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ًگزاًی اس لضاٍت دیگزاى را کٌار تگذارین ٍ تزای
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آیا به سالمت فکری و روانی خود اهمیت می دهید؟

ّوِ ها در سًذگی تارّا دچار ایي ًطاًِ ّا ضذُ این ،عالهتْایی کِ ٍلتی
تِ آى هی ًگزین هی تیٌین ،آى لذر در ٍجَد ها رخٌِ کزدُ کِ جشئی اس ،

در کذام ٍضعیت لزار داریذ؟
 حساط افسزدگی ،غوگیٌی ٍ لذت ًثزدى اس فعالیت ّا -احساط خستگی ٍ کاّص اًزصی

ها ضذُ است .راحت تز تگَین ،ها تِ خیلی اس ایي رفتارّا ٍ ًطاًِ ّا
عادت کزدُ این ٍ تا آًْا سًذگی هی کٌین .احساط هی کٌین لسوتی اس
ٍجَد ها درد هی کٌذ ،اها ًوی داًین سخوی کِ در ها ایجاد کزدُ
کجاست؟؟

 توایل تِ گزیِ ٍ ًااهیذیًگزاًی اس ایي تیواریْا در حذی ست کِ تِ دًثال تْتزیي
 -آرسٍی هزگ

پشضکاى ،تْتزیي تخص ّای تیوارستاًی ٍ دارٍیی هی
گزدینً .گزاى اس رخ دادى سکتِ یا عَارض تز رٍی چطن،

 -کاّص توزکش

کلیِ ٍ اًذاهْایواى ّستین ٍ تیطتز اس خَدهاى هزالثت هی

 -تحزیک پذیزی ٍ عصثاًیت سٍدٌّگام

کٌین
 تغییز در الگَی خَاب ٍ اضتْا کاّص در عولکزد رٍساًِ ٍ تاسدّی در تحصیل ،کار ٍرٍاتط تیي فزدی

* اگر در بیه خًد ي اطرافیان برخی از عالئم ي

اها ًوی داًینّ ،ویي تغییزات تز رٍی هیاًجی ّای
تا ایي درد سًذگی هی کٌین ٍ رٍسّا را هی گذراًین .گاُ فکز هی کٌین
هی تَاًین تا ”ارادُ ٍ خَاستواى“ ایي ًطاًِ ّا را اصالح کٌین ،غافل اس

ضخصیتی ٍ سهیٌِ ّای صًتیکی سهیٌِ ساس ًطاًِ ّای ست

ایٌکِ سخوی کِ تزرٍاى ها خَردُ ،هاًٌذ سخوی کِ تز جسن ها هی خَرد

کِ در رٍاى ها ظاّز هی ضَد ٍ آرام آرام در فکز ها ،اًزصی

ًیاس تِ درهاى دارد.

ها ،لذت تزدى در سًذگی ٍ رٍاتط اجتواعی ها رخٌِ هی کٌذ

وشاوٍ َای فًق را مشاَدٌ کردید ،ايلیه قدم شما

ٍلتی یکی اس ها دچار افشایص فطارخَى یا دیاتت هی ضَد ،لطعأ

چیست؟

تغییزاتی در سیستن للة ٍ عزٍقَّ ،رهًَْا ٍ سطح اًسَلیي رخ دادُ

* روج ي تأثیرات مىفی از ایه وشاوٍ َا را بٍ چٍ

است.

دلیل باید تحمل کرد؟

ضیویایی در هغش ،تِ ّوزاُ استزط هحیطی ٍ ٍیضگی ّای

ٍ ّوِ ی سًذگی ٍ عولکزد ها را تحت تأثیز لزار هی دّذ ٍ
ها ّزرٍس هٌتظز فزدایی ّستین کِ دٍست ًذارین تزسذ.

