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یکشنبه ( " )39/72/72سالمت روان ،فرهنگ ،هنر و معنویت"
سالمت روان:
سالهت رٍاىّ ،واى سالهت فىز ٍ لذرت ساسگاری فزد تا هحیظ ٍ اعزافیاى استّ .وچٌاى وِ اس جسن خَد
دفاع هی وٌین رٍح خَد را ًیش تایذ هماٍم تزوٌین تا سًذگی تْتزی داضتِ تاضین .در سًذگی " چگًَِ تَدى "
خیلی هْن است .ایجاد فزصت تزای ضىَفایی استؼذادّا ،تَاًایی ّا ٍ وٌارآهذى تا خَد ٍ دیگزاى یىی اس
اّذاف هْن ٍ اساسی تْذاضت رٍاًی است.

اصول سالمت روان:
احتزام فزد تِ ضخصیت خَد ٍ دیگزاىضٌاخت هحذٍدیت ّا درخَد ٍ افزاد دیگزداًستي ایي حمیمت وِ رفتار اًساى هؼلَل ػَاهلی استآضٌایی تا ایي وِ رفتار ّز فزد تاتغ تواهیت ٍجَد اٍستهحزن ّایی وِ سثة ایجاد رفتار ٍ اػوال اًساى هی گزددضخصی وِ ایي اصَل را فْویذُ ٍ تپذیزد هسلوا ٍالغ تیٌاًِ تا هطىالت سًذگی هماتلِ وزدُ ٍ تا ٍجَد هَاًغ
دلسزد ًوی ضَد .سیزا هی داًذ وِ سًذگی یؼٌی وطوىص تا ػَاهل هختلف .ضخص اًؼغاف پذیز هی داًذ وِ
احتیاج فزد ّیچ ٍلت هغاتمت واهل تا همتضیات سًذگی ًذارد ٍ تزایي اساس سؼی هی ًوایذ در تزآٍردى
احتیاجات خَد ٍالؼیات را در ًظز گزفتِ ٍ تیطتز اس اًذاسُ السم تَلغ ًذاضتِ تاضذ .اٍ هی پذیزد وِ تؼارض
رٍاًی اغلة اتفاق خَاّذ افتاد ٍ تزای هماتلِ تا آى خَد را آهادُ هی ساسد .ایي ضخص در سًذگی ّذف ّای

هؼیٌی دارد ٍ تزای رسیذى تِ آًْا سؼی ٍافی خَاّذ ًوَد ،تِ ػالٍُ ضٌاسایی خَد ٍ دیگزاى خَش تیٌی ٍ
احتزام اٍ را ًسثت تِ تطزیت سیاد هی وٌذ .خالصِ ایٌىِ اٍ دیگزاى را آًغَر وِ ّستٌذ لثَل دارد .تذیي
ٍسیلِ لادر است تِ آًاى اػتواد ًوَدُ تا اعویٌاى خاعز تِ یه سًذگی تی تطَیص اداهِ دّذ.
ویژگی های فردی شخص دارای سالمت روان:
ًسثت تِ خَد ،خاًَادُ ٍ جاهؼِ تی تفاٍت ًیست
تا دیگزاى ساسگاری دارد
ضاد ٍ هثثت اًذیص است
تِ خَد ٍ دیگزاى احتزام هی گذارد
تذتیي ًیست
تِ ًماط لَت ٍ ضؼف خَدآگاّی دارد
اًؼغاف پذیز است
ضٌاخت اٍ اس ٍالؼیت ًسثتا دلیك است ٍ تزای رسیذى تِ ّذف ّای خَد تزاساس ػمل ٍ احساس ػول هی
وٌذ
ًسثت تِ خَد ًگزش هثثت دارد ٍ ًاواهی ّا را تحول هی وٌذ
تَاًایی حل هطىالت خَد را دارد
اس اٍلات فزاغت خَد تِ ًحَ هغلَب استفادُ هی وٌذ
در هَاجِْ تا هطىالت اجتواػی ،وٌتزل ٍ تؼاهل خَد را اس دست ًوی دّذ
استؼذادّایص تِ عَر ّواٌّگ ٍ تِ خَتی رضذ هی وٌذ
تزای خَد ارسش لائل است چَى هی داًذ آفزیذُ خذاست
دًیا را گذرگاّی تزای رسیذى تِ آخزت هی داًذ
راتغِ اش تا دیگزاى ساسًذُ ٍ هثثت است
ًیاسّایص را اس عزیمی تزآٍردُ هی وٌذ وِ تا ارسش ّای اجتواػی هٌافات ًذاضتِ تاضذ
صاتز ،صادق ،درستىار ٍ تخطٌذُ ،استغفاروٌٌذُ ٍ فزسًذ خَیطتي خَیص است
درًظز دیگزاى فزد هَجْی هحسَب هی ضَد ،سیزا در ّوِ وارّا هتؼادل است

