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 99/19/3912         دکتور فیض هللا کاکر
 

 و طرق تقلیل آنخطرات فشار روانی )سترس( 
 

ن در مقابل عوامل متعدد مقاومت می نماید. وقتیکه یکی ازین توسط آصحت عبارت از آن توانایی انسان است که 
 گردد. ، باعث برهم خوردن صحت میودشخص باالتر ر عوامل از سرحد توان

ن عبارت از احساس ناگوار روانی ناشی آفشار روانی یکی ازین عوامل بوده و 
باشد.  اعراض جسمی فشار  میزندگی از تعبیر منفی انسان از رویداد های 

 دردر اشخاص ظهور می کند. اثرات منفی فشار روانی به اشکال مختلف روانی 
که فشار روانی  یدادیوقتی بوجود می آید که بدن انسان نتواند در مقابل روجسم 
توصیه خیلی مختصر،  شتهو. درین نرده، عکس العمل مناسب نشان دهدتولید کرا 
که با عملی شدن آنها توان مغز در مقابل فشار روانی  رددگ عرض می های

بعون خالق الیزال از اثرات منفی که گردیده  گهنآامواج مغز و قلب هم و تقویت
 روان خواهد کاست.  و جسم فشار روانی بر

های عوامل اجتماعی، محیط زیست و عوامل درونی )طرز تلقین  عوامل فشار روانی متعدد بوده و شامل کتگوری
  .اندانسان ی در میان  مغز و قلب( گآهنو عدم هم خواسته ها و

 
 دهد و وجه مشترک آنها اینست  خطرات صحی فشار روانی نیز لست طویلی را تشکیل می

در مقابل امراض روانی و جسمی  شخص را با تضعیف ساختن مقاومت و معافیت بدن، که 
اینست که تعبیر یک خبر یا  فشار روانییکی از میکانیزم های اثرات  خطر پذیر می سازد.

بدن مقدار زیاد هورمون ادرینالین  رفته وگدوالی مغز صورت گما ۀوار در ساحگنا رویداد
در بدن دد باعث مشکالت متع سویه بلند و دوام دار این هورمونکند.  را در خون ترشح می

ریخت حجرات را ضایع  شکست و  همچنان انرژی بدن برای ترمیم فشار روانیردد. گمی 
مرض  آنها ۀزمر که در مرض 79 ، احتمال بروز امراض را بلند می برد. تا حالساخته

به  شامل اند، یو یک تعداد از امراض سرطان افسردگی، خستگی دوامدار، ، فشار بلند خون، خرابی حافظهلبیق
ر این امراض را سبب گبه تنهایی و یا در همراهی با عوامل دی فشار روانیاست.  فشارهای روانی ارتباط داده شده

  ردد.گمی
 

 را کم بسازیم؟  (stress) چگونه اثرات ناگوار فشار روانی
انسانی خواهی نخواهی فشار روانی را به همراه دارد و قطع کردن آن کار دشوار است ولی  در جامعۀ زندگی

 میرا خیلی ها کم  stress کشف کرده اند که اثرات ناگوار علمای طب طرق متعدد را
گردد. بصورت عموم دو  عرض می ا  چند، مختصر یسازند. درین نوشته طرق

 :دوجود دار  stressکتگوری مقابله با 
 طرق بیوشیمیکی، -1 
 طرق روانی مخصوصا  هم آهنگ ساختن امواج مغز با قلب. - 3 
 

 طرق بیوشیمیکی برای کم ساختن اثرات فشار روانی:1- 
a)  یموختند که بکتریاهایآعلمای طب درین اواخر ((bacteria  دارند رول بس  زندگیکه در روده های انسان

این مایکروب  د.نتشویش را کم می ساز واقعات ناگوار داشته و سویۀ مقابلمهمی در کم ساختن حساسیت انسان در 
 حس و فشار روانین آ که در از مغز انسان را ساحهن آخاص خود ۀ دوست انسان با تولید ماد های خیلی مفید و
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در مقابل فشار  انسان  مغزردد طوری صحتمند می سازد که حساسیت گراجستر می
ون بکتریای زنده فعالیت دارند و بلیدر امعای انسان چندین  (1)ردد.گکمتر می روانی

فوق العاده اساسی را در  نقش ومواد بیوشیمیکی خیلی ها ضروری بدن را تولید 
کروب مای. هر وقتیکه انسان یکی از دواهای ضد تحفظ صحت عمومی انسان دارند

(Antibiotics)  را استعمال  نماید تا کدام مرض ساری را تداوی کند، این بکتریا های
د. ندر روده ها زرع و نگهداری گرد دوباره بکتریاهای مفیداین روند و الزم است که خیلی زود  مفید نیز از بین می

گیرد ولی اکنون کپسول های  بصورت طبیعی زرع توسط غذا های چون ماست به تدریج صورت می
(Acidophilus)  برای زرع این خدمتگار های ذره بینی انسان موجود است که با استعمال آنها بکتریاهای مذکور به

 خذ این کپسول ها برای مدت دو هفته با مقدار از ماست توصیه میگردد.اگردند. لذا  سرعت احیا می
b) پذیری انسان در مقابل  سیبهمچنان برای تقلیل آstress ابه ها و غذاهای ذیل به الزم است که مصرف نوش

 حد اعتدال مصرف گردند:
 .نوشابه ها و غذا های کافین دار چون قهوه، چای، کوکاکوال، چاکلیت سیاه -
 .غذاهای بسیار شیرین چون آب میوه های بسیار شیرین و شیرینی باب -
این غذا : باشندموجود ها  منرال وکه در آن ویتامین ها ی مصرف گردند در مقابل کوشش گردد که غذا های  -

، پنیر، بادام، میوه جات، ماهی، گوشت مرغ، و گوسفند، )هفته یکبار(، تخم مرغ، جگرها عبارت اند از سبزیجات
که ی نهایآرفت و مریضان مصاب امرض قلبی و گ)در این مورد باید از اعتدال کار تخم گل آفتاب پرست وغیره 
 .ز توصیه داکتر مربوطه پیروی کند(د باید انداریا هم فشار بلند خون  چربی خون شان بلند است و

، می کنید، آنرا با مقدار زیاد سبزیجات چون پالک مصرفگردد که هرگاه گوشت را  کید میاینجا تأ در -
 .گردد گردیده و باعث ترشح هورمون ادرنالین می اسیدیوغیره نوش جان کنید. در غیر آن خون شما خیلی  کاهو

 مغز را در مقابل فشار روانی بلند می برد.و هم حساسیت  شما را زیاد می سازداین هورمون فشار روانی 
c) ر است. کم خوابی ثهای روانی نیز خیلی ها موم و کافی برای تقلیل اثرات فشارخواب آراغذا،  ۀبر عالو

لذا خطر پذیری شخص را در قبال فشار روانی  ردد وگردد که حجرات اعصاب مغز حساس تر گ باعث آن می
وی را  عکس العمل شخص را تحریک نموده و ،طفلی ۀریگی چون گبیشتر می سازد و یک محرک عادی زند

در حالیکه  ردد که برخی از قسمت های مغز جبرا  به خواب برودگ مشتعل می سازد. کم خوابی همچنان باعث می
احتمال به  انسان را ضعیف ساخته و، قضاوت گردد یاد می (local sleep)( 3)این حالت که بنام .شخص بیدار است

ونه گاضطراب می نماید. اینکه چ خطا رفتن ویرا در امور مورد قضاوت زیاد می سازد که نتیجتا  تولید تشویش و
 (فهمیدن مراحل خواب برای صحت بهتر) که تحت عنوان یسندهنوسابق این  ۀخواب آرام داشته باشیم، به نوشت

 ردد.گشده بود، مراجعه نوشته 
بار( برای تقلیل اثرات فشار روانی خیلی مفید است. سپورت بدنی باعث ترشح  2پورت بدنی متداوم )هفته س

. اندورفین میگردد (GH)نموهورمون های اندورفین و هورمون نشو
برای داشتن  میدارد و همچنان هگر داده ویرا خوش نیروحیه انسان را تغی

 خواب آرام کمک می کند. هورمون نشو نمو
d) مهم در ترمیم شکست  نقشهداشته و هم گمند نعضالت را صحت

لذا مانع برخی از اثرات غیر صحی فشار  و ریخت حجرات بدن دارد و
ساعت قبل از وقت خواب اجرا  2ردد. سپورت باید الاقل گ روانی می

رد. اشعه آفتاب یگهوای آلوده کابل تحت اشعه آفتاب صورت ن ردد و درگ
در  اوزنتولید شدن گاز که هوایش آلوده است، باعث  هائی در شهر
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ورت خواهی ردد که تنفس زیاد آن به صحت مضر است و سپگ می (Ground Ozone)( 2)زمین سطحنزدیک 
فته نماند که تنفس عمیق بذات خود خیلی ها مفید بوده و گردد. ولی ناگ می تر تر و سریعنخواهی باعث تنفس عمیق
 سپورت مربوط تنفس عمیق در هوای پاک است.برخی از مزایای صحی 

e)  ت جانبی موجود اند ولی اکثر شان اثرا ها دواهای متعددی در دواخانههای روانی  رای کم ساختن تشویشب
توصیه نمی دارد. اما یک تعداد از دواهای طبیعی هم وجود دارند که برای قرن ها  راآنها  ناگوار دارند لذا نویسندۀ

 یکی از این دوا ها بناماند که ثابت گردیده  و مصون چین استعمال داشته و مفید و چون هند یدر ممالک

(Ashwagandha)  ثرات کم ساختن تشویش، مفاد متعدد دیگر نیز دارد.ا براشواگندا مشهور بوده، که عالوه 
  
f)  کمبود زیاد ویتامینB13   و ویتامینD2 پذیری ما را در مقابل فشار های روانی زیاد  سیببدن انسان نیز آ

-3999)روزانه D2و ویتامین   B-complexگردد که با اخذ یک ترکیب خوب از ویتامین  می سازد. لذا توصیه می
IU  از  کمبود زیاد  این ویتامین ها جلوگیری نمائید. خیلی ها بهتر است که ویتامین )D2 آفتاب بر  را از تابش اشعۀ

دقیقه( اخذ بدارید. اشعه آفتاب فشار خون را نیز نارمل می سازد وهم برای  1۱ -19)برای  جلد خود هفته سه بار
 صحت عمومی انسان خیلی ها مفید است.

 :   Stress طرق روانی مقابله با3- 
a) برای مقابله با  متعدد خوش آیند موجود بوده که خزاین پر قیمتی واقعات لحظات وی هر انسان گدر زند

در حالت پریشانی است. بیاد آوردن نعمات  خداوند نعمات متعدد را به شما ارزانی داشته فشارهای روانی می باشند.
دلخراش می کاهد. اکنون علمای روحیات طریقه را امتحان کرده  یر میدهد و از اثرات واقعۀروحیه منفی تانرا تغی

بیاد آورید که شما را خوش می سازد و بعد از  )روز 31 برای(ز جدید را ثر است. هر روز سه چیواند که خیلی م
و بعد از آن فشارهای روانی اثرات چندان منفی بر صحت  مدآعمومی در روان شما بوجود خواهد  یرروز تغی 31

 .جسمی و روانی شما نخواهد داشت
b) بر آن ترکیز کنید که چگونه از  لید ومثبتی را در آنچه واقع گردیده و ناگوار است بپا ۀبکوشید که یک نکت

  .بعمل آیدمی تواند مثبت  آن استفادۀ 
c)  .در دل نگهداشتن آنچه باعث آزار روان ما است به صحت مضر است و باید با دوستی در میان گذاشته شود

بر او است که  کسی debriefingبرای  دوست بهترین و یاد میگردد debriefingراز دل کردن در طب روانی بنام 
تعالی و او  از او پنهان نیست شماهیچ چیزی چون  خیلی موثر استخداوند  نیاز با راز واعتماد دارید. همچنان 

 قدرت مطلق حل مشکل را نیز دارد.
d)  خیزید اگر نشسته اید بر اخالل کنید. اگر ایستاده اید بنشینید و مناسب پریشان کننده را با یک فعالیتپروسه 

 که پروسه مذکور را اخالل کند انجام دهید. اسالم(، قدم بزنید و یا هر چیز دیگریمبر ا)پیغ
e) مراقبه یا میدیتیشن (Meditation)  یکی ازطرق خیلی موثر و امتحان شده برای تقلیل اثرات صحی فشارهای

 میبد و بدن خود را التیام ار می ییباشد. در وقت میدیتیشن امواج مغز تغی روانی می
و مقاومت روانی انسان را در مقابل واقعات دلخراش بلند می برد. طب عصری  بخشد

داوم می تمغز انسان را بصورت م ،واقعات ناگوار زندگی وردنآبیاد ثابت ساخته که 
رات منفی را در جسم و روان بوجود می آورد. هرگاه یداوم تغیتزار مآآزارد و این 

 توسط میدیتیشن دهی یاد واقعات ناگوار را زارآند هم سلسله چبتوانیم حتی برای دقایق 
ولی دور کردن یک احساس نا  ید.آراتی مفیدی در بدن بوجود می یاز خود دور کنیم تغی

آن  باید از طرق علمی استفاده کرد. جمع کردن ذهن و ترکیز خوش آیند حتی برای چند دقیقه هم کار دشوار است و
 مختلف را تشکیل می دهد. بر لحظه حاضر اساس طرق علمی میدیتیشن

 انه ما در حال حاضر حس میکند به آن توجه خودگکه آنچه را حواس پنجاینست میدیتیشن  ۀیکی از طریقه های ساد
قد  قشنگی وو  رنگ و بو، باید به قشنگی بخورد م ما با درخت سبزی یا گلچشاگر   مثال   را خوب معطوف بداریم.

گذشته و  نا خوش آیند موضوعات ارزآاز برای چند لحظه  توجه فکر خود رابا چنین  آن توجه داشته غیرۀوو قامت 
 قرآن توجه به معنی آیات به صحت روانی و جسمی مفید است.  ی بخشیده ایم و این چنین توجهیرها )متوقع(آینده 

                                                           

2
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رام بخش به آدر هنگام نماز و احساس اینکه در حضور خداوند استاده ایم و با او راز و نیاز داریم اثرات فوق العاده 
( می گفت "ارحنا بها یا بالل". یعنی موذنبود که پیغامبر اسالم به حضرت بالل ) از آن سبب. م و روان داردجس

 مطمئن رانام خداوند  کرذاذان بده که با ادای نماز راحت شویم و قرائت و 
یس تپرک علم و(. القلوبن ئ)اال بذکرهللا تطمخبر داده است  قلب ها ۀکنند

 کتب طریقه های متعدد برای اجرای آن در باشد و میدیتیشن خیلی وسیع می
آمده و مضمون مذکور در بعضی از پوهنتون  تحریر در ۀرساالت به رشت و

ای میدیتیشن ربیشتر به اج ۀکه عالق یا ۀخوانند .رددگ های جهان تدریس می
 (4).داشته باشد می تواند از انترنت استفاده بدارد

 

f)  احساس ممنونیت برای صحت بهتر و مقابله با فشار های روانی : 
ممنونیت عبارت از احساسی است که از لطف کسی که به ما ویا نزدیکان ما 

 برای رخیلی موثارزانی داشته بوجود می آید. ممنونیت یکی از عوامل 
احساس ممنونیت در مقابل نعمات بی  می باشد. مغز و قلب ساختن گهمآهن

شمار خالق الیزال دارای اثرات مثبت بوده و باعث تحفظ صحت و سکون قلبی میگردد. احساس ممنونیت همچنان 
احساس  یت را تکرار  احساس رابطه داشتن ما را با منبعیکه به ما لطف نموده بوجود می آورد. هر قدر که ممنون

نمائیم بهمان پیمانه بر فوائید صحی و اندازه خوشی و سکون قلبی ما می افزاید. یکی از متخصصین سیکالوژی 
شخص اجرا کرد و نشان داد که نوشتن مکتوب های  ۱11تجربه ای را بر  Martin Seligmenمثبت بنام داکتر 

ها بلند برد و مهم تر اینکه میزان این خوشی بعد از گذشت تشکری به دوستان اندازۀ خوشی را در اشخاص خیلی 
 iیک ماه نیز بلند بود.

در هر رکعت از نماز های پنج گانه سوره فاتحه به جمله الحمدهلل شروع میگردد که حالت شکر گذاری، رضایت و 
هدایت قرآن در در مقابل آنچه از حیات و نعمات بما ارزانی فرموده نشان می دهد.  )ج(ممنونیت ما را به خداوند 

ر شکر کنید هرآینه زیاد کنم به شما )نعمت ها گا “ مک ن  ید  ز  م ال   رت  ک ن ش  ـئلو ”مورد ممنونیت خیلی ها واضع است:
له اثرات متعدد آن بهبود معافیت فوق العاده صحت آور است که در جم  ممنونیتتداوم زندگی در چنین حالت  را(.

بدن در مقابل امراض است. همچنان حالت شکر گذاری، احساسات مثبت را تقویت کرده  و باعث ازدیاد انرژی 
و آوردن تعادل بین صحت روانی و جسمی گردیده  مقابله با اثرات فشار های روانی را تقویت می  خاص صحت

 بخشد.
g)  اثرات فشارهای روانیی مغز و قلب برای تقلیل گهنآهم 

صورت ګرفته که نظریات سابق طب را به بکلی تغیر  راجع به اسرار قلب انسان بس مهم در این اواخر کشفیات
فیصد حجرات قلب حجرات عصبی یعنی هم مانند حجرات مغز اند و قلب از خود  ۰9داده است . با کشف اینکه 

تمام ارګان های بدن دارد .این افهام وتفهیم که توسط اعصاب مغزی دارد که محل درک بوده و افهام و تفهیم با 
مرتبه  ۱99قلب  سیج الکترومقناطیاامو فوق العاده سریع می باشد. ،صورت می ګیرد سیمقناطی ووامواج الکتر

 متر دورتر از بدن نیز قابل اندازه ګیری اند. 2نسبت به امواج مغز قوی تر بوده و توسط ماشین های موجود حتی 
علم طب امروز ثابت ساخته  .از زمان قدیم باین سو انسان ها احساسات وادراکات متعدد را به قلب ارتباط داده اند

تعقل، محاسبه و پالنګذاری تماما  در مغز صورت می  و که حواس پنجګانه معلومات خود را به مغز می فرستد
علم طب دراین اواخر این را نیز ثابت ساخته که  اما .در مغز بنام امیګدوال است ۀګیرد و جای احساسات هم ساح

قلب هدایت و اوامر زیادی را به مغز می فرستد واین اوامر تغیراتی را در احساسات، تعقل و تصمیم ګیری مغز 
اطمینان و   ،ایجاد میکند پس هر قدر که قلب سالم وارتباطش با مغز هم آهنګ باشد بهمان پیمانه قضاوت انسان بهتر

رحمی ،صبر و غیره برای  فضایل اخالقی چون ایمان، ممنونیت، محبت، صداقت، صله .ر استتبیش خوشی وی
سالمتی روانی و جسمی قلب غذاهای ضروری اند. قلب سالم می تواند با اوامر خود بعضی از فعالیت های نا 

ه که جناب شان نوشته سال قبل امام غزالی اعتبار کسب کرد 799مغز را مانع ګردد و بدین صورت نظر  شایستۀ
استفاده کند  ،کات و معلوماتیکه قلب بآن دست رسی دارداادر از . انسان وقتی می تواند  ""قلب پادشاه بدن استبود 
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م وقتی صورت می ګیرد که قلب سالم و ارتباطش با مغز  یم بدارد. این افهام و تفهیکه قلب آنرا به مغز افهام و تفه
  .دنهنګ باشآهم 

رحمی و غیره فضایل اخالقی هم آهنګی مغز و  صلهنونیت ،محبت ،صداقت ،عفو، صبر،خوش بینی، احساس مم
 قلب را تقویت می کنند و بر عکس احساسات منفی چون نفرت، حسد و بخل این هم آهنګی را مختل می سازد.

این و می آورد ج قلب را موزون می سازد و به قلب خوشی و سکون ااثرات یک احساس مثبت چون ممنونیت امو
خوشی با آن واحد به تمام حجرات بدن بشمول مغز سرایت می کند و تغیرات متعدد بیو شیمیکی مفید را دربدن 

احساسات مثبت تولید انرژی دربدن می نمایند در حالیکه  .و سیستم عصبی را  آرام می سازد بوجود می آورد
اشند. انسان در زندګی خود به تعقل منطقی و درک مستقیم احساسات منفی ربایندګان انرژی بدنی و روانی ما می ب

دست رسی  یمحقایق هر دو ضرورت دارد که اولی کار مغز و دومی کار قلب است ووقتی ما با این هر دو می توان
 همآهنګ باشند. ناګفته نباید ګذاشت که اطمینان خاطر یکی از نتایج هم آهنګی قلب داشته باشیم که مغز و قلب با هم 

والکذب  ةدق طمانینص   ن  )فإپیامبر اسالم فرمود: .و بدون داشتن صداقت اطمینان خاطر نا ممکن است و مغز است
( براستی که صداقت آرامی خاطراست و دروغ موجب تزلزل وشک است. پس صداقت هم آهنګ کننده قلب و  ةریب

حضرت اط شان را نا هم آهنګ می سازد. مغزاست. دروغ یک پرده مجازی را بین قلب و مغز ایجاد میکند و ارتب
که خائن خایف است، خود می رساند که دروغ و خیانت  خایٌف " یعنی ن  ئحسین )رض( چه زیبا فرموده اند "الخا

 حاالت فشار روانی میباشد. زخوف می آفریند و به یقین که خوف یکی ا
الزم  کور می سازد. برای قضاوت درست  فشار روانی را علما ی طب خوب می فهمند که قضاوت انسان را کند و

است که تمام حواس انسان خوب بیدار باشند و صدق این بیداری را بوجود می آورد. موالنا ی روم این حقیقت را 
 خوب می فهمیده که نوشت: 

 صدق بیداری هر حس می شود
 حس ها را ذوق مونس می شود

 
همآهنګ نباشند، با هم  وقتیکه مغز و قلب  العاده مهم است.هنګی مغز و قلب یک امر فوق آاز آن است که هم  

الزم است، بیا موزیم که چګونه مغز و لذا الت بیشتر روانی را ایجاد کنند کرویداد های ناګوار زندګی می تواند مش
 ـی رمتغواج ــا امـا بـم (cortexز )قسمت ـوقتیکه امواج مغعلمای طب دریافته،  و قلب را هم آهنګ نګهداریم.

 هم آهنګ ګردند، تغیرات آتی بوجود می آید: (Heart Variability Rate) بـلـات قــحرک
a) .کنترول فشار روانی و مقابله بآن آسانتر میګردد 
b) .قضاوت ما در برابر قضایا بهتر و روشن میګردد 
c) معافیت بدن در مقابل امراض ساری و سرطانی تقویت میګردد. 
d)  گردد.یبدن متعادل مفعالیت اعصاب و هورمون های 
e) جلو گیری صورت می گیرد. بدن از ضیاع انرژی 

امریکا طریقه راانکشاف داده ( 5) (Institute of Heartmath)ات برای همآهنگ ساختن مغز وقلب، انستیتیوت هارتم
  که اکنون استعمال زیاد دارد ودر ذیل خالصه ګردیده است:

 

  هم آهنګ ساختن مغزوقلب برای تقلیل اثرات فشار روانی طریقه 
را احساس می  فشار روانیآین طریقه  را می توانید در حالت  که  

 زندگی انسان بمثابه یک فلم سینماکنید  بکار برید.  فرض کنید که 
( این محرکانرژی ) و در حال جریان می باشد که نوارفلم آن بوده 
اگر جریان فلم زندگی ما فشار روانی را  .استاحساسات انسان فلم 

در نوار خود داشته وروان مارا می آزارد ، خوب است درک کنیم 
که ما خود چرخاننده این فلم هستیم. چرخاننده می تواند فلم را توقف 

مطابق اقدامات  را می توان بدهد و در آن تغیری بیاورد. این تغیر
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 ذیل به وجود بیاوریم.
بعد از و  شناسایی کرده و موجودیت آنرا ذهنا  قبول کنیم د اثرات فشار روانی را که عاید حال ماست ما بای قدم اول:
 قدم دوم را برداریم. آن  شناسایی
ذهن بګردانید و متوجه تنفس تان بسازید و تنفس  دهندهکه می توانید توجه تانرا ازموضوع آزار بهر طریقه  قدم دوم:

خیال کنید  ،تانرا کمکی عمیق تر بسازید. متصل با این کار در حالیکه توجه تان به طرف تنفس تان معطوف است
بطرف قلب تان معطوف بدارید و این عمل را فقط همزمان که این تنفس را قلب شما انجام میدهد ولذا توجه تان را 

از مغز تان بطرف قلب می برد و از شدت فشار را نیه انجام دهید. این قدم دوم انرژی احساس شما برای ده ثا
 روانی می کاهد.

دراین حالت یک خاطره خوش زندګی خود را به یاد بیاورید. هر قدر که بر جزئیات آن خاطره ترکیز  قدم سوم :
 ویا محبت را تحریک نماید موثرتر است. کرده می توانید، انجام دهید. اګر این خاطره احساس ممنونیت

درحالیکه توجه تان بطرف قلب تان است، با دعای الزم حل مشکل راکه تولید فشار روانی کرده بجوئید  قدم چهارم:
 و آنچه از خیر در ذهن تان می آید بآن عمل کنید.

بین قلب و مغز را نیزبوجود ، همآهنگی چندین تغیرات مثبت در سیستم اعصاب آوردن پهلویآین چهار مرحله در
مغز و قلب را همچنان  می توانید  که  منحیث اقدامات  وقایوی برای تقلیل  ساختن  گطریقه همآهن می آورد.

 اثرات فشار های روانی طور آتی بکار برید:
ششهای خود  نفس تبه پروسه  توجه خود رادر هنگام صبح، چاشت، و در آخر روزا  روز چند بار مخصوص

 طوف بدارید. بعد از آن در حالیکه به تنفس خود توجه دارید در فکر خود مجسم نمائید که تنفس را قلب شما انجام مع
نګهدارید. در این حالت بکوشید که یک  معطوفهمزمان   نفس تپروسه و  )قلب(می دهد و توجه خود را  به سینه 

آن مفید است که شما دقیقه  برای  ۱ این عمل در هنگام صبح برای  انجام تانرا بیاد بیاورید. خاطره خوش زندګی
تکرار همین عمل در ساعات بعد از ظهر فشار های روانی شما را که  .آرام و با انرژی کار روز را آغاز میدارید

ار روانی از تعامل با رویدادها و مردم بوجود آمده، کاهش میدهد و تکرار آن در اخر روز )قبل از خواب( اثرات فش
بقیه روز را خنثی خواهد ساخت. قابل تعمق است که اوقات نماز های 

 .پنجگانه هم همین اوقات اند
تقلیل اثرات فشار  برای   را همچنانهم آهنګ ساختن مغزوقلب طریقه  

نی آنعده از خاطره های آزار دهنده بکار برید که ګاه و ناګاه بیاد تان می روا
خاطره های تلخ را انتخاب نموده و طریقۀ  زینآیند. درین مورد یک یک ا

 چهار قدمی فوق الذکر را اجرا بدارید.
h) (6)کم ساختن حاالت Multitasking  ii :یا اجرای همزمان چندین کار 
وقتیکه مغز انسان مصروف اجرای کاری میباشد و کارهای دیگر برای  

اجراات بآن عرضه گردند، حالتی در مغز بوجود می آید که تولید فشار 
اگر برای اجرای  ا  روانی میکند و اجراآت امور نیز بطی میگردند. مخصوص

وظایف متعدد محوله فقط یک ساحه مشخص مغز مسئولیت اجرای آنرا 
شد. برای مثال امور تکلم و خواندن نوشته و ترتیب جمالت فقط کار داشته با

س اگر کسی نوشته را می خواند و در عین پیک ساحه مشخص مغز است. 
زمان باکسی صحبت هم میکند، از یکطرف کیفیت تکلم و خواندن وی پائین می آید و از جانب دیگر هورمون 

می نماید. راندن موتر یا بایسکل وهمزمان صحبت کردن، کمتر  کورتیزون وی در خون باال رفته و ایجاد تشویش
مشکل فوق الذکر را میداشته باشد چون ساحات مختلف مغز باین دو نوع فعالیت سروکار دارند. ولی متآسفانه اکثر 

ادارات زیاد لذا مسئولین  و دنسروکار دار موضوعات اداری و حل معضالت عاجل با یک ساحه مشخص مغز
مواجه میگردند . الزم است، هر اداره با درنظرداشت  Multitaskingدولتی در وضع فعلی افغانستان با حاالت جدی 

تا حد امکان تغیرات الزم را  Multitaskingاضرار صحی و اداری 
 در نحوه اجراات امور مواجه بآن بیاورد.
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 7تر 7 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړلً موږ سري اړیکً ټیىگً  ښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي.  پً دغً پتًوپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئٌیلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي : یادونه

 

 

 خالصه توصیه ها:
 دارید. صحت مند نګهوق الذکر ـف (1صفحه)ق توصیٔه ـمطابدن خود را ـد بـیـای مفـه "اـریـتـبک"وشید که ـبک .1
 کردفراموش نباید  سپورت متداوم و خواب آرام را  صحی، هایبرای صحت بهتر روانی وجسمی آب و غذا .3
. 
ولی این نویسنده  استعمال نمائیدتان  جالعداکتر م  به مشورهتقلیل تشویش های روانی را  باید  اخذ دوا برای  .2

   اشواګندهبنام   وعی را که دارای عوارض جانبی نیست ییکی از دوهای طب می دهد.ندواهای موجود را مشوره 
 مشهور است، توصیه میګردد که مطابق توصیه منبع تولید کننده آن مصرف ګردد.

 مین بدارید.( تأ 3ه صفحبدن خودرا مطابق توصیه ) D2و ویتامین  B13 مخصوصا   Bکمبود ویتامین های  .4
آوردن خاطره های خوش زندګی و میدیتیشن برای مقابله با فشار  د زندګی درحالت ممنونیت و شکران و بیا .5

 ؤثر اند.روانی م
روانی هم آهنګ ساختن مغز و قلب یکی ار طرق ثابت شده برای بهبود صحت و مقابله با فشار های      .6

را بیاموزید تا از هم آهنګی مغز و قلب تان مستفید ګردید که نعمت  (5سعی ورزید که این طریقه )صفحه میباشد. 
 بس عظیم است 

شان حسد، عقده،  هٔ بکوشید که همیشه متوجه آنچه در ذهن تان فعالیت دارد باشید. احساسات  منفی که منش .7
بکوشید که  ،شده صحت جسمی و روانی تان اند ه چینی، بدبینی، ترس و غضب است، ربایندګان ثابتئبخل، طوط

محبت، صداقت، عفو،  ،این احساسات را همیشه از خود دور نګهدارید وبجای آن احساسات مثبت چون ممنونیت
تولید انرژی بدنی و روانی شما رول  وصبر، خوش بینی ، رحم دلی را جاگزین سازید که درهم آهنګی قلب و مغز

 بس ارزنده و سازنده دارند.
راهای جلوگیری ازآن   در مشوره با کارمندان دفتر خویش مواجه هستید، لطفا   Multitaskingاگر با مشکل    .8

 را جستجو و عملی بدارید.
 وهللا اعلم بالصواب 

 لخراش مردم مظلوم افغانستان سرو کار دارند.در احترام و برای  تحفظ صحت کسانیکه شب و روز با واقعات د
وفوکل پاینت ملی  وزیر مشاور مقام عالی ریاست جمهوری در امور صحت وتعلیم توسط دکتور فیض هللا کاکر

 برای محو پولیو
 
 
 

                                                           

 

 


