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اطﻼﻋﺎت در ﻣورد ﻋﻼﺋم اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﭘس از آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ روﺣﯽ
)ﺗروﻣﺎ(
“ ﺗروﻣﺎ” ﯾﺎ آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ روﺣﯽ و “اﺳﺗرس ﭘس آﺳﯾﺑﯽ” وﻗﺗﯽ ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ آﯾد
ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر زﯾر ﻓﺷﺎر و ﺧﺷوﻧت ﺷدﯾد ﺑﮫ ھﻣراه اﺣﺳﺎس
ﺧطرات ﺟﺎﻧﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ درﻣﻘﺎﺑل ﺧطرات ﺟﺎﻧﯽ و ﺟﺎن
ﺳﺎﻟم ﺑردن از آﻧﮭﺎ ھﺳﺗﯾم ,ﻣﻐز ﻣﺎ ﺑﺻورت دﯾﮕری از ﺣﺎﻟت “ﻣﻌﻣوﻟﯽ” ﻋﻣل
ﻣﯽ ﮐﻧد -در اﯾن ﺣﺎل ﯾﮏ ﭼﯾزی ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ "ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺿطراری" اﺟرا ﻣﯾﺷود.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻓﻘط ﺟﺎن ﺳﺎﻟم ﺑردن از ﺧطر و "زﻧده ﻣﺎﻧدن" ﻣﮭم ھﺳت-
ﺑﻧﺎﺑرﯾن ﻣﻐز ھر ﮔوﻧﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺧود را ﺑرای اﯾن ﮐﺎر در اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺎ ﻗرار ﻣﯽ
ﮔذارد و ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل دﯾﮕر اﻋﺿﺎء ﺑدن در ﻣﺣدودﯾت ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد.
ﻣﻐز اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺷراﯾط ﺧطری را ﭘﺷت ﺳر ﮔذاﺷﺗﮫ ،ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ
ﺑﮫ ﺣﺎﻟت “ﻣﻌﻣوﻟﯽ” ﺑﺎزﮔردد .در اﯾن ﺣﺎل ﻣﻐز اﺣﺗﯾﺎج ﺑﮫ زﻣﺎن ،اﺳﺎﯾش و اﻣﻧﯾت
دارد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد آن ﺷراﯾط ﺗروﻣﺎ را ﺑرای ﺧود ردهﺑﻧدی ,ﻓراوری و ﺣل ﮐﻧد .در
اﯾن زﻣﺎن ﺷﺧص از ﺧود ﻋﻼﯾم اﺳﺗرس و آﺷﻔﺗﮕﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد .اﮔر ﭘس
ازﺗﺟرﺑﮫ آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ھﺎی روﺣﯽ و رواﻧﯽ(ﺗروﻣﺎ) وﻗت ﮐﺎﻓﯽ و اﺣﺳﺎس آﺳﺎﯾش
و اﻣﻧﯾت ﺑرای اﻧﺳﺎن وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ ﺷﺧص دوﺑﺎره زﯾر ﻓﺷﺎرھﺎی
روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﻗرار ﮔﯾرد,اﻣﮑﺎن اﯾن ھﺳت ﮐﮫ اﯾن واﮐﻧﺷﮭﺎی ﻋﺻﺑﯽ ﻗوﯾﺗر
و ﯾﺎ ﭘﺎﯾدار ﺑروز داده ﺷود .درﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ ،ﺧﯾﻠﯽ ﺧوب ھﺳت ﮐﮫ از ﯾﮏ
درﻣﺎﻧﮕر و ﯾﺎ ﻣﺷﺎور ﻣرﺑوطﮫ ﮐﻣﮏ ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود.
آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﺟرﺑﮫ ﺧﺷوﻧت و ﯾﺎ ﻓﺷﺎر روﺣﯽ ﺷدﯾد داﺷﺗﮫ اﯾد؟ )ﺧﺷوﻧت ﻣﯽ ﺗواﻧد
ﺑﻌﻠت ﺟﻧﮓ و ﺗﺟرﺑﮫ ﻓرار و ﯾﺎ ﺧﺷوﻧت ﻓﺎﻣﯾﻠﯽ ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻋﻣل
ﻣﺟرﻣﺎﻧﮫ و ﯾﺎ ﺷﺎھد ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﮫ ﺷدﯾد و ﯾﺎ ﺑﻼی طﺑﯾﻌﯽ ﺑوده اﯾد) آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﺗوﺟﮫ
ﯾﮏ و ﯾﺎ ﭼﻧدﯾن ﻧﺷﺎﻧﮫ
وﻋﺎرﺿﮫ از زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی زﯾرﯾن در ﺧود ﺷدﯾد؟ .ﺷﻣﺎ ﮐﺎﺑوس ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد و ﯾﺎ در
ﺧواب ﯾﮏ واﻗﻌﮫ داﯾم ﺗﮑرار ﻣﯽ ﺷود.

اﻟف(
• ﺷﻣﺎ ﮐﺎﺑوس ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد و ﯾﺎ در ﺧواب ﯾﮏ واﻗﻌﮫ داﯾم ﺗﮑرار ﻣﯽ ﺷود.
• ﺷﻣﺎ ﺧﺎطرات ﮔذﺷﺗﮫ را ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ذھن ﺧود دور ﺳﺎزﯾد و ﺗﺻﺎوﯾر
وﻗﺎﯾﻊ و ﺣوادث ﺑد ﮔذﺷﺗﮫ در طول روز ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺗﮑرار ﻣﯽ ﮔردد و ﯾﺎ
ﺻداھﺎ و ﺑوھﺎﯾﯽ را ﺣس ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ وﻗﺎﯾﻊ ﮔذﺷﺗﮫ را ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺗداﻋﯽ
ﻣﯾﮑﻧﻧد.
• اﻓرادی ﺷﻣﺎ را ﻣطﻠﻊ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﺣﺿور روﺣﯽ
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وذھﻧﯽ ﻧﺷﺎن ﻧﻣﯾدھﯾد ،اﻧﮕﺎر ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﺣﯾط اطراف ﺧود ﻧﯾﺳﺗﯾد.
• ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻗﺳﻣﺗﮭﺎﯾﯽ از زﻧدﮔﯽ روزﻣره ﺧود را ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺑﯾﺎورﯾد،
اﻧﮕﺎر ﮐﮫ ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ در ذھن ﺷﻣﺎ ﮔم ﺷده اﻧد.

ب(
•
•
•
•
•
•
•

ﺷﻣﺎ از ﺣﺿور دوﺑﺎره ﺧود در ﻣﮑﺎن ﺣﺎدﺛﮫ اﺟﺗﻧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧﯾد.
ﺷﻣﺎ ﮐﺎﻣﻸ آﮔﺎھﺎﻧﮫ از ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ اﻓرادی ﮐﮫ در ﻣﮑﺎن ﺣﺎدﺛﮫ )ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺷﻣﺎ ﺿرﺑﮫ روﺣﯽ ﺧوردﯾد( ﺣﺿور داﺷﺗﻧد و ﯾﺎ در ﻧزدﯾﮑﯽ آن ﺑودﻧد و
ﭘرھﯾز ﻣﯽ ﮐﻧﯾد.
ﺷﻣﺎ ﺑطور ﮐﺎﻣل ارﺗﺑﺎط ﺧود را ﺑﺎ اﺷﺧﺎص دﯾﮕر ﻗطﻊ ﮐرده و از ﻣﻼﻗﺎت
ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﭘرھﯾز دارﯾد.
ﺷﻣﺎ ﺧود رااز دﯾﮕران و ﺗﺎ ﺣداﻣﮑﺎن از دوﺳﺗﺎن و اﻗوام ﻣﻧزوی ﻣﯽ
ﺳﺎزﯾد.
ﺷﻣﺎ ﮐﺎﻣﻸ آﮔﺎھﺎﻧﮫ از ﺧﺎطرات و اﺣﺳﺎﺳﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺿرﺑﺎت روﺣﯽ ﺷﻣﺎ
ﺗوأم ﺑوده اﺟﺗﻧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧﯾد.
ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ھﯾﭻ ﭼﯾزی اﺣﺳﺎس ﻧدارﯾد و ﮐﺎﻣﻸ ﺑﯽ ﺣس ﻣﺛل درون ﯾﮏ ﻣﮫ
ھﺳﺗﯾد.
در ﻣورد آﯾﻧده ﻓﮑر ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد زﯾرا ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗرﺳﯾد و از ﺑدﺷﺎﻧﺳﯽ و از
وﻗﺎﯾﻊ ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب ﻓرار ﻣﯽ ﮐﻧﯾد.

ج(
•
•
•
•
•
•

ﺑﺎ وﺟود اﯾﻧﮑﮫ از ﻧظر دﯾﮕران ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ظﺎھر اﻧﺳﺎﻧﯽ آرام ھﺳﺗﯾد،اﻣﺎ درون
ﺷﻣﺎ ھﻣﯾﺷﮫ ﻧﺎآرام و ﭘرﺗﻧش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺷﻣﺎ ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدﯾد ,ﮐﮫ ﻋﺿﻼت ﺷﻣﺎھﻣﯾﺷﮫ " ﺑﮫ ﺻورﺗﯽ ﻣﻧﻘﺑض و ﺳﺧت
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد" ﺑﺧﺻوص در ﻧﺎﺣﯾﮫ ﮐﻣر ،ﮔردن وﺷﺎﻧﮫ ھﺎ و ھﻣﭼﻣﯾن ﺻورت.
ﺷﻣﺎ در ھﻧﮕﺎم ﺧواب دﻧدان ﻗرﭼﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد.
ﺷﻣﺎ "درﺳت" ﻧﻔس ﻧﻣﯽ ﮐﺷﯾد و اﺣﺳﺎس ﻣﯾﮑﻧﯾد ﺗﻧﮕﯽ ﻧﻔس دارﯾد و ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧﯾد ﺧﯾﻠﯽ ﺧوب ﺗﻧﻔس ﮐﻧﯾد.
ﺷﻣﺎ ﮔرﻓﺗﮕﯽ ﺷدﯾد ﻋﺿﻼﻧﯽ و ﺗﭘش ﻗﻠب ﺷدﯾدی دارﯾد.
ﺑﺎ وﺟود اﯾﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﺷﮑل ﻋﺿوی و ﭘزﺷﮑﯽ ﻧدارﯾد ،ھﻣﯾﺷﮫ ﺳر درد
دارﯾد ودردﯾﮕر ﻗﺳﻣﺗﮭﺎی ﺑدن درد ﺷدﯾد اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧﯾد.
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ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺧواﺑﯾد.
ﺷﻣﺎ ﻣداوم از ﺧواب ﻣﯽ ﭘرﯾد.
ﺷﻣﺎﺧﯾﻠﯽ ﻧﺎ آرام ھﺳﺗﯾد و ﮐم ﻣﯽ ﺧواﺑﯾد وھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﯾدار ﻣﯽ ﺷوﯾد
اﺣﺳﺎس ﻧﺎ ﺑﮭﺑودی دارﯾد.
ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺧوب ﺗﻣرﮐز ﮐﻧﯾد و از اﺧﺗﻼل ﺣواس رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑرﯾد.
ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﭼﯾزی را ﯾﺎد ﺑﮑﯾرﯾد.
ﺷﻣﺎ واﮐﻧﺷﮭﺎی ﺷدﯾد و رﻓﺗﺎری ﻏﺿﺑﻧﺎک دارﯾد.
ﺷﻣﺎ اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧﯾد داﯾم زﯾر ﻓﺷﺎر ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﯾد.
ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺧود را “ﮐﻧﺗرل” ﮐﻧﯾد.

ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻋﺎرﺿﮫ ھﺎی ﺗوﺻﯾف ﺷده ﺑﺎﻻ واﮐﻧﺷﮭﺎی “طﺑﯾﻌﯽ” ﯾﮏ ﻓردی ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد ﮐﮫ زﯾر ﻓﺷﺎر و آﺳﯾب روﺣﯽ و رواﻧﯽ "ﺗروﻣﺎ" ﺑوده و ﯾﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ھر
ﻓردی اﯾن واﮐﻧﺷﮭﺎ را ﺑﺻورت ﻣﺗﻔﺎوت و ﺷدت ﻣﺧﺗﻠف ﺑروز ﻣﯽ دھد .اﮔر
ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ھم اﯾن ﺷراﯾط ھوﻟﻧﺎک را داﺷﺗﮫ اﯾد ،دﻟﯾﻠﯽ ﺑرای ﺧﺟﺎﻟت و ﯾﺎ ﻣﺧﻔﯽ
ﻧﮕﺎه داﺷﺗن اﯾن ﻋﻼﯾم ﻧﯾﺳت .اﯾن واﮐﻧﺷﮭﺎ ﯾﮏ ﻋﮑس اﻟﻌﻣل طﺑﯾﻌﯽ در ﻣﻘﺎﺑل
ﯾﮏ ﺷراﯾط ﻏﯾرﻣﻌﻣول ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
اﮔر ﺑرای ﺷﻣﺎ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺧود را ﺗﺛﺑﯾت ﻧﻣﺎﯾﯾد و ﺷراﯾط ﺗﺟرﺑﮫ ﺷده را
ﺑرای ﺧود ﺣل ﺳﺎزﯾد ،اﻣﮑﺎن ﺑروز ﻋﻼﯾم و واﮐﻧﺷﮭﺎی زﯾرﯾن در ﺷﻣﺎ
ﻣﯾﺑﺎﺷد:

ه(
• ﻣ ﺷروﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ و ﯾﺎ ﻣواد ﻣﺧدر و دارو آرام ﺑﺧش ا ﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ
ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾد زﻧدﮔﯽ را ﺗﺣﻣل و روز را ﺑﺳر ﮐﻧﯾد.
• اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﮐﺎرھﺎی روزﻣره ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷﯾد.
• از اﻓﺳردﮔﯽ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑرﯾد.
• ﺑﺧش ﺑزرﮔﯽ از زﻧدﮔﯾﻧﺎﻣﮫ ﺧود را ﻓراﻣوش ﮐردﯾد.
• از اﺣﺳﺎس ﻧﺎاﻣﯾدی زﯾﺎد ﺧود رﻧﺞ ﻣﯾﺑرﯾد.
• ﻓﮑر ﺧودﮐﺷﯽ در ﺷﻣﺎ رﺷد ﻣﯾﮑﻧد.
• خود زنی می کنید.
• ﺷــﻣﺎ اﺣﺳــﺎس ﮔﻧﺎه و ﯾﺎ ﺧﺟﺎﻟت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد زﯾرا ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از
4

ﺧود ﻣﺣﺎﻓظت و دﻓﺎع ﮐﻧﯾد و ﯾﺎ ﭼون ﺷـــــﻣﺎ ﺑر ﺧﻼف دﯾﮕران
ﺷراﯾط ﻧﺎﮔواری را داﺷﺗﮫ اﯾد.

ﻧوزادان ،ﮐودﮐﺎن ،ﻧوﺟواﻧﺎن
اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ در ھر ﺳﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺻورت ﺟﻧﯾن در ﺑدن ﻣﺎدرھﺳﺗﻧد
ﺗﺎ زﻣﺎن ﮐﮭوﻟت و ﭘﯾری ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻋﻼﯾم ﻣﺷﺧﺻﮫ "ﺗروﻣﺎ" را ﺑﻌد از آﺳﯾب
روﺣﯽ و رواﻧﯽ از ﺧود ﺑروز دھﻧد .ﺑﮫ ﮐودﮐﺎﻧﺗﺎن ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد! وﻗﺗﯽ ﻣﺎدری
دﭼﺎر آﺳﯾب روﺣﯽ ﺑﺎﺷد وﺑدن او در وﺿﻌﯾت "ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺿطراری" ﻗرار ﮔﯾرد،
ﺟﻧﯾن از طرﯾق ﻣﺎدر ھورﻣوﻧﮭﺎی ﻋﺻﺑﯽ زﯾﺎدی درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧد و از اﯾن
طرﯾق ﻋﻼﯾم ﻣطﺎﺑق "ﺗروﻣﺎ" در او رﺷد ﻣﯽ ﮐﻧد ـــ ﺑﺎ وﺟود اﯾﻧﮑﮫ او درھﯾﭻ
ﺷراﯾط ﻧﺎﮔوار روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﻧﺑوده .ﺣﺗﯽ ﻧوزادان و ﮐودﮐﺎن ﮐوﭼﮏ ﻣﺣﯾط
اطراف ﺧود را ھﻣﺎﻧطور اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻓرد ﺑزرﮔﺳﺎل ﺣس ﻣﯽ ﮐﻧد.
آﻧﮭﺎ ھم ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد دﭼﺎر آﺳﯾب روﺣﯽ "ﺗروﻣﺎ" ﺷوﻧد وﯾﺎ اﻣﮑﺎن رﺷد ﻋﻼﯾم
"ﺗروﻣﺎ" در ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ واﻟدﯾﻧﺷﺎن دﭼﺎر اﯾن ﻋﺎرﺿﮫ ھﺳﺗﻧد وﺟود دارد .اﮔر
ﺷﻣﺎ و ﯾﺎ ﮐودﮐﺗﺎن در ﻣﻌرض ﺑﺣراﻧﮭﺎی روﺣﯽ ﺑوده اﯾد و ﻣﺗوﺟﮫ ﻧﺷﺎﻧﮭﺎی ذﯾل
درﮐودﮐﺗﺎن ﺷده اﯾد ،ﺣﺗﻣﺄ ﮐﻣﮏ ﺑﺧواھﯾد:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ﮐﺎﺑوس و ﺗرس از ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺧواﺑد.
داﺷﺗن ﺗرس داﯾم از اﺣﺗﻣﺎل اﺗﻔﺎق ﻧﺎﮔواری ﺑرای ﭘدر و ﻣﺎدر .ﺑﻧﺎﺑراﯾن
ﮐودک ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑدﻟﯾل اﺿطراب ﺟداﯾﯽ ,دور از واﻟدﯾن ﺧود ﺑﺎﺷد.
اﺧﺗﻼل ﺣواس.
اﺧﺗﻼل در ﯾﺎدﮔﯾری.
ﻋدم ﺣﺿور در ﺟﻣﻊ )ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﯾﺎ روﺣﯽ(.
درد ﺷدﯾد اﻋﺿﺎء ﺑدن ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ھﯾﭻ ﻋﺎرﺿﮫ ﭘزﺷﮑﯽ وﺟود
ﻧدارد.
اﺧﺗﻼل ھوﺷﯾﺎری و دﻗت.
رﻓﺗﺎر ﻋﺻﺑﯽ و ﺧﺷﻣﻧﺎک.
رﻓﺗﺎر ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ.
ﺗرس و وﺣﺷت ﻓراوان.
اﺿطراب و ﭘرﯾﺷﺎﻧﯽ ﻣداوم.
ﺗوﻗف ﻧﺎﮔﮭﺎن رﺷد.
رﻓﺗﺎری ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﺳن او ﻧﺑﺎﺷد )رﻓﺗﺎر ﺑﭼﮕﺎﻧﮫ(
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•
•
•
•
•

ﻋدم ﺷرﮐت در ﮔروه دوﺳﺗﺎن ودورﮐﺷﯽ از آﻧﺎن.
ﻧﺎاﻣﯾدی.
ﺗرس از آﯾﻧده.
اﺣﺳﺎس ﮔﻧﺎه و ﺧﺟﺎﻟت ﻣﯾﮑﻧد زﯾرا از ﺧودش و ﺧﺎﻧواده اش ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد
ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧد.
ﻓﮑر ﺧودﮐﺷﯽ.

ﭼﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮑﻧﯾد ﺗﺎ اﯾن وﺿﻌﯾت ﺑﮭﺗر ﺷود؟
•
•
•
•
•

•
•
•

•

ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ روزاﻧﮫ ﻣﺷﺧص و ﻗﺎﻧوﻧﻣﻧد را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ﺧﯾﻠﯽ
ﻣﮭم ھﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺗواﻧﯾد دوﺑﺎره ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ روزاﻧﮫ ﻣﻌﻣوﻟﯽ را ﺑرای
ﺧود ﻧﮕﺎه دارﯾد.
دﯾر ﻧﺧواﺑﯾد و ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻗﺑل از ﺧواب ﺑﮫ ﭼﯾزھﺎی ﺧوب ﻓﮑر ﮐﻧﯾد.
ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺗﺣرک زﯾﺎدی در ھوای آزاد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾدـــ ﺑدن ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد
دوﺑﺎره ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺗﺣرک و ﺗﻔرﯾﺢ را ﻣﯾﺗواﻧد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺧﯾﻠﯽ ﻣﮭم
ھﺳت ﮐﮫ ﻋﺿﻼت دوﺑﺎره اﻧﺑﺳﺎط و اﻧﻘﺑﺎظ را ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﻧد.
ورزش ﮐﻧﯾدــ ﺑﺧﺻوص ژﯾﻣﻧﺎﺳﺗﯾﮏ  ،ﯾوﮔﺎ و رﻗص .ﺑﻌد از ﻣدﺗﯽ ﻣﺗوﺟﮫ
ﻣﯽ ﺷوﯾد ﮐﮫ ﺣﺎل ﺷﻣﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﺑﮭﺗر ﺷده.
ﺑﮫ ﯾﺎد ﺑﯾﺎورﯾد ﭼﮫ ﭼﯾزھﺎی ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻗﺑل از آﺳﯾب رواﻧﯽ "ﺗروﻣﺎ" ﮐﻣﮏ ﻣﯽ
ﮐرده ﺗﺎ ﺷﻣﺎ آرام ﺷوﯾد .اﮔر ﺑرای ﺷﻣﺎ اﻣﮑﺎن دارد ﻓﯾﻠﻣﯽ ﺑﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ ﺑروی
ﺷﻣﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﺧوﺑﯽ ﺑﮕذارد .ﻣوزﯾﮑﯽ ﺑﺷﻧوﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را آرام و ﺑﺎ ﻧﺷﺎط
ﺳﺎزد.
ﻗﺑل از ﺧواب ﺑرای ﺧود ﯾﺎدداﺷت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در طول روز ﭼﮫ ﭼﯾزھﺎی
ﺧوﺑﯽ را ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرده اﯾد ـــ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت از اﯾﻧﮑﮫ ﺷراﯾط ﺑﮫ ﭼﮫ ﺻورﺗﯽ
ظﺎھر ﺷده اﻧد.
در ذھن ﺧود ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧﯾد و ﺑﻧوﯾﺳﯾد ﺑر ﭼﮫ ﭼﯾزھﺎی در زﻧدﮔﯽ ﺧود
ﻣﺳﻠط ﺑوده اﯾد وﭼﮫ ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ھﻣﯾﺷﮫ ﮐﻣﮏ ﮐرده اﺳت.
ﺑﮫ ﮐﺳﯽ اﺟﺎزه ﻧدھﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﺑﺎزﮔوﯾﯽ ﺷراﯾط ھوﻟﻧﺎﮐﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را
ﺑﮫ آﺳﯾب رواﻧﯽ ﮐﺷﺎﻧده ﻣﺟﺑور ﺳﺎزد .ﺑﮫ اﻧدازه ای ﺷرح دھﯾد ﮐﮫ ﺧودﺗﺎن
ﻣﯽ ﺧواھﯾد .اﮔر از واﻗﻌﮫ ھوﻟﻧﺎک زﻣﺎن طوﻻﻧﯽ ﮔذﺷﺗﮫ ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در
ﯾﮏ ﻣﺣﯾط اﻣن در ﻣوردش ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد .ﯾﺎدآوری داﯾﻣﯽ ﺧﺎطرات
ھوﻟﻧﺎک ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑد روﺣﯽ و رواﻧﯽ را در ﻓرد ﻗوی ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﻣﺣﯾط زﻧدﮔﯽ ﺧود را در ﺻورت اﻣﮑﺎن دﻟﭘذﯾر ﺳﺎزﯾد .از ﺑوھﺎ و
ﻋطرھﺎی ﮐﮫ ﺧوﺷﺎﯾﻧد ﺷﻣﺎ ھﺳﺗﻧد در ﻣﺣﯾط اطراف ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
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• ﺑﮫ ﺑﮭداﺷت ﺷﺧﺻﯽ و ﺗﻐدﯾﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﺧود ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
• اﮔر اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﺗﻌﺎدل و ﺛﺑﺎت ﺧود را از دﺳت داده اﯾد ﺑﮫ ﺧودﺗﺎن
وﻗت دھﯾد ﺗﺎ دوﺑﺎره آن را ﺑدﺳت آورﯾد.
• ﺧودﺗﺎن را دوﺳت ﺑدارﯾد و ﺑﺎ ﺧود ﻣﮭرﺑﺎن ﺑﺎﺷﯾد.

وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﮐﻣﮏ دارﯾد:
در ﺳﯾﺳﺗم درﻣﺎﻧﯽ آﻟﻣﺎن اﻓراد ﻧﮫ ﻓﻘط از ﮐﻣﮑﮭﺎی ﭘزﺷﮑﯽ ﻣﺧﺻوص ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی
ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﺑرﺧوردارﻣﯽ ﮔردﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑرای درﻣﺎن ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی
روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﻧﯾز زﯾر ﻧظر روان درﻣﺎﻧﮕر ،رواﻧﺷﻧﺎس وﯾﺎ رواﻧﭘزﺷﮏ
ﻣﺗﺧﺻص ﻣرﺑوطﮫ ﻗرار ﮔﯾرﻧد .درﮐﺷور آﻟﻣﺎن اﯾن اﻣﮑﺎن وﺟود دارد ﮐﮫ
اﺷﺧﺎص ﺑﮫ ﻣراﮐز ﻣﺷﺎوره ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺑروﻧد و در ﻣورد ﺳواﻻت و ﻣﺷﮑﻼت ﺧود
از آﻧﮭﺎ راھﻧﻣﺎﯾﯽ و ﮐﻣﮏ ﺑﺧواھﻧد .ﺑطور ﻣﺛﺎل :ﻣرﮐز ﻣﺷﺎوره و راھﻧﻣﺎﯾﯽ
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳواﻻت ﺑﺎرداری و ﺗرﺑﯾت ﮐودک ،ﻣرﮐز ﻣﺷﺎوره ﺑرای زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﻣورد ﺧﺷوﻧت ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ،ﻣرﮐز ﻣﺷﺎوره ﺗرک اﻋﺗﯾﺎد و ﻏﯾره ...ﺗﻣﺎﻣﯽ
اﯾن ﻣراﮐز ﻣﺷﺎوره ﻣوظف ﺑﮫ ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﻧﮕﮭداﺷﺗن ﻣوﺿوﻋﺎت ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و
اﯾن ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ھﺳت ﮐﮫ ﮐﺳﯽ از ﻣﺣﺗوﯾﺎت ﮔﻔﺗﮕوی ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﻣطﻠﻊ ﻧﻣﯽ ﮔردد.
در ﻣرﮐز درﻣﺎﻧﯽ ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی روﺣﯽ و رواﻧﯽ ,ﻣﺎ “ﻣﺷﺎورات ﭘﺎﯾدار” )ﺑرای
ﺛﺑﺎت ﺑﺧﺷﯾدن روﺣﯽ و رواﻧﯽ( در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﻣﺎ ﻗرار ﻣﯾدھﯾم.
اﯾن ﻣﺷﺎورات ﭘﺎﯾدار ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ واﮐﻧﺷﮭﺎی اﺧﺗﻼﻻت رواﻧﯽ را
ﺑﮭﺗر درک ﮐﻧﯾد و ﺑﺗواﻧﯾد راھﯽ ﺑﯾﺎﺑﯾد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﻌد از ﺑﺣران و آﺳﯾب روﺣﯽ
)ﺗروﻣﺎ( دوﺑﺎره ﺛﺑﺎت ﯾﺎﺑﯾد و ﺑﺗواﻧﯾد ﻣﺷﮑﻼت روزﻣره ﺧود را ﺣل ﮐﻧﯾد.
اﮔر ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن آﻟﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺳﻠط ﻧﯾﺳﺗﯾد ،اﯾن اﻣﮑﺎن
وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣﺷﺎوره در ﻣرﮐز ﻣﺎ را ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﯾﮏ ﻣﺗرﺟم اﻧﺟﺎم داد.

ﺑرای ﺟواﺑﮕوﯾﯽ ﺑﮫ ﺳواﻻت ﺷﻣﺎ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ) ﺗروﻣﺎ و ﭘﯾﺎﻣدھﺎﯾش( و ﺑﯾﺎن
اطﻼﻋﺎت دﻗﯾق و ھﻣﭼﻧﯾن ﮔرﻓﺗن وﻗت ﻣﺷﺎوره ﻣﯾﺗواﻧﯾد در ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ذﮐر ﺷده
در ﭘﺎﯾﯾن ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
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زﻣﺎن ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ ﺗﻠﻔﻧﯽ ھر ﭼﮭﺎر ﺷﻧﺑﮫ ﺳﺎﻋت:
 ١١ﺗﺎ ١٣
و

 ١۴ﺗﺎ ١۶
ﺗﻠﻔن٩٢١٩۵٣۴ :ـ ٠۵۶١
ھﻣﭼﻧﯾن آدرس اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ traumazentrum.fp@web.de
در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷد.
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ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت :

و
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