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 گیرھایی برای حفظ آرامش در زمان شیوع بیماری ھمھتوصیھ
 

س به دنبال راهکارهای عم� باش�م   . هنگا� که ترس شد�د است، با�د برای کاهش اس��
 

 . به خود مسلط باش�د  .1
 

احساس �گ�جه . باشد که گویی خارج از بدن خود هست�مدنبال داشته احسا� بهتواند اضطراب � تج��ه
ها س�ستم عصی� سمپات�ک ما، و به عبارت د�گر، در عمل پاسخ بیولوژ�ک این وا�نش. �ا گ��� شایع است/ و 

س هستند   . ما به اس��
ن بگذار�د، به صند� تک�ه ده�د و  �سبت به . های عمیق بکش�د نفسبنشین�د، پاهای خود را صاف روی زمنی

امون خود آ�اە باش�د   . وضع�ت پ�ی
 

 . حرکت کن�د  .2
 

 شانه دار�د؟ احساس دلدرد دار�د؟ . حبس کردن احساسات در درون بدنمان امری شایع است
�

احساس گرفت�
، بدو�د، راە برو�د . تین خواه�م شد های روانهرچه ب�ش�� احساسات را درون خود حبس کن�م، ب�ش�� دچار ب�ماری

�د �ا برقص�د   ! فعال باش�د  -ب��
 

هایی که تغی�ی نکردە است فکر کن�د  .3 ن  . به چ�ی
 

وع ب�ماری کوو�د ی را که از زمان �� ن ن حاال به اطراف خود نگاە کن�د و سه چ�ی تغی�ی نکردە است، عنوان  19-همنی
تان به شما ن�از دارند که به آنها شام آ�ا سگ شما همچنان ن�از دارد که به آن غذا دادە شود؟ آ�ا هنوز کودکان. کن�د 

برای انجام کارهای . اند صورت با�� ماندەرو�د؟ روی مواردی تمرکز کن�د که به همانبده�د؟ آ�ا هنوز به حمام �
 . تان انجام ده�د توان�د برای خود و خانوادەتر، هرکاری که �روزمرە به روال هرچه معمول

 
 . احسا� متعادل داشته باش�د  .4

 
این احساسات از وحشت شد�د تا احساسای� نظ�ی اینکه این . وجود دارد  19-احساسات �س�اری در�ارە ب�ماری کوو�د

ن احسا� م�انه خوب است. باشد است، متغ�ی �اتفاق ب�ش از اندازە بزرگنمایی شدە توان�د نگران باش�د و �. داشن�
 . اهم�ت جلوە ده�د ق را ی� سازی کن�د �ا اتفااحساس ترس کن�د بدون اینکه فاجعه

 
 .  ا�د ای را در گذشته باموفق�ت مدی��ت کردەزماین را به �اد ب�اور�د که اتفاق ناشناخته .5

 
با�د به �اد . تواند موجب ترس شود عدم اطالع از رو�دادی که در حال رخ دادن است و مدت ماندگاری این بحران �

ا�د و با پ�امدهایی ناشناخته رو�رو داشته که در آن احساس ترس کردەداشته باش�د که موقعیتهای د�گری وجود 
 . ا�د � گذاشتها�د، و کما�ان آن وقایع را �شتبودە
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