هضزرات سيىبر
خطز اداهِ وطيذى سيگبر:
اگز ضوب ثيوبري ػزٍق وزًٍز ٍ يب يه حولِ للجي داضتِ ايذ ،حتوبً
لجالً هي داًستيذ وِ سيگبر ثزاي للت ٍ ػزٍق ضوب ضزر دارد
ّوچٌيي ثزاي ريِ ّبي ضوب  ،ضبيذ تب ثحبل سؼي وزدُ ايذ آًزا تزن
ًوبييذ ٍلي حبال دالئل ثيطتزي ثزاي ايي وبر داريذ سيزا ثب ايي وبر
سطح سالهتي ٍ ويفيت سًذگي ضوب ثْتز خَاّذ ضذ .ثب تزن سيگبر
طَل ػوز ثيوبر للجي افشايص هي يبثذ.
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تزن سيگبر
لطغ سيگبر ثِ ضوب ووه خَاّذ وزد تب خطزات ٍ ػَارض ثؼذ اس
ػول ًظيز ػفًَت وبّص يبثذ .افزادي وِ ثِ سيگبر وطيذى اداهِ هي
دٌّذ ثيطتز دچبر حولِ آًژيي صذري هي ضًَذ ٍ هججَر ّستٌذ
ثيطتز در ثيوبرستبى ثستزي گزدًذ.
ضوب ثِ راحتي ٍآسبًي هي تَاًيذ سيگبر را تزن وٌيذ .ضوب ثبيذ
ثخَاّيذ وِ سيگبرتبى را تزن وٌيذ .تٌْب خَاستي ضوب هْن است.
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تزن سيگبر
چگًَِ لطغ سيگبر ثِ للت ضوب ووه هي وٌذ؟
هٌَاوسيذ وزثي ٍ ًيىَتيي دٍ تب اس هَاد ضيويبيي ّستٌذ وِ احتوبالً
ثيطتزيي اثزات هضز را ثز للت دارًذ .اوسيژى تَسط گلجَل ّبي
لزهش ثِ توبم ثذى حول هي ضَد  ،اوسيژى ثِ ّوَگلَثيي هتصل هي
ضَدّ .ز چٌذ وِ هٌَاوسيذ وزثي هَجَد در سيگبر ّن ثِ ّوَگلَثيي
هتصل هي ضَد  ،اهب هيشاى حول اوسيژى ثِ سزاسز ثذى را وبّص
هي دّذ.
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هضزرات سيگبر
ًيىَتيي هَجَد در سيگبر ،ثذى را تحزيه ثِ آساد سبسي آدرًبليي
ًوَدُ وِ ايي هبدُ هَجت افشايص ضزثبى للت ضذُ ٍ ثِ دًجبل آى
افشايص فطبر خَى ٍ در ًتيجِ سجت هي ضَد للت سخت تز وبر
ًوبيذ.
ًيىَتيي ّوچٌيي هَجت چسجٌذگي ثيطتز پالوت ّب ضذُ ٍ در
ًْبيت هَجت افشايص توبيل ثِ لختِ ضذى خَى هي ضَد.
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چگًَِ هي تَاًن سيگبرم را تزن وٌن؟
ثيطتز سيگبري ّب هي خَاٌّذ سيگبر خَد را تزن وٌٌذ ٍ تٌْب چيش
هْن ثزاي آًبى ايي است وِ ثيطتز سًذگي وٌٌذ.
ً 7فز اس  01فزد سيگبري هي گَيٌذ وِ هي خَاٌّذ سيگبر خَد را
تزن وٌٌذ .تزن سيگبر راحت ًيستّ .ز چٌذ وِ حذٍد  00هيليَى
ًفز اس افزاد سيگبري در يىي اس وطَر ّبي ارپبيي هَفك ضذُ اًذ
سيگبر خَد را تزن وٌٌذ .ثيطتز آًبى وسبًي ثَدُ اًذ وِ خَدضبى هي
خَاستِ اًذ تزن وٌٌذ.
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تَصيِ ّبيي جْت تزن سيگبر
 -0ػشم خَد را ثزاي تزن سيگبر جشم وٌيذ .ضوب ًيبس ثِ تالش ٍ لذرت
سيبدي داريذ تب ثِ خَدتبى ووه وٌيذ وِ اػتيبد ثِ ًيىَتيي را وٌبر
ثگذاريذ.
هذتي فىز وٌيذ ثب تزن سيگبر چِ چيشّبيي ثذست خَاّيذ آٍرد ٍ چِ
چيشّبيي اس دست خَاّيذ داد.
اگز احسبس هي وٌيذ ثيطتز اس چيشي وِ اس دست هي دّيذ ،ثذست
خَاّيذ آٍرد ،حبال ٍلت خَثي است ثزاي تزن وزدى .
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تَصيِ ّبي ثزاي تزن سيگبر
 -2سهبًي را تؼييي وٌيذ  ،يه طزح ثىطيذ  ،فىز وٌيذ چِ رٍش ّبيي در
دستزس ضوبست تب لجل اس رٍس همزر وِ لزار است تزن وٌيذ ضوب را هيتَاًذ
آهبدُ وٌذ.
 -3خَد را هطغَل ًگِ داريذ تب فىزتبى هتَجِ سيگبر ًطَد .توبم جبسيگبري
ّب ،فٌذن ّب ٍ سيگبر ّب را اس جلَ دست ٍ چطوتبى در هٌشل يب اتَهجيل ثزداريذ.
ضت لجل اس تزن سيگبر ،ثبلي هبًذُ سيگبرّبيتبى را در آة خيس وٌيذ ٍ در
سطل سثبلِ ثزيشيذ.
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تَصيِ ّبي ثزاي تزن سيگبر
 -3هبيؼبت سيبد ثٌَضيذ  .هزتت ثب يه ليَاى آة ٍ يب هبيؼبت ثذٍى
ضىز لت ّبي خَد را خيس وزدُ ٍ ووي ثٌَضيذ  .اس هشُ ّبي
هتفبٍت در ًَضيذى هبيؼبت استفبدُ وٌيذ.
 -4خَد را فؼبل ًگِ داريذ .ثِ جبي اتَثَس ٍ اتَهجيل ضخصي ،
پيبدُ رٍي وٌيذ .ثِ جبي آسبًسَر اس پلِ استفبدُ وٌيذٍ .رسش ثِ
ضوب ووه خَاّذ وزد تب آراهص پيذاوٌيذ.
8

تَصيِ ّبي ثزاي تزن سيگبر
-6اس اػضبي خبًَادُ ٍ دٍستبى ثخَاّيذ تب ضوب را حوبيت وٌٌذ  .فبهيل ٍ دٍستبى
هْوتزيي افزادي ّستٌذ وِ هي تَاًٌذ ضوب را حوبيت وٌٌذ تب تزن ًوبييذ .اگز آًْب
ًيش سيگبري ّستٌذ هوىي است ثتَاًيذ آًْب را ّن تطَيك ثِ تزن ًوبيٌذ.
 -7هثجت ثيٌذيطيذ ( هثجت فىز وٌيذ)ٍ .لتي سيگبر را تزن هي وٌيذ ًطبًِ ّبي
تزن هوىي است در ضوب پيذا ضَد وِ خَضبيٌذ ًخَاّذ ثَدٍ .لي آًْب ػالئوي
ّستٌذ وِ ًطبًذٌّذُ ثْجَد اس تبثيزات تٌجبوَ هي ثبضذ.
تحزيه پذيزي ،توبيل ثِ سيگبر وطيذى ٍ وبّص توزوش فىزي ضبيغ هي ثبضذ.
ًبراحت ًجبضيذ آًْب هؼوَالً ثؼذ اس يه ّفتِ ًبپذيذ خَاٌّذ ضذ.
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تَصيِ ّبيي ثزاي تزن سيگبر
 -8رٍش ٍ سجه سًذگي ػبدي خَد را تغييز دّيذ .سؼي وٌيذ هغبسُ
اي وِ اس آى سيگبر هي خزيذيذ را تغييز دّيذ .ثِ اتبق ًطيوي ٍ
سبلي غذا خَري وِ تؼذاد سيبدي در آًجب سيگبرهي وطٌذ ًزٍيذ.
سؼي وٌيذ يه وبري ثىٌيذ وِ هَجت تؼجت خَدتبى ضَد.
 -9ػذري ًيبٍريذ .خَد را درهَلؼيتي ثحزاًي لزار ًذّيذ  ،حتي
هَلؼيت ّبي خَة ،ثزاي ايٌىِ در تؼبرف يه سيگبر؛ هججَر ضَيذ
ثگَييذ هؼذرت هي خَاّن ًوي وطن.
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تَصيِ ّبيي ثزاي تزن سيگبر
-01خَد را درهبى وٌيذ  ،ايي ثسيبر هْن است .اگز هي تَاًيذ ،پَل
ّبيي وِ ثزاي خزيذ سيگبر هي پزداختيذ جوغ وٌيذ ٍ ثزاي خَد يه
چيش خبظ ثخزيذ ،وَچه يب ثشري فزلي ًوي وٌذ  ،چيشي وِ تب ثحبل
ًذاضتِ ايذ.
 -00هزالت هَاد غذايي ٍ تٌمالتي وِ هي خَريذ ثبضيذ .سؼي وٌيذ اس
غذاّبي چزة در هيبى ٍػذُ ّب استفبدُ ًىٌيذ .اگز ًيبس ثِ هيبى ٍػذُ
داريذ اس هيَُ ٍ سجشيجبت تبسُ ٍ آداهس ثذٍى لٌذ استفبدُ وٌيذ.
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تَصيِ ّبيي ثزاي تزن سيگبر
ّ -02ز رٍس ثذٍى سيگبر؛ رٍس خَة ٍ خجز خَثي است ثزاي للت
ضوب ،ثزاي ريِ ضوب ،ثزاي سالهتي ضوب ٍ ثزاي خبًَادُ ضوب.
 -03ثخبطز داضتِ ثبضيذ وِ ضوب هي تَاًيذ ّويطِ ثِ فزدي خبظ
ثب ضوبر تلفي ..................توبس ثگيزيذ  .اٍ فزدي است وِ ثِ
سيگبري ّب ووه هي وٌذ ٍ ثِ ايي تزتيت حوبيت ثيطتزي دريبفت
خَاّيذ ًوَد.
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تَصيِ ّبيي ثزاي تزن سيگبر
-04هصزف چبي يب لَُْ خَد را ًصف وٌيذ(سيزا ًَضيذى چبي يب لَُْ
ٍ ثخصَظ لَُْ هؼوَالً ثِ استؼوبل سيگبر هياًجبهذ) ٍ ثِ جبي آى
پيبدُرٍي وٌيذ يب يه ليَاى آثويَُ ثٌَضيذ.
 -05اگز هؼوَالً ٌّگبم هؼطل ضذى در تزافيه سٌگيي سيگبر
هيوطيذ ،ثِ جبي آى آداهس ثذٍى لٌذ يب آة ًجبت در هبضيي ٍ در
دستزس داضتِ ثبضيذ.
اس هحيطّبيي وِ پزدٍد ّستٌذ دٍري وٌيذ.
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تَصيِ ّبيي ثزاي تزن سيگبر
-06هىبىّبيي وِ ضوب را ثِ يبد سيگبر هياًذاسد دٍري
وٌيذ .ثِ خبطز داضتِ ثبضيذ ،توبيل ضذيذ ثِ سيگبر وطيذى
در سهبى تزن اػتيبد طجيؼي است.
-07سهبًي وِ ٍسَسِ هيضَيذ سيگبر ثىطيذ ،ثِ
هىبىّبيي ثزٍيذ وِ سيگبر وطيذى در آًجب هوٌَع است.
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تَصيِ ّبيي ثزاي تزن سيگبر
-08اگز هطىل ثي خَاثي داريذ ،لجل اس خَاة ووي هبست يب يه ليَاى
ضيز گزم ثٌَضيذ .ضيز ٍ هبست حبٍي هَادي ثِ ًبم تزيتَفبى است وِ
آرام ثخص ثَدُ ٍ ثزاي خَاثيذى ثْتز ثِ ضوب ووه هيوٌذ.
-09هيل ثِ سيگبر؛هؼوَالً چٌذ دليمِ اي ثيطتز طَل ًوي وطذ .سهبًي وِ
حس ًيبس ضذيذ ثِ وطيذى سيگبر هيوٌيذً ،فس ػويمي ثىطيذ ٍ سپس
يه ليَاى آة ثٌَضيذ؛ يب ايي وِ ووي ٍرسش وٌيذ ،يه ثستِ آداهس،
تىِّبي َّيج ،يب تىِّبي دارچيي را ثزاي هىيذى در دست داضتِ ثبضيذ.
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تَصيِ ّبيي ثزاي تزن سيگبر
داريذ ثِ ّذفتبى هيرسيذ!
-21ثزًبهِ خَد را اداهِ دّيذ .داريذ ثِ ًتيجِ هيرسيذ! در هَرد پيَستي ثِ يه ثبضگبُ
سالهتي فىز وٌيذ (اس پَلي وِ ثزاي خزيذ سيگبر صزف هيوزديذ استفبدُ وٌيذ) ثب دلت
در آيٌِ ثِ خَد ًگبُ وٌيذ ،ثِ دًذاى ّبي تويشتز ،پَست سبلن تز ٍ هَّبي ضفبف تز خَد
تَجِ وٌيذ.
هَاظت ثبضيذ ػَاهلي وِ ثبػث پسزفت ضوب هيضَد فزيجتبى ًذّذ :جز ٍ ثحث ،هؼطل
ضذى در تزافيه سٌگيي يب هاللبت دٍستبًي وِ ثؼذ اس هذتّب ضوب را ثِ رستَراى دػَت
هيوٌٌذ .در پبيبى ّفتِ ،هَفميت خَد را جطي ثگيزيذ ،اهب ثبس ّن هَاظت ثبضيذ .ثزاي
ثزخي افزاد هيل ٍ ػطص ضذيذ استؼوبل سيگبر ،سبلّب ثِ طَل هياًجبهذ.
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تَصيِ ّبيي ثزاي تزن سيگبر
-20ثزاي تزن سيگبر ثبيذ ايجبد اًگيشُ وزد .اًگيشُ يؼٌي
تالش ثزاي رسيذى فزد سيگبري ثِ ايٌىِ خَد ثخَاّذ ًِ
ديگزاى،
ثِ ػجبرت ديگز اطزافيبى تٌْب هي تَاًٌذ در ايجبد اًگيشُ ،ووه
وٌٌذُ ثبضٌذ ٍ ايي خَد فزد است وِ ثبيذ اًگيشُ را در خَد
ايجبد وٌذ.
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تَصيِ ّبيي ثزاي تزن سيگبر
درخَاست يبري اس دٍستبى
درتزن سيگبر ،اس دٍستبى خَد يبري ثطلجيذ .درست هبًٌذ
ٌّگبهي وِ وبر يب هطىلي داريذ ٍ اس دٍستبى خَد ووه هي
خَاّيذ ،در ايي سهيٌِ ّن اس دٍستبى خَد طلت يبري وٌيذ سيزا
ٍلتي ثبر هسئَليت وبري را ثب دٍستبى تمسين هي وٌيذ ،راحت
تز هطىل حل هي ضَد.
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تَصيِ ّبيي ثزاي تزن سيگبر
يىذيگز را در ايي راُ حوبيت وٌيذ.
اگز ّن سهبى ثب دٍستي ديگز تزن هي وٌيذ ،ثِ تمَيت اًگيشُ
خَد ووه وٌيذ ،يىذيگز را درن وزدُ ٍ در لحظبت سخت ثب
يىذيگز ّن صحجتي ٍ ّوفىزي وٌيذ .ثب ًمل ٍاًتمبل تجزثيبت
خَد ٍ ديگزاى ثِ يىذيگز ،در راُ تزن سيگبر لذم ّبي هحىن
ٍ هَثزي ثزداريذ.
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