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 " خود مراقبتی "عنوان 

 نازیال نجاتی  

 

 صفحه آراتی وتایپ : " هنگامه سلطاتی " 

 

 آدرس پیج اینستاگرام : 

Sabkzendgisallem 

 آدرس کانال : 

Sabk_zendgi_salem.com 

ونییک :   آدرس الکتی

SabKzendgisalem.com 

 حق نشر برای نوسنده محفوظ یم باشد. 
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 مقدمه  

 مراقبت از خود  : د مراقبتی یعت  خو 

د مراقبت از خود در چه زمینه هایی صوووووووووووووور  ی و نتیجه این خود مراقبتی قرار  ؟گیر

 ؟است چه باشد 

  باید یک یمعنویت اجتمایع و هر جایی که نقش فعال دار ،ابعاد جسوووووووووو  و روا  در 

ای  که هر یک از ما مراقبت هایی از خودما  .    یرسی مراقبتهایی را داشوته باشو  به میر 

کووه افرادی  بوواکووه ،  شوووووووووووووووود اش این یرا جز کووارهووای داود خودمووا  قرار بوودهی  نتیجووه

 ی کنی
 

جسووووووووووووووو  و   کوه من مراقو هر مقوداری  مراقبوت کنی    از آنهوا    بوه نویع     زنودی

 من و دهدهه هایی که من یرای آنها 
روا  خود باشو  اضاوای خانوادم من از سویمتی

مواظ  خودی  و  ممکن اسوووت به وجود ییاوری خیان وووا  را ت شووودم که من مراق  

 . هست  
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  1خودمراقبتی  

 زیبایی یردارید و زیباترین اسووووووووو  را به یرای آ   یکهای خود مراقبتی  یرای تمرین 
دفیی

ین نعمت هایی که به ما دادم. بگذارید  نعمت سوووووووووووویمتی و  اسووووووووووووت  خداوند ییک از یهیی

 یا  اسوووت و به ازای نعمتی که به ما دادم مسوووبونیت یر ضهدم ما گذاشوووته اسوووت و 

مواظبت و مراقبت از آ  ،سووووووویمتی و  یا   وظیفه و مسوووووووبونیت ما در یرایر نعمت  

دهی  هذایی که به روح و روا  خود یو که ی خوری    یی  ید مواظ  هذا با   ی باشد. 

 . به وجود ییاورد وه  در خدا  باشی  تا ه   س رضایتمندی در خودما  
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 ۲خودمراقبتی  

 : مزایای خودمراقبتی  

  یا دلسرددشوووود وقتی ما در هر فعانیت و هدف  اگر به مزایای آ  توجه کنی  باضث ی 

م  ی   ی  به نویع تجدید انرژی یانگیر  انرژی  . شود  شوی  با یادآوری آ  مزایا قو  بگیر

ی یرای ابعاد جسووووو  و روح خود بگذاری وقتی من که باضث ی شوووووود من وقت ی  ووووویی

که خدا در اختیار من گذاشوته در مسویر درسوت  ی  ویی مراق  خود هسوت  این انرژی  

 گرفته م  ود .   و جلو پریی های آ م  ود  استفادم  

هر ،فاووووووای مجازی ی  هد    ،تلفن زیاد ،تلویزیو     . ید شووووووناسووووووایی کنرا دزدا  انرژی  

از  محسووووووووووووو  م  وووووووووووووند . کدای از این ها وقتی هدف  پ ووووووووووووتش ن سووووووووووووت دزدا  انرژی  

 که در   ا سوووووا  و  تو  انداز   چ ووووو  خروج  های خود مراقبتی 
 

مثبت نسووووو ت به زندی

 در ما افزایش پیدا ی و سیمتی  ،آرامش ،شادی  ،شود تو ایجاد ی
 

شور و شوق زندی

اضتماد ، به ه  ند ریزی  با هر چیر  کوچیک  و اضوووووو را  و اسوووووویی  ک  ی شووووووود،کند  

شووووووووووووووو وف گرفتوه و توجوه افراد بوه خود ارزشووووووووووووووومنودشووووووووووووووووا  در موا    بوه نفس و ضز  نفس  

د   م  وود ی  ویی  وقت نداری که این ،سوتته ،در این مسویر یهانه هایی ه  شو ف ی گیر

 .  کار را انجای بده  

 رشووود وترین یهانه یرای منف  وقت نداری هسوووت این مه  های ییک از مه  ترین کلمه 
 . است   پیشدفت

 من ن سووووووووت اگر یود ،بگو یرایش وقت ند گذاری ،  نگو وقت نداری
 

در اونویت زندی

اشت  و زما  پیدا ی  . کردییراش وقت میر 
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   ۳مراقبتی  خود 

 را شناسایی کنید ان
م خود مراقبتی  . گیر 

ور هر رفتار جدید یرای فرد پ ش ی  آید این اسوووووت که من ییک از سوووووواهیی که در رسر

م هزی را نداری این جمله درسووووووت ن سووووووت  م خودی را داشووووووته باشوووووو  من انگیر  باید انگیر 

م ایجاد شووووود تا  رکت کنی  این اتفاق شوووو ف ند تا  که ما ین وووو نی   قرار ن سووووت   انگیر 

د  م زمووای  در مووا شووووووووووووووو ووف ی    ،گیر د کووه اوننر  قوودی را یرداری  وقتی اوننر  قوودی را انگیر  گیر

ور به  رکت ه شووود  یرداشووت م رسر یرد ییک از و ما را پ ش یی کند  موتور محرک انگیر 

م ها این اسووووووت که باید یک چ وووووو  اندازی   یرای  از هد  راههای شووووووناسووووووایی این انگیر 

   . خودترسی  کنی  

 ؟اینکه من ی خواه  تبدیف به چه انسای  ب وی 

 ؟من ی خواه  چه جور آدی ب وی  ،با این خود مراقبتی 

کارهای خود را ،سووون باه  سووویمت جسووو  داری  در  که تبدیف شووووی  به آدی  میتواه   

 . روی پای خود هست   ،انجای ی ده   

ویل قدی دیدم شوووووود تصوووووویر یزر   یدتا  یک رسی  رکا  آرای و آهسوووووته را انجای ده 

 .   یر های کوچک و مداوی یرای خود یردا 

 خود مراقبتی جسد

 وجود دارد. مه  از نظر ایوضیل س نا بسیار موضور  سه  در این بحث

  خوا    -3   تغذیه   -2    ورزش  -1

 ؟در طول روز دارید به طور مداوی و مستمر چقدر تحرک و ورزش   -1

بوه د  عو ب،درموا  ه  ایتودا بوه هوذا  در  سووووووووووووووووت ،کوه  تی  تغوذیوه و خوردی  هوا    -2

 توجه دارنددرما  با دارو 

چه سوووواضتی ییدار   د؟خوایی چه سوووواضتی ی؟چقدر بد  به خوا  نیاز دارد  -3

 ؟ضمق خوا  چگونه است د؟شوی ی
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 ۴خودمراقبتی  

  
 

 مهارتهای زندی

 را شنیدم اید متا اه کل 
 

 ؟ه مهار  های زندی

  مهار  تا   10
 

 که سوووووازما  یهداشوووووت جهای  رستییی گذاشوووووته و گفته افراد راج  زندی

 . به اینها مهار  کس  کنند  

 تا زمای  که تبدیف رفته وقتی یک کار یا هی  را یاد گ  ؟مهار  چه زمای  ایجاد ی شوووود 

م مهار  پیدا کرد  ا ا  گفت که منمیتو  سووووووووووتی   در آ  کار ماهر نو و   ووووووووووود مهار  نبه 

نیواز بوه زموا  و تمرین مسوووووووووووووووتمر و فراوا  دارد اشوووووووووووووووتبوام و خ وا کنود توا یواد   .مهوار  ای

د و ملکه ذهن شود    . بگیر

ی    مهوار  تفکر   ،مهوار  تفکر خیقوانوه،مهوار   وف مسوووووووووووووووبلوه  ،مهوار  تصووووووووووووووومی  گیر

مهار  (،جامعه،خدا   ،همسرد خودی  ) مدیریت راب ه ،های ارتبایط مهار ،نقادانه  

تیش یرای درک آدی که با او در ارتباط ) مهار  همدیل  ،مهار  اسیی   ،خودآگایه  

ای  که یرای درک طر  مقابف کنارش کنی   هسووت  از نهام آ  مسوواوف را ی ی ن  به میر 

دم   مهوار  مودیریوت ا سوووووووووووووووواسووووووووووووووووا  و هیجوانوا  این  ( ی توانی  روی آ  اثر بگوذاری  

کنید نقاط قو  و ضووووووووووووووع  را ینو سووووووووووووووید و آموزش   مهار  را ن سووووووووووووووت کنید م انعه

   ها هسوووتندیبینید ما باید فعانیت هایی را یرای خودما  بسوووازی  که خروج  فعانیت

 متعادل یرای ما
 

 . هستیک زندی
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  ۵خودمراقبتی  

 خودمراقبتی معنوی 

ی را در خودش جا دادم؟معنویت چ ست    ؟ است    و چه چیر 

این که خانق خودما  و جها  هسوووووووووووووووتی که در اختیار  و ایتدا ارتباط با خانق خودما  

و آنها ؟چقدر با قواننر  جها  هسووتی در ارتباط هسووتی   ؟ماسووت چقدر ی شووناسووی   

 خودما  به کار ی یری  
 

 . را در زندی

 و  ضمف و ضکس  ،ییک از این قواننر  
 

انعمف اسووت در این راسووتا تعامف در معنای زندی

 خییل ی
 

 وجود دارد و نووادرمعتوانوود بووه مووا کمووک کنوود این  درک معنووای زنوودی
 

ی زنوودی

و پذیرش رنج ها و داشووووووووته باشووووووووی   شووووووووود  رکت به سوووووووومت جلو  امید در ما باضث ی

 کنی     پیشدفت  کند و در معنویت خودما  ام  ی  را در ما آس

کتا  قرآ   "و "کتا  هوش معنوی در کسووو  و کار  " "هوش معنوی سوووفر   کتا "

ی در ما ی" شووووووووووود و به افزایش کارایی ما ی  وووووووووویی کمک ی کند باضث معنویت ی  وووووووووویی

مراقبت در ُبعد معنوی باضث ی شووووووووود نهام ما به جها  خلقت متفاو  باشوووووووود و از 

 همرام با آرامش دا 
 

ی  و زندی شووووته باشووووی  آرامش ظاهر قاووووایا به ضمق قاووووایا یو یی 

 امروز 
 

در زیادی اسووووت همه ما آسووووایش خوی  داری  وسوووواییل    دبشرکلید گم وووودم زندی

وی  اسوووووووت   های جها  خلقت  با پدیدمو جهت آسوووووووایش ما اسوووووووت  آسوووووووایش امری ییر

 تکراری ترین آنها که طلور و هرو  خورشووووید اسووووت ارتباط یرقرار کنی  و 
 
خصوووووصووووا

ی     بووه چ ووووووووووووووو  در  ویل   بووه آنهووا نهووام کنی  و در رشووووووووووووووووود معنوی خود از آنهووا اثر بگیر

 . کند یروز یکسیآرامش یک بعد دروی  دارد و از درو  هر 
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 ۶خودمراقبتی  

 گوووامهوووای ریزی کوووه در نتیجوووه ی 
ی
 ضوووادتهوووایی کوووه خییل موثرنووود و ضمز

بوووه   توانووود معرف 

ایط مداومت  نتایج خییل ضایل به بار ییاورد  رسر

ورزش تعهد به یک پیادم روی منظ  و همسوووووووووووووووو شووووووووووووووود  با نظ  جها  خلقت خییل  

 .ومیتوانی  بوا توانود بوه موا کموک کنود ییک از این قواننر  جهوا  خلقوت نظ  اسووووووووووووووووت  ی

 در جهت خود مراقبتی خودیردا گای  و   طبیعت همسوووو شووووی  
 

طبیعت . ری   های یزری

با آ  دوسوت باشوی  چو  جنب با طبیعت به که تمند اسوت چقدر خو   قدر خییل  

اگر یط روز که طبیعت ییدارم ما بتوایی  ما مریض ی . شوووووووود منجر یاشوووووووکسوووووووت م

د پس بووه نظ  طبیعووت ا شووووووووووووووووی  و ضواقوو  آ  دامن مووا را ی ای بگووذاری  تووای  گیر  یی

روز   هر  و  ی   بگیر نظر  در  ورزش  یرای  را   
من فی و  منظور ،م وووووووووووووووتا  بوووووووه  تحرک 

تفکر و تواموف در بحوث هسوووووووووووووووتی   ،مراقبوه و تفکر ،داشووووووووووووووونی  مودیت  ووووووووووووووون روزانوه  ،ورزش

انجای  ،تغذیه مناسوو ،م انعه کتا   ،سووکو  ذهن  ،سووکو  زبا   ،تمرین سووکو  ،

یود  در جم  های رشوووووووووووود   ،متعهد یود  به شووووووووووووعر و ادییا  ،ضمیقو تنفس آگاهانه  

ی  ،دهنووووودم   رفنی  بووووه طبیعوووووت ،یووووادگرفنی  هی   ،شووووووووووووووونووووواخووووت ضملکرد مغز  ،رنووووب آمیر 

یرنامه ریزی منظ  ،مراقبت از اف ار روزانه  ،شووکرگزاری کرد    ،اهمیت به گف و گیام،

ی یود   ،و قووووابووووف اجرای روزانووووه کرد  یرریس ضمل،کمووووک بووووه دیگرا     ،در  ووووال یووووادگیر

 ،یود   مهربا  خود   ،بان سوووووووووووتی از توانمندی های خود،روزانه شووووووووووو  ها قبف خوا   

که کارها را   کسریپایه دوربنر  ، از رد   نکرا قاووووواو   کسری  ،ی نکردند خودرسزن وووووگر 

درو  آ  فرد را با ظاهر خود مقایسووووووووه نکنی  چو  کار درسووووووووتی دید  ،دهد  انجای ی

مورد مثبت از آ  فرد را  ۱۰را قاوواو  کنی   کسری ی خواهی   قبف از اینکه . ن سووت 

 . به خاطر ییاوری   نوشته اید را که 
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