خۆشگوزەرانیی ڕۆژانە
ئەم بەشە بریتیە لە ئامۆژگاریی پراکتیکی لەسەر ئەوەی چۆن بتوانی کاریگەربیت لەسەر خۆشگوزەرانیت و باش کردنی بە ئەنجام دانی کاری ڕۆژانە.
ئەم بەشە بە زمانی فینلەندییە ،بەاڵم مەشقی جیاجیای تیایە بۆ هێورکردنەوەی (ئارام کردنەوەی) لەش وباری دەروونی بە زمانی عەرەبی  ،ئینگلیزی،
کوردیی سۆرانی ،سۆمالی و ڕوسی.
گرنگە کە بیربکەیتەوە بۆ ئەوەی چۆن بتوانی خۆت دەرباز بکەیت (خەالس بکەیت) بە باشترین شێوە لە حاڵ و دۆخە گۆڕاوەکانی ژیاندا و چی بکەی تا
تاقەتت هەبێ بۆ پێشەوە چوون .خۆشگوزەرانی ڕۆژانە پەیوەندی بە خۆشگوزەرانی دەروونی (ڕەوانی) هەیە .کاتێ هەموو شتێك باشە لە ژیانی
ڕۆژانەی کەسێك دا ،کاروباری ڕۆژانەی لێ دەگوزەرێ بەبێ ناڕەحەت بوونی گەورە .کاروباری ڕۆژانە ریتم دەدات بە ڕۆژەکان .جگە لەمەش ئەکرێ
کاریگەری بخەیتە سەر خۆشگوزەرانی خۆت بە هەندێ شتی سادەی ڕۆژانە.

ڕۆژگار لە چی پێك دێ ؟
 .کار
 .خوێندگا
 .کاروباری ڕۆژانەی ناوماڵ
 .جێبەجێکردنی شتەکان
 .سەرقاڵی (خولیا)
 .پەیوەندیە کۆمەاڵیەتییەکان
 .پشوودان و هێووربوونەوە ( ئارام بوونەوە)
ئەتوانی بە یارمەتی ئەم بابەتانە بیر بکەیتەوە لە چۆنێتی بەڕێوەچوونی ژیانی ڕۆژانەت .ئەو شتانە چین کە دەکەیت بە ڕادەی پێویست ؟ ئەو شتانە چین
کە دەکەیت زۆر بە کەمی؟ ئەو شتانە چین کە دەتوانی بیگۆڕی تا ژیانی ڕۆژانەت بە شێوەیێکی باش بەڕێوەبچێت ؟

بۆ گەشەپێدانی توانای تەندروستی دەروونی

مرۆڤ خۆی دەتوانێ کاریگەر بێ لەسەر خۆشگوزەرانی خۆیدا بە ئەنجامدانی شتی سادە .ئەم شتانەش کۆمەك بە خۆشگوزەرانیی دەروونی و جەستەیی
دەکەن .زۆر گرنگە کە هەوڵی خەمخواردنی خۆشگوزەرانی ڕۆژانەی خۆی بدات ،چونکو یارمەتیت دەدا لە پاراستنی تەندروستیی دەروونی و
جەستەیی.

کارێکی دڵخۆشکەر
هەرچی جۆرە کارئەنجامدانێك (چاالکی یەك) هەستکردنی زاڵ بوون بەسەر ژیان زیاد دەکات وخۆشگوزەرانی بەرەوپێش دەبات .هیچ پێویست ناکات کە
ئەم کردەوەیە کارێکی گەورە بێ ،بەڵکو شتێك بێ بە پێی هێزوتوانا و ئیمکانییەتی خۆت بێت.
کردنی کارێك کە خۆشحاڵت بکات  ،ڕێخۆشکەرە بۆ ئەوەی بەشداربیت لە کۆمەڵگەی کاردا،خولیاکاندا ،بواری خوێندندا وە پەیوەندیە کۆمەاڵیەتییەکاندا.

خەو ،ئارام بوونەوە وە پشوو
سروشتی ڕادەی پێویستیی مرۆڤ بۆ خەو دەگۆڕێ بە پێی کەسەکان .کەسێکی گەورەی تەندروست باش پێویستی بە خەودەبێت لە ڕۆژێکدا تێکڕا حەوت
بۆ هەشت کاتژمێر .جۆریی باشی خەو گرنگە بۆ مرۆڤ ،چونکە خەو پەیوەندە بە هێزوتوانای جەستەوباری دەروونیی مرۆڤەوە.

هۆکارە گشتییەکانی تێکچوونی خەو بریتیە لە دڵەڕاوکێ (سترێس) لەگەڵ گۆڕانکارییەکانی ژیان و ئەو دەوروبەرەی کە تێیدا دەژیت .تێکچوونی خەو
کاریگەر دەبێت لەسەر جەستە و دەروون بەچەند شێوەیێك .ئەو شەوانەی کە تیایدا بە خراپ نوستویت باری دەروونیت الواز دەکات .وە بەردەوام بوون
بەم شێوەیە بە بێ خەوی دەبێتە هۆی گرژییەتی و گۆڕانکاری لە مەزاجت دا .هەروەها بێ خەوی دەبێتە هۆی الوازکردنی تەرکیزکردن و بیر و هۆش
وە قورس کردنی فێربوون .بێ خەوی وات لێدەکات کە لەبار بیت بۆ توش بوون بە چەندەها ناڕەحەتی جەستەیی.
کەم خەوی بۆ ماوەیێکی درێژخایەن وات لێ دەکات کە لەبار بیت بۆ تووش بوون بە نەخۆشییەکانی دڵ و دەمارەکان وە بەرزبوونەوە لە فشاری خوێن.
لەبەر ئەمە زۆر گرنگە کە بایەخ بدەیت بەو ڕێگایانەی کە ڕێخۆشکەرن بۆ دابین کردنی خەوێکی باش وە چارەسەری بێ خەوی وە یان بەالیەنی
کەمەوە سووك کردنی کەم خەوییەکە.

چەند ئاماژەیێك بۆ خەوی باش
.

هەموو ڕۆژێك لە هەمان کاتدا بڕۆ بۆ خەوتن و لەهەمان کاتدا هەستە لە خەو.

.

وەرزش بکە.

.

ئێواران شتێکی سووك بخۆ.

.

دوورکەوە یان حەددانان بۆ بەکارهێنانی مەشروب و جگەرە و قاوە.

.

دوورکەوتنەوە لە شتە قورسەکان ،وەکو سەیرکردنی توندوتیژی لە تەلەڤیزیۆن یا لە ئینتەرنێتەوە.

.

خۆت فێری ئارام کردنەوەی جەستەو باری دەروونی بکە.

.

ئەگەر لە ناوەڕاستی خەوەکەتدا بەخەبەرهاتی ،هەستە سەر پێی و شتێك بکە کە هێمنت بکاتەوە.

.

ئەگەر تێکچوونی خەو درێژەی خایەند ،باسی بکە لەگەڵ پزیشك یا پەرستار.

خۆراك
مێشك گرنگترین ئەندامە لە ڕوانگەی چاالکی مرۆڤەوە .خۆراك ڕۆڵێکی زۆر گرنگی هەیە لەسەر حەوصەلە بوون و باری دەروونی .بە خواردن ووزە
دەبەخشین بە مێشك و جەستە .خۆراك توانای تەرکیز کردن ،بەاڵنس ،حەزوئارەزوو ،بیروهۆش وە تەحەممول کردنی ستریس باش دەکات وە هەروەها
تاقەت و حەوصەلە بە باشی دەهێڵێتەوە.
ریتمی خواردن بە شێوەیێکی ڕێك وپێك ریتمێك دەدات بە ڕۆژەکە ،وەهەروەها بەم ریتمە ڕێك و پێکەی نانخواردن هاوسەنگی شەکرەی خوێن،
حەوصەڵە و بەتوانایی بوون ،بەئاگایی بوون ،بەباشی دەهێڵێتەوە هەموو ڕۆژەکە.
جگە لە خواردن ،خواردنەوەی شلەمەنی بەشێوەی پێویست زۆر گرنگە .کەسێکی گەورە ئەبێ لیترو نیوێك بۆ دوو لیتر ئاو بخواتەوە لە ڕۆژێك دا.

وەرزش
وا دەرکەوتووە کە وەرزش کردن چەندەها جۆرە کاریگەری پێشخستنی تەندروستی هەیە .لەگەڵ ئەوەشدا وەرزش کردن دڵتەنگی و خەمۆکی
کەمدەکاتەوە وە بیرکردنەوەی نێگاتیف بەالوە دەخات .لەبەر ئەوە وەرزش کردن بە مونتەزەمی (بە بەردەوامی و لەکاتی خۆی دا) دەتوانێ لیاقەی
جەستەیی و باری دەرونیت بە باشی بهێڵێتەوە .گرنگ ە وەرزش کردن بە مونتەزەمی بە بەردەوامی بکرێ :بەالیەنی کەمەوە ڕۆژی نیو کاتژمێر .وەرزش
کردن بە مونتەزەمی ئاسان کاری دەکات بۆ باش نوستن.

پەیوەندییە کۆمەاڵیەتیەکان

لەسەرەتادا بەستنی پەیوەندییە کۆمەاڵیەتیەکان لە وواڵتی تازەدا لەوانەیە بەالتەوە قورس بێ ،وە بەتایبەت کاتێ کە زمانێکی هاوبەش نییە .هەرچۆنێك بێت
گرنگە کە ئازایانە بڕۆیتە دەرەوە و بە دەوروبەرەکەت ئاشنابیت .دەتوانی برادەری تازە بدۆزیتەوە لە ڕێگای خوێندن ،کارکردن ،هیوایاتەکانتەوە ،وە
ڕێکخراوەکان و نادیەکانەوە .هەروەها خزم و کەس وکاری خۆت تۆڕێکی کۆمەاڵیەتی گرنگن .کۆمەکی کەسێکی تر یارمەتی دەرە و قسەکردن بۆ
کەسی تر دڵەڕاوکێ بەتاڵ دەکاتەوە.

هێمن کردنەوەی باری دەروونی
بەبیرهاتنەوەی ڕابوردوو لەوانەیە بێتە هۆی دڵتەنگی وە هەستی تامەزرۆی دووری وواڵت و بیری کەس و کار تیاتدا زیندوو بکاتەوە .وە هەروەها
لەسەرێکی تریشەوە وا هەست دەکەیت کە داهاتوو نادیارە وە بگرە ترسناکیشە.
گرنگە کە فێر بی بە ئاگاییەوە باری دەروونی و بیرەکانی ناو مێشكت ئارام بکەیتەوە .گرنگە کە لەم ساتەدا بژیت وە بە ئاگا بیت لە دەوروبەرەکەت کە
سەالمەتە .وە بۆ داهاتووش باشە کە بگەرێیت بەدوای ئەو شتانەی کە هیواو خۆزگەو خەوەکانت دەهێنێتەوە بەبیرتدا .هەموو مەشقە بچووکەکانیش کە
ڕۆژانە ئەنجام دەدرێ لەوانەیە ببێتە هۆی ئارام کردنەوەی جەستەو یارمەتیدەربن بۆ پێشەوەچوون .کەواتە ئەوشتانە بکە کە خۆشی لێدەبینیت ،بۆ نمونە
بجوڵێ  ،قسە بکە ،گوێ لە مۆسیقا بگرە.

.

بە قسەکردن لەگەڵ خۆت بۆ ئارام بوونەوەت

 .گەڕاندنەوەی هۆش وبیرت بۆ ئێستا ،بۆ نمونە بەگرتنی شتێك بەدەستەوە وگوشینی.
ئەگەر بیروهۆشێکی خراپ هات بە مێشکتدا ،ئەتوانی خۆت هێمن بکەیتەوە

.

بە بیرکردنەوە ،ئایا ئێستا من لە مەترسیدام وە ئایا دەتوانرێ ئێستا بۆ ئەم بابەتە شتێ بکرێ

 .بە قسەکردن لە ناخی خۆتەوە" :هەرئێستا هەستێکی خراپم هەیە ،بەاڵم ئەکرێ یەکالبێتەوە".
 .بەڕاوەشاندنی دەستەکان ،قاچەکان یان هەموو جەستەت ،هەستە توند و گرژەکان بەتاڵ کەرەوە

مەشقەکانی جێگیربوون :گوێ لە تۆمارە دەنگیەکە بگرە
مەشقەکانی هەناسەدان :گوێ لە تۆمارە دەنگیەکە بگرە
خۆچارەسەرکردن بە یارمەتی هەستەکان PDF :داگرە
.

بە شێالنی قۆڵت یا ڕانت .

.

یا بە کردنی هەرشتێکی تر ( بۆ نمونە بە گوێ ڕاگرتن لە مۆسیقا).

گرنگە کە تێبگەی لەوەی کە بە چاالك بوونی خۆت کاریگەر دەبی لەسەر خۆشگوزەرانی و توانای کارئەنجامدانی خۆت .لە بارودۆخە ناخۆشەکانی
ژیانیش دا ،مرۆڤ هەر ووزەو توانای ناوخۆی هەیە کە بەرەوپێشی ببات.
لە حاڵەتە نائاساییەکانی ژیانیشدا کە تێی دەکەویت ،شتە گرنگەکان ئەوەیە کە ژیانی ڕۆژانە ئاسایی بکرێ وە خەمخۆری شتە سەرەکییەکان بیت.
ئەگەر ووزەو توانای ناوخۆ بەشی نەکرد بۆ دەربازبوون لە وەزعەکە ،دەتوانی پەنا ببەی بۆ وەرگرتنی کۆمەك لە کەسانی تر .هەموو کەسێك بۆی هەیە
پێویستیی بە یارمەتی هەبێ جاروبار ،وە ئەمەش شتێکی ئاسایی یە .بەتەنیا دامەمێنە وبیر لە وەزعەکە بکەیتەوە  ،بەڵکو قسەی لەسەر بکە لەگەڵ
برادەرەکەت ،پەرستار ،پزیشك  ،کارمەندی سۆشیال یان لەگەڵ هەرکەسێکی تر.

بیروهۆشەکان و کارکردن لەگەڵیاندا
بۆ نمونە :بیروهۆشە پۆزەتیڤەکان  ،باشەکان
لە ژیانمدا شتی باشیش ڕویداوە

لە وەزعەکە خەاڵص بووم (دەرباز بووم)
من ئومێدم هەیە سەبارەت بە داهاتوو
من مرۆڤێکی باشم
ئەوەی پێم بکرێ دەیکەم
پێدەچێ کە ئەمڕۆ باش بێ
من خۆم وەکوخۆم پەسەند دەکەم
بۆنمونە  :بیروهۆشە خراپەکان و نێگەتیڤەکان
ژیانم هەر خراپە
دەرباز نابم لەمە
من ئومێدێکم نیە
من مرۆڤێکی باش نیم
هیچ کاتێك سەرکەوتوو نابم
پێدەچێ ئەم ڕۆژە خراپ بێ
من بەس نیم وەكو خۆم

پاداشت کردنی خۆت
ئەتوانی ئەو شتانە بکەی کە خۆت حەزیان لێدەکەیت یان خۆت خەاڵت بکەیت ،بۆ نمونە :بە خواردنی باش یا بە کڕینێ شتێکی بچوك .ئەشتوانی خۆت
مەتح بکەیت کە کارەکانت بە باشی بەڕێوە دەچن.

ڕاگرتنی بیروهۆشەکان
ئەگەر بیروبۆچوونێکی خراپ لە مێشکت دا سووڕایەوە وە هەردووبارە دەبووەوە ،دەتوانی بیروهۆشەکە بوەستێنی ،پێی بڵێ بوەستە یان ستۆپ .
ئەشتوانی ئەو بیروهۆشە لەالی خۆت بنوسیتە سەر کاغەز .ئەگەر هاتو لەگەڵ ئەوەش دا بیروهۆشەکە خۆی خنییە ناو مێشکت و بەردەوام بوو ،ئەوا
سەرنجی خۆت بخە سەر شتێك لە ژوورەکە دا .شتەکە دەتوانی بیگریت بەدەستەوە ،وە بەدەست لێدان هەستی پێ بکە.

غەمەکان شوێنیان هەیە
دەەشێ کە غەمەکان هەمیشە لە مێشکدا بن و غەمخواردنی لەڕادەبەدەر قورسە .ئەکرێ مەجال و کات بدەی بە غەمەکان ،بۆ ئەوەی بڕیار بدەی کە بیر لە
غەمەکان دەکەیتەوە بۆ نمونە بۆ ماوەی دە خولەك و دوایی فەرامۆشی بکە.

خێوەتەکانی کەسی دەربازبوو

هەمیشە ئەتوانم ڕێگاکانی دەربازبوونم بەهێزبکەمەوە

