شوندمی زندگی از رضایت مانع منفی افکار

 ادامه یبافمنفی به دارید قصد آیا. ببرید را لذت نهایت زندگی از هم باز اما کنید، بافیمنفی

 خابانت اینکه خالصه ببرید؟ لذت تانبودن زنده از و بورزید عشق زندگی به اینکه یا دهید

 ارافک این آمدند، تانسراغ به منفی افکار وقت هر و باشید هوشیار باید. است خودتان با

 .کنید شانجایگزین را مثبت افکار و بیندازید دور را مخرب

 

 کنید ورزش .۳

 

 معجزات از نباید واقعا اما ندارند، کردن ورزش به ایعالقه هیچ مردم از زیادی یعده

 اندام داشتن یانگیزه با افراد، از بسیاری. شد غافل ورزش فواید و جسمی هایفعالیت

. ودشنمی محدود ظاهری زیبایی به فقط کردن ورزش فواید که حالی در کنند،می ورزش زیباتر

 متیسال احساس بر عالوه شودمی باعث که است آورشادی یکنندهسرگرم فعالیت یک ورزش

 نیستید، کردن ورزش اهل اگر. کنید پیدا زندگی به نسبت تریمثبت دیدگاه انرژی، و

 انتزندگی قدر چه ببینید تا کنید شروع ورزشی یساده حرکات دقیقه ۰۱ روزی با توانیدمی

 .شد خواهد ترپُرانرژی

 

 ببینید را لیوان پُر ینیمه .۴

 را مثبت وجه این بتوانید اگر. دارد نیز مثبت وجه یک افتد،می زندگی در که اتفاقی هر

 ؟است شده قطع تانمنزل اینترنت آیا. بود نخواهید شاکی زمان و زمین از دیگر ببینید،

 جمع از و بگذرانید وقت تانفرزندان و همسر با توانیدمی عوض در ندارد، اشکالی

 اب را اشعالقه مورد بازیاسباب دارد سعی تانکوچک دختر آیا. ببرید لذت تانخانوادگی

  یدتوانمی که چرا نیست، نگرانی جای هم باز دربیاورد؟ ترشکوچک برادر دست از جاروجنجال
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 هایشبازیاسباب چگونه بدهید یاد دلبندتان فرزند به العادهفوق فرصت این از استفاده با

 .شود شریک برادرش با را

 

 بدانید را تانعزیزان قدر .۵

 

 کتاب دیگریک با مثال. ببرید زندگی از بیشتری لذت تا بگذارید وقت تانعزیزان با بودن برای

 ات بگذرانید خوش مجموع در و بروید رویپیاده بخورید، غذا کنید، تماشا فیلم بخوانید،

 کنارشان در اینکه برای و بدانید را تانعزیزان قدر. شود تربخشلذت تانبرای زندگی

 سر تاندوستان و خانواده به است وقت خیلی اگر. نکنید دریغ فرصتی هیچ از باشید،

 حداقل ندارید، را شانمالقات فرصت امروز اگر. بگیرید را شانسراغ امروز همین اید،نزده

 .بزنید تلفن اصال یا بفرستید شانبرای آمیزمحبت پیام یک

 

 کنید دنبال را تانعالئق .۶

 انجام و ترسیدمی تانعالئق کردن دنبال از که هستید افرادی دسته آن از نیز شما آیا

 در قدمی هیچ هنوز و هستید نویسندگی عاشق آیا اندازید؟می تعویق به مدام را شاندادن

 را تانعالقه باید فقط دارید، عالقه فعالیتی چه به کندنمی فرقی اید؟برنداشته زمینه این

 یدبگذار وقت مدتی باید شناسید،نمی را خود یعالقه اگر. کنید دنبال انرژی با هست هرچه

 مئنمط. ببرید پی تانعالقه مورد فعالیت به جدید هایفعالیت کردن امتحان و وجوجست با و

 انجام هستید عاشقش که را کاری اگر. دارد را ارزشش کار، این برای گذاشتن وقت باشید

 .شد خواهد ترپُرانرژی تانزندگی دهید،
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 کنید کار انگیزهبا افراد با .۷

 رزط روی تواندمی دارند، بافیمنفی به عادت که ایحوصلهکم و انگیزهبی افراد با کردن کار

 شانایفوظ که کنید کار افرادی با اگر اما. بگذارد نامطلوب تأثیر زندگی به نسبت تاننگرش

 هیجان و شور احساس از افراد این مانند نیز خودتان دهند،می انجام انگیزهبا و پُرانرژی را

 همکارانی حتما دارید، عمل آزادی خود کاری شرکای انتخاب در اگر پس. شد خواهید لبریز

 کار زا بتوانید تا باشند برخوردار مثبت روحیات از شانوظایف انجام در که کنید وجوجست را

 .ببرید لذت آنها با

 

 ببرید بهره دیگران بازخوردهای از .۸

 شما مورد در را نظرشان که بخواهید اطرافیان مجموع در و همکاران دوستان، خانواده، از

 اصالح برای آنها انتقادات از کنید سعی کردید، دریافت سازنده اما منفی بازخورد اگر. بگویند

 ریدبب لذت کردید، دریافت مثبت بازخوردهای هم اگر. بگیرید کمک دارید،برمی که هاییقدم

 .باشید گزارسپاس و

 

 دهید استراحت خودتان به .۹

 

 هیچ به دیگر و است شده تخلیه تانبدن انرژی یهمه که کنید احساس اوقات گاهی شاید

 به کمی دارید، را فرصتش اگر شودمی پیشنهاد شرایطی چنین در. ندارید رغبت کاری

 هب مثال. بگیرید فاصله روزمره روال و همیشگی مکان از مدتی و بدهید استراحت خودتان

 ینقاش ببینید، را تاناطراف هایزیبایی و کنید تأمل زندگی یدرباره بروید، گردیطبیعت

 صالا یا کنید استراحت بگذرانید، خوش کنید، خلق چیزی و بزنید ابداع به دست بکشید،

 چقدر که دید خواهید شد، تمام تانفراغت یدوره اینکه از بعد. ندهید انجام کاری هیچ

 .ایدکرده پیدا زندگی به نسبت تریمثبت دیدگاه و است شده تردلچسب تانبرای چیزهمه
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 کنید کمک دیگران به .۱۱

 ازندهس تواندمی کوچک کمک یک حتی. کنید کمک دیگران به آیدبرمی تاندست از که جایی تا

 هیدد انجام کاری دارید شاندوست که افرادی برای تا باشید راهکاری دنبال به. باشد مؤثر و

 داوطلبانه طور به تانفراغت اوقات در اگر است عالی خیلی همچنین. کند شانخوشحال که

 یگراند به کردن کمک با تانزندگی که باشید مطمئن. کنید شرکت خیرخواهانه هایفعالیت در

 .شد خواهد ترجذاب خیلی


