ﭘﻨﺞ راه ﺑﮫ
ﺳﻮی ﺑﮭﺮوزی

ﭘژوھش ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ اﻧﺟﺎم
ﭘﻧﺞ ﮐﺎر ﺳﺎده در روز ﺑﮭروزی و ﺷﺎدی ﺧود را اﻓزاﯾش دھﯾد :ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﮐﻧﯾد ،ﻓﻌﺎل
ﺑﺎﺷﯾد ،ﺑﮫ آﻣوﺧﺗن اداﻣﮫ دھﯾد ،آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯾد و ﺑﮫ دﯾﮕران ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد.
ﭘس ﺗﻧش و اﺳﺗرس ﺑرآﯾﯾد و – ﺑﮫ
اﻧﺟﺎم اﯾن ﭘﻧﺞ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮭﺗر از ِ
طرﻗﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺷﻣﺎ و دﯾﮕران ﺧوب اﺳت – طوﻻﻧﯽ ﺗر ،ﺷﺎدﺗر و ﺳﺎﻟم ﺗر زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯾد!
ازاﯾن رو ھر ﮐس ﺻرﻓﻧظر از ﻣﯾزان ﺗﻧدرﺳﺗﯽ ،ﺟواﻧﯽ ﯾﺎ ﭘﯾری ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ آزﻣﺎﯾش ﮐردن
"ﭘﻧﺞ راه ﺑﮫ ﺳوی ﺑﮭروزی" ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣﺛﺑﺗﯽ ﺑﮫ دﺳت آورد .اﯾن ﮐﺎرھﺎ را در ﻣﺣل ﮐﺎر ،ﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ
ﻣدرﺳﮫ اﻧﺟﺎم دھﯾد .ھزﯾﻧﮫ ای ﻧدارد و آﺳﺎن ﺗر از آن اﺳت ﮐﮫ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد! اﯾن ھم ﭼﻧد اﯾده
ﺑرای آﻏﺎز ﮐﺎر:

ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ
دوروﺑر ﺧود ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﺳﺎزﯾد؛ ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده ،دوﺳﺗﺎن ،ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ﯾﺎ آدم ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در
ﺑﺎ اﻓراد
ِ
ﻣﺣل ﮐﺎر ،ﻣدرﺳﮫ ﯾﺎ در ﻣﻐﺎزه ھﺎ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑرﻣﯽ ﺧورﯾد .اﯾن ارﺗﺑﺎطﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را در زﻧدﮔﯽ
ﺧود ﻣﮭم ﺑﺷﻣﺎرﯾد و ﺑرای ﺑﺳط و ﮔﺳﺗرش آﻧﮭﺎ وﻗت ﺻرف ﮐﻧﯾد .ﺑرﻗراری اﯾن رواﺑط ھر روز
ﮐﻣﮑﺗﺎن ﺧواھد ﮐرد و ﻧﯾروی ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺧواھد ﺑﺧﺷﯾد.

ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﯿﺪ
ذھن و ﺑدن ﺧود را ﻓﻌﺎل ﻧﮕﮫ دارﯾد .ﻗدم از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﯾرون ﺑﮕذارﯾد ﯾﺎ ﺑرای راه ﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﯾﺎ دوﯾدن
ﺑروﯾد .ورزش ﮐﻧﯾد ،ﺑرﻗﺻﯾد ،دوﭼرﺧﮫ ﺳواری ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﻗدری ﺑﮫ ﺑﺎﻏﺑﺎﻧﯽ ﺑﭘردازﯾد .ﭼﯾزی ﭘﯾدا
ﮐﻧﯾد ﮐﮫ از اﻧﺟﺎم آن ﻟذت ﻣﯽ ﺑرﯾد و آن را ﺑﮫ طور ﻣرﺗب اﻧﺟﺎم دھﯾد .ورزش ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود
اﺣﺳﺎس ﺧوﺑﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد و ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻓﮑرﺗﺎن را راﺣت ﮐﻧﯾد.

ﻣﺮﺗﺒ ًﺎ درﺣﺎل آﻣﻮﺧﺘﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﭼﯾز ﺗﺎزه ای را آزﻣﺎﯾش ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﭼﯾزی را ﮐﮫ در ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ آن ﻋﻼﻗﮫ داﺷﺗﮫ اﯾد دوﺑﺎره ﮐﺷف
ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﺧﯾﺎطﯽ ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﯾد ،ﮐﺗﺎب ﺟدﯾدی ﺑﺧواﻧﯾد ،ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رادﯾوﯾﯽ ﮔوش ﮐﻧﯾد ﯾﺎ در ﻣﺣل
ﮐﺎر ﻧﻘش ﺗﺎزه ای ﺑﮫ ﻋﮭده ﺑﮕﯾرﯾد .ﻧواﺧﺗن ﯾﮏ آﻟت ﻣوﺳﯾﻘﯽ را ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﯾد ﯾﺎ ﯾﮏ دوره
ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗری ﺑﺑﯾﻧﯾد .آﻣوﺧﺗن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻟذﺗﺑﺧش ﺑﺎﺷد ،ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﯾن اﺣﺳﺎس را ﺑدھد ﮐﮫ
دﺳﺗﺎوردی داﺷﺗﮫ اﯾد و اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﻔﺳﺗﺎن را ﭘرورش دھد.

آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ
دوروﺑر ﺧود آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯾد؛ ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﻓﺻول ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد و ﺿﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی روزاﻧﮫ
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﻧﯾﺎی
ِ
ﺧود ﺑﮫ ﺻداھﺎ ،راﯾﺣﮫ ھﺎ و ﻣﻧﺎظر زﯾﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد .ﺑﮫ ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﺣﺳﺎس ﺧود ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .در
ﺣﯾﻧﯽ ﮐﮫ راه ﻣﯽ روﯾد ،ﻧﺎھﺎر ﻣﯽ ﺧورﯾد ﯾﺎ ﻣﻧﺗظر ﺗرن ھﺳﺗﯾد اﯾن را آزﻣﺎﯾش ﮐﻧﯾد .آﮔﺎه ﺑودن از
"اﯾن ﺟﺎ و اﮐﻧون" ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ﮐﮫ اﺣﺳﺎس آراﻣش ﮐﻧﯾد و ﺗﻧش را ﮐﺎھش دھﯾد.

ﺑﮫ دﯾﮕﺮان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﺎر ﻣﺣﺑت آﻣﯾزی ﺑرای ﯾﮏ دوﺳت ﯾﺎ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ اﻧﺟﺎم دھﯾد .از ﯾﮏ ﻧﻔر ﺳﭘﺎﺳﮕزاری ﮐﻧﯾد ،ﻟﺑﺧﻧد ﺑزﻧﯾد ﯾﺎ
ﺳﻼم ﮐﻧﯾد .وﻗﺗﺗﺎن را ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﮔروه ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑدھﯾد ﯾﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد .ﮐﻣﮏ ﺑﮫ دﯾﮕران
ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﺣﺳﺎس رﺿﺎﯾت و ﺳودﻣﻧدی و ﺗﻌﻠق ﺑدھد ،دوﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺑﺎرآورد و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻣﺎ را ﺟﺎی
ﺑﮭﺗری ﺑﺳﺎزد.
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https://www.youtube.com/channel/UCrSJnWAsl3LAuwFjp6Rwqcg/videos
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