
 

 پنج دقیقو راه حل برای بهبود افسردگی:

با مرحلو جدید  و ساز شی کرد و ساختزندگی ام کو وقتی زیادی باىم بودیم خودکتابستان گذشتو حقیقت زندگی ام دگرگون شد. شریک 
 . این ىمو باعث شد تا دچار افسردگی شدید شوم.شدزندگی برایم خیلی دشوار 

من بيترین دوست، عاشق و راز دار خویش را از دست دادم. ما نو تنيا برای فصل تابستان بلکو برای آینده پالن ىایی داشتیم. او یک 
 ه کو ىمو ما ىمرای آن عادت کرده بودیم با یک پلک زدن از بین رفت.دوست خوبی با پسر من بود. و ناگيان خانواد پسر داشت کو

تابستان خویش را با حالت دشوار روانی سپری نمودم، وجود فزیکی داشتم ولی مغزم پر از افکار منفعی بود و ىر لحظو این باعث 
 احساس ترس و وحشت ىمیشگی ام میشد.

 این زندگی جدید را نمیخواستم و وحشت زده آن بودمبا احساس نگرانی مطلق از خواب بیدار میشدم، من 

وز قبل بود. تا زمانیکو اینرا درک کردم "اگر در حالت کنونی خویش تغیرات نیاورم قادر بو این نخواىم بود تا از برایم ىر روز بدتر از ر 
 خیلی ساده بود. این پسرم مواظبت کنم" بنابرین یک صبح تصمیم گرفتم تا تغیر بیاورم و

 تی از خواب بیدار میشدم افکار منفعی و ترسناک خویش را با شکرگذاری و قدردانی جاگزین مینمودموق

سیل وحشت باالیم غلبو نمود. من برای پنج دقیقو در بستر خواب ماندم. بو اطاق خود نگاه کردم و روز اول، وقتی از خواب بیدار شدم 
 بودم آوردم. در فکرم پنج چیزی را  کو در ىمان لحظو سپاسگذارش

، ندارم، نیاز بو شستوشوی لباس ىا استآین فکر برایم یک ذریعو بود. آما من ىمان صبح سپاسگذار این بودم کو "تخت خوابم راحت 
 خارج شدم و بو روزم ادامو دادم. بسترمدرنيایت جمعو است، برای پسرم و برای قيوه." پس از آن از 

دم. بنابرین این کار را برای روز ىای متواتر انجام دادم تا و روزی رسید کو من بعد از برخواستن بيتر از روز ىای قبل بو  کمی آن روز
 ىیجانی برای شروع روز خود میبودم. ،از خواب بجای ترس

و من پروسو شکر گذاری را از مرحلو سطحی شروع کردم چونکو با  برای چیزىایی کو من سپاسگذار بودم در طول آن ماه ىا تغیر کرد
 وجود درد عاطفی نمیتوان سپاسگذار بود. اما بار ىا تکرار کردن آن برایم این را واضح ساخت کو من چقدر سپاسگذار ىستم.

آن سپاس گذار ىستید را بو ذىن پس ىرگاه پس از بیدار شدن با افکار ترسناک و آشفتو روبرو شدید پنج چیزی کو درىمان لحظو با 
 تان بیاورید. با تمرین متواتر سپاس گذاری میتوانید ذىنیت خویش را از منفعی بو مثبت تغیر دىید.
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