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استرسهای ناشی از تروما( 1زخمهای روحی)
برگردان :روحانگیز پورناصح

این نوشتهها بیانگر افکار و احساسات دو نفر است که در حوادثی تروما را تجربه کردهاند.
«احساا

وحشاتناکی دار خ خی ی بیقرار و تحریک پذیر شادها  .اصاً شااهتی به خود ندارد .تااد ماشین

شش ماه پیش اتفاق افتاد اما هنوز هم در داخل ماشین احسا

امنیت نمیکنمخ آنقدر میترسم که از مسافرت

به جاهایی که امکانش را دار خ هم اجتناب میکنم .تاااویر تاااد همیشه در ذهنم حاضر استخ اصً از ذهنم
دور نمیشاود و حتی شا هاخ رویاهایم بیشاتر شایه کابو هایی است با صحنههایی از تااد که بارها و بارها
اتفاق میافتد ...از این وضعیت خسته شدها »...
«کل بینشا نسات به زندگی تغییر پیدا کردهخ همه اش در این فکر هستم که چرا ما؟ وقتی به این فکر میکنم
که اگر کمی بیشتر تًش میکرد دوستم در آتش جانش را از دست نمیدادخ احسا

گناه زیادی میکنم .تما

ماادت واقعااه را در ذهنم مرور میکنمخ فکر میکنمخ "اگر فقط این کااار را میکرد "" ،اگر فقط آن کااار را
میکرد " ...گاهی اوقات خی ی احسا
آینده فکر کنم...خ احسا

ضعف و افسردگی میکنم...خ فکر میکنم من باید میمرد ...خ نمیتوانم به

درماندگی میکنم»...

اگر شما هم از چنین تجربهای رنج میبریدخ ممکن است که احساسات مشابهی داشته باشید.
این دفترچه توساط روانشاناساان و راهنمایان برای کمک به شاما نوشته شده تا این واکنشها را درک کنید و
تعدادی راهکارهای عم ی پیشنهاد میکنند تا از عهدهی این مشکل برآیید.
رویدادهایی که سبب تروما میشوند ،چیستند؟
رویدادهایی که سااا تروما میشااوندخ میتواند هر چیزی باشااد که خارج ار زنجیرهی رویدادهای روزانه اساات و
شخص را عمیقا پریشان میکند.
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خی ی رویدادها ممکن است چنین تأثیری داشته باشندخ مثل آتشسوزیخ تااد خ دزدی و سرقت شاانه از منزلخ
حم ه و شااهد مرگ کسای بودن .رویداد میتواند در مقیا

بزرگتر مثل فاجعهی بزرگی باشد که شامل تعداد

زیادی مرد یا رویدادی شخای باشد که شماخ دوستانتان یا اعضای خانوادهتان را در برگیرد.
بعد از رویدادهایی که سبب تروما میشوند ،افراد چگونه واکنش نشان میدهند؟
بخشی از واکنشهایی که احتمال دارد شما بعد از رویدادهایی که سا تروما میشودخ تجربه کنیدخ شامل موارد
زیر میباشد .عموما واکنشهای افراد در یکی از گروههای زیر قرار میگیرد:
 تجربهی دوبارهی تروما در ذهنتان.
 اجتناب از موارد مربوط به تروما و موارد در ارتااط با آن.
 احسا

تنشخ تحریکپذیریخ و گوش به زنگ بودن بیش از حد.

 احسا

افسردگی و گریه کردن.

این عًئم به شااما کمک میکند تا کنترل کنید و باینید که آیا شااما هم یکی یا بیشااتر از این عًئم را تجربه
کردهاید.
 تجربهی دوبارهی تروما در ذهنتان.
-

تااویرها یا تااورهایی ناخواساته از تروما (که اغ

بازگشت به گذشته یا ف شبک نامیده میشود) به

ذهنتان میآید.
 -دیدن رویاهای اضطراببرانگیز در بارهی تروما و یا رویاهای دیگری که سا تر

شما میشوند.

 -احسا

قوی از اینکه تروما اتفاق خواهد افتاد و دوباره تجربه خواهد شد.

 -احسا

پریشانی خی ی زیاد از روبرو شدن با موقعیتها یا احسا های ناشی از تروما.

 تجربه کردن واکنشهای فیزیکی پریشان کنندهخ از قایل افزایش ضربان ق خ سرگیجه و غیره. اجتناب از چیزهایی که مربوط به تروما و به نوعی در ارتباط با آن است.
 اجتناب از افکارخ احساسات و مکالمات در بارهی تروما. اجتناب از فعالیتهاخ مکانها یا افرادی که تروما را به خاطر شما میآورند. ناتوانی از به یاد آوردن چیزهایی در رابطه با تروما. -از دست دادن عًقه به زندگیخ احسا

جدا ماندگی از دیگران یا نداشتن احساسات معمولتان.

 احسا ِ نداشتن آیندهی عادیخ و احسا

داشتن زندگی غیرمعمول.

احساس تنش بیش از معمول و تحریکپذیری.

 -احسا

عااانیت یا تحریکپذیری

 عد توانایی در تمرکز دشواری در خواب -احسا

بیش از حد گوش به زنگ بودن و به راحتی وحشتزده شدن.

واکنشهای تنشزای ناشی از تروما میتواند ما را حداقل به چهار روش مخت ف زیرخ تحت تأثیر قرار دهد:
 چگونگی احساس
 روش تفکر
 کارکرد فیزیکی
 چگونگی رفتار
شاااید گذاشااتن تیک در مقابل عًئم زیر که به طور مرت تجربهاش میکنیدخ به شااما کمک کند تا چگونگی
احساستان را متوجه شوید.
چه احساسی دارید؟
 #اضطراب ،عصبیت ،نگرانی ،وحشت.
 #احساسِ رخدادن اتفاقی هراسانگیز.
 #تنش ،دلتنگی ،بیصبری ،بیثباتی.
 #احساس غیرواقعی ،عجیب ،منزوی بودن.
 #احساس افسردگی
چه تغییرات جسمانی را تجربه میکنید؟
 #ضربان زیاد قلب و کوبش
 #احساس فشار در سینه
 #گرفتگی و سفتی در ماهیچهها
 #احساس خستگی و از پا افتادگی

 #درد جسمانی
 #احساس گیجی و حواس پرتی
 #احساس هراس
 #احساس افسردگی ،خُلق پایین ،سردرگمی
 #احساس عصبانیت
 #گریه کردن
چگونه فکر میکنید؟
 #دائماً نگرانید.
 #نمیتوانید تمرکز کنید.
 #بازگشت به گذشته میکنید -تصاویری از تروما به ذهنتان میآید.
 #به خاطر تروما یا بخشی از آن خودتان را سرزنش میکنید.
 #فکر میکنید تروما دوباره اتفاق خواهد افتاد.
 #قادر به تصمیمگیری نیستید.
 #احساس تأسف ،شرم یا تلخکامی میکنید.
 #نشخوارهای فکری را تجربه میکنید.
 #احساس زودانگیختگی یا ناآرامی میکنید.
 #دائماً احساس دلآشوبگی دارید.
 #مشکل خواب و کابوس دارید.
 #به آسانی از جا میپرید.
چه کاری انجام میدهید؟
 #دائماً قدم میزنید.
 #از چیزهایی که یادآور تروما هستند ،اجتناب میکنید.
 #نمیتوانید بنشینید و آرامش داشته باشید.
 #از افراد دوری میکنید.
 #از تنها بودن اجتناب میکنید.
 #تحریکپذیر و عصبانی هستید.

 #ارتباطتان را دچار مشکل کردهاید.
 #بیشتر سیگار میکشید و مشروب میخورید.
 #بیش از حد به دیگران وابستهاید.
افکار معمول
«اشتباه من بود».
«من داغون شدم».
«حملهی قلبی خواهم کرد».
«زیر کنترل هستم».
«نمیتوانم از عهدهاش بربیایم».
«دارم ضعف میکنم».
«چرا باید اتفاق میافتاد؟»
«دیگر تحمل تجربهی تروما را ندارم».
چرا ما واکنش چنین نیرومندی نسبت به تروما داریم؟
دالیل زیادی بیانگر این است که چرا تروما تاثیر نیرومندی بر هیجانات ما دارد.
اوالً ،تروما اغلب باورهای اسااسی ما نسبت به زندگی را در هم میشکند :آن زندگی که نسبتاً سالم و ایمن است،
و برای ما شاکل ،معنا و هد بخصوصی دارد .شاید هم تروما تصور ما از خودمان را در هم میشکند ،شاید ما در
مقابلِ بحران ،و انتظاری که از رفتارِ ما میرود ،متفاوت عمل میکنیم.
دوماً ،تروما معموالً به طور ناگهانی و بدون هشااادار اتفاق میافتد و ما زمانی برای تطبیق خود با تجربهی جدید
نداریم .تروما معموالً خارج از زنجیرهی عادی تجربیاتمان اساات و ما نمیدانیم که چه کار کنیم و چه رفتاری در
پیش بگیریم .شاید احساس کنید که خودتان و یا اطرافیانتان در حال مرگ هستید و سراسیمه بشوید .در مواجه
شادن با این احسااس خطر ذهن ما ،تروما را به عنوان شکلی از محافظت از خود و اطمیناندهی از اینکه دوباره
هرگز وارد چنین موقعیتی نمیشوید ،در خود نگه میدارد .در نتیجه شما با واکنشهای ناشی از تروما که در باال
ذکر شد ،دست و پنجه نرم میکنید.
چه کاری میتوانم برای کمک به خودم برای غلبه بر تروما بکنم؟

مهم است بدانید واکنشهایی که شما در رابطه با تروما تجربه میکنید ،کامالً عمومیت دارد ،آنها نشانهی ضعف
یا درهمشکستگی نیستند .پیشنهادات زیر میتواند به شما کمک کند تا از پس واکنشهای ناشی از تروما برآیید.
چیزهایی که ما به عنوان کمک برای شما ارائه میدهیم ،شامل موارد زیر هستند:
 درک معنای تروما
 رسیدگی کردن به فلشبکها و کابوسها
 غلبه بر تنش ،تحریکپذیری و عصبانیت
 غلبه بر اجتناب
 غلبه بر خُلق پایین
 -1معنای تروما را درک کنید.
ساعی کنید تا آنجا که میتوانید بفهمید که واقعاً چه چیزی اتفاق افتاده اسات .این به شما اجازه میدهد تا با به
هم ربط دادن آنها ،تصاویر و در

بسایار واضاحی از ماجرا بدسات بیاورید .این میتواند به بهبودی شما کمک

کند.
اگر دیگران هم در این ماجرا بودند ،با آنها صاحبت کنید و نظرشاان را نسابت به ماجرا بیرسید .دیگر قربانیان،
مددکاران ،یا رهگذران ،شاااید همهی اینها افرادی باشااند که به شااما در پیدا کردن بینش وسااین از آنچه اتفاق
افتاده ،کمک کنند .مددکاران معموالً در چنین شرایطی خوشحال میشوند که کمک کنند.
شااید مشارکت فکری با دیگران در این مورد کمک کند .شاید احساس کنید که تروما بینش کلی شما را نسبت
به زندگی کامالٌ تغییر داده است .تشخیص احساسات خودتان و صحبت با دیگران در این امر میتواند مفید باشد.
بعضای افراد با یک دوسات ،عضاوی از خانواده یا شاریک زندگیشان صحبت میکنند ،بعضی شاید با دکترشان
مشاوره کنند .دیگر افراد فکر میکنند که یادداشت کردن تجربیاتشان میتواند کمک کند.
ساعی کنید چند دقیقهای وقت صر کنید تا به روشهایی فکر کنید که ممکن است بتواند معنایی از آنچه که
به دنبالش هستید ،پیدا کند .سعی کنید و تعدادی ایده بنویسید:
 صحبت با افرادی برای پیدا کردن اطالعات بیشتر.
 بحث کردن با افراد در بارهاش
 چیزهایی که شاید خودتان انجام دهید ،مثل یادداشت کردن تجربیاتتان.

 -2فلشبکها و کابوسها
افراد بسایاری ساعی میکنند که تجربیات تروما را با انکار آنها پشت سر بگذارند .اگرچه این عمل ممکن است
که طبیعی به نظر برسد ،اما همیشه نمیتواند به آنها کمک کند تا بر مشکل غلبه پیدا کنند .شاید افراد متوجه
بشوند که مشکلشان با فلشبک و رویاهای ناخوشایند یا کابوسهای مرتبط با تروما ادامه پیدا میکند.
یکی از بهترین روشها برای کاهش فلشبکها و کابوسها این اسات که هر روز زمانی را برای مرور و بررسی و
راههای مقابله با خاطرات ناخوشایند و کابوسها اختصاص دهید.
افراد بسایاری متوجه شادهاند که اگر  02دقیقه را در آرامش به تفکر ،صحبت یا یادداشتبرداری در مورد تروما
اختصااص دهند ،به تدریج قدرت و تعداد فلشبکها و کابوسهای ناخواسته کاهش مییابد .اگر شما هم کابوس
میبینید ،شاید درست قبل از رفتن به رختخواب این کارها به شما کمک کند.
این روند به شما اجازه میدهد تا مقداری کنترل بر این افکار داشته باشید به جای اینکه آنها خودشان را به شما
تحمیل کنند .حائز اهمیت اسات که سعی کنید و به خاطر داشته باشید که وقتی به ترومایی که تجربه کردهاید
نگاه میکنید ،بر قسمتهای مثبت موقعیت فعلیتان تمرکز کنید.
روشهای زیر را امتحان کنید:
 جزئیات فلشبکها و کابوسهایی را که تجربه کردهاید ،بنویسید.


هر روز ،زمانی را در محیط آرام و ایمن به تفکر در بارهی رویداد اختصاص دهید.

 در بارهی چیزهای مثبت شرایط فعلیتان فکر کنید :برای مثال« ،من نجات پیدا کردم و هنوز اینجام»،
«دوستان خوبی دارم که حمایتم میکنند»« ،میتوانم طرحی برای آیندهی جدید بریزم».
 -3غلبه بر تنش ،تحریکپذیری و عصبانیت
تنش ،تحریکپذیری و عصبانیت واکنشهای معمولِ ناشی از تروما هستند .ممکن است عالئم فیزیکی از قبیل از
نفس افتادن ،ضاربان سرین قلب ،نفس نفس زدن ،گیجی و تنش عضالنی هم داشته باشد .روشهای زیر را برای
کاهش عالئم فیزیکی امتحان کنید.
برای کاهش عالئم شدید فیزیکی با تشخیص به موقنِ عالئم ،از بروز آنها پیشگیری کنید.

میتوانید با استفاده از روشهای آرامشبخشی از تشدید اضطراب جلوگیری کنید .بعضی افراد میتوانند در حین
تمرین ،گوش دادن به موسیقی ،تماشا کردن تلویزیون یا خواندن کتاب آرامش پیدا کنند.
برای بعضی دیگر داشتن یک سری تمرینات منظم مفیدتر است .بعضی دیگر کالسهای آرامشبخشی ،یوگا و یا
گوش دادن به نوارهای آرامشبخشاای را مفیدتر میبینند .این نوارها را میتوانید از دسااتاندرکاران این عرصااه
تهیه کنید.
آرامشبخشااای همچون دیگر مهاارتها نیاز به یادگیری دارد .تمرینات زیر آرامشبخشااای عمیق ماهیچهها را
آموزش میدهد ،و افراد بسیاری این روش را برای کاهش انواع تنش و اضطراب مفید یافتهاند.
آرامشبخشیی عمیق ماهیههها -بهتر اسات که ابتدا دستورالعملها را بخوانید و بر اساس آنها تمرینات را
انجام دهی د .با انتخاب جایی آرام ،گرم و راحت که کسی مزاحم نشود ،شروع کنید .زمانی را انتخاب کنید که با
شاروع در آن زمان احسااس آرامش میکنید .دراز بکشاید ،راحت باشاید ،چشم هایتان را ببندید .به مدت چند
دقیقه بر نفسهایتان تمرکز کنید ،به آرامی و آهساته نفس بکشید :در هنگام دم و بازدم از یک تا سه بشمارید.
همچنان که نفستان رابیرون میدهید ،کلمات آرام یا آرامش را برای خودتان تکرار کنید .تمرین آرامشبخشی با
مرور ماهیچههای شاما شروع میشود ،این روش به شما آموزش میدهد که ماهیچههای خود را ابتدا منقبض و
بعد رها کنید .باید موقن انقباض عمل دم و موقن رها کردن عمل بازدم را انجام دهید .انقباض را از دستهایتان
شروع کنید ،یکی از آنها را محکم مشت کنید .به تنش ایجاد شده در ماهیچههای دست و بازویتان دقت کنید.
به مدت چند ثانیه این تنش را بررسااای کنید و بعد دساااتتان را باز کنید .به تفاوت بین تنش و آرامش توجه
کنید .شااید کمی احسااس ساوزن ساوزن شادن در عضالتتان کنید و این به معنای آن است که آرامشبخشی
شروع به گسترش کرده است.
همان عمل را با دست دیگرتان انجام دهید.
به احساس بعد از آرامشبخشی عضالنی دقت کنید .فقط تالش کنید به آرامش بعد از تنش فکر کنید .تا آنجا
کاه میتوانیاد ،اجازه بدهید ماهیچههایتان اساااتراحت کنند .در بارهی تفاوت روشااای که آنها وقتی به آرامش
میرسااند و وقتی در تنش هسااتند ،فکر کنید .حاال در مورد دیگر عضااالتتان هم همین گونه عمل کنید .هر بار
ماهیچهها را به مدت چند ثانیه منقبض کنید و بعد رهایشااان کنید .به آرامش بعد از تنش تمرکز کنید و اجازه
دهید که تنش از آنها دور شود.

در آرامشبخشی عضالنی به ترتیب زیر عمل کنید:
 دستها -ابتدا مشت کنید ،بعد بازشان کنید.
 بیاووهیا -آرنجتاان را خم کنیاد و باازوی خود را منقان کنید .تنش را بخااااور در بخش با یی
بازوهایتان احسا

کنید .به خاطر داشته باشید که این عمل را به مدت چند ثانیه انجا دهید و سپس

رهایشان کنید.
 گردن -گردنتان را به آرامی به پشاات فشااار دهید و به آرامی از ساامتی به ساامت دیگر ببرید .بعد
گردنتان را به جلو و به موقعیت راحت بیاورید.
 صیورت -به پیشانی و چانهتان فکر کنید .ابتدا ابروانتان را به صورت اخم پایین بیاورید .به پیشانیتان
آرامش دهید .همچنین میتوانید ابروانتان را با باریدخ بعد باز به حالت قا ی برگردید .حا فکهایتان
را به هم بفشاریدخ به تفاوت بین تنش و آرامش فکر کنید.
 سینه -نفس عمیقی بکشیدخ آنرا به مدت چند ثانیه نگه داریدخ به تنش ایجاد شده توجه کنیدخ سپس
نفستان را به حالت عادی برگردانید.
 شکم -ماهیچههای شکمتان را تا آنجا که میتوانید منقبض کنید ،سیس رهایشان کنید.
 کفلها -کفلهایتان را با هم فشار دهیدخ و رهایشان کنید.
 پاها -پاهایتان را دراز کنید .پاهایتان را به سااامت صاااورتتان خم کنید .با تکان دادن انگشاااتهای
پاهایتان کار را تمام کنید.
شاید بهتر باشد که یکی از دوستانتان دستورالعمل را برایتان بخواند.
برای بهترین استفاده از روش آرامشبخشی نیاز است که:
 روزانه تمرین کنید.
 از روشهای آرامشبخشی در موقعیتهای روزانه استفاده کنید.
 یاد بگیرید بدون انقباض دادن به ماهیچههایتان آرامش پیدا کنید.
 در شرایط دشوار از بخشهایی از دستورالعمل استفاده کنید ،مثال تنفس آرام.
 زندگی پر از آرامش را تجربه کنید.
این تمرینات آرامشبخشی ممکن است به صورت نوار یا سی دی موجود باشد.

به خاطر داشاته باشید که آرامشبخشی یک مهارت است و یاد گرفتن آن نیاز به زمان و تمرین دارد .یادداشتی
در رابطه با این که چه اضطرابی قبل و بعد از این تمرینات دارید ،بنویسید .به اضطرابتان از  1تا  12نمره بدهید.
کنترل تنفس
در مواقعی که شاخص دچار اضاطراب میشاود نفس نفس زدن ،عصبانیت یا تحریکپذیری کامالً طبیعی است.
یعنی اینکه تغییرات در تنفس شااخص رم میدهد .افراد شااروع میکنند به بلعیدن هوا ،زیرا احساااس خفگی
میکنند ،یا شاروع میکنند به تنفس خیلی سرین ،که این عمل باعث سرگیجه و بنابراین اضطراب بیشتر آنها
میشود.
اگر شاما هم این کار را انجام میدهید ریتم تنفس خود را آهساتهتر کنید و در هنگام دم و بازدم از یک تا سه
بشامارید ،این عمل ،تنفس شاما را به حالت طبیعی برخواهد گرداند .بعضیها برای کنترل تنفس به ثانیهشمار
سااااعاتشاااان نگاه میکنند .بعضااایها در حالیکه بینی و دهان خود را میگیرند ،توی پاکت کاغذی یا توی
دستهایشان تنفس میکنند.
حداقل بعد از سه دقیقه تنفس آرام یا تنفس توی پاکت تنفس شما به حالت طبیعی برمیگردد.
حواسپرتی
اگر فکر خودتان را از عالئم منحر کنید ،خواهید دید که اغلب عالئم ناپدید میشاوند .سعی کنید به اطرافتان
نگاه کنید .جزئیات هر چیزی مثل شماره ثبت ،نوع کفش افراد و مکالمات را بررسی کنید .دوباره حواس خودتان
را حداقل به مدت سه دقیقه پرت کنید.
در حالیکه روشهای آرامشبخشای ،تمرینات تنفسای و شیوههای پرت کردن حواس به کاهش اضطراب کمک
میکند ،تشاخیص اینکه اضطراب ،بیش از حد خطرنا

و زیانآور نیست ،اهمیت حیاتی دارد .در صورت عدم

استفاده از این روشها هم اتفاق هولناکی روی نخواهد داد .اضطراب نمیتواند به ما صدمه بزند ،اما میتواند ما را
ناآرام کند .این شیوهها در کاهش این ناآرامی مؤثر خواهد بود.
عصبانیت
بهتر است با افراد دور و برتان در مورد احساساتتان در رابطه با عصبانیت ،صحبت کنید .عصبانیت شما در واقن
ربطی به آنها ندارد ،اما شااید گاهی وقتها عصبانیتتان را سر آنها خالی کنید .به آنها بگویید که عصبانیت

شاما در رابطه با مساائل خودتان است .از آنها خواهش کنید تا رد شدن عصبانیت و تحریکپذیری شما صبور
باشند و آن را شخصی تلقی نکنند.
غلبه بر اجتناب
اجتناب ناشی از تجربهی تروما میتواند شکلهای متفاوتی داشته باشد ،مثل اجتناب از صحبت در بارهی تروما،
اجتناب از آشاافتگی در رابطه با تروما ،اجتناب از هرچیز ،هر کس و یا هر موقعیتی که یادآور تروما اساات .این
اجتناب مانن عبور شما از تروما و در بعضی شرایط مانن ادامه دادن زندگی معمولتان خواهد بود.
تشخیص چیزهایی که از آنها اجتناب میکنید و نوشتن آنها مفید است.
برای کنترل این ترسهاا ،هاد هاای کوچکی را برای خودتاان تنظیم کنیاد که ما آن را «نردبان اضاااطراب»
مینامیم .موقعیتهایی که ما فقط کمی میترسایم در پایین نردبان و موقعیتهایی که بیشترین ترس را داریم
در باالی آن قرار میگیرد.
نگاه کردن به این مثال شاید کمک کند:
زمانی که مری به عنوان صاااندوقدار در بانک کار میکرد و با اسااالحه تهدید شاااده بود ،دیگر داخل دفترهای
کوچاک در محالهاای عمومی نمیرفات ،از نگااه کردن باه برنامههای تلویزیون و خواندن روزنامهها زمانی که
صحبت از رویدادهای خشونتبار میرفت ،خودداری میکرد .او نردبان اضطراب زیر را برای خود درست کرد:
کمترین ترس:
 .1نگاه به گزارشهای روزنامه در رابطه با حمله.
 .0نگاه کردن به اخبار.
 .3نگاه کردن به سریالهای پلیسی.
 .4ایستادن در خارج بازار بورس محلی.
 .5رفتن به داخل بازار بورس محلی.
 .6رفتن به داخل بانک در منطقهای شلوغ.
 .7رفتن به داخل بانکی که حمله اتفاق افتاده بود.
بیشترین ترس
او به تدریج از پلهی اول به پلهی هفتم حرکت کرد .متوجه شاااد که با عبور از هر پلهی جدید ،اضاااطرابش به
تدریج کاهش پیدا میکند و این چنین شروع کرد به غلبه کردن بر اجتنابش.

درست کردن نردبان اضطراب برای خودتان شاید مفید باشد:
.1
.0
.3
.
.
به خاطر داشاته باشاید که شااید ابتدا احسااس اضاطراب کنید ،اما اگر توانایی ماندن در شرایط ترس را داشته
باشید ،به تدریج احساس آرامش پیدا میکنید.
 .5غلبه بر خُلقِ پایین ناشی او تروما
افراد غاالبااً بعد از تروما خُلقِ پایین را تجربه میکنند .این وضاااعیت گاهی اوقات باعث افزایش احسااااساااات
خودارزشی پایین ،کاهش اعتماد به نفس ،درماندگی و گناه میشود.
اجازه ندهید که افکار منفی یا تاریک بدون اینکه مورد بررسااای قرار گیرند ،باقی بمانند .بعد از تجربهی تروما
افراد تمایل به تفکر منفی و انتظار بدترینها برای خود ،زندگی و آیندهشان دارند.
سعی کنید:
 تشخیص دهید ،چه زمانی خلقتان پایین است.
 افکار ناخوشایندی که در طول آن زمان داشتهاید را یادداشت کنید.
 ساعی کنید با نوشاتن بر خال این افکار با آنها روبرو شاوید .تصاور کنید اگر دوستانتان چنین افکار
منفی در بارهی خودشاان داشاتند ،به آنها چه میگفتید .این افکار بخصااوص وقتی مهم میشوند که
شما احساس گناه کنید.
شااید نوشاتن دفتر یادداشاتی از چیزهایی که در طول هفته از آنها لذت بردید یا بدست آوردید ،کمککننده
باشااد .این دفترچه به شااما کمک میکند که در زندگیتان به جای چیزهای ناخوشااایند بر چیزهای خوشااایند
تمرکز کنید.
فعالیت پرجنب و جوشی داشته باشید
فعالیت فیزیکی بسیار سودمند است .پیادهروی کنید ،بدوید ،دوچرخه سواری و ورجه ورجه کنید؛ هر چیزی که
فعالیت شاما را افزایش دهد به پیشارفتتان در این عرصه کمک خواهد کرد .برای فعالیت  02دقیقهای در روز

برنامهریزی ک نید ،یا روز دیگر را با این فعالیت شاروع کنید .شاروع فعالیت فیزیکی باعث میشود شما احساس
خستگی کمتری داشته باشید ،و میتواند خُلقِ شما را باال ببرد.
چیزی پیدا کنید که عالقهی شما را جلب کند و زمانی را به آن اختصاص دهید .بر روی فعالیتهایی که معموالً
از آنها لذت میبرید تمرکز کنید و هر روز زمانی را به این فعالیتها اختصااص دهید .شاااید بهتر باشد فعالیت
جدیدی شاروع کنید .بعضای افراد فعالیتهای خالقانه مانند نقاشی ،نوشتن شعر یا نواختن موسیقی را در بهتر
کردن احساسشان مؤثر میبینند.
مراقب خودتان باشید
در مقابل وساوسهی نوشیدن الکل ،مصر بیرویهی دارو یا کشیدن مواد برای مقابله با خُلقِ پایینتان مقاومت
کنید .این کارها شاید باعث احساس راحتی سریعی بشوند ،اما بالفاصله باعث مشکالت روانی و فیزیکی بیشتری
میشوند .خوب بخورید؛ یک رژیم غذایی خوب میتواند باعث سالمتیتان بشود و بهبودی شما را آسانتر کند.
سعی کنید خودتان را به فعالیتهای لذتبخش عادت دهید.
چه ومانی باید به دنبال کمک بیشتر باشم؟
امیدواریم که پیشانهادات ارائه شده در این کتابچه برای شما سودمند بوده باشد .پریشانی ناشی از تروما معموالً
با گذر زمان کمتر میشود .با این حال اگر احساس میکنید که پیشرفت کمی داشتهاید ،راههای دیگری هستند
تا به شاما کمک کنند بر مشکالتتان غلبه کنید .به خصوص در مواقعی که تاثیر بسیار بدی بر کار یا روابطتان
گذاشااته باشااد ،و شااما احساااس کنید که نمیتوانید از عهدهی این مشااکالت برآیید یا به فکر صاادمه زدن به
خودتان هستید .اگر پیشرفتی در وضعیت شما حاصل نشد ،بهتر است که به دنبال کمک حرفهای باشید.
برای درخواست کمک بیشتر به کجا میتوانم ،مراجعه کنم؟
در مرحلهی نخسات با مشااور یا روانشاناس خود صحبت کنید تا منابن یا مکانهای مورد نیاز را در اختیار شما
قرار دهند.

