CARD 1 Front:

ﮐ ﺎر ت ﻓ ﻌ ﺎ ﻟ ﯾ ت ﮐ و د ﮐ ﺎ ن
ﻣ ﻘد ﻣ ﮫ
ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺷماﻧداز ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ) (World Vision Internationalو
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣرﺟﻊ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ )Centre for Reference
 (Psychosocial Supportﻣﺣﯾط دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﮐودک ) Child Friendly
 (Spaceرا در ﺳﺎل  ٢٠١٧راەاﻧدازی ﮐردﻧد .اﯾن ﮐﺎرﺗﮭﺎی ﻓﻌﺎﻟﯾت از ﻓﮭرﺳت
ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﻣوﺟود ﺑرای ﻣﺣﯾط دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﮐودک ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﯽﺷوﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﻋث رﻓﺎه
رواﻧﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑرای ﮐودﮐﺎن و ﺧﺎﻧوادەھﺎی ﻓرزﻧددار در ھﻧﮕﺎم ﺷﯾوع ﺑﯾﻣﺎری
ھﻣﮫﮔﯾری ﮐوﺋﯾد ١٩-ﻣﯽﺷود.
اﯾن ﮐﺎرﺗﮭﺎی ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑرای ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﻣﻧزل زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد و
دﺳﺗرﺳﯽ ﻣﺣدود ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﻣدرﺳﮫ و اوﻗﺎت ﻓراﻏت دارﻧد ،طراﺣﯽ ﺷدە
اﺳت .ﮐﻠﯾﮫ اﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﺻورت ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﯾﺎ در ﯾﮏ ﮔروه ﮐوﭼﮏ دو
ﺗﺎ ﺳﮫ ﻧﻔری در ﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ در ﻣﮑﺎن ﻣﻧﺎﺳب دﯾﮕری اﻧﺟﺎم ﺷود .اﯾن ﮐﺎرتھﺎ در
اﻧدازە  A5طراﺣﯽ ﺷدەاﻧد و ھم ﺑﮫ ﺻورت آﻧﻼﯾن و ھم ﺑﮫ ﺻورت ﻧﺳﺧﮫ
ﮐﺎﻏذی ﻣوﺟود اﺳت ﮐﮫ در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ در ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ارﺳﺎل
ﺧواھد ﺷد.
ﻣرﺟﻊ ﻣﻧﺑﻊ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی :ﻣﺣﯾط دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﮐودک ) Child Friendly Space at
 ،(Home Activity Cardsﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺷماﻧداز ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ) World
 (Vision Internationalو ﺳﺎزﻣﺎن ﻣرﺟﻊ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
) ،(Centre for Psychosocial Support Referenceﮐﭘﻧﮭﺎک،
٢٠٢٠
ﮐﭘﯽ راﯾت :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣرﺟﻊ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ )IFRC Reference
(Centre for Psychosocial Support
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CARD 2 Front:

ﺑرای واﻟدﯾن و ﺳرﭘرﺳﺗﺎن
ﺑرای واﻟدﯾن و ﺳرﭘرﺳﺗﺎن
اﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای طراﺣﯽ ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﮐودﮐﺎن ﺑﺗواﻧﻧد از آن ﻟذت ﺑﺑرﻧد،
از ﻧظر ﻋﺎطﻔﯽ ﺳﺎﻟم ﺑﻣﺎﻧﻧد و ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﺟدﯾدی را ﺗﻣرﯾن ﮐﻧﻧد.

CARD 2 Front:

ﺑرای واﻟدﯾن و ﺳرﭘرﺳﺗﺎن
ﺑرای واﻟدﯾن و ﺳرﭘرﺳﺗﺎن

ﺑﺎزی ﺑرای رﻓﺎه ﮐودﮐﺎن ﺗﻌﯾﻧنﮐﻧﻧدە اﺳت .ﺑﮭﺗرﯾن ﺷﮑل ﻣﻣﮑن ﺑرای ﺑﺎزی
زﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﮐودک ﺧودش ﻣﯾﮕوﯾد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯾﺧواھد ﺑﺎزی ﮐﻧد .ﺑﮫ ﯾﺎد
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﮐودﮐﺎن ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺳن و ﺗواﻧﺎﯾﯽھﺎی ﺧود ﻣﺗﻔﺎوت ھﺳﺗﻧد.

اﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای طراﺣﯽ ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﮐودﮐﺎن ﺑﺗواﻧﻧد از آن ﻟذت ﺑﺑرﻧد،
از ﻧظر ﻋﺎطﻔﯽ ﺳﺎﻟم ﺑﻣﺎﻧﻧد و ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﺟدﯾدی را ﺗﻣرﯾن ﮐﻧﻧد.

ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯾﮑﻧﯾم ﺑرای ﻓرزﻧدﺗﺎن در ﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﺟﺎھﺎی ﻣﻧﺎﺳب دﯾﮕر وﻗت ﺧود را
ﺻرف اﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ ﮐﻧﯾد .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﮐودک ﺑﯾﺳﺗر اﺣﺳﺎس ﻣراﻗﺑت و اﻧﮕﯾزه
ﺧواھد ﮐرد.

ﺑﺎزی ﺑرای رﻓﺎه ﮐودﮐﺎن ﺗﻌﯾﻧنﮐﻧﻧدە اﺳت .ﺑﮭﺗرﯾن ﺷﮑل ﻣﻣﮑن ﺑرای ﺑﺎزی
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داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﮐودﮐﺎن ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺳن و ﺗواﻧﺎﯾﯽھﺎی ﺧود ﻣﺗﻔﺎوت ھﺳﺗﻧد.

ﻗﺑل از ﺷروع اﻧﺟﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ ،ﮐﻣﯽ ﺑﺎ ﻓرزﻧد ﯾﺎ ﻓرزﻧدان ﺧود ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ
او ﮔﻔﺗﮫ ﺷود ﮐﮫ ﭼﮫ ﻓﮑر و ﻧظری دارﻧد .ﮐودﮐﺎن را ھﻧﮕﺎم ﺑﺎزی ﺗﺷوﯾق ﮐﻧﯾد و
ﺑﺎزﺧورد ﻣﺛﺑﺗﯽ از ﺧود ﻧﺷﺎن دھﯾد.

ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯾﮑﻧﯾم ﺑرای ﻓرزﻧدﺗﺎن در ﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﺟﺎھﺎی ﻣﻧﺎﺳب دﯾﮕر وﻗت ﺧود را
ﺻرف اﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ ﮐﻧﯾد .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﮐودک ﺑﯾﺳﺗر اﺣﺳﺎس ﻣراﻗﺑت و اﻧﮕﯾزه
ﺧواھد ﮐرد.

ﺑﻌد از اﺗﻣﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾت ،ﺑﺎ ﮐودک ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل در ﻣورد :اﻟف( اﯾن
را ﭼﮕوﻧﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﮐردﯾد؟ ب( از اﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾت ﭼﮫ ﭼﯾزی را دوﺳت داﺷﺗﯾد ج( ﭼﮫ
ﭼﯾزی در ﻣورد ﯾﮑدﯾﮕر ﯾﺎ اﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐﺷف ﮐردﯾد؟
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ﺑﻌد از اﺗﻣﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾت ،ﺑﺎ ﮐودک ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل در ﻣورد :اﻟف( اﯾن
را ﭼﮕوﻧﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﮐردﯾد؟ ب( از اﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾت ﭼﮫ ﭼﯾزی را دوﺳت داﺷﺗﯾد ج( ﭼﮫ
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CARD 3 Front

ﺑ ر ا ی و ا ﻟ د ﯾن و ﺳ ر ﭘ ر ﺳ ﺗ ﺎ ن
ﺑ ر ا ی و ا ﻟ د ﯾن و ﺳ ر ﭘ ر ﺳ ﺗ ﺎ ن
اﮔر ﻧﮕران اﯾن ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ ﮐودک ﻣﻣﮑن اﺳت از ﻧظر ﺟﺳﻣﯽ ﯾﺎ روﺣﯽ آﺳﯾب
ﺑﺑﯾﻧد ،ﻓﻌﺎﻟﯾت را ﻣﺗوﻗف ﮐﻧﯾد و ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﮐﻣﮏ ﺑﺎﺷﯾد .در ﺻورت ﻟزوم ،
ﻣﯾﺗواﻧﯾد:
• ﺑﺎ اﻓراد دوﻟﺗﯽ ﯾﺎ ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻣﺣﻠﯽ ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد
• ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣؤﺳﺳﮫ ﯾﺎ ادارە ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﮐودﮐﺎن از طرﯾق ﺗﻠﻔن ﯾﺎ اﯾﻣﯾل ﺗﻣﺎس
ﺑﮕﯾرﯾد
• ﺑﺎ ﭘﻠﯾس ﻣﻧطﻘﮫ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد
• ﻧزد ﺧدﻣﺎت اﻣدادی ھﻣﺎﻧﻧد ادارە ﺣﻣﺎﯾت از ﮐودﮐﺎن ،ﻧﺎو ) ،(NAVدﮐﺗر
ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﯾﺎ ادارە ﺑﮭداﺷت ﻣﺣﻠﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﮐﻧﯾد

ﻧﮕران ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐودﮐﺗﺎن آﺳﯾب ﺑرﺳﺎﻧﯾد:
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• ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺧص ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد ﺧود در ﻣورد اﺣﺳﺎﺳﺗﺎن ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد
• ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ آرام ﻣﯾﺷوﯾد از اﯾن ﺷراﯾط ﺧود را دور ﮐﻧﯾد .ﺑرﺧورد ﺑﺎ
ﮐودﮐﺎن ﻓﻘط وﻗﺗﯽ آرام ھﺳﺗﯾد ،ھرﮔز ﮐودک را ﮐﺗﮏ ﻧزﻧﯾد.

ﻧﮕران ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐودﮐﺗﺎن آﺳﯾب ﺑرﺳﺎﻧﯾد:
• ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺧص ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد ﺧود در ﻣورد اﺣﺳﺎﺳﺗﺎن ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد
• ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ آرام ﻣﯾﺷوﯾد از اﯾن ﺷراﯾط ﺧود را دور ﮐﻧﯾد .ﺑرﺧورد ﺑﺎ
ﮐودﮐﺎن ﻓﻘط وﻗﺗﯽ آرام ھﺳﺗﯾد ،ھرﮔز ﮐودک را ﮐﺗﮏ ﻧزﻧﯾد.

3

ﭘ ﺷ ﺗﯾﺑ ﺎ ﻧﯽ ﻣﺎﺑﯾن اﻧﺳ ﺎن
ﻗواﻧ ﯾن اﺳ ﺎﺳ ﯽ
ﻗواﻧ ﯾن ﭘﺎﯾﮫ و اﺳ ﺎﺳ ﯽ
ﻟوازم :ﻣداد و ﮐﺎﻏذ

CARD
4 Front:
CARD
4 Front:

ﭘ ﭘﺷﺷﺗﺗﯾﯾﺑﺑﺎﺎﻧﻧﯽﯽ ﻣﺎﻣﺑﺎﯾﺑﯾن انﻧ اﺳﻧﺎنﺳﺎن
ﻗﻗووااﻧﻧﯾﯾننا اﺳﺎﺳﺎﺳﯽﺳﯽ
ﻗواﻧ ﯾن ﭘﺎﯾﮫ و اﺳ ﺎﺳ ﯽ
ﺳذﺎﺳﯽ
ﻗواﻧ ﯾن ﭘﺎﯾﮫ و ا
ﻟوازم :ﻣداد و ﮐﺎﻏ
ﻟوازم :ﻣداد و ﮐﺎﻏذ

• ﻗﺑل از ﺷروع اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﺎرﺗﮭﺎی ﻓﻌﺎﻟﯾت ،ﺑرﺧﯽ از ﻗواﻧﯾن ﭘﺎﯾﮫ و اﺳﺎﺳﯽ را
ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.
• اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده را ﮐﮫ ﻣﯾﺧواھﻧد از ﮐﺎرﺗﮭﺎی ﻓﻌﺎﻟﯾت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد را ﺟﻣﻊ
ﮐﻧﯾد.
• از ھﻣﮫ ﺑﺧواھﯾد ﻗواﻧﯾﻧﯽ را ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد دھﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ھﻣﮫ ﺑرای اﻧﺟﺎم ﺳرﮔرﻣﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯾت آن را رﻋﺎﯾت ﻛﻧﻧد .ﭼﻧﯾن ﻗواﻧﯾﻧﯽ ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ﻣﯾﺗواﻧﻧد اﯾن ﻣوارد
ﺑﺎﺷﻧد :ﮔوش دادن ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ،اﺣﺗرام ﺑﮕذارﯾد اﮔر ﮐﺳﯽ ﻧﺗواﻧﺳت ھﻣراھﯽ
ﮐﻧد ،ﺗﻘﻠب ﻧﮑﻧﻧد.
• در ﻣورد اﯾن ﻗواﻧﯾن ﺑﺎ ھم ﺗواﻓق ﮐﻧﯾد و ان را ﯾﺎدداﺷت ﮐﻧﯾد.
• ﺿﻣن اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﺎرﺗﮭﺎی ﻓﻌﺎﻟﯾت ،اﯾن ﻗواﻧﯾن را ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﯾﺎدآوری ﮐﻧﯾد.

• ﻗﺑل از ﺷروع اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﺎرﺗﮭﺎی ﻓﻌﺎﻟﯾت ،ﺑرﺧﯽ از ﻗواﻧﯾن ﭘﺎﯾﮫ و اﺳﺎﺳﯽ را
ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.
• اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده را ﮐﮫ ﻣﯾﺧواھﻧد از ﮐﺎرﺗﮭﺎی ﻓﻌﺎﻟﯾت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد را ﺟﻣﻊ

• ﻗﺑل ا ﮐزﻧﯾد.ﺷروع اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﺎرﺗﮭﺎی ﻓﻌﺎﻟﯾت ،ﺑرﺧﯽ از ﻗواﻧﯾن ﭘﺎﯾﮫ و اﺳﺎﺳﯽ را
ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.
•

• از ھﻣﮫ ﺑﺧواھﯾد ﻗواﻧﯾﻧﯽ را ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد دھﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ھﻣﮫ ﺑرای اﻧﺟﺎم ﺳرﮔرﻣﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯾت آن را رﻋﺎﯾت ﻛﻧﻧد .ﭼﻧﯾن ﻗواﻧﯾﻧﯽ ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ﻣﯾﺗواﻧﻧد اﯾن ﻣوارد
یﻧد:ﺧﺎﮔﻧوواشدهدادرنا ﺑﮐﮫﮫﯾﮑﻣدﯾﯾﮕﺧرو،ا اھﻧﺣﺗدراامزﺑﮕﮐذﺎاررﯾﺗدﮭ اﺎﮔیر ﻓﮐﻌﺳﺎﻟﯽﯾ ﻧﺗتواﻧاﺳﺳﺗتﻔﺎھدهﻣراﮐﻧھﻧﯽد
اﻋﺿﺎ
ﺑﺎﺷ
ﮐﻧﯾد .ﮐﻧد ،ﺗﻘﻠب ﻧﮑﻧﻧد.

را ﺟﻣﻊ

• از• ھﻣدﮫر ﺑﻣوﺧرودا اھﯾﯾند ﻗﻗواوﻧاﯾﻧنﯾﻧﺑﺎﯽھمراﺗواﭘﻓﯾقﺷﻧﮐﻧﮭﯾﺎدد ود اھنﻧدراﮐﯾﺎﮫددﺑاﺎﯾﺷدتھﮐﻧﻣﯾﮫد .ﺑرای اﻧﺟﺎم ﺳرﮔرﻣﯽ
ی ﯾﻧﮑﻣدﯾوﮕﻧرﮫ ﯾﺎﻣدﯾآﺗووراﻧیﻧدﮐﻧاﯾﯾد.ن ﻣوارد
ﻓﻌﺎ•ﻟﯾت
راﺑﮫ
واﻗﻧﯾوﻧاﻧﯾﯽن ﺑرا
ن اﻗﯾن
ﭼﯾﻧﯾت،
ترﺗﻛﮭﻧﺎﻧید.ﻓﻌﺎﻟ
ﻋﺎزﯾ ﮐﺎ
رﺗاﻔﺎدره ا
ن اﺳ
ﺿ آﻣن
ﺑﺎﺷﻧد :ﮔوش دادن ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ،اﺣﺗرام ﺑﮕذارﯾد اﮔر ﮐﺳﯽ ﻧﺗواﻧﺳت ھﻣراھﯽ
ﮐﻧد ،ﺗﻘﻠب ﻧﮑﻧﻧد.
• در ﻣورد اﯾن ﻗواﻧﯾن ﺑﺎ ھم ﺗواﻓق ﮐﻧﯾد و ان را ﯾﺎدداﺷت ﮐﻧﯾد.
• ﺿﻣن اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﺎرﺗﮭﺎی ﻓﻌﺎﻟﯾت ،اﯾن ﻗواﻧﯾن را ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﯾﺎدآوری ﮐﻧﯾد.
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ﭘ ﺷ ﺗﯾﺑ ﺎ ﻧﯽ ﻣﺎﺑﯾن اﻧﺳ ﺎن
اﺳ ﺎﻣﯽ ﻣﺎ
اﺳ ﺎﻣﯽ ﻣﺎ

CARD 5 Front:

CARD 4 Front:

ﭘ ﭘﺷﺷﺗﺗﯾﯾﺑﺑﺎﺎﻧﻧﯽﯽﻣﺎﻣﺑﺎﯾﺑنﯾ اﻧنﺳاﺎﻧنﺳﺎن
ﻗواﻧ ﯾن اﺳ ﺎ
ﯽﺳﻣﯽﺎ
اﺳ ﺎﻣ
ﻗواﻧ ﯾن ﭘﺎﯾﮫ و اﺳ ﺎﺳ ﯽ
اﺳ ﺎﻣﯽ ﻣﺎ
ﻟوازم :ﻣداد و ﮐﺎﻏذ

ﻟوازم :ﺗﮑﮫھﺎی ﻣﻘوا ،ﻗﻠم و ﺳﻧﺟﺎق ﻗﻔﻠﯽ
• از دﯾﮕران در ﺧﺎﻧواده ﺑﺧواھﯾد ﮐﮫ درﻣورد ﻧﺎم ﺷﻣﺎ ﭼﯾزی ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮕوﯾﻧد.
ﺑﭘرﺳﯾد ﮐﮫ ﭼرا آن ﻧﺎم را اﻧﺗﺧﺎب ﮐردﻧد.
• روی ﯾﮏ ﺑرﮔﮫ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺗﮑﮫ ﻣﻘواﯾﯽ ،ﻧﺎم ﺧود را در ﯾﮏ طرف آن ﺑﻧوﯾﺳﯾد.
و در ﭘﺷت آن ﻣﻌﻧﯽ و ﻣﻔﮭوم آن ﻧﺎم را ﺑﻧوﯾﺳﯾد.
• ﻧﺎم ﺧود را ﺗزﺋﯾن ﮐﻧﯾد .از ﻣداد رﻧﮕﯽ ،ﺑرﯾدەھﺎی ﻣﺟﻼت و ﺟراﯾد،
ﺑرﭼﺳبھﺎ ﯾﺎ ﻣوارد دﯾﮕری ﮐﮫ در اﺧﺗﯾﺎر دارﯾد اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
• ﮐﺎرت ﻧﺎم ﺧود را ﺑﮫ اﻋﺿﺎی دﯾﮕر ﺧﺎﻧوادە ﻧﺷﺎن دھﯾد و از آﻧﮭﺎ ﺑﭘرﺳﯾد ﮐﮫ
آﯾﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑرای آﻧﮭﺎ ھم ﮐﺎرت ﻧﺎﻣﺷﺎن را ﺗزﺋﯾن ﮐﻧﯾد.
• داﺳﺗﺎﻧﮭﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﻧﺎم اﻓراد دﯾﮕر ﺑﯾﺎﺑﯾد و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﮐﺎرتھﺎی ﻧﺎم
را درﺳت ﮐﻧﻧد.
• ﺗﻣﺎم اﻓراد ﺧﺎﻧواده ﻣﯽﺗواﻧﻧد در ﯾﮏ روز ﺧﺎص ﮐﺎرت ﻧﺎم ﺧود را ﺑر روی
ﺑدﻧﺷﺎن ﻧﺻب ﮐﻧﻧد.
CARD 6 Front:

• ﻗﺑل از ﺷروع اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﺎرﺗﮭﺎی ﻓﻌﺎﻟﯾت ،ﺑرﺧﯽ از ﻗواﻧﯾن ﭘﺎﯾﮫ و اﺳﺎﺳﯽ را
ظﯾھمﺎ ﮐﻧ
یﯾد.ﻣﻘوا ،ﻗﻠم و ﺳﻧﺟﺎق ﻗﻔﻠﯽ
ﻟوازم :ﺗ ﺗﻧﮑﮫ
• اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده را ﮐﮫ ﻣﯾﺧواھﻧد از ﮐﺎرﺗﮭﺎی ﻓﻌﺎﻟﯾت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد را ﺟﻣﻊ

• از دﯾﮐﻧﯾﮕد.ران در ﺧﺎﻧواده ﺑﺧواھﯾد ﮐﮫ درﻣورد ﻧﺎم ﺷﻣﺎ ﭼﯾزی ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮕوﯾﻧد.
ﺑﭘرﺳﯾد ﮐﮫ ﭼرا آن ﻧﺎم را اﻧﺗﺧﺎب ﮐردﻧد.
•

• از ھﻣﮫ ﺑﺧواھﯾد ﻗواﻧﯾﻧﯽ را ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد دھﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ھﻣﮫ ﺑرای اﻧﺟﺎم ﺳرﮔرﻣﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯾت آن را رﻋﺎﯾت ﻛﻧﻧد .ﭼﻧﯾن ﻗواﻧﯾﻧﯽ ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ﻣﯾﺗواﻧﻧد اﯾن
ﮏ ﻣطوارردف آن
روی ﯾﮏ ﺑرﮔﮫ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺗﮑﮫ ﻣﻘواﯾﯽ ،ﻧﺎم ﺧود را در ﯾ
ﺑﺎﺷﻧد :ﮔوش دادن ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ،اﺣﺗرام ﺑﮕذارﯾد اﮔر ﮐﺳﯽ ﻧﺗواﻧﺳت ھﻣراھﯽ
تبآ ﻧنﮑﻧﻧﻣد.ﻌﻧﯽ و ﻣﻔﮭوم آن ﻧﺎم را ﺑﻧوﯾﺳﯾد.
و درﮐﻧﭘد،ﺷﺗﻘﻠ

ﺑﻧوﯾﺳﯾد.

رﻧوﮕان
ﺧرودﻣورراد اﺗﯾزنﺋﯾﻗوناﻧﯾﮐنﻧﯾﺑﺎد.ھما ﺗزواﻓﻣدقادﮐﻧﯾد
• ﻧﺎ•م د
ﯽ،راﺑ ﯾﺎرﯾدداەﺷھﺎتیﮐﻧﯾدﻣ.ﺟﻼت و ﺟراﯾد،
.
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ﺑ•رﭼﺿﻣن اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﺎرﺗﮭﺎی ﻓﻌﺎﻟﯾت ،اﯾن ﻗواﻧﯾن را ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﯾﺎدآوری ﮐﻧﯾد.

• ﮐﺎرت ﻧﺎم ﺧود را ﺑﮫ اﻋﺿﺎی دﯾﮕر ﺧﺎﻧوادە ﻧﺷﺎن دھﯾد و از آﻧﮭﺎ ﺑﭘرﺳﯾد ﮐﮫ
آﯾﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑرای آﻧﮭﺎ ھم ﮐﺎرت ﻧﺎﻣﺷﺎن را ﺗزﺋﯾن ﮐﻧﯾد.
• داﺳﺗﺎﻧﮭﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﻧﺎم اﻓراد دﯾﮕر ﺑﯾﺎﺑﯾد و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﮐﺎرتھﺎی ﻧﺎم
را درﺳت ﮐﻧﻧد.
4

• ﺗﻣﺎم اﻓراد ﺧﺎﻧواده ﻣﯽﺗواﻧﻧد در ﯾﮏ روز ﺧﺎص ﮐﺎرت ﻧﺎم ﺧود را ﺑر روی
ﺑدﻧﺷﺎن ﻧﺻب ﮐﻧﻧد.
CARD 6 Front:

5

ﯾﺎدﮔﯾری اﺣﺳﺎﺳﯽ
ﭼرخ اﺣ ﺳ ﺎﺳﺎت
ﭼرخ اﺣ ﺳ ﺎﺳﺎت

ﺳﺎﺳﯽ
ی ااﺣﺣﺳﺎ
ﺳﯽ
ﯾﺎﯾدﺎدﮔﯾﮔﯾرری
ﭼﭼررخخ ااﺣﺣﺳﺳﺎﺎﺳﺎﺳﺎتت
ﭼرخ اﺣ ﺳ ﺎﺳﺎت
ﭼرخ اﺣ ﺳ ﺎﺳﺎت

ﻟوازم :دو ﺗﮑﮫ ﻣﻘوا ،ﻣداد رﻧﮕﯽ و ﮔﯾرە ﮐﺎﻏذ
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• ﯾﮏ داﯾرە ﺟدﯾد ﺑﮑﺷﯾد و ﺑﮫ ھﻣﺎن روش آن را ﺑﮫ ﺷش ﻗﺳﻣت ﺗﻘﺳﯾم ﮐﻧﯾد.
تز ﻓاﻌﺣﺎﻟﺳﺎﯾﺳﺎ
ﺧﺎﻧاﯾﯾدنﺗﺎ ﯾﮐﺎﮑرﯽ ا
ررهﮐ ﺑﮫﺎﻻدررا ﻗدﺳرﻣﭼر
ھﻣﺎﻧ•طوداﯾ
تتﻧ دﺷاﺎﯾرنه ﭘدﺎاﯾﯾدهن رﺷادﻧهﺷﺎانﺳت ،ﯾﮏ
تخﺟﺑﻠﭼوری
دھد.
ﺑﺧش از داﯾره را ﺑرش دھﯾد .داﯾره ﺷﻣﺎره دو را روی داﯾره ﺷﻣﺎره ﯾﮏ
لراﮐدﻧﯾردا.ﺑﺎ
ﺻ اﻓ
ﮕرو ﺳوﺎﯾر
ﻏدذ ﺗﺎازھرﻣرروﮐززا ﺑﺣﮫﺳﺎﯾسﮑدﺷﯾﻣﺎ
رﺎەدهﮐﺎﮐﻧﯾ
راﺳﺎﺑﺎت اﮔﯾﺳﺗﻔ
ﻗرار• د اھزﯾدﭼروﺧآﮫﻧ اﮭﺎﺣﺳﺎ
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• از ﭼرﺧﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ھر روز اﺣﺳﺎس ﺷﻣﺎ و ﺳﺎﯾر اﻓراد را ﺑﺎ
آن ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد .ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ھﯾﭻ اﺣﺳﺎﺳﯽ "اﺷﺗﺑﺎه" ﯾﺎ "درﺳت"
ﻧﯾﺳت.

Happy
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• ﭼرﺧﮫ اﺣﺳﺎس ﺧود را آﻧطور ﮐﮫ دوﺳت دارﯾد رﻧﮓ ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﺗزﺋﯾن ﮐﻧﯾد.
3
4
8
9

• داﯾره ﺑﺎﻻ را در ﭼرخ ﺑﭼرﺧﺎﻧﯾد ﺗﺎ ﯾﮑﯽ از اﺣﺳﺎﺳﺎت داﯾره ﭘﺎﯾﯾن را ﻧﺷﺎن
دھد.

•

1

• ﭼرﺧﮫ اﺣﺳﺎس ﺧود را آﻧطور ﮐﮫ دوﺳت دارﯾد رﻧﮓ ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﺗزﺋﯾن ﮐﻧﯾد.

Happy

ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻗﺳﻣت ﺟﻠوی اﯾن ﮐﺎرت ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻧﺷﺎن داده ﺷده اﺳت ،ﯾﮏ
ﺳﺎو ر
ﺳهﺎ د
ﺣﺎر
ز.ﯾدداﯾﮐرهﮫ اﺷﻣ
ش اﯾﺎز دﺷاﯾﮑرهلراﺳﺑﺎدرهشﺑ دﺳھﺎﯾد
یرداﯾﮐرﻧهﺎ ﺷرﻣآﺎرنه ﯾﮐﻠﮏﻣﮫ ﺑرای
تا رراو د
ﯾﮏ ﺗرﺑﺳﺧﯾم
ترﺑﯾدﺎھﯾند ﮐوﻧآدﻧ.ﮭﺎ را ﺑﺎ ﮔﯾرە ﮐﺎﻏذ از ﻣرﮐز ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر وﺻل ﮐﻧﯾد.
اﺣﺳﺎﺳﺎﻗرا
A
f

• ﯾﮏ داﯾرە ﺟدﯾد ﺑﮑﺷﯾد و ﺑﮫ ھﻣﺎن روش آن را ﺑﮫ ﺷش ﻗﺳﻣت ﺗﻘﺳﯾم ﮐﻧﯾد.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻗﺳﻣت ﺟﻠوی اﯾن ﮐﺎرت ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻧﺷﺎن داده ﺷده اﺳت ،ﯾﮏ
ﺑﺧش از داﯾره را ﺑرش دھﯾد .داﯾره ﺷﻣﺎره دو را روی داﯾره ﺷﻣﺎره ﯾﮏ
ﻗرار دھﯾد و آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﮔﯾرە ﮐﺎﻏذ از ﻣرﮐز ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر وﺻل ﮐﻧﯾد.

• داﯾرەای را روی ﯾﮏ ﺗﮑﮫ ﻣﻘوا ﺑﮑﺷﯾد و دﻗﯾﻘﺎ آن را ﺑرش دھﯾد .داﯾره را ﺑﮫ
رﮫﺑﺑﺧرای
ھﻠﻣ
ﮏﺳﺗﺎﻘتﺳﯾرما دﮐﻧرﯾﮐدﻧ.ﺎرد آرن ﮐ
ھﯾﺎدیﮐﮫﮐاﯾﺣﺳﺎ
ﺷﮑﻣلﺎﻧﻧﺳﺎددهﺗ ﺑﮑﺳﮫﺎز
ﮏﺗ
ش ،ﻧﺎم
ترﻣﺳﯾﺳمﺎ ﯾﺎوی
ﺷش• ﻗ ﯾﺳﻣ
تﻠ ﺑﯾﺎ
فنرﮐاﻧدﺑ.ﻧوﯾﺳﯾد :ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ،ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت ،اﻧزﺟﺎر ،وﺣﺷت،
اﺣﺳﺎﺳﺎاﺣتﺳﺎﻣﺳﺎﺧﺗ
ﯽدﯾ.د ﺑﮑﺷﯾد و ﺑﮫ ھﻣﺎن روش آن را ﺑﮫ ﺷش ﻗﺳﻣت ﺗﻘﺳﯾم ﮐﻧﯾد.
ﺣﺗﺟ
رﯾارە
ﺗﻌﺟ•ب ﯾوﮏﻧﺎدا

a calm
Use
down jar

• ﯾﮏ ﺗرﺳﯾم ﯾﺎ ﺷﮑل ﺳﺎده ﺑﺳﺎزﯾد ﮐﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎت را در ﮐﻧﺎر آن ﮐﻠﻣﮫ ﺑرای
اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.

ﻟوازم:

• داﯾرەای را روی ﯾﮏ ﺗﮑﮫ ﻣﻘوا ﺑﮑﺷﯾد و دﻗﯾﻘﺎ ً آن را ﺑرش دھﯾد .داﯾره را ﺑﮫ
ﺷش ﻗﺳﻣت ﻣﺳﺎوی ﻣﺎﻧﻧد ﺗﮑﮫھﺎی ﮐﯾﮏ ﺗﻘﺳﯾم ﮐﻧﯾد .در ھر ﺑﺧش ،ﻧﺎم
دو ﺗﮑﮫ ﻣﻘوا ،ﻣداد رﻧﮕﯽ و ﮔﯾرە ﮐﺎﻏذ
اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣﺧﺗﻠف را ﺑﻧوﯾﺳﯾد :ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ،ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت ،اﻧزﺟﺎر ،وﺣﺷت،
ﺗﻌﺟب و ﻧﺎراﺣﺗﯽ.
ً

Sad

• داﯾرەای را روی ﯾﮏ ﺗﮑﮫ ﻣﻘوا ﺑﮑﺷﯾد و دﻗﯾﻘﺎ ً آن را ﺑرش دھﯾد .داﯾره را ﺑﮫ
ﺷش ﻗﺳﻣت ﻣﺳﺎوی ﻣﺎﻧﻧد ﺗﮑﮫھﺎی ﮐﯾﮏ ﺗﻘﺳﯾم ﮐﻧﯾد .در ھر ﺑﺧش ،ﻧﺎم
اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣﺧﺗﻠف را ﺑﻧوﯾﺳﯾد :ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ،ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت ،اﻧزﺟﺎر ،وﺣﺷت،
ﺗﻌﺟب و ﻧﺎراﺣﺗﯽ.

ﻟوازم :دو ﺗﮑﮫ ﻣﻘوا ،ﻣداد رﻧﮕﯽ و ﮔﯾرە ﮐﺎﻏذ

•

آن ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد .ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ھﯾﭻ اﺣﺳﺎﺳﯽ "اﺷﺗﺑﺎه" ﯾﺎ "درﺳت"
ﭼرﺧﮫ ﻧاﯾﺣﺳﺳتﺎ.س ﺧود را آﻧطور ﮐﮫ دوﺳت دارﯾد رﻧﮓ ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﺗزﺋﯾن

ﮐﻧﯾد.

• داﯾره ﺑﺎﻻ را در ﭼرخ ﺑﭼرﺧﺎﻧﯾد ﺗﺎ ﯾﮑﯽ از اﺣﺳﺎﺳﺎت داﯾره ﭘﺎﯾﯾن را ﻧﺷﺎن
6
دھد.
• از ﭼرﺧﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ھر روز اﺣﺳﺎس ﺷﻣﺎ و ﺳﺎﯾر اﻓراد را ﺑﺎ
آن ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد .ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ھﯾﭻ اﺣﺳﺎﺳﯽ "اﺷﺗﺑﺎه" ﯾﺎ "درﺳت"
ﻧﯾﺳت.

6

ﻣوارد ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد
اﺣ ﺳ ﺎﺳ ﺎت
ﻣوارد ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد
اﺣ ﺳ ﺎﺳ ﺎت

CARD 7 Front:

ری
ﯾﺎﯾﺎددﮔﮔﯾﯾر
ی ااﺣﺣﺳﺎﺳﺳﺎﯽﺳﯽ
ﭼرخ اﺣ ﺳ ﺎﺳﺎت
ﻣوارد ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد
ﭼرخ اﺣ ﺳ ﺎﺳﺎت
اﺣ ﺳ ﺎﺳ ﺎت
ﻣوارد ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد
اﺣ ﺳ ﺎﺳ ﺎت

ﻟوازم :دو ﺗﮑﮫ ﻣﻘوا ،ﻣداد رﻧﮕﯽ و ﮔﯾرە ﮐﺎﻏذ

ﻟوازم :ﭼرﺧﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﺎرت ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺷﻣﺎره  ،٦ﻗﻠم و
ﮐﺎﻏذ آن را درﺳت ﮐﻧﯾد.

• داﯾرەای را روی ﯾﮏ ﺗﮑﮫ ﻣﻘوا ﺑﮑﺷﯾد و دﻗﯾﻘﺎ ً آن را ﺑرش دھﯾد .داﯾره را ﺑﮫ
ﺷش ﻗﺳﻣت ﻣﺳﺎوی ﻣﺎﻧﻧد ﺗﮑﮫھﺎی ﮐﯾﮏ ﺗﻘﺳﯾم ﮐﻧﯾد .در ھر ﺑﺧش ،ﻧﺎم
اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣﺧﺗﻠف را ﺑﻧوﯾﺳﯾد :ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ،ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت ،اﻧزﺟﺎر ،وﺣﺷت،
ﺗﻌﺟب و ﻧﺎراﺣﺗﯽ.

• ﺑﮫ ھر ﺷش اﺣﺳﺎس در ﭼرﺧﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد.
ﺑﮫ اﯾن ﻓﮑر ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﭼﮫ ﺷراﯾطﯽ ﺑﺎﻋث ﻣﯽﺷود ﺗﺎ ﻓرد ھر ﯾﮏ از اﯾن اﺣﺳﺎﺳﺎت
را در ﭼرخ اﺣﺳﺎس ﮐﻧد.
• ﯾﮏ ﺑﺎزی ﮐوﭼﮏ درﺳت ﮐﻧﯾد و دﯾﮕران را وادار ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺣدس ﺑزﻧﻧد ﭼﮫ
اﺣﺳﺎﺳﯽ را ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻧﯾد.
• ﺑﺎزی ﮐردن اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣﺗﻔﺎوت را ﻋوض ﮐﻧﯾد ﺑﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ھﻣﮫ دوﺑﺎرە ﺑﺗواﻧﻧد
ھر ﺷش اﺣﺳﺎس را ﻣﺗوﺟﮫ ﺷوﻧد و اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮕوﻧﮫ اﻧﺳﺎن ﻣﯾﺗواﻧد آﻧﮭﺎ را ﻧﺷﺎن
دھد.

• ﯾﮏ ﺗرﺳﯾم ﯾﺎ ﺷﮑل ﺳﺎده ﺑﺳﺎزﯾد ﮐﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎت را در ﮐﻧﺎر آن ﮐﻠﻣﮫ ﺑرای
اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.

ﻟوازم :ﭼرﺧﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﺎرت ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺷﻣﺎره  ،٦ﻗﻠم و
• ﯾﮏ داﯾرە ﺟدﯾد ﺑﮑﺷﯾد و ﺑﮫ ھﻣﺎن روش آن را ﺑﮫ ﺷش ﻗﺳﻣت ﺗﻘﺳﯾم ﮐﻧﯾد.
روﺳرتﮐﮫﮐدﻧﯾردﻗ.ﺳﻣت ﺟﻠوی اﯾن ﮐﺎرت ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻧﺷﺎن داده ﺷده اﺳت ،ﯾﮏ
ﮐﺎﻏذ آن رھاﻣﺎدﻧط
ﺑﺧش از داﯾره را ﺑرش دھﯾد .داﯾره ﺷﻣﺎره دو را روی داﯾره ﺷﻣﺎره ﯾﮏ
ﻗرار دھﯾد و آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﮔﯾرە ﮐﺎﻏذ از ﻣرﮐز ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر وﺻل ﮐﻧﯾد.

• ﺑﮫ

ﮓد.ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﺗزﺋﯾن ﮐﻧﯾد.
ﭼ آرﻧط
ر را
س ﺧدود
شﺧﮫا اﺣﺣﺳﺳﺎﺎس
ھ•ر ﺷﭼر
ﺧوﮫرا ﮐﺣﮫﺳدﺎوﺳﺳﺎتتداﻧرﯾﮕﺎدهرﻧﮐﻧﯾ

• داﯾره ﺑﺎﻻ را در ﭼرخ ﺑﭼرﺧﺎﻧﯾد ﺗﺎ ﯾﮑﯽ از اﺣﺳﺎﺳﺎت داﯾره ﭘﺎﯾﯾن
ﮏراا ﻧزﺷاﺎﯾنن
اﯾن ﻓﮑر ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﭼﮫ ﺷراﯾطﯽ ﺑﺎﻋث ﻣﯽﺷود ﺗﺎ ﻓرد ھر ﯾ
دھد.

ﺑﮫ
را در ﭼرخ اﺣﺳﺎس ﮐﻧد.

اﺣﺳﺎﺳﺎت

• از ﭼرﺧﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ھر روز اﺣﺳﺎس ﺷﻣﺎ و ﺳﺎﯾر اﻓراد را ﺑﺎ

ﺣددرﺳ
راﺣﺳوﺎاﺳداﯽر"اﮐﺷﻧﺗﯾﺑﺎده"ﺗﺎﯾﺎ "
ت داﮐﻧﺷﯾﺗدﮫ ﺑﺎوﺷﯾددﯾﮕﮐﮫراھﯾنﭻ ا
ﮏﻧﯾد.رﺑﮫﺳ ﯾﺎد
یﺑرﮐروﺳﭼﯽ ﮐ
• ﯾﮏ ﺑﺎزآن
ستﺑ"زﻧﻧد ﭼﮫ
ﻧﯾﺳت.
اﺣﺳﺎﺳﯽ را ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻧﯾد.

• ﺑﺎزی ﮐردن اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣﺗﻔﺎوت را ﻋوض ﮐﻧﯾد ﺑﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ھﻣﮫ دوﺑﺎرە ﺑﺗواﻧﻧد
6
ھر ﺷش اﺣﺳﺎس را ﻣﺗوﺟﮫ ﺷوﻧد و اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮕوﻧﮫ اﻧﺳﺎن ﻣﯾﺗواﻧد آﻧﮭﺎ را ﻧﺷﺎن
دھد.

7

ﯾ ﺎد ﮔ ﯾری ا ﺣ ﺳ ﺎ ﺳ ﺎ ت
اﺣ ﺳ ﺎﺳ ﺎت دﯾﮕر
اﺣ ﺳ ﺎﺳ ﺎت دﯾﮕر

CARD 8 Front

رریی ااﺣ
ﯾﺎدﯾﺎﮔدﯾﮔﯾ
ﺣﺳﺳﺎﺎﺳﺳﯽﺎت
ﭼرخ اﺣ ﺳ
تﺎ دﺳﺎﯾتﮕر
اﺣ ﺳ ﺎﺳ ﺎ
ﭼرخ اﺣ ﺳ ﺎﺳﺎت
اﺣ ﺳ ﺎﺳ ﺎت دﯾﮕر

ﻟوازم :ﭼرﺧﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد آن را ﺑﺎ ﮐﻣﮏ کارت ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺷﻣﺎرە ٦
درﺳت ﮐﻧﯾد ،ﻣداد و ﮐﺎﻏذ
• ﺑﮫ ھر ﺷش اﺣﺳﺎس داﺧل ﭼرﺧﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻧﮕﺎە ﮐﻧﯾد.
• ﺷﻣﺎ راﺟﻊ ﺑﮫ ﭼﻧد اﺣﺳﺎس ﻣﯽداﻧﯾد؟ ﻟﯾﺳﺗﯽ از اﺣﺳﺎﺳﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﻣﯽﺷﻧﺎﺳﯾد ﺗﮭﯾﮫ
ﮐﻧﯾد.
• ﺑﺎ ﺷﺧﺻﯽ در ﻣورد اﺣﺳﺎﺳﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻧوﺷﺗﯾد ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ
اﺣﺳﺎﺳﺎت داﺧل ﭼرﺧﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣﯾﺑﺎﺷد .آﯾﺎ ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ "ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧدی" ھﻣﺎن
"ﻧﺎراﺣﺗﯽ" ﻣﯾﺑﺎﺷد؟
• ﭼﻧد ﻣورد اﺣﺳﺎﺳﺎت دﯾﮕری را ﻧوﺷﺗﮫاﯾد؟

ﻟوازم :دو ﺗﮑﮫ ﻣﻘوا ،ﻣداد رﻧﮕﯽ و ﮔﯾرە ﮐﺎﻏذ

• داﯾرەای را روی ﯾﮏ ﺗﮑﮫ ﻣﻘوا ﺑﮑﺷﯾد و دﻗﯾﻘﺎ ً آن را ﺑرش دھﯾد .داﯾره را ﺑﮫ
ن ﺗﻘرﺳاﯾمﺑﺎﮐﻧﯾﮐدﻣ .در
ﮑﯾﮫﺗھﺎوایﻧﯾﮐدﯾ آﮏ
ﺳﺎﻣﺳ
ﻟوازم :ﭼرﺧﺷﮫشا ﻗﺣﺳﺳﻣﺎت
ﮏ ھﮐﺎر ﺑتﺧ ﻓشﻌ،ﺎﻟﻧﯾﺎمت ﺷﻣﺎرە
تﺎوﮐیﮫ ﻣﺎﺷﻧﻧﻣدﺎ ﺗﻣ
اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣﺧﺗﻠف را ﺑﻧوﯾﺳﯾد :ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ،ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت ،اﻧزﺟﺎر ،وﺣﺷت،
درﺳت ﮐﻧﯾدﺗ،ﻌﺟﻣد
بادو ﻧوﺎراﮐﺎﺣﺗﻏﯽذ.

• ﺑﮫ

٦

تﺎ ﻧتﮕﺎراە دﮐرﻧﯾﮐدﻧﺎ.ر آن ﮐﻠﻣﮫ ﺑرای
ﺳﺎﺳﺎﺳ
رﺳﺧﺎﮫزﯾادﺣﮐﮫﺳ اﺎﺣ
س ﺷداﮑﺧللﺳﺎدﭼه ﺑ
ﺳﯾﺎم ﯾﺎ
ﮏ اﺗﺣرﺳ
ھر• ﺷ ﯾش
اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.

• ﺷﻣﺎ راﺟﻊ ﺑﮫ ﭼﻧد اﺣﺳﺎس ﻣﯽداﻧﯾد؟ ﻟﯾﺳﺗﯽ از اﺣﺳﺎﺳﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﻣﯽﺷﻧﺎﺳﯾد ﺗﮭﯾﮫ
• ﯾﮏ داﯾرە ﺟدﯾد ﺑﮑﺷﯾد و ﺑﮫ ھﻣﺎن روش آن را ﺑﮫ ﺷش ﻗﺳﻣت ﺗﻘﺳﯾم ﮐﻧﯾد.
ﮐﻧﯾد.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻗﺳﻣت ﺟﻠوی اﯾن ﮐﺎرت ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻧﺷﺎن داده ﺷده اﺳت ،ﯾﮏ
ﺑﺧش از داﯾره را ﺑرش دھﯾد .داﯾره ﺷﻣﺎره دو را روی داﯾره ﺷﻣﺎره ﯾﮏ

تﮕرﮐﻧﯾودﺻﮐلﮫﮐﻧآﯾﯾدﺎ .ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ
ﺣﺑﮑدﯾ
ﺻﮫ ﯾ
ﯽ ﮐﺎﮐﮫﻏذﻧاوزﺷﻣﺗﯾردﮐز ﺑ
• ﺑﺎ ﺷﺧﺻ ﻗﯽرادرردھﯾﻣدوور آدﻧﮭاﺎﺣراﺳﺎﺑﺎﺳﮔﺎﯾﺗرە
اﺣﺳﺎﺳﺎت داﺧل ﭼرﺧﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣﯾﺑﺎﺷد .آﯾﺎ ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ "ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧدی" ھﻣﺎن
• ﭼرﺧﮫ اﺣﺳﺎس ﺧود را آﻧطور ﮐﮫ دوﺳت دارﯾد رﻧﮓ ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﺗزﺋﯾن ﮐﻧﯾد.
"ﻧﺎراﺣﺗﯽ" ﻣﯾﺑﺎﺷد؟
• ﭼﻧد

• داﯾره ﺑﺎﻻ را در ﭼرخ ﺑﭼرﺧﺎﻧﯾد ﺗﺎ ﯾﮑﯽ از اﺣﺳﺎﺳﺎت داﯾره ﭘﺎﯾﯾن را ﻧﺷﺎن
ﻣور ددھاد.ﺣﺳﺎﺳﺎت دﯾﮕری را ﻧوﺷﺗﮫاﯾد؟

• از ﭼرﺧﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ھر روز اﺣﺳﺎس ﺷﻣﺎ و ﺳﺎﯾر اﻓراد را ﺑﺎ
آن ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد .ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ھﯾﭻ اﺣﺳﺎﺳﯽ "اﺷﺗﺑﺎه" ﯾﺎ "درﺳت"
ﻧﯾﺳت.
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ﻓراھ م ﮐر د ن ا ﺣ ﺳ ﺎ ﺳ ﺎ ت
ﺧوب
ﻓراھ م ﮐر د ن ا ﺣ ﺳ ﺎ ﺳ ﺎ ت
ﺧو ب

CARD 9 Front:

ﺳﺎﺳﯽ
ی ااﺣﺣﺳﺎ
ﯾﺎﯾدﺎدﮔﮔﯾﯾرری
ﺳ ﺎت
ﭼرخ اﺣ ﺳ ﺎﺳﺎت
ﻓراھ م ﮐر د ن ا ﺣ ﺳ ﺎ ﺳ ﺎ ت
ﭼرخ اﺣ ﺳ ﺎﺳﺎت
ﺧو ب
ﻓراھ م ﮐر د ن ا ﺣ ﺳ ﺎ ﺳ ﺎ ت
ﺧو ب

ﻟوازم :دو ﺗﮑﮫ ﻣﻘوا ،ﻣداد رﻧﮕﯽ و ﮔﯾرە ﮐﺎﻏذ

ﻟوازم :ﭼرﺧﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد آن را ﺑﺎ ﮐﻣﮏ کارت ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺷﻣﺎرە ٦
درﺳت ﮐﻧﯾد ،ﻣداد و ﮐﺎﻏذ
• ﺑﮫ ﭼرﺧﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺑﻧﮕرﯾد و اﺣﺳﺎﺳﯽ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﻣﯽﺷود ﺗﺎ ﺑﮫ
ﺑﮭﺗرﯾن ﺷﮑل ﻣﻣﮑن ﺧود را در آن ﺑﯾﺎﺑﯾد.
• ﺑﮫ ھﻣﮫ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾد در ﺧﺎﻧﮫ اﻧﺟﺎم دھﯾد ﺗﺎ اﯾن اﺣﺳﺎس را ﺑدﺳت
آورﯾد ﻓﮑر ﮐﻧﯾد ،و آن را ﺑﻧوﯾﺳﯾد.
• ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻧوﺷﺗﯾد اﻧﺟﺎم دھﯾد و دﻗت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اﯾن اﺣﺳﺎس ﺧوب را
در ﺧود حس ﮐﻧﯾد.

• داﯾرەای را روی ﯾﮏ ﺗﮑﮫ ﻣﻘوا ﺑﮑﺷﯾد و دﻗﯾﻘﺎ ً آن را ﺑرش دھﯾد .داﯾره را ﺑﮫ
ﺷش ﻗﺳﻣت ﻣﺳﺎوی ﻣﺎﻧﻧد ﺗﮑﮫھﺎی ﮐﯾﮏ ﺗﻘﺳﯾم ﮐﻧﯾد .در ھر ﺑﺧش ،ﻧﺎم
اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣﺧﺗﻠف را ﺑﻧوﯾﺳﯾد :ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ،ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت ،اﻧزﺟﺎر ،وﺣﺷت،
ﺗﻌﺟب و ﻧﺎراﺣﺗﯽ.
• ﯾﮏ ﺗرﺳﯾم ﯾﺎ ﺷﮑل ﺳﺎده ﺑﺳﺎزﯾد ﮐﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎت را در ﮐﻧﺎر آن ﮐﻠﻣﮫ ﺑرای
اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.

• ﯾﮏ داﯾرە ﺟدﯾد ﺑﮑﺷﯾد و ﺑﮫ ھﻣﺎن روش آن را ﺑﮫ ﺷش ﻗﺳﻣت ﺗﻘﺳﯾم ﮐﻧﯾد.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻗﺳﻣت ﺟﻠوی اﯾن ﮐﺎرت ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻧﺷﺎن داده ﺷده اﺳت ،ﯾﮏ
ﻟوازم :ﭼرﺧﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد آن را ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﺎت ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺷﻣﺎرە
ﺑﺧش از داﯾره را ﺑرش دھﯾد .داﯾره ﺷﻣﺎره دو را روی داﯾره ﺷﻣﺎره ﯾﮏ
درﺳت ﮐﻧﻗﯾردا،ر دﻣدھﯾادد ووآﻧﮐﮭﺎﺎﻏراذ ﺑﺎ ﮔﯾرە ﮐﺎﻏذ از ﻣرﮐز ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر وﺻل ﮐﻧﯾد.

• ﺑﮫ
.
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ﮑ
ﺷ
ن
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ﺑﮭﺗر • داﯾره ﺑﺎﻻ را در ﭼرخ ﺑﭼرﺧﺎﻧﯾد ﺗﺎ ﯾﮑﯽ از اﺣﺳﺎﺳﺎت داﯾره ﭘﺎﯾﯾن را ﻧﺷﺎن

ﻋﻧﯾد
ب ﮐﻧﮐﯾﻧدﯾ ﯾدﺎ ﺗﮐزﮫﺋﯾﺑنﺎ ﮐ
راارﯾاﻧدﺗرﺧﻧﺎﮓ
ﺣﮫﺳدﺎوﺳﺳﯽت د
رﯾآﻧدطوورا ﮐ
ﺳﺎستﺧﺑوﻧدﮕرا
ﭼ•رﺧﭼﮫر اﺧﮫﺣ اﺳﺣﺎﺳﺎ
ث .ﻣﯽﺷود

٦
ﺗﺎ ﺑﮫ

دھد.

• ﺑﮫ ھﻣﮫ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾد در ﺧﺎﻧﮫ اﻧﺟﺎم دھﯾد ﺗﺎ اﯾن اﺣﺳﺎس را ﺑدﺳت
ﺳﯾﮐدﻧ.ﯾد ﺗﺎ ھر روز اﺣﺳﺎس ﺷﻣﺎ و ﺳﺎﯾر اﻓراد را ﺑﺎ
ت اﺑﻧﺳﺗوﻔﺎﯾده
آورﯾد •ﻓﮑ ارز ﮐﭼﻧﯾردﺧ،ﮫ اوﺣ آﺳﺎنﺳﺎرا
آن ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد .ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ھﯾﭻ اﺣﺳﺎﺳﯽ "اﺷﺗﺑﺎه" ﯾﺎ "درﺳت"
ﻧﯾﺳت.

9

• ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻧوﺷﺗﯾد اﻧﺟﺎم دھﯾد و دﻗت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اﯾن اﺣﺳﺎس ﺧوب را
در ﺧود اﺣﺳﺎس ﮐﻧﯾد.
6

9

ﯾ ﺎد ﮔ ﯾر ی ا ﺣ ﺳ ﺎ ﺳ ﺎ ت
ﺷ و ار
ﻣ ﻘ ﺎ ﺑ ﻠﮫ ﺑ ﺎ ا ﺣ ﺳ ﺎ ﺳ ﺎ ت د
ﺷ و ار
ﻣ ﻘ ﺎ ﺑ ﻠﮫ ﺑ ﺎ ا ﺣ ﺳ ﺎ ﺳ ﺎ ت د
ﻟوازم :ﭼرﺧﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد آن را ﺑﺎ ﮐﻣﮏ کارت ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺷﻣﺎرە ٦
درﺳت ﮐﻧﯾد ،ﻣداد و ﮐﺎﻏذ

CARD 10 Front:

ﺳﺎﺳﯽ
ی ااﺣﺣﺳﺎ
ﺳ ﺎت
ﯾﺎ ﯾدﺎﮔدﯾﮔﯾرری
ﭼرخ اﺣ ﺳ ﺎﺳﺎت
ﺷ و ار
تد
ﻣ ﻘ ﺎ ﺑ ﻠﮫ ﺑ ﺎ ا ﺣ ﺳ ﺎ ﺳ ﺎ
ﭼرخ اﺣ ﺳ ﺎﺳﺎت
ﺷ و ار
ﻣ ﻘ ﺎ ﺑ ﻠﮫ ﺑ ﺎ ا ﺣ ﺳ ﺎ ﺳ ﺎ ت د
ﻟوازم :دو ﺗﮑﮫ ﻣﻘوا ،ﻣداد رﻧﮕﯽ و ﮔﯾرە ﮐﺎﻏذ

• داﯾرەای را روی ﯾﮏ ﺗﮑﮫ ﻣﻘوا ﺑﮑﺷﯾد و دﻗﯾﻘﺎ ً آن را ﺑرش دھﯾد .داﯾره را ﺑﮫ

• ﺑﮫ ﭼرﺧﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد و اﺣﺳﺎﺳﯽ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﮐﻣﯽ ﻧﺎراﺣت
ﮐﻧﻧده ﺑﺎﺷد .در ﮐﺟﺎی ﺑدﻧﺗﺎن اﯾن اﺣﺳﺎس را ﺑﮫ ﺷدت اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧﯾد؟ در ﻣﻌده ،
ﻗﻠب ،ﺳر ،ﭘﺎھﺎ و ﯾﺎ ﺟﺎی دﯾﮕری؟

ﺳﺎﺳﺎو
ﻟوازم :ﭼرﺷﺧشﮫ ﻗاﺳﺣﻣﺳتﺎ ﻣ
تیﮐﻣﮫﺎﻧﻧﺷدﻣﺗﺎﮑﮫﻣھﯾﺎﺗیواﻧﮐﯾﯾدﮏآ ﺗنﻘﺳﯾرما ﮐﺑﻧﺎﯾد.ﮐﻣدرﮏھرﮐﺑﺎﺧتشﻓ،ﻌﻧﺎﺎﻟمﯾت ﺷﻣﺎرە ٦
اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣﺧﺗﻠف را ﺑﻧوﯾﺳﯾد :ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ،ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت ،اﻧزﺟﺎر ،وﺣﺷت،
درﺳت ﮐﻧﯾﺗﻌد،ﺟبﻣداودﻧﺎرواﺣﮐﺗﺎﯽﻏ.ذ

• ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﭼﻧﯾن اﺣﺳﺎﺳﺎﺗﯽ را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻧﺎم ﺑﺑرﯾد ،زﻣﺎن دارﯾد ﺗﺎ
ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ واﮐﻧش ﻧﺷﺎن داد.

بﺎرﮐآﻧﯾندﮐﻠﮐﻣﮫﮫ ﺑﮐراﻣیﯽ ﻧﺎراﺣت
• ﺑﮫ ﭼ•رﺧﯾﮫﮏا ﺗﺣرﺳﺳﺎﯾمﺳﯾﺎﺎتﺷﮑﻧلﮕﺎهﺳﺎدﮐهﻧﺑﯾدﺳﺎزوﯾدا ﮐﺣﮫﺳاﺎﺣﺳﺳﺎﯽﺳﺎر
تا اراﻧﺗدﺧرﺎ ﮐﻧ
ﮐﻧﻧده ﺑﺎﺷدا.ﺣ دﺳﺎرﺳﺎﮐتﺟﺑﺎﯾﺎین ﺑﮐﻧددﻧ.ﺗﺎن اﯾن اﺣﺳﺎس را ﺑﮫ ﺷدت اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧﯾد؟ در ﻣﻌده ،
ﻗﻠب ،ﺳ•ر،ﯾ ﭘﺎ
رﮫیھ؟ﻣﺎن روش آن را ﺑﮫ ﺷش ﻗﺳﻣت ﺗﻘﺳﯾم ﮐﻧﯾد.
یﺷﯾدﯾدﮕو ﺑ
وە ﯾﺎﺟدﯾﺟدﺎﺑﮑ
ﮏھدﺎاﯾر

• ﺑﻧوﯾﺳﯾد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﮫ آﻧﮭﺎ واﮐﻧش ﻧﺷﺎن دھﯾد.
• وﻗﺗﯽ ﮐﮫ اﺣﺳﺎﺳﯽ را ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯾﺷوﯾد ﮐﮫ ﻧﮕﮭداﺷﺗن آن در ﻗﻠب ﻣﺷﮑل و
ﺻﺣﺑت ﮐردن در ﻣورد آن ﺑﺎ ﺷﺧص دﯾﮕری ﺳﺧت اﺳت ،ﻣﯾﺗواﻧﯾد اﺣﺳﺎﺳﺎت
ﺧوب را ﻓراھم ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻗﺑﻼ آن را در ﻓﻌﺎﻟﯾت "ﻓراھم ﮐردن اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺧوب"
ﻧوﺷﺗﮫ ﺑودﯾد.

CARD 11 Front:
10

ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻗﺳﻣت ﺟﻠوی اﯾن ﮐﺎرت ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻧﺷﺎن داده ﺷده اﺳت ،ﯾﮏ

ﮏﺎن دارﯾد ﺗﺎ
ش ادھﺣﯾدﺳ.ﺎ دﺳاﯾﺎﺗرهﯽﺷﻣرﺎارهﺷدﻧﺎوﺳرﺎاﯾ رﯽووی ﻧداﺎﯾمرهﺑﺑﺷرﻣﯾﺎدر،ه ﯾزﻣ
ش اﻣزﯾﺗداوﯾاﻧرﯾهدراﭼﺑﻧرﯾن
• ھﻧﮕﺎﻣﯽﺑﺧﮐﮫ
شز ﻧﻣﺷرﺎﮐنز ﺑدﮫا ﯾد.ﮑدﯾﮕر وﺻل ﮐﻧﯾد.
ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد ﮐﻗﮫرا ﺑرﺎﯾددھﯾدﭼ وﮕ آوﻧﻧﮭﺎﮫ رﺑاﮫﺑﺎآﻧﮔﯾﮭﺎرەوﮐاﺎﮐﻏﻧذ ا
• ﭼرﺧﮫ اﺣﺳﺎس ﺧود را آﻧطور ﮐﮫ دوﺳت دارﯾد رﻧﮓ ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﺗزﺋﯾن ﮐﻧﯾد.

• ﺑﻧوﯾﺳﯾد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﮫ آﻧﮭﺎ واﮐﻧش ﻧﺷﺎن دھﯾد.

• داﯾره ﺑﺎﻻ را در ﭼرخ ﺑﭼرﺧﺎﻧﯾد ﺗﺎ ﯾﮑﯽ از اﺣﺳﺎﺳﺎت داﯾره ﭘﺎﯾﯾن را ﻧﺷﺎن
وﻗﺗﯽ ﮐ دﮫھاد.ﺣﺳﺎﺳﯽ را ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯾﺷوﯾد ﮐﮫ ﻧﮕﮭداﺷﺗن آن در ﻗﻠب ﻣﺷﮑل

و
•
ﺣﺎﺳﺎﺳﺎت
ﺻﺣﺑت• ﮐ ارزدﭼنردﺧﮫر اﻣﺣوﺳﺎرﺳﺎد آ
ت،ﺳﺎﯾﻣﯾرﺗ اوﻓارﻧاﯾددراا ﺑ
ت اﺷﻣﺳﺎ و
ﺧس
ﺳﺳﺎ
ی اﺣ
صﺎ دھﯾرﮕرروز
ﺧﻧﯾد ﺗ
ﺷﮐ
نﺳﺑﺗﺎﻔﺎده
تا
ﺣدﺳرﺎﺳﺳﺎت"ت ﺧوب"
ا
ن
د
ر
ﮐ
م
ھ
ا
ر
ﻓ
"
ت
ﯾ
ﻟ
ﺎ
ﻌ
ﻓ
ر
د
ا
ر
ن
آ
ﻼ
ﺑ
راﺑھرمرﺳﮐﻧﯽﯾدﮐﻧﯾﮐد.ﮫ ﺑﻗﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ھﯾﭻ اﺣﺳﺎﺳﯽ "اﺷﺗﺑﺎه" ﯾﺎ "
ﺧوب را ﻓآن
ﻧوﺷﺗﮫ ﺑودﻧﯾﯾدﺳ.ت.
6

CARD 11 Front:
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ر و ش ھ ﺎ ی ﻣ ﺧ ﺗ ﻠ ف ﺑر ای
واﮐﻧش
ر و ش ھ ﺎی ﻣ ﺧ ﺗ ﻠف ﺑرای
واﮐﻧش
ﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣردم ﭼﮕوﻧﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺧود واﮐﻧش ﻧﺷﺎن
ﻣﯾدھﻧد.
• دو و دو ﺑﺎ ھم ﺑروﯾد ﺗﺎ درﻣورد ﻧﺣوه واﮐﻧش در ﺑراﺑر اﺣﺳﺎﺳﺎت اطﻼﻋﺎت
ﺑﯾﺷﺗری ﮐﺳب ﮐﻧﯾد.

ﺳﺎﺳﯽ
ی ااﺣﺣﺳﺎ
ﺳ ﺎت
ﯾﺎ ﯾدﺎﮔدﯾﮔﯾرری
ﭼرخ اﺣ ﺳ ﺎﺳﺎت
ر و ش ھ ﺎ ی ﻣ ﺧ ﺗ ﻠ ف ﺑر ای
ﭼرخ اﺣ ﺳ ﺎﺳﺎت
واﮐﻧش
ر و ش ھ ﺎی ﻣ ﺧ ﺗ ﻠف ﺑرای
واﮐﻧش
ﻟوازم :دو ﺗﮑﮫ ﻣﻘوا ،ﻣداد رﻧﮕﯽ و ﮔﯾرە ﮐﺎﻏذ

• داﯾرەای را روی ﯾﮏ ﺗﮑﮫ ﻣﻘوا ﺑﮑﺷﯾد و دﻗﯾﻘﺎ ً آن را ﺑرش دھﯾد .داﯾره را ﺑﮫ
ﺷش ﻗﺳﻣت ﻣﺳﺎوی ﻣﺎﻧﻧد ﺗﮑﮫھﺎی ﮐﯾﮏ ﺗﻘﺳﯾم ﮐﻧﯾد .در ھر ﺑﺧش ،ﻧﺎم
اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣﺧﺗﻠف را ﺑﻧوﯾﺳﯾد :ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ،ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت ،اﻧزﺟﺎر ،وﺣﺷت،
ﺗﻌﺟب و ﻧﺎراﺣﺗﯽ.
• ﯾﮏ ﺗرﺳﯾم ﯾﺎ ﺷﮑل ﺳﺎده ﺑﺳﺎزﯾد ﮐﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎت را در ﮐﻧﺎر آن ﮐﻠﻣﮫ ﺑرای
اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.

• در ﻣورد ﯾﮑﯽ از اﯾن اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﯾد و ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد آن اﺣﺳﺎس را ﺑﺎ
ﭼﮭره و ﺑدن ﺧود ﻧﺷﺎن دھﯾد .از ھﻣﮑﺎر ﺧود ﺑﺧواھﯾد ﺣدس ﺑزﻧد ﭼﮫ اﺣﺳﺎﺳﯽ
را ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھﯾد.

ﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣردم ﭼﮕوﻧﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺧود واﮐﻧش ﻧﺷﺎن
• ﯾﮏ داﯾرە ﺟدﯾد ﺑﮑﺷﯾد و ﺑﮫ ھﻣﺎن روش آن را ﺑﮫ ﺷش ﻗﺳﻣت ﺗﻘﺳﯾم ﮐﻧﯾد.
ﻣﯾدھﻧد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻗﺳﻣت ﺟﻠوی اﯾن ﮐﺎرت ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻧﺷﺎن داده ﺷده اﺳت ،ﯾﮏ

• ﺑﮫ او ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ او درﺳت ﺣدس زده اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر .از ھﻣﮑﺎر ﺧود ﺑﺧواھﯾد
ﮐﮫ ھﻣﺎن اﺣﺳﺎس را اﯾﻧﺑﺎر او ﺑﺎزی ﮐﻧد.

• دو و د ﻗورﺑاﺎر دھھمﯾدﺑ ور آوﻧﯾﮭدﺎ ﺗرﺎا ﺑدﺎرﮔﯾﻣروەرﮐﺎدﻏﻧذﺣازوهﻣرواﮐﮐزﻧﺑﮫشﯾﮑددﯾرﮕﺑرراوﺑﺻرلا ﮐﺣﻧﯾﺳدﺎ.ﺳﺎت اطﻼﻋﺎت
ﺑﯾﺷﺗری ﮐﺳب ﮐﻧﯾد.

• ﯾﮏ ﻧوع اﺣﺳﺎﺳﺎت دﯾﮕری را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ،آن را ﺑﺎزی ﮐﻧﯾد و ﻧﻘشھﺎ را
ﺗﻐﯾﯾر دھﯾد.

ﯽ ﭘﺎﮐﯾﯾﻧﯾند رآانﻧﺷاﺎﺣنﺳﺎس را ﺑﺎ
ﺳاﯾﻌره
ﺻﯾﻣﮑﯾﯽم اﺑزﮕاﯾﺣرﺳﯾﺎدﺳﺎوت د
تﯾدﺗ ﺗﺎ
ﺳﺎﭼﺳرﺎﺧﺎﻧ
• در ﻣ•وردادﯾ ﯾرهﮑﺑﺎﯽﻻ ارزا ادﯾرنﭼارﺣخ ﺑ
ﭼﮭره و ﺑددھند.ﺧود ﻧﺷﺎن دھﯾد .از ھﻣﮑﺎر ﺧود ﺑﺧواھﯾد ﺣدس ﺑزﻧد ﭼﮫ اﺣﺳﺎﺳﯽ
را ﻧﺷﺎ •ن ﻣاﯾزدھﭼﯾرد.
ﺧﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ھر روز اﺣﺳﺎس ﺷﻣﺎ و ﺳﺎﯾر اﻓراد را ﺑﺎ

• از ﺗﺧﯾﻼت ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد و ﯾﮏ داﺳﺗﺎن ﺑﺎﻣزە ﺑﺳﺎزﯾد ﮐﮫ در آن ﺑﺗواﻧﯾد از
ﺗﻣﺎم اﺣﺳﺎﺳﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻧﺷﺎن دادن ﺗﻣرﯾن ﮐردەاﯾد اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.

ﺑﺧش از داﯾره را ﺑرش دھﯾد .داﯾره ﺷﻣﺎره دو را روی داﯾره ﺷﻣﺎره ﯾﮏ

• ﭼرﺧﮫ اﺣﺳﺎس ﺧود را آﻧطور ﮐﮫ دوﺳت دارﯾد رﻧﮓ ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﺗزﺋﯾن ﮐﻧﯾد.

آن ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد .ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ھﯾﭻ اﺣﺳﺎﺳﯽ "اﺷﺗﺑﺎه" ﯾﺎ "درﺳت"
ﺑ ﻧﮕﯾوﺳﯾﯾتد .ﮐﮫ آﯾﺎ او درﺳت ﺣدس زده اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر .از ھﻣﮑﺎر ﺧود

• ﺑﮫ او
ﮐﮫ ھﻣﺎن اﺣﺳﺎس را اﯾﻧﺑﺎر او ﺑﺎزی ﮐﻧد.

ﺑﺧواھﯾد

• ﯾﮏ 6ﻧوع اﺣﺳﺎﺳﺎت دﯾﮕری را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ،آن را ﺑﺎزی ﮐﻧﯾد و ﻧﻘشھﺎ را
ﺗﻐﯾﯾر دھﯾد.
• از ﺗﺧﯾﻼت ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد و ﯾﮏ داﺳﺗﺎن ﺑﺎﻣزە ﺑﺳﺎزﯾد ﮐﮫ در آن ﺑﺗواﻧﯾد از
ﺗﻣﺎم اﺣﺳﺎﺳﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻧﺷﺎن دادن ﺗﻣرﯾن ﮐردەاﯾد اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
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CARD 12 Front:

CARD 12 Front:

ررﻓﻓﺎﺎهه وو ﺗﺗﺳﻠﺳﻠطط
ددررﺧﺧﺗﺗﯽﯽ ددررﺑﺎﺑدﺎد

Card 12 Back:

در ﺧ ﺗ ﯽ در ﺑ ﺎد
ﻟوازم :ﻧﯾﺎزی ﻧﯾﺳت.
• ﭘﺎھﺎی ﺧود را از ھم ﺟدا ﮐردە و ﻓﺿﺎی زﯾﺎدی در اطراف ﺧود ﻗرار دھﯾد.
زاﻧوھﺎ را ﮐﻣﯽ ﺧم ﮐﻧﯾد .دﺳﺗﮭﺎﯾﺗﺎن را رو ﺑﮫ ﭘﺎﺋﯾن راﺣت دراز ﮐﻧﯾد و اﺟﺎزه
دھﯾد ﺑﮫ طور طﺑﯾﻌﯽ آوﯾزان ﺷوﻧد.

ﯾﮏ دوﺳت ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺑﺎ ﺻداﯾﯽ
دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑراﯾﺗﺎن ﺑﺧواﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺎری اﻧﺟﺎم دھﯾد .دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎ را دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد.

ﯾﮏ دوﺳت ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺑﺎ ﺻداﯾﯽ
دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑراﯾﺗﺎن ﺑﺧواﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺎری اﻧﺟﺎم دھﯾد .دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎ را دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد.

• ﭘﺎھﺎی ﺧود را ﺑر روی زﻣﯾن اﺣﺳﺎس ﮐﻧﯾد ،اﻧﮕﺎر ﮐﮫ آﻧﮭﺎ روی درﺧت رﯾﺷﮫ
دارﻧد .ﺗﺻور ﮐﻧﯾد رﯾﺷﮫھﺎﯾﯽ دارﯾد ﮐﮫ در ھﻧﮕﺎم اﯾﺳﺗﺎدن در درون زﻣﯾن رﺷد
ﻣﯾﮑﻧﻧد.
• ﺣس ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در ﮐﺟﺎی ﺑدﻧﺗﺎن ﺧود ﻣﺣور ھﺳﺗﯾد ،و ﺑﮫ آراﻣﯽ و طوﻻﻧﯽ ﻧﻔس
ﺑﮑﺷﯾد ﺗﺎ در ﻣرﮐز ﺑدﻧﺗﺎن ﻗرار ﺑﮕﯾرد.
• ﺑﮫ آراﻣﯽ دﺳﺗﮭﺎﯾﺗﺎن را ﺑﻠﻧد ﮐﻧﯾد اﻧﮕﺎر ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺷﺎﺧﮫھﺎی درﺧت ھﺳﺗﻧد .وﻗﺗﯽ
ﺑﺎزدم ﻣﯾﮑﻧﯾد ،ﻧﯾرو را ازآﻏوش ﺧود رھﺎ ﮐﻧﯾد.
• ﺣس ﮐﻧﯾد ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﻗدرت را از رﯾﺷﮫھﺎی ﺧود ﺗﻧﻔس ﮐرده و
ﻧﯾرو را ﺑﮫ ﺷﺎﺧﮫھﺎ و ﺑرگھﺎ اﻧﺗﻘﺎل دھﯾد.

CARD 12 Front:

• اﮐﻧون ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﭼﺷﻣﺎن ﺧود را ﺑﺎز ﮐرده و ﺑﺎزو ،دﺳت و ﭘﺎھﺎﯾﺗﺎن را ﺗﮑﺎن
دھﯾد.
• درﺧت ﺷﻣﺎ ھﻧوز ھم آﻧﺟﺎﺳت .ھر ﺑﺎر ﮐﮫ ﺧواﺳﺗﯾد ﺑﺎ زﻣﯾن ﺗﻣﺎس ﺑرﻗرار ﮐﻧﯾد
و ﻗوی و آرام ﺑﺎﺷﯾد ،ﭘﺎی ﺧود را در زﻣﯾن ﮐﺎﺷﺗﮫ و اﺟﺎزه دھﯾد رﯾﺷﮫ و
ﺷﺎﺧﮫھﺎی ﺷﻣﺎ دوﺑﺎره رﺷد ﮐﻧﻧد.
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رﻓﺎه و ﺗﺳ ﻠط
در ﺧ ﺗ ﯽ در ﺑ ﺎد

ﯾﮏ دوﺳت ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺑﺎ ﺻداﯾﯽ
دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑراﯾﺗﺎن ﺑﺧواﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺎری اﻧﺟﺎم دھﯾد .دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎ را دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد.
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CARD 13 Front:

CARD 13 Front:

ااﺣﺣﺳﺳﺎﺎﺳﺎ
ﺳﻠﺳطﻠط
ﺳﺎتتﺧﺧووببو وﺗ ﺗ
ﺗﺗﻧﻧﻔﻔس
سآ آرارماﺑمﺑﺧﺧشش

Card 13 Back:

ﺗ ﻧ ﻔ س آر ا م ﺑ ﺧ ش
ﻟوازم :ﻧﯾﺎزی ﻧﯾﺳت.
• ﺑﻧﺷﯾﻧﯾد ﯾﺎ دراز ﺑﮑﺷﯾد ﺑﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اﺣﺳﺎس راﺣﺗﯽ ﮐﻧﯾد .ﭼﺷﻣﺎن ﺧود را ﺑﮫ
آراﻣﯽ ﺑﺑﻧدﯾد ﯾﺎ ﭼﺷﻣﺎن ﺧود را ﺑﺎز ﻧﮕﮫ دارﯾد ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﭼﯾز ﺧﺎﺧﯽ ﻧﮕﺎه
ﮐﻧﯾد .ﺑﮫ آراﻣﯽ ﻧﻔس ﺧود را ﺑﯾرون دھﯾد آﻧطور ﮐﮫ ﺑﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ﻣﯾﺧواھﯾد
ﻧوﺷﯾدﻧﯽ ﮔرم را ﺧﻧﮏ ﻣﯾﮑﻧﯾد .ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﭼﻘدر زﻣﺎن ﻻزم اﺳت ﺗﺎ ﻧﻔس ﺧود
را ﺑﯾرون دھﯾد.

ﯾﮏ دوﺳت ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺑﺎ ﺻداﯾﯽ
یﺎﻧاﻧواﺟدﺎهم دراھﯾادﻧ.ﺗ دﺧﺎﺳﺗبورﮐاﻧﻟﯾﻌدﻣلﮐھﮫﺎ ﺑﺗراواﻧدﻧدﺑﺎﺑﺎل ﮐﻧ
ﯽاﻧادزﮐاﮫﻋﭼﮫ
تﯾﺗﺎﯾﺎن ﯾﺑﮑﺧو
ﮏﺗﺎﻧدﮫو ﺑﺳرا
دﯾوﺳ
ﺻﯾددا.ﯾﯽ
ﺿﺎﮐﺎیرﺧ

دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑراﯾﺗﺎن ﺑﺧواﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺎری اﻧﺟﺎم دھﯾد .دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎ را دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد.

• دﺳﺗﺎن ﺧود را روی ﺳﯾﻧﮫ ﺧود ﺑﮕذارﯾد و ﻧﻔس ﺑﮑﺷﯾد .ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺳﯾﻧﮫ در
ھﻧﮕﺎم ﻧﻔس ﮐﺷﯾدن ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯾن ﻣﯾرود.
• ھر دو دﺳت را روی ﺷﮑم ﺧود ﺑﮕذارﯾد .ﻧﻔس ﺑﮑﺷﯾد و اﺟﺎزە دھﯾد ﺗﺎ ﻣﻌده
ﺷﻣﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﺑﺎدﮐﻧﮏ ﻣﺗورم ﺷود.
• دﻗت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم ﺑﺎزدم ،ﭼﮕوﻧﮫ ﭘﺷت و ﭘﮭﻠوھﺎی ﺑدن ﺑﺎز ﺷده و
ﻣﺟددا ً ﻣﻧﺑﺳط ﻣﯾﺷود.

CARD 12 Front:

• دﺳﺗﺎن ﺧود را در ﺑﻐل ﺧود ﺑﮕذارﯾد و ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ ﺑﮫ آراﻣﯽ ﻧﻔس ﺑﮑﺷﯾد.
• ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﻧﻔس و ﮐل ﺑدن ﭼﮕوﻧﮫ اﺣﺳﺎس ﻣﯽﺷود.
14

رﻓﺎه و ﺗﺳ ﻠط
در ﺧ ﺗ ﯽ در ﺑ ﺎد

ﯾﮏ دوﺳت ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺑﺎ ﺻداﯾﯽ
دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑراﯾﺗﺎن ﺑﺧواﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺎری اﻧﺟﺎم دھﯾد .دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎ را دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد.

13

ﺗ ﻧ ﻔ س آر ا م و ﺧ و ا ب ﺧ و ب
ﯾﮏ دوﺳت ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺑﺎ ﺻداﯾﯽ
دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑراﯾﺗﺎن ﺑﺧواﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺎری اﻧﺟﺎم دھﯾد .دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎ را دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد.

Card 14 Back:

ﺗ ﻧ ﻔ س آر ا م و ﺧ و ا ب ﺧ و ب
ﻟوازم :ﻧﯾﺎزی ﻧﯾﺳت.
ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت ﺧواﺑﯾدن دﺷوار اﺳت .در اﯾﻧﺟﺎ ﯾﮏ ﺗﻣرﯾن ﺗﻧﻔس وﺟود دارد ﮐﮫ
ﺑﺎﻋث آراﻣش ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺷود ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾد راﺣتﺗر ﺑﺧواﺑﯾد.
• ﺑﮫ روی ﭘﺷت و ﯾﺎ ﺑﻐل ﺧود دراز ﺑﮑﺷﯾد و دﻗت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺗﻣﺎس ﺑدن ﺑﺎ ﺗﺷﮏ
ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت.
• روی ﺗﻧﻔس ﺧود ﺗﻣرﮐز ﮐﻧﯾد .ﮐﻣﯽ دھﺎﻧﺗﺎن را ﺑﺎز ﮐﻧﯾد ،ﭼﺷمھﺎ ،زﺑﺎن و ﻓﮏ
را اﺳﺗراﺣت و آراﻣش دھﯾد.
• ﻧﻔس ﻋﻣﯾق ﺑﮑﺷﯾد و روی ﺑﺎزدم ﺗﺎ ﭘﻧﺞ ﺑﺷﻣﺎرﯾد .ﭼﮭﺎر ﺑﺎر اﯾﻧﮑﺎر را ﺗﮑرار
ﮐﻧﯾد.
• اﯾن ﺗﻣرﯾن ﺗﻧﻔس ﺷﻣﺎ را ﻋﻣﯾقﺗر و آراﻣﺗر ﻣﯾﮑﻧد .ﺷب ﺑﺧﯾر!

CARD 14 Front

CARD 12 Front:

ررﻓﻓﺎه ووﺗ ﺗﺳﻠﺳطﻠط
ﺗﻧﻔس آدرراﺧمﺗﯽودرﺧ ﺑﺎوادب ﺧوب
ﯾﮏ دوﺳت ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺑﺎ ﺻداﯾﯽ
دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑراﯾﺗﺎن ﺑﺧواﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺎری اﻧﺟﺎم دھﯾد .دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎ را دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد.

ﯾﮏ دوﺳت ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺑﺎ ﺻداﯾﯽ
دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑراﯾﺗﺎن ﺑﺧواﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺎری اﻧﺟﺎم دھﯾد .دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎ را دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد.

Card 14 Back:

ﺗ ﻧ ﻔ س آر ا م و ﺧ و ا ب ﺧ و ب
ﻟوازم :ﻧﯾﺎزی ﻧﯾﺳت.
ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت ﺧواﺑﯾدن دﺷوار اﺳت .در اﯾﻧﺟﺎ ﯾﮏ ﺗﻣرﯾن ﺗﻧﻔس وﺟود دارد ﮐﮫ
ﺑﺎﻋث آراﻣش ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺷود ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾد راﺣتﺗر ﺑﺧواﺑﯾد.
 CARDﯾﺎ ﺑﻐل ﺧود دراز ﺑﮑﺷﯾد و دﻗت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺗﻣﺎس ﺑدن ﺑﺎ ﺗﺷﮏ
 12ﭘﺷت و
Front:روی
• ﺑﮫ
ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت.

رﻓﺎه و ﺗﺳ ﻠط
در ﺧ ﺗ ﯽ در ﺑ ﺎد

• روی ﺗﻧﻔس ﺧود ﺗﻣرﮐز ﮐﻧﯾد .ﮐﻣﯽ دھﺎﻧﺗﺎن را ﺑﺎز ﮐﻧﯾد ،ﭼﺷمھﺎ ،زﺑﺎن و ﻓﮏ
را اﺳﺗراﺣت و آراﻣش دھﯾد.
• ﻧﻔس ﻋﻣﯾق ﺑﮑﺷﯾد و روی ﺑﺎزدم ﺗﺎ ﭘﻧﺞ ﺑﺷﻣﺎرﯾد .ﭼﮭﺎر ﺑﺎر اﯾﻧﮑﺎر را ﺗﮑرار
ﮐﻧﯾد12 .
• اﯾن ﺗﻣرﯾن ﺗﻧﻔس ﺷﻣﺎ را ﻋﻣﯾقﺗر و آراﻣﺗر ﻣﯾﮑﻧد .ﺷب ﺑﺧﯾر!
ﯾﮏ دوﺳت ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺑﺎ ﺻداﯾﯽ
دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑراﯾﺗﺎن ﺑﺧواﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺎری اﻧﺟﺎم دھﯾد .دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎ را دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد.

14

آر اﻣ ش ﻋ ﺿ ﻼ ت
ﯾﮏ دوﺳت ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺑﺎ ﺻداﯾﯽ
دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑراﯾﺗﺎن ﺑﺧواﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺎری اﻧﺟﺎم دھﯾد .دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎ را دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد.

Card 15 Back:

آر اﻣ ش ﻋ ﺿ ﻼ ت
ﻟوازم :ﻧﯾﺎزی ﻧﯾﺳت.
ﺑﻧﺷﯾﻧﯾد ﯾﺎ دراز ﺑﮑﺷﯾد آﻧطور ﮐﮫ اﺣﺳﺎس راﺣﺗﯽ ﻣﯾﮑﻧﯾد و ﯾﮑﻧواﺧت ﻧﻔس ﺑﮑﺷﯾد.
• ھر دو دﺳت را ﺑﮭم ﮔره ﺑزﻧﯾد و ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﻓﺷﺎر دھﯾد .ﺗﻧش در دﺳت
و ﺑﺎزوھﺎﯾﺗﺎن را اﺣﺳﺎس ﮐﻧﯾد .دﺳﺗﺎن ﺧود را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﮔره زدەاﯾد ﺗﺎ ﻋدد ﭘﻧﺞ
ﺑﺷﻣﺎرﯾد .ﺳﭘس ﺑﮫ دﺳت و ﺑﺎزوھﺎﯾﺗﺎن اﺳﺗراﺣت دھﯾد.
• ﺑﺎزوھﺎی ﺧود را در آرﻧﺞ ﺧم ﮐﻧﯾد و ﺑﺎزوھﺎﯾﺗﺎن را ﺳﻔت ﮐﻧﯾد ،اﻧﮕﺎر ﭼﯾزی
ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ را ﺑﻠﻧد ﻣﯾﮑﻧﯾد.
• ھﻣﯾن ﮐﺎر را ﺑﺎ ﮔردن و ﺷﺎﻧﮫھﺎی ﺧود اﻧﺟﺎم دھﯾد .ھﻣﯾن ﮐﺎر را ﺑﺎ ﻋﺿﻼت
ﺻورت اﻧﺟﺎم دھﯾد .ﺳﭘس ﺑﺎ ﻋﺿﻼت ﺷﮑم .و ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﺎ ﭘﺎھﺎ ،ﺳﺎق و ﻣﭻ ﭘﺎ.
• ﺑﮫ ﺗﻔﺎوت ﺑﯾن ﻋﺿﻼت ﻣﻧﺑﺳط و ﻣﻧﻘﺑض ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد.

CARD 15 Front:

CARD 12 Front:

رﻓرﺎﻓﺎهه وو ﺗﺳﻠ
ﺳﻠطط
ﻋر ﺑ
شﯽ د
آرادﻣرﺧﺗ
ﺿﺎدﻼت

ﯾﮏ دوﺳت ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺑﺎ ﺻداﯾﯽ
دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑراﯾﺗﺎن ﺑﺧواﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺎری اﻧﺟﺎم دھﯾد .دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎ را دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد.

ﯾﮏ دوﺳت ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺑﺎ ﺻداﯾﯽ
دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑراﯾﺗﺎن ﺑﺧواﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺎری اﻧﺟﺎم دھﯾد .دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎ را دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد.

Card 15 Back:

آر اﻣ ش ﻋ ﺿ ﻼ ت
ﻟوازم :ﻧﯾﺎزی ﻧﯾﺳت.
ﺑﻧﺷﯾﻧﯾد ﯾﺎ دراز ﺑﮑﺷﯾد آﻧطور ﮐﮫ اﺣﺳﺎس راﺣﺗﯽ ﻣﯾﮑﻧﯾد و ﯾﮑﻧواﺧت ﻧﻔس ﺑﮑﺷﯾد.
• ھر دو دﺳت را ﺑﮭم ﮔره ﺑزﻧﯾد و ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﻓﺷﺎر دھﯾد .ﺗﻧش در دﺳت
CARDﺎس ﮐﻧﯾد .دﺳﺗﺎن ﺧود را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﮔره زدەاﯾد ﺗﺎ ﻋدد ﭘﻧﺞ
 12را اﺣﺳ
Front:ﯾﺗﺎن
و ﺑﺎزوھﺎ
ﺑﺷﻣﺎرﯾد .ﺳﭘس ﺑﮫ دﺳت و ﺑﺎزوھﺎﯾﺗﺎن اﺳﺗراﺣت دھﯾد.
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• ﺑﺎزوھﺎی ﺧود را در آرﻧﺞ ﺧم ﮐﻧﯾد و ﺑﺎزوھﺎﯾﺗﺎن را ﺳﻔت ﮐﻧﯾد ،اﻧﮕﺎر ﭼﯾزی
ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ را ﺑﻠﻧد ﻣﯾﮑﻧﯾد.
• ھﻣﯾن ﮐﺎر را ﺑﺎ ﮔردن و ﺷﺎﻧﮫھﺎی ﺧود اﻧﺟﺎم دھﯾد .ھﻣﯾن ﮐﺎر را ﺑﺎ ﻋﺿﻼت
12ﺟﺎم دھﯾد .ﺳﭘس ﺑﺎ ﻋﺿﻼت ﺷﮑم .و ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﺎ ﭘﺎھﺎ ،ﺳﺎق و ﻣﭻ ﭘﺎ.
ﺻورت اﻧ
• ﺑﮫ ﺗﻔﺎوت ﺑﯾن ﻋﺿﻼت ﻣﻧﺑﺳط و ﻣﻧﻘﺑض ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد.
ﯾﮏ دوﺳت ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺑﺎ ﺻداﯾﯽ
دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑراﯾﺗﺎن ﺑﺧواﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺎری اﻧﺟﺎم دھﯾد .دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎ را دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد.
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رﻓﺎه و ﺗﺳ ﻠط
ﻧﻔس ﮐ ﺷ ﯾدن ﺑﺎ ﺷﮑ م
ﻧﻔس ﮐ ﺷ ﯾدن ﺑﺎ ﺷ ﮑ م
ﻟوازم :ﻧﯾﺎزی ﻧﯾﺳت.

CARD 16 Front:

CARD 12 Front:

ررﻓﻓﺎﺎه وو ﺗﺗﺳﻠﺳﻠطط
ﻧﻔسدرﮐﺧﺗﺷﯾﯽددنر ﺑﺑﺎﺎدﺷﮑم

ﯾﮏ دوﺳت ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺑﺎ ﺻداﯾﯽ
دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑراﯾﺗﺎن ﺑﺧواﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺎری اﻧﺟﺎم دھﯾد .دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎ را دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد.

ﻧﻔس ﮐ ﺷ ﯾدن ﺑﺎ ﺷ ﮑ م

• دراز ﺑﮑﺷﯾد و ﺳرﺗﺎن را روی ﺷﮑم ﻣﺛﻼً ﻣﺎدر ،ﭘدر ،ﭘدرﺑزرگ و ﻣﺎدرﺑزرگ
ﯾﺎ ﺧواھر ﯾﺎ ﺑرادر ﻗرار دھﯾد .ﻋﻣﯾق و ﯾﮑﻧواﺧت ﻧﻔس ﺑﮑﺷﯾد.
• اﮔر ﺳر ﮐﺳﯽ ﺑر روی ﺷﮑم ﺷﻣﺎ اﺳﺗراﺣت ﮐﻧد ،اﺣﺳﺎس ﺧواھﯾد ﮐرد ﮐﮫ
ھﻧﮕﺎم ﻧﻔس ﮐﺷﯾدن،ﭼﮕوﻧﮫ ﺳر ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯾن ﻣﯾرود.

ﻟوازم :ﻧﯾﺎزی ﻧﯾﺳت.

• ﺑﮫ ﻧﻔس ﮐﺷﯾدن ﺧود دﻗت ﮐﻧﯾد.

• دراز ﺑﮑﺷﯾد و ﺳرﺗﺎن را روی ﺷﮑم ﻣﺛﻼً ﻣﺎدر ،ﭘدر ،ﭘدرﺑزرگ و ﻣﺎدرﺑزرگ
ﯾﺎ ﺧواھر ﯾﺎ ﺑرادر ﻗرار دھﯾد .ﻋﻣﯾق و ﯾﮑﻧواﺧت ﻧﻔس ﺑﮑﺷﯾد.

• وﻗﺗﯽ ﻧﻔس ﻣﯾﮑﺷﯾد ھوای ﺑﯾﻧﯽ و دھﺎن ﺧود را اﺣﺳﺎس ﮐﻧﯾد .ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ
ﭼﮕوﻧﮫ رﯾﮫھﺎ ﺑﺎ ھوا ﭘر ﻣﯽﺷوﻧد و ﭼﮕوﻧﮫ ﺳر ﮐودک روی ﺷﮑم ﺷﻣﺎ ﺗﮑﺎن
ﻣﯾﺧورد.

• اﮔر ﺳر ﮐﺳﯽ ﺑر روی ﺷﮑم ﺷﻣﺎ اﺳﺗراﺣت ﮐﻧد ،اﺣﺳﺎس ﺧواھﯾد ﮐرد ﮐﮫ
ھﻧﮕﺎم ﻧﻔس ﮐﺷﯾدن،ﭼﮕوﻧﮫ ﺳر ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯾن ﻣﯾرود.

• دﻗت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ وﻗﺗﯽ دم ﯾﺎ ﺑﺎزدم ﻣﯾﮑﻧﯾد ،ﺳر ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯾن ﻣﯾرود.

• ﺑﮫ ﻧﻔس ﮐﺷﯾدن ﺧود دﻗت ﮐﻧﯾد.

• ﻧﻔس ﻋﻣﯾق ﺑﮑﺷﯾد ﺗﺎ ﺷﮑم و ﺳر روی ﺷﮑم ﺑﺎﻻ ﺑﯾﺎﯾد .ﺑﮫ آراﻣﯽ ﺑﺎزدم ﮐﻧﯾد ﺗﺎ
ﺳر ﺑﮫ آراﻣﯽ ﭘﺎﯾﯾن ﺑﯾﺎﯾد.

• وﻗﺗﯽ ﻧﻔس ﻣﯾﮑﺷﯾد ھوای ﺑﯾﻧﯽ و دھﺎن ﺧود را اﺣﺳﺎس ﮐﻧﯾد .ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ
ﭼﮕوﻧﮫ رﯾﮫھﺎ ﺑﺎ ھوا ﭘر ﻣﯽﺷوﻧد و ﭼﮕوﻧﮫ ﺳر ﮐودک روی ﺷﮑم ﺷﻣﺎ ﺗﮑﺎن
ﻣﯾﺧورد.

• اﮔر ﺷﻣﺎ در اﯾن ﺗﻣرﯾن ﺗﻧﮭﺎ دو ﻧﻔر ھﺳﺗﯾد ،ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﻧﻘشھﺎ را ﺑﺎ ھﻣدﯾﮕر
ﻋوض ﮐﻧﯾد.

• دﻗت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ وﻗﺗﯽ دم ﯾﺎ ﺑﺎزدم ﻣﯾﮑﻧﯾد ،ﺳر ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯾن ﻣﯾرود.
• ﻧﻔس ﻋﻣﯾق ﺑﮑﺷﯾد ﺗﺎ ﺷﮑم و ﺳر روی ﺷﮑم ﺑﺎﻻ ﺑﯾﺎﯾد .ﺑﮫ آراﻣﯽ ﺑﺎزدم ﮐﻧﯾد ﺗﺎ
ﺳر ﺑﮫ آراﻣﯽ ﭘﺎﯾﯾن ﺑﯾﺎﯾد.
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• اﮔر ﺷﻣﺎ در اﯾن ﺗﻣرﯾن ﺗﻧﮭﺎ دو ﻧﻔر ھﺳﺗﯾد ،ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﻧﻘشھﺎ را ﺑﺎ ھﻣدﯾﮕر
ﻋوض ﮐﻧﯾد.

16

رﻓﺎە و ﺗﺳ ﻠط
ھﻧﮕﺎم راه رﻓﺗن ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد
ھﻧﮕﺎم راه رﻓﺗن ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد
ﻟوازم :ﮐﺎﻏذ ،ﻣداد ،ﻣداد رﻧﮕﯽ

CARD 17 Front:

CARD 12 Front:

ررﻓﻓﺎﺎەه وو ﺗﺗﺳﻠﺳﻠطط
ھﻧﮕﺎم ردارهﺧﺗرﯽﻓﺗدرن ﺑﺗﺎدوﺟﮫ ﮐﻧﯾد
ھﻧﮕﺎم راه رﻓﺗن ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد
ﯾﮏ دوﺳت ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺑﺎ ﺻداﯾﯽ
دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑراﯾﺗﺎن ﺑﺧواﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺎری اﻧﺟﺎم دھﯾد .دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎ را دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد.

• ﻣﮑﺎﻧﯽ را ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد ﮐﮫ آﻧﺟﺎ اﺣﺳﺎس اﻣﻧﯾت و راﺣﺗﯽ ﮐﻧﯾد ،ﭼﮫ در داﺧل ﺧﺎﻧﮫ و
ﭼﮫ در ﺧﺎرج از ﻣﻧزل .وﻗت ﺑﮕذارﯾد و ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﺑﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز در اطراف ﺧود
دﻗت ﮐﻧﯾد.

ﻟوازم :ﮐﺎﻏذ ،ﻣداد ،ﻣداد رﻧﮕﯽ

• ﺑدون ﮔﻔﺗن ﭼﯾزی ﻗدم ﺑزﻧﯾد .ﺑﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد ،اﻧﮕﺎر ﮐﮫ ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر
آن را ﻣﯽﺑﯾﻧﯾد .ﺑﮫ ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﺟزﺋﯾﺎت ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد .ﺑﮫ رﻧﮓھﺎ  ،ﺧط و
ﻧﮕﺎر  ،ﺑو ،ﺻداھﺎ ،آﻓﺗﺎب و ﺑﺎد ﺗوﺟﮫ ﮐﺎﻣل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.

• ﻣﮑﺎﻧﯽ را ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد ﮐﮫ آﻧﺟﺎ اﺣﺳﺎس اﻣﻧﯾت و راﺣﺗﯽ ﮐﻧﯾد ،ﭼﮫ در داﺧل ﺧﺎﻧﮫ و
ﭼﮫ در ﺧﺎرج از ﻣﻧزل .وﻗت ﺑﮕذارﯾد و ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﺑﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز در اطراف ﺧود
دﻗت ﮐﻧﯾد.

• ﺗوﻗف ﮐﻧﯾد و ﺑﮫ ﭼﯾزھﺎﯾﯾﯽ ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم راه رﻓﺗن در اطراف ﺧود دﯾدﯾد ﺧوب
ﻓﮑر ﮐﻧﯾد .ﭼﯾزی ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم ﻗدم زدن از آن ﺑﯾﺷﺗر ﻟذت ﺑردﯾد را ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﮑﺷﯾد .ﺗﺎ
آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺑﯾﺎورﯾد و آﻧرا ﺑﮑﺷﯾد .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﯾﮏ
ﺑرگ درﺧت را ﺑﮑﺷﯾد .ﺷﮑل ،ﺳﯾﻣﮭﺎی ﻧردە و رﻧﮓ و ھر آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ آن ﺑرگ
را ﺧﺎص ﺟﻠوە ﻣﯾدھد را در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد.

• ﺑدون ﮔﻔﺗن ﭼﯾزی ﻗدم ﺑزﻧﯾد .ﺑﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد ،اﻧﮕﺎر ﮐﮫ ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر
آن را ﻣﯽﺑﯾﻧﯾد .ﺑﮫ ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﺟزﺋﯾﺎت ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد .ﺑﮫ رﻧﮓھﺎ  ،ﺧط و
ﻧﮕﺎر  ،ﺑو ،ﺻداھﺎ ،آﻓﺗﺎب و ﺑﺎد ﺗوﺟﮫ ﮐﺎﻣل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.

• آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐردەاﯾد ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺗﺎن ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎء ﺧﺎﻧوادە ﻧﺷﺎن
دھﯾد.

• ﺗوﻗف ﮐﻧﯾد و ﺑﮫ ﭼﯾزھﺎﯾﯾﯽ ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم راه رﻓﺗن در اطراف ﺧود دﯾدﯾد ﺧوب
ﻓﮑر ﮐﻧﯾد .ﭼﯾزی ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم ﻗدم زدن از آن ﺑﯾﺷﺗر ﻟذت ﺑردﯾد را ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﮑﺷﯾد .ﺗﺎ
آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺑﯾﺎورﯾد و آﻧرا ﺑﮑﺷﯾد .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﯾﮏ
ﺑرگ درﺧت را ﺑﮑﺷﯾد .ﺷﮑل ،ﺳﯾﻣﮭﺎی ﻧردە و رﻧﮓ و ھر آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ آن ﺑرگ
را ﺧﺎص ﺟﻠوە ﻣﯾدھد را در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد.
• آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐردەاﯾد ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺗﺎن ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎء ﺧﺎﻧوادە ﻧﺷﺎن
دھﯾد.
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ﺧ ﺎﻧوادە و دو ﺳ ﺗﺎن
ھ ﻣ ﮑ ﺎری ﮐ ر د ن
ھ ﻣ ﮑ ﺎری ﮐ ر د ن
ﻟوازم :ﻣدادھﺎ ﯾﺎ ﭼوب

CARD 18 Front:

ﭘ ﺷ ﺗﯾﺑ ﺎ ﻧﯽ ﻣ ﺎ ﺑﯾن اﻧﺳ ﺎﻧﯽ
نوﺳﺗﺎن
ﺳەﺗﺎو د
و ﺧدﺎﻧوواد
ﺧﺎﺎﺑﯾﻧنوااﻧدﺳەﺎﻧﯽ
ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣ
ھھﻣﻣﮑﺎﮑﺎرریی ﮐﮐررددن
ن
ھھﻣﻣﮑﺎﮑﺎرریی ﮐﮐررددن

CARD 18 Front:

• ﯾﮏ ﭼوب ﻧﺳﺑﺗﺎ ﺑﻠﻧد را ﺑﯾن اﻧﮕﺷت ﺧود و ھﻣﺎن اﻧﮕﺷت ھﻣﮑﺎر ﺧود ﻗرار
دھﯾد .اﯾن ﮐﺎر را ﺑﺎ ﯾﮏ دوﺳت ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده اﻧﺟﺎم دھﯾد .ﭼﻧدﯾن
ﻧﻔر ﻣﯾﺗواﻧﻧد اﯾن ﺗﻣرﯾن را ﺑﺎ ھم اﻧﺟﺎم دھﻧد ﺑﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در ﻧوﺑت ﺑﺎﯾﺳﺗﯾد.

ﻟوازم:ﻟواﻣدزامد:ھﺎﻣداﯾﺎدھﺎﭼ ﯾوﺎبﭼوب

• ﺣﺎﻻ ﺷﻣﺎ و ھﻣﮑﺎرﺗﺎن ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑدون اﻓﺗﺎدن ﭼوب ﺣرﮐت ﮐﻧﯾد .ﺑﺎ دﻗت ﺑﮫ
ھﻣدﯾﮕر ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﺣﺳﺎس ﻣﯾﮑﻧﯾد ﺗواﻧﺎﯾﯽ آن را دارﯾد ﺳرﯾﻊﺗر
ﺣرﮐت ﮐﻧﯾد.

• ﯾﮏ• ﯾﭼوﮏبﭼﻧوﺳﺑبﺗﺎﻧ ﺑﺳﻠﺑﻧﺗﺎد ﺑﻠرﻧاد ﺑﯾران ﺑاﯾﻧنﮕاﻧﺷﮕتﺷتﺧوﺧدودو وھﻣھﺎﻣﺎنناﻧاﻧﮕﮕﺷﺷتت ھھﻣﻣﮑﮑﺎﺎرر ﺧﺧوودد ﻗﻗرارارر
ﺿﺎییﺧﺎﺧﻧﺎﻧواواددهه ااﻧﻧﺟﺟﺎﺎمم ددھھﯾﯾدد ..ﭼﻧ
ت ﯾﯾﺎﮑ ﯾﯽﮑ اﯽزا ازﻋاﻋ
ﮏﺳدو
رﺎارﺑﺎرﯾا ﺑﺎ
دھﯾد .داﯾھﯾند.ﮐاﺎﯾرن ﮐ
ﭼﻧدﯾدﯾنن
ﺿﺎ
تﺳﯾﺎ
ﮏ ﯾدو
ﻧﻔر ﻣﯾﺗواﻧﻧد اﯾن ﺗﻣرﯾن را ﺑﺎ ھم اﻧﺟﺎم دھﻧد ﺑﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در ﻧوﺑت ﺑﺎﯾﺳﺗﯾد.
ﻧﻔر ﻣﯾﺗواﻧﻧد اﯾن ﺗﻣرﯾن را ﺑﺎ ھم اﻧﺟﺎم دھﻧد ﺑﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در ﻧوﺑت ﺑﺎﯾﺳﺗﯾد.

• ھﻣﯾن ﺗﻣرﯾن را ﺑﺎ اﻧﮕﺷﺗﺎن دﯾﮕرﺗﺎن اﻧﺟﺎم دھﯾد.

تﻊﺗﺑرﮫ
ﺷﯾﻣﺎﮕرو ﻧھﮕﺎﻣهﮑﮐﺎﻧﯾردﺗﺎون ﺗﺎﻣﯾﺗﺟﺎوﯾاﻧﯽﯾدﮐ ﺑﮫداوﺣنﺳﺎاﻓﺗ
• ﺣﺎﻻھﻣد
ت رﮐاﻧﯾددا.رﯾﺑدﺎ دﺳﻗرﯾ
ﭼدو ﺗبواﻧﺎﺣﯾرﯽﮐآن
سﺎدﻣﯾنﮑﻧﯾ
ھﻣدﯾﮕﺣررﻧﮐﮕﺎ
تهﮐﻧﮐﯾﻧدﯾ.د و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﺣﺳﺎس ﻣﯾﮑﻧﯾد ﺗواﻧﺎﯾﯽ آن را دارﯾد ﺳرﯾﻊﺗر
ﺣرﮐت ﮐﻧﯾد.

• دوﺑﺎرە اﻣﺗﺣﺎن ﮐﻧﯾد ،اﻣﺎ اﯾﻧﺑﺎر ھﯾﭻ ﺣرﻓﯽ ﻧزﻧﯾد.
• ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﭼﮫ ﻣدت ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﭼوب را ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﺑﯾﺎﻓﺗد در ﺟﺎی ﺧود ﻧﮕﮫ
دارﯾد .ﻣﯾﺗواﻧﯾد در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﺑرای ھﻣﮑﺎری در اﯾﻧﻣورد ﺑﮫ ﭼﯾزی ﻧﯾﺎز ھﺳت ﺑﺎ
ھﻣدﯾﮕر ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.

• ﺣﺎﻻ ﺷﻣﺎ و ھﻣﮑﺎرﺗﺎن ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑدون اﻓﺗﺎدن ﭼوب ﺣرﮐت ﮐﻧﯾد .ﺑﺎ دﻗت ﺑﮫ

• ھﻣﯾن ﺗﻣرﯾن را ﺑﺎ اﻧﮕﺷﺗﺎن دﯾﮕرﺗﺎن اﻧﺟﺎم دھﯾد.

• ھﻣﯾن ﺗﻣرﯾن را ﺑﺎ اﻧﮕﺷﺗﺎن دﯾﮕرﺗﺎن اﻧﺟﺎم دھﯾد.

• دوﺑﺎرە اﻣﺗﺣﺎن ﮐﻧﯾد ،اﻣﺎ اﯾﻧﺑﺎر ھﯾﭻ ﺣرﻓﯽ ﻧزﻧﯾد.

• دوﺑﺎرە اﻣﺗﺣﺎن ﮐﻧﯾد ،اﻣﺎ اﯾﻧﺑﺎر ھﯾﭻ ﺣرﻓﯽ ﻧزﻧﯾد.

• ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﭼﮫ ﻣدت ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﭼوب را ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﺑﯾﺎﻓﺗد در ﺟﺎی ﺧود ﻧﮕﮫ
یﯾﺎزﺧوھدﺳﻧتﮕ ﺑﮫﺎ
رزﺟیﺎ ﻧ
• ﺗوﺟداﮫرﯾﮐدﻧﯾ.دﻣﯾﮐﺗﮫواﻧﯾﭼدﮫ دﻣرد ﻣتورﻣدﯾﺗاﯾوﻧاﻧﮑﯾﮫد ﺑﭼراویبھﻣراﮑﺎﺑدرویند ارﯾﻧاﯾﮑﻧﮫﻣوﺑﯾرﺎدﻓﺗﺑدﮫ دﭼﯾ
دارﯾد.ھﻣﻣﯾدﺗﯾوﮕاﻧرﯾدﺻدﺣرﺑ ﻣ
توﮐرﻧﯾدد.اﯾﻧﮑﮫ ﺑرای ھﻣﮑﺎری در اﯾﻧﻣورد ﺑﮫ ﭼﯾزی ﻧﯾﺎز ھﺳت ﺑﺎ

ھﻣدﯾﮕر ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.

CARD 19 Front:
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در ﺣﯾﺎط ھﻣراە ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن
ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯾﮑﻧﯾم اﯾن ﺗﻣرﯾن را ﺑﺎ اﻓراد ﺳرﭘرﺳت ﺧود ﯾﺎ ﺳﺎﯾر اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ
اﻋﺗﻣﺎد دارﯾد اﻧﺟﺎم دھﯾد .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑﯾﺎن اﺣﺳﺎﺳﺎت و اﻓﮑﺎر ﺑﮫ طور ﺧودﺟوش
راﺣتﺗر اﺳت.
Card 19 Back:

در ﺣﯾﺎط ھﻣراە ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن

CARD 19 Front:

ﭘ ﺷ ﺗﯾﺑ ﺎ ﻧﯽ ﻣ ﺎ ﺑﯾن اﻧﺳ ﺎﻧﯽ
نوﺳﺗﺎن
ﺳﺗوﺎ د
وادە
ﺧﺎﺑﺎﯾﻧنوااﻧدﺳﺎەﻧﯽو ﺧﺎدﻧو
ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣ
یاەﮐ ﺑرﺎد دنوﺳﺗﺎن
در ﺣھﯾﺎﻣطﮑﺎھرﻣر

CARD 18 Front:

ھ ﻣ ﮑ ﺎری ﮐ ر د ن

ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯾﮑﻧﯾم اﯾن ﺗﻣرﯾن را ﺑﺎ اﻓراد ﺳرﭘرﺳت ﺧود ﯾﺎ ﺳﺎﯾر اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ
اﻋﺗﻣﺎد دارﯾد اﻧﺟﺎم دھﯾد .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑﯾﺎن اﺣﺳﺎﺳﺎت و اﻓﮑﺎر ﺑﮫ طور ﺧودﺟوش
راﺣتﺗر اﺳت.

ﻟوازم :ﮐﺎﻏذ و ﻣداد رﻧﮕﯽ
• ﯾﮏ ﺣﯾﺎط را ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻧﯾد ،ﺷﺎﯾد ھﻣراە ﺑﺎ درﺧﺗﺎن ،ﮔﻠﮭﺎ و ﯾﺎ ﻣﺣل ﺑﺎزی.
• ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﻓﮑر ﮐﻧﯾد ﮐﮫ دوﺳت دارﯾد ھﻣراە ﺷﻣﺎ در حیاط ﺑﺎﺷد .اﯾن ﺷﺧص
ﻣﯾﺗواﻧد ﻓردی از اﻓراد ﺧﺎﻧواده ،دوﺳﺗﺎن ﯾﺎ ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ او اﻋﺗﻣﺎد دارﯾد.
ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﺻوﯾر آﻧﮭﺎ را ھم در ﺣﯾﺎط ﺑﮑﺷﯾد.
• ﺑرای ﮐﺳﯽ در ﺧﺎﻧواده ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ در ﺣﯾﺎط ﺷﻣﺎﺳت.
• اﮔر اﺣﺳﺎس ﻣﯾﮑﻧﯾد ﮐﮫ ﺷراﯾط ﺳﺧﺗﯽ دارﯾد ،ﻣﯾﺗواﻧﯾد در ﺣﯾﺎط ﻧزد ﭼﮫ ﮐﺳﯽ
ﺑروﯾد؟ ﺑﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﯾﺗواﻧﯾد اﻋﺗﻣﺎد ﮐﻧﯾد و ﺑﺎ او ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد؟ اﮔر دوﺳت داری
ﻣﯾﺗواﻧﯽ اﯾن را ﺑﮫ ﮐﺳﯽ در ﺧﺎﻧواده ﺑﮕوﯾﯾد.

 19ﭼوب
Back:ﺎ ﯾﺎ
ﻟوازم :ﻣدادھ
Card

در ﺣﯾﺎط ھﻣراە ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن

• ﯾﮏ ﭼوب ﻧﺳﺑﺗﺎ ﺑﻠﻧد را ﺑﯾن اﻧﮕﺷت ﺧود و ھﻣﺎن اﻧﮕﺷت ھﻣﮑﺎر ﺧود ﻗرار
دھﯾد .اﯾن ﮐﺎر را ﺑﺎ ﯾﮏ دوﺳت ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده اﻧﺟﺎم دھﯾد .ﭼﻧدﯾن
ﻧﻔر ﻣﯾﺗواﻧﻧد اﯾن ﺗﻣرﯾن را ﺑﺎ ھم اﻧﺟﺎم دھﻧد ﺑﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در ﻧوﺑت ﺑﺎﯾﺳﺗﯾد.
ﻟوازم :ﮐﺎﻏذ و ﻣداد رﻧﮕﯽ

• ﺣﺎﻻ ﺷﻣﺎ و ھﻣﮑﺎرﺗﺎن ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑدون اﻓﺗﺎدن ﭼوب ﺣرﮐت ﮐﻧﯾد .ﺑﺎ دﻗت ﺑﮫ
ﮑﺎﻧﯾدرﺗﺧوﺗاﺎﻧﺎنﯾ،ﯽﮔﻠآﮭﺎ
سﻣرﻣاﯾە ﺑ
CARDﺟﺷﺎﯾﯽﯽﮐﻧﯾﮐدﮫ ،اﺷﺣﺎﯾﺳدﺎ ھ
ط روا ﺗﻧﺎﻘﺎ
19د
Front:ﺣﮐﯾﻧﺎﯾ
ﮏه
ھﻣدﯾﮕر• ﯾﻧﮕﺎ
ن وراﯾﺎداﻣرﺣﯾدل ﺑﺎﺳزرﯾی.ﻊﺗر
ﺣرﮐت ﮐﻧﯾد.

• ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﻓﮑر ﮐﻧﯾد ﮐﮫ دوﺳت دارﯾد ھﻣراە ﺷﻣﺎ در ﺣﯾﺎت ﺑﺎﺷد .اﯾن ﺷﺧص
ﺻﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ او اﻋﺗﻣﺎد دارﯾد.
• ھﻣﯾ ﻣنﯾﺗﺗوﻣاﻧردﯾ ﻓنردرای ﺑاﺎزاﻧاﻓﮕراﺷدﺗﺎﺧنﺎﻧدوﯾادﮕه،رﺗﺎدونﺳاﺗﻧﺎﺟنﺎ ﯾمﺎ دﺷھﯾﺧد.
ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﺻوﯾر آﻧﮭﺎ را ھم در ﺣﯾﺎط ﺑﮑﺷﯾد.

ﭘ ﺷ ﺗﯾﺑ ﺎ ﻧﯽ ﻣ ﺎ ﺑﯾن اﻧﺳ ﺎﻧﯽ
ﺧ ﺎﻧوادە و دو ﺳ ﺗﺎن
در ﺣﯾﺎط ھﻣراە ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن

• دوﺑﺎرە اﻣﺗﺣﺎن ﮐﻧﯾد ،اﻣﺎ اﯾﻧﺑﺎر ھﯾﭻ ﺣرﻓﯽ ﻧزﻧﯾد.

21

• ﺑرای ﮐﺳﯽ در ﺧﺎﻧواده ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ در ﺣﯾﺎط ﺷﻣﺎﺳت.

ی ﭼﺧﮫودﮐ ﻧﺳﮕﯽﮫ
• ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﭼﮫ ﻣدت ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﭼوب را ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﺑﯾﺎﻓﺗد در ﺟﺎ
• اﮔر اﺣﺳﺎس ﻣﯾﮑﻧﯾد ﮐﮫ ﺷراﯾط ﺳﺧﺗﯽ دارﯾد ،ﻣﯾﺗواﻧﯾد در ﺣﯾﺎط ﻧزد
ﺻﻣﺣوﺑرتد ﮐﺑﻧﮫﯾد؟ﭼﯾاﮔزریدﻧوﯾﺎﺳزتھداﺳرتی ﺑﺎ
دارﯾد .ﺑﻣرﯾﺗوﯾودا؟ﻧﯾﺑدﮫ دﭼرﮫ ﻣﮐوﺳرﯽد اﻣﯾﯾﻧﺗوﮑاﻧﮫﯾدﺑ اراﻋﺗیﻣﺎدھﻣﮐﻧﮑﯾﺎدرویﺑﺎدارو اﯾﻧ
ﺻﻧﺣ
تنﮐﻧراﯾدﺑ.ﮫ ﮐﺳﯽ در ﺧﺎﻧواده ﺑﮕوﯾﯾد.
ﯽﺑ اﯾ
ھﻣدﯾﮕ ﻣرﯾﺗوا
 CARDاﯾن ﺗﻣرﯾن را ﺑﺎ اﻓراد ﺳرﭘرﺳت ﺧود ﯾﺎ ﺳﺎﯾر اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ
19ﮫ ﻣﯾﮑﻧﯾم
Front:وﺻﯾ
ﺗ
اﻋﺗﻣﺎد دارﯾد اﻧﺟﺎم دھﯾد .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑﯾﺎن اﺣﺳﺎﺳﺎت و اﻓﮑﺎر ﺑﮫ طور ﺧودﺟوش
راﺣتﺗر اﺳت.

19
در ﺣﯾﺎط ھﻣراە ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن

Card 19 Back:

20

ﻟوازم :ﮐﺎﻏذ و ﻣداد رﻧﮕﯽ

CARD 20 Front:

ﭘ ﺷ ﺗﯾﺑ ﺎ ﻧﯽ ﻣ ﺎ ﺑﯾن اﻧﺳ ﺎﻧﯽ
نوﺳﺗﺎن
ﺳﺗوﺎ د
وادە
ﺧﺎﺑﺎﯾﻧنوااﻧدﺳەﺎﻧﯽو ﺧﺎدﻧو
ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣ
ﮐﺳﯽھﻣﮐﮫﮑﺎﺑرراییﮐﻣرد
نھﻣﯾت
نا
ﺷ ﮐتردن
ھﻣﮑﺎردای

CARD 18 Front:

Card 20 Back

ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻣن اھﻣﯾت
داﺷت
ﻟوازم :ﮐﺎﻏذ ،ﻣداد و ھر ﭼﯾزی ﮐﮫ دم دﺳت ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد
• ﺑﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﻓﮑر ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر اھﻣﯾت داﺷﺗﺗﮫ اﺳت .آﯾﺎ ﭼﯾز ﺧوﺑﯽ
را ﮐﮫ ﺑﺎ او ﺗﺟرﺑﮫ ﮐردەاﯾد ﯾﺎ ﺑﺎ آن ﺷﺧص اﻧﺟﺎم دادەاﯾد را ﺑﮫ ﺧﺎطر دارﯾد؟
• آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽآورﯾد ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﭼﯾز دﯾﮕری را درﺳت ﮐﻧﯾد ﺗﺎ آﻧﭼﮫ
را ﮐﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﮐردەاﯾد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﯾﺎدآوری ﮐﻧد .درﻣورد اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﺑرای ﺷﻣﺎ ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎ
و ﻣﻔﮭوﻣﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ دوﺳت ﯾﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ او اﻋﺗﻣﺎد دارﯾد ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.
• ﺗوﺿﯾﺢ دادن اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﭼﮫ اﺣﺳﺎﺳﯽ دارد؟
• آﯾﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﭼﯾزی ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑدﯾن ﺻورت آن ﮐﺎر ﺧوﺑﯽ را ﮐﮫ ﺗﺟرﺑﮫ
ﮐردەاﯾد را ﺑﮭﺗر ﺑﯾﺎد ﺑﯾﺎورﯾد؟

ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯾﮑﻧﯾم اﯾن ﺗﻣرﯾن را ﺑﺎ اﻓراد ﺳرﭘرﺳت ﺧود ﯾﺎ ﺳﺎﯾر اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ
بم دھﯾد .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑﯾﺎن اﺣﺳﺎﺳﺎت و اﻓﮑﺎر ﺑﮫ طور ﺧودﺟوش
ﻟوازم :ا ﻣﻋﺗداﻣﺎددھﺎداﯾﺎرﯾدﭼاﻧوﺟﺎ
• ﯾﮏ راﭼﺣوت
بﺗ ﻧر اﺳﺑﺳﺗﺎتﺑ.ﻠﻧد را ﺑﯾن اﻧﮕﺷت ﺧود و ھﻣﺎن اﻧﮕﺷت ھﻣﮑﺎر ﺧود ﻗرار

دھﯾد .اﯾن ﮐﺎر را ﺑﺎ ﯾﮏ دوﺳت ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده اﻧﺟﺎم دھﯾد .ﭼﻧدﯾن
ﻧﻔر ﻣﯾﺗواﻧﻧد اﯾن ﺗﻣرﯾن را ﺑﺎ ھم اﻧﺟﺎم دھﻧد ﺑﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در ﻧوﺑت ﺑﺎﯾﺳﺗﯾد.
• ﺣﺎﻻ ﺷﻣﺎ و ھﻣﮑﺎرﺗﺎن ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑدون اﻓﺗﺎدن ﭼوب ﺣرﮐت ﮐﻧﯾد .ﺑﺎ دﻗت ﺑﮫ
Front:ﮐﻧﯾ
ھﻣدﯾﮕر ﻧﮕﺎه
CARDﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﺣﺳﺎس ﻣﯾﮑﻧﯾد ﺗواﻧﺎﯾﯽ آن را دارﯾد ﺳرﯾﻊﺗر
19د و ﺗﺎ
ﺣرﮐت ﮐﻧﯾد.

ﭘ ﺷ ﺗﯾﺑ ﺎ ﻧﯽ ﻣ ﺎ ﺑﯾن اﻧﺳ ﺎﻧﯽ
ﺧ ﺎﻧوادە و دو ﺳ ﺗﺎن
در ﺣﯾﺎط ھﻣراە ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن

• ھﻣﯾن ﺗﻣرﯾن را ﺑﺎ اﻧﮕﺷﺗﺎن دﯾﮕرﺗﺎن اﻧﺟﺎم دھﯾد.

• دوﺑﺎرە اﻣﺗﺣﺎن ﮐﻧﯾد ،اﻣﺎ اﯾﻧﺑﺎر ھﯾﭻ ﺣرﻓﯽ ﻧزﻧﯾد.

• ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﭼﮫ ﻣدت ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﭼوب را ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﺑﯾﺎﻓﺗد در ﺟﺎی ﺧود ﻧﮕﮫ
دارﯾد .ﻣﯾﺗواﻧﯾد در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﺑرای ھﻣﮑﺎری در اﯾﻧﻣورد ﺑﮫ ﭼﯾزی ﻧﯾﺎز ھﺳت ﺑﺎ
ھﻣدﯾﮕر ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.
 CARDاﯾن ﺗﻣرﯾن را ﺑﺎ اﻓراد ﺳرﭘرﺳت ﺧود ﯾﺎ ﺳﺎﯾر اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ
19ﮫ ﻣﯾﮑﻧﯾم
Front:وﺻﯾ
ﺗ
اﻋﺗﻣﺎد دارﯾد اﻧﺟﺎم دھﯾد .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑﯾﺎن اﺣﺳﺎﺳﺎت و اﻓﮑﺎر ﺑﮫ طور ﺧودﺟوش
راﺣتﺗر اﺳت.

20
در ﺣﯾﺎط ھﻣراە ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن

Card 19 Back:

20

ﻟوازم :ﮐﺎﻏذ و ﻣداد رﻧﮕﯽ

د و ﺳ ت ﺧ و ب ﺑودن
ز ﺑﺎن ﺑدن ﺑﺎز و ﺑ ﺳ ﺗﮫ
ز ﺑﺎن ﺑدن ﺑﺎز و ﺑ ﺳ ﺗﮫ
ﻟوازم :ﻧﯾﺎزی ﻧﯾﺳت.
• ﻣﺳﺗﻘﯾم در ﻣﻘﺎﺑل ھﻣﮑﺎر ﺧود ﺑﺎﯾﺳﺗﯾد .ﯾﮏ ﻧﻔر اﻟف ﻧﺎﻣﮕذاری ﻣﯾﺷود ،و
دﯾﮕری ب.

CARD 21 Front:

ار ﺗ ﺑ ﺎ ط ﺑ ﺎ اﻓر اد د ﯾ ﮕ ر  :ﯾ ﮏ
ب ﺑودن
و دو
تر :ﯾﺧﮏ
ﺳﯾﮕ
ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ اﻓدراود د
بﺳﺑتوﺧدون
ﺳﺗﺗﮫﮫ
زﺑﺎزﺑنﺎ ﺑ
ننﺑﺎﺑﺎزز وو ﺑﺑﺳ
ندﺑد
ننﺑﺎﺑﺎزز وو ﺑﺑﺳﺗﮫ
ندﺑد
زﺑﺎزﺑنﺎ ﺑ

CARD 21 Front:

ﻟوازم :ﻧﯾﺎزی ﻧﯾﺳت.

• ب ﭘﺷﺗش را ﺑﮫ ﺳﻣت اﻟف ﻣﯾﭼرﺧﺎﻧد .اﻟف طوری ﻣﯽاﯾﺳﺗد ﮐﮫ او ﯾﮏ زﺑﺎن
ﺑدﻧﯽ ﺑﺎز ﯾﺎ ﺑﺳﺗﮫ را ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد.

ﻟوازم :ﻧﯾﺎزی ﻧﯾﺳت.

• ھر وﻗت اﻟف آﻣﺎدە ﺑﺎﺷد ،ب ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﭼرﺧد وﺑﮫ اﻟف ﻧﮕﺎە ﮐﻧد و ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ ﺑدن
زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎز اﺳت ﯾﺎ ﺑﺳﺗﮫ ،و ﭼرا .ﻧﻘشﺗﺎن را ﻋوض ﮐﻧﯾد و اﯾﻧﺑﺎر ب ﯾﮏ زﺑﺎن
ﺑدﻧﯽ ﺑﺎز ﯾﺎ ﺑﺳﺗﮫ را ﻧﺷﺎن ﺧواھد داد.

دﯾﮕری ب.

• در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ ﭼﯾزی زﺑﺎن ﺑدﻧﯽ ﺑﺎز ﯾﺎ ﺑﺳﺗﮫ را ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ،ﺻﺣﺑت
ﮐﻧﯾد.

• ﻣﺳﺗﻘﯾم در ﻣﻘﺎﺑل ھﻣﮑﺎر ﺧود ﺑﺎﯾﺳﺗﯾد .ﯾﮏ ﻧﻔر اﻟف ﻧﺎﻣﮕذاری ﻣﯾﺷود ،و
ب.ل ھﻣﮑﺎر ﺧود ﺑﺎﯾﺳﺗﯾد .ﯾﮏ ﻧﻔر اﻟف ﻧﺎﻣﮕذاری ﻣﯾﺷود ،و
• ﻣﺳﺗﻘﯾمدﯾ دﮕرریﻣﻘﺎﺑ
• ب ﭘﺷﺗش را ﺑﮫ ﺳﻣت اﻟف ﻣﯾﭼرﺧﺎﻧد .اﻟف طوری ﻣﯽاﯾﺳﺗد ﮐﮫ او ﯾﮏ زﺑﺎن
• ب ﭘﺷﺑﺗدﻧشﯽ ﺑرﺎاز ﺑﯾﮫﺎ ﺑﺳﺳﺗﻣﮫتر اﻟﻧﺷ
فﺎنﻣﯾﻣﯾﭼدرھدﺧ.ﺎﻧد .اﻟف طوری ﻣﯽاﯾﺳﺗد ﮐﮫ او ﯾﮏ زﺑﺎن

ﺑدﻧﯽ ﺑﺎز•ﯾﺎھ ﺑرﺳوﺗﻗﮫترااﻟ ﻧ
فﺷآﺎﻣﺎندەﻣﺑﯾﺎدﺷھدد .،ب ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﭼرﺧد وﺑﮫ اﻟف ﻧﮕﺎە ﮐﻧد و ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ ﺑدن
زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎز اﺳت ﯾﺎ ﺑﺳﺗﮫ ،و ﭼرا .ﻧﻘشﺗﺎن را ﻋوض ﮐ
ﮏﯾدزﺑﺎﮐﮫن ﺑدن
فﻧﯾﻧدﮕوﺎەاﯾﻧﮐﺑﻧﺎدر وبﺑ ﯾﮕو
• ھر وﻗت اﻟف آﻣﺎدە ﺑﺎﺷد ،ب ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﭼرﺧد وﺑﮫ اﻟ
ﺑدﻧﯽ ﺑﺎز ﯾﺎ ﺑﺳﺗﮫ را ﻧﺷﺎن ﺧواھد داد.
زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎز اﺳت ﯾﺎ ﺑﺳﺗﮫ ،و ﭼرا .ﻧﻘشﺗﺎن را ﻋوض ﮐﻧﯾد و اﯾﻧﺑﺎر ب ﯾﮏ زﺑﺎن
ی دزاﺑدﺎ.ن ﺑدﻧﯽ ﺑﺎز ﯾﺎ ﺑﺳﺗﮫ را ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ،ﺻﺣﺑت
ﺑدﻧﯽ ﺑﺎز•ﯾﺎدرﺑﺳﻣﺗوﮫردرااﯾﻧﻧﮑﺷﮫﺎنﭼﮫﺧﭼوﯾازھد
ﮐﻧﯾد.

• در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ ﭼﯾزی زﺑﺎن ﺑدﻧﯽ ﺑﺎز ﯾﺎ ﺑﺳﺗﮫ را ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ،ﺻﺣﺑت
ﮐﻧﯾد.
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د و ﺳ ت ﺧ و ب ﺑودن
ﻋ و ض ﮐردن ﻧﻘ ش ھ ﺎ
ﻋ و ض ﮐردن ﻧﻘ ش ھ ﺎ
ﻟوازم :ﻧﯾﺎزی ﻧﯾﺳت.
• ﺑﮫ ﻧوﺑت ﯾﮏ ﺗﻣرﯾن ﻓﯾزﯾﮑﯽ را ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣﯾﺗواﻧﻧد آﻧرا ﺑﻣدت  ٣٠ﺛﺎﻧﯾﮫ اﻧﺟﺎم
دھﯾﻧد را اﻧﺗﺧﺎب ﮐردە و ﻧﺷﺎن دھﯾد.

CARD 22 Front:

ار ﺗ ﺑ ﺎ ط ﺑ ﺎ د ﯾ ﮕ ر ان  :ﯾ ﮏ
ب ﺑودن
و دو
تر :ﯾﺧﮏ
ﺳﯾﮕ
ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ اﻓدراود د
بﺳﺑتوﺧدون
ضنﮐﺑرﺎدزن ﻧوﻘﺑشﺳﺗھﺎﮫ
زﺑﺎﻋنو ﺑد
ضنﮐﺑرﺎدزن ﻧوﻘﺑشﺳﺗھﺎﮫ
زﺑﺎﻋنو ﺑد

CARD 21 Front:

ﻟوازم :ﻧﯾﺎزی ﻧﯾﺳت.

• اﯾن ﺗﻣرﯾﻧﺎت ﺑﺎﯾد آﻧﻘدر ﺳﺎدە ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ھﻣﮕﯽ ﺑﺗواﻧﻧد آﻧرا اﻧﺟﺎم دھﻧد.

ﻟوازم :ﻧﯾﺎزی ﻧﯾﺳت.

• ﺑﻌد از  ٣٠ﺛﺎﻧﯾﮫ ﻧوﺑت ﺷﺧص دﯾﮕری در ﮔروە اﺳت ﺗﺎ ﯾﮏ ﺗﻣرﯾن ﺟدﯾد را
ﮐﮫ ھﻣﮕﯽ ﺑﺗواﻧﻧد اﻧﺟﺎم دھﻧد را ﻧﺷﺎن ﺑدھد.

دﯾﮕری ب.

• ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﭘرش ﺑﺎزی ﮐﻧﯾد ،ﻗدم ﺑزﻧﯾد ﯾﺎ در ﻣﺣﻠﯽ ﺑدوﯾد ،ﭘرش ﮐﻧﯾد،
دﺳﺗﺗﺎن را ﺑﺳوی ﭼﯾزی در ھوا دراز ﮐﻧﯾد ،ﻟﺑﺎسھﺎ را از ﮐف زﻣﯾن ﺑﻠﻧد ﮐﻧﯾد،
از ﭘﻠﮫ ھﺎ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯾن ﺑروﯾد ،ﺑﻧﺷﯾﻧﯾد و ﺑﺎﯾﺳﺗﯾد ،از ﯾﮏ طرف ﺑﮫ ﺳﻣت دﯾﮕر
ﭘرش ﮐﻧﯾد ،روی زاﻧوی ﻣﺧﺎﻟف دﺳت ﺑﮑﺷﯾد ﯾﺎ ﯾﮏ ﺣرﮐت ﮐﺎﻣﻼ ﺟدﯾد را ﭘﯾدا
ﮐﻧﯾد.
• ﺗﺎ دە دﻗﯾﻘﮫ اﯾﻧﮑﺎر را اﻧﺟﺎم دھﯾد ﺳﭘس ﻋﺿﻼت را ﮐﺷش ﺑدھﯾد و آراﻣش را
در ﺗﻣﺎم ﺑدن ﻧﮕﮫ دارﯾد.

• ﺑﮫ ﻧوﺑت ﯾﮏ ﺗﻣرﯾن ﻓﯾزﯾﮑﯽ را ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣﯾﺗواﻧﻧد آﻧرا ﺑﻣدت  ٣٠ﺛﺎﻧﯾﮫ اﻧﺟﺎم
• ﻣﺳﺗﻘﯾمدھدﯾﻧرد ﻣراﻘﺎاﺑﻧﺗلﺧﺎھبﻣﮑﮐﺎرردەﺧووﻧدﺷﺎﺑﺎنﯾ دﺳﺗھﯾﯾدد ..ﯾﮏ ﻧﻔر اﻟف ﻧﺎﻣﮕذاری ﻣﯾﺷود ،و
• اﯾن ﺗﻣرﯾﻧﺎت ﺑﺎﯾد آﻧﻘدر ﺳﺎدە ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ھﻣﮕﯽ ﺑﺗواﻧﻧد آﻧرا اﻧﺟﺎم دھﻧد.

• ب ﭘﺷﺗش را ﺑﮫ ﺳﻣت اﻟف ﻣﯾﭼرﺧﺎﻧد .اﻟف طوری ﻣﯽاﯾﺳﺗد ﮐﮫ او ﯾﮏ زﺑﺎن
• ﺑﻌد از  ٣٠ﺛﺎﻧﯾﮫ ﻧوﺑت ﺷﺧص دﯾﮕری در ﮔروە اﺳت ﺗﺎ ﯾﮏ ﺗﻣرﯾن ﺟدﯾد را
ﺑدﻧﯽ ﺑﺎزﮐ ﯾﮫﺎھﺑﻣﺳﮕﺗﮫ
ﺷﺎاﻧنﺟﺎﻣمﯾددھھﻧدد .را ﻧﺷﺎن ﺑدھد.
راواﻧﻧﻧد
ﯽ ﺑﺗ
شﮕﮐﻧوﯾﯾدد ،ﮐﮫ ﺑدن
ﮕﺎدەوﯾدﮐﻧ،دﭘرو ﺑ
فﻠ ﻧ
فﯽآﺗﻣوﺎاﻧدﯾەد ﺑﭘﺎرﺷد
ﯽﺑ
بیﻣﯾﮐﺗﻧﯾوادﻧ،دﻗدﺑمﭼﺑرزﻧﺧﯾدد ﯾﺎوﺑدﮫراﻟﻣﺣ
ش ،ﺑﺎز
• ھر وﻗ•تﺷ اﻣﻟﺎ ﻣ
فﺎرزﻣﯾبن ﯾﺑﻠﻧد
ﻋ ﻟوﺑﺎس
رﻧاﯾد،
ﭼردار .ﻧھﻘواشدﺗﺎرانز ﮐ
ﺳﺗیﮫ،ﭼﯾوزی
زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎدزﺳﺗاﺗﺎﺳنتراﯾﺎﺑ ﺑﺳو
ﮏ ﮐﻧزﯾﺑدﺎ،ن
ضھﺎﮐﻧﯾراد اوز اﮐﯾﻧﺑ
ﻻ ﻧوﺷﭘﺎﺎﯾﯾننﺧﺑوراوﯾھدد ،دﺑاﻧدﺷ.ﯾﻧﯾد و ﺑﺎﯾﺳﺗﯾد ،از ﯾﮏ طرف ﺑﮫ ﺳﻣت دﯾﮕر
ﺑدﻧﯽ ﺑﺎزازﯾﺎﭘﻠﺑﮫﺳﺗھﺎﮫ ﺑﺎرا
ﭘرش ﮐﻧﯾد ،روی زاﻧوی ﻣﺧﺎﻟف دﺳت ﺑﮑﺷﯾد ﯾﺎ ﯾﮏ ﺣرﮐت ﮐﺎﻣﻼ ﺟدﯾد را ﭘﯾدا
• در ﻣوﮐﻧرﯾدد.اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ ﭼﯾزی زﺑﺎن ﺑدﻧﯽ ﺑﺎز ﯾﺎ ﺑﺳﺗﮫ را ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ،ﺻﺣﺑت

ﮐﻧﯾد.

• ﺗﺎ دە دﻗﯾﻘﮫ اﯾﻧﮑﺎر را اﻧﺟﺎم دھﯾد ﺳﭘس ﻋﺿﻼت را ﮐﺷش ﺑدھﯾد و آراﻣش را
در ﺗﻣﺎم ﺑدن ﻧﮕﮫ دارﯾد.
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CARD 23 Front:

ار ﺗ ﺑ ﺎ ط ﺑ ﺎ د ﯾ ﮕ ر ان  :ﯾ ﮏ
ب ﺑودن
و دو
تر :ﯾﺧﮏ
ﺳﯾﮕ
ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ اﻓدراود د
بﺳﺑتوﺧدون
ش دوھﺑﯾدﺳﺗﮫ
زﺑﺎن ﻓﺑﻘدطنﮔ ﺑوﺎز

CARD 21 Front:
CARD 23 Back:

ﻓﻘط ﮔوش دھﯾد

ز ﺑﺎن ﺑدن ﺑﺎز و ﺑ ﺳ ﺗﮫ

ﻟوازم :ﻧﯾﺎزی ﻧﯾﺳت.
• ﻣﺳﺗﻘﯾم در ﻣﻘﺎﺑل ھﻣﮑﺎر ﺧود ﺑﺎﯾﺳﺗﯾد .ﯾﮑﯽ ﻧﻘش ﻣﯾﻣون ﺑﺎزی ﻣﯾﮑﻧد ،دﯾﮕری
ﻓﯾل .ﯾﺎ ﻧﻘش ﺣﯾواﻧﺎت دﯾﮕر را ﺑﺎزی ﮐﻧﯾد.
• ﻣﯾﻣون درﺑﺎره آﻧﭼﮫ ﻣﯾﻣون ھﺎ دوﺳت دارﻧد در ﺧﺎﻧﮫ اﻧﺟﺎم دھﻧد ﺻﺣﺑت ﻣﯽ
ﮐﻧد .ﻓﯾل ﮔوش ﻣﯾدھد و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻧد ﺑدون ﺳؤال ﮐردن ،ﻣﯾﻣون را ﺑﻔﮭﻣد .ﻓﯾل
ھﻣﭼﻧﯾن از زﺑﺎن ﺑدن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﻧﺷﺎن ﺑدھد ﮐﮫ دارد ﮔوش ﻣﯾﮑﻧد.
ﺑﻌد از ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ ﻓﯾل آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻣﯾﻣون ﮔﻔﺗﮫ ﺑود را ﺗﮑرار ﻣﯾﮑﻧد.
• ﻧﻘشھﺎ را ﻋوض ﮐﻧﯾد ﺑﮫ اﯾﻧﺻورت ﮐﮫ ﻓﯾل در ﺑﺎرە آﻧﭼﮫ ﮐﮫ دوﺳت دارد در
ﺧﺎﻧﮫ اﻧﺟﺎم دھد ﺻﺣﺑت ﻣﯾﮑﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﯾﻣون ﺑﮫ او ﮔوش ﻣﯾدھد .ﺑﻌد از ﭼﻧد
دﻗﯾﻘﮫ ﻣﯾﻣون آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻓﯾل ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﺗﮑرار ﻣﯾﮑﻧد.
• ﻧﻘش را ﻋوض ﮐﻧﯾد و ﻧوﺑت ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺧوﺷﺣﺎل ﻣﯾﺷوﯾد ﮐﮫ آن
ﺷﺧص آن را اﻧﺟﺎم دھد.
• ﺑرای ھﻣدﯾﮕر ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯾداﻧﯾد ﮐﮫ ﮐﺳﯽ واﻗﻌﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ
ﮔوش دادە اﺳت.

ﻟوازم :ﻧﯾﺎزی ﻧﯾﺳت.
• ﻣﺳﺗﻘﯾم در ﻣﻘﺎﺑل ھﻣﮑﺎر ﺧود ﺑﺎﯾﺳﺗﯾد .ﯾﮏ ﻧﻔر اﻟف ﻧﺎﻣﮕذاری ﻣﯾﺷود ،و
دﯾﮕری ب.
• ب ﭘﺷﺗش را ﺑﮫ ﺳﻣت اﻟف ﻣﯾﭼرﺧﺎﻧد .اﻟف طوری ﻣﯽاﯾﺳﺗد ﮐﮫ او ﯾﮏ زﺑﺎن
ﺑدﻧﯽ ﺑﺎز ﯾﺎ ﺑﺳﺗﮫ را ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد.
• ھر وﻗت اﻟف آﻣﺎدە ﺑﺎﺷد ،ب ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﭼرﺧد وﺑﮫ اﻟف ﻧﮕﺎە ﮐﻧد و ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ ﺑدن
زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎز اﺳت ﯾﺎ ﺑﺳﺗﮫ ،و ﭼرا .ﻧﻘشﺗﺎن را ﻋوض ﮐﻧﯾد و اﯾﻧﺑﺎر ب ﯾﮏ زﺑﺎن
ﺑدﻧﯽ ﺑﺎز ﯾﺎ ﺑﺳﺗﮫ را ﻧﺷﺎن ﺧواھد داد.
• در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ ﭼﯾزی زﺑﺎن ﺑدﻧﯽ ﺑﺎز ﯾﺎ ﺑﺳﺗﮫ را ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ،ﺻﺣﺑت
ﮐﻧﯾد.
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CARD 24 Front:

ﺣ ﻔ ﺎظ ت و ﻣ ﺣ دو د ﯾ ت ھ ﺎ -
تھﺎﻣ -ناﻣﻧﯾت ﻣن
ﺣﻔﺎظت و ﻣاﺣدﻣﻧوﯾدﯾت
ﺣﯾﺣﯾططﻣﻣﺣﺣﻠﻠﯽﯽ ﻣن
ﻣﻣ

CARD 24 Front:
Card 24 Back:

ﻣ ﺣ ﯾ ط ﻣ ﺣ ﻠﯽ ﻣن
ﻟوازم :ﮐﺎﻏذ و ﻣداد
• ﯾﮏ ﺗﺻوﯾر از ﻣﺣﯾط ﻣﺣﻠﯽ ﺧود ﺑﮑﺷﯾد .ﺧودت ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﯾﮏ ﻧﻔر دﯾﮕر
ﻧﻘﺎﺷﯽ را ﺑﮑﺷﯾد .ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ﻣدرﺳﮫ ،ﺧﺎﻧﮫ ،اﯾﺳﺗﮕﺎە ﭘﻠﯾس ،ﭘﺎرکھﺎ ،ﺟﺎدەھﺎ،
رودﺧﺎﻧﮫ ،ﺟﻧﮕل ،ﻣﻐﺎزەھﺎ را ﺑﮑﺷﯾد و ﯾﺎ ﺟﺎھﺎﯾﯽ دﯾﮕری ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﮑر ﺷﻣﺎ ﻣﯾرﺳد.
• در ﮐﻧﺎر ﺟﺎھﺎی ﻣورد ﻋﻼﻗﮫﺗﺎن در ﻣﺣﯾط ﻣﺣﻠﯽ ﺧودﺗﺎن ﯾﮏ ﻋﻼﻣت ﺿرﺑدر
ﺑزﻧﯾد.
• ﯾﮏ داﯾره ﺳﺑز را در دور ﻣﮑﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را اﻣن ﻣﯽﺑﯾﻧﯾد ﺑﮑﺷﯾد .ﯾﮏ داﯾره
ﻗرﻣز را در اطراف ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﮐودﮐﺎن اﻣن ﻧﯾﺳت ﺑﮑﺷﯾد.
• ﻓﮑر ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﭼﮫ ﭼﯾزی ﺑﺎﻋث ﺧواھد ﺷد ﯾﮏ ﻣﺣل ﺑرای ﺷﻣﺎ ﯾﺎ دﯾﮕران اﻣن
ﺑﺎﺷد.
• در ﯾﮏ ورﻗﮫ دﯾﮕر ﺳﮫ ﭼﯾز را ﺑﻧوﯾﺳﯾد ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧد ﻣﺣﯾط ﻣﺣﻠﯽ ﺷﻣﺎ را ﺑرای
ﮐودﮐﺎن اﻣنﺗر ﮐﻧد.
• ﻧﺎم ﺳﮫ ﻧﻔر را در ﻣﺣﯾط ﻣﺣﻠﯽ ﺧود را ﺑﻧوﯾﺳﯾد ﮐﮫ ﺗﻼش ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺗﺎ ﻣﺣﯾط
دوروﺑر ﺷﻣﺎ اﻣنﺗر ﺷود.
• ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎء ﺧﺎﻧوادە ﺻﺣﺑت ﮐن و ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ھم
ﺑﺗواﻧﯾد ﯾﮏ ﮐﺎری اﻧﺟﺎم ﺑدھﯾد ﺗﺎ اﯾن ﻣﺣﯾط ﻣﺣﻠﯽ اﻣنﺗر ﺷود.
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ﻣن ﮐﻣﮏ ﮐﻧد
ر و د ﺧ ﺎ ﻧﮫ ز ﻧد ﮔ ﯽ
ر و د ﺧ ﺎ ﻧﮫ ز ﻧد ﮔ ﯽ

ﺑ ﺎ ا ﺳ ﺗ ﻔ ﺎ د ه از ر و ﯾ ﮫ ﻗ و ی
ﺧودﺗﺎن :ھر ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺑ ﺎ ا ﺳ ﺗ ﻔ ﺎد ه از ر و ﯾ ﮫ ﻗ و ی ﺧ و د ﺗ ﺎ ن  :ھ ر ﭼ ﯾ ز ی
ﻣ ﺑﮫ
ﮐﮫ
ن ﻣﮐنﻣﮐﻣﮏﮏ ﮐﮐﻧدﻧد
ررووددﺧﺎﺧﻧﺎﻧﮫﮫززﻧﻧددﮔﮔﯽﯽ

CARD 25 Front:

ﻟوازم :ﺳﮫ ﺑرگ ﮐﺎﻏذ ،ﻣداد ،ﭼﺳپ و ﻣداد رﻧﮕﯽ
• اﯾن ﺳﮫ ﺑرگ را ﺑﺎ ﭼﺳپ ﺑﮫ ھﻣدﯾﮕر وﺻل ﮐﻧﯾد.

ررووددﺧﺎﺧﻧﺎﻧﮫﮫززﻧﻧددﮔﮔﯽﯽ

• در ﺑرگ اول ﺷﻣﺎ ﻣﯽﻧوﯾﺳﯾد "ﮔذﺷﺗﮫ" ،روی ﺑرگ دوم "ﺣﺎل" و در ﺑرگ ﺳوم
ﻣﯽﻧوﯾﺳﯾد "آﯾﻧده".
• ﯾﮏ رودﺧﺎﻧﮫ را روی ھر ﺳﮫ ﺻﻔﺣﮫ ﺑﮑﺷﯾد طوری ﮐﮫ ﮔوﯾﯽ اﯾن رودﺧﺎﻧﮫ از
ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ زﻣﺎن ﺣﺎل و آﯾﻧده ﺟﺎری اﺳت.
• روی ﺑرگ ﻧﻣﺎﯾﺎﻧﮕر ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺑرﺧﯽ از ﺧﺎطرات ﺧوب ﺧود را ﺑﻧوﯾﺳﯾد .روی
ﺑرگ "ﺣﺎل" آﻧﭼﮫ را ﻣﯽﻧوﯾﺳﯾد ﮐﮫ اﻣروز ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣﮭم اﺳت .روی ﺑرگ
"آﯾﻧده" در ﻣورد ﺳﮫ ﭼﯾز ﮐﮫ ﺑرای ﺧودﺗﺎن آرزو ﻣﯽﮐﻧﯾد ،ﺑﻧوﯾﺳﯾد.

گﻏﮐذﺎ،ﻏذﻣ،دادﻣ،دادﭼ،ﺳﭼپﺳ و
ﻟوا ﻟزموا:زمﺳ:ﮫ ﺑﺳﮫر ﺑگر ﮐﺎ
پ ﻣوداﻣدداردﻧﮕرﻧﯽﮕﯽ
ﺻل
• اﯾ•ن اﯾﺳنﮫ ﺑﺳﮫر ﺑگر ر
ﺻﮐلﻧﯾﮐدﻧ.ﯾد.
گا ﺑرﺎا ﺑﭼﺎﺳﭼپﺳ ﺑپﮫ ﺑھﮫﻣدھﯾﻣﮕدﯾرﮕور و
گد
گر او
گگﺳوﺳموم
گودمو"مﺣ"ﺎﺣلﺎ"ل"و دورد ﺑررﺑر
ﺷﺗذﮫﺷ"ﺗ،ﮫ"ر،وریو ﺑیرﺑر
گلاوﺷلﻣﺎﺷﻣﻣﺎﯽﻧﻣوﯽﯾﻧﺳوﯾﯾدﺳﯾ"دﮔذ"ﮔ
• د•ر ﺑدرر ﺑ
ﻣﯽﻧﻣوﯾﯽﻧﺳﯾوﯾدﺳ"ﯾآدﯾﻧ"دآهﯾﻧ".ده".
ﺻﻔﮫﺣﺑﮫﮑ ﺑﺷﯾﮑدﺷﯾدطوطرویر ﮐ
ﺻﻔﺣ
ﮏﯾ ر
یﮫﮐﮔﮫوﯾﮔوﯽﯾ اﯽﯾ انﯾنروردوﺧدﺎﻧﺧﺎﮫﻧ اﮫزاز
یوھیرھﺳرﮫﺳﮫ
ﮏودرﺧوﺎدﻧﮫﺧﺎﻧرﮫا راور
• ﯾ•
ﮔذﺷﮔﺗذﮫﺷﺑﺗﮫﮫ ﺑزﮫﻣﺎزنﻣﺎﺣنﺎلﺣﺎول آﯾوﻧدآهﯾﻧدﺟهﺎرﺟﺎیر ایﺳ اتﺳ.ت.
گر ﻧﻣ
یی
تاتﺧوﺧبوبﺧوﺧدودرارﺑاﻧ ﺑوﻧﯾوﺳﯾﯾدﺳﯾ.د.رورو
طﺎراطر
ﺧﺎ ﺧ
گﺎﯾﻧﺎﻧﻣﺎﯾﮕﺎﻧرﮕﮔرذﺷﮔﺗذﮫﺷ،ﺗ ﺑﮫ،ر ﺑﺧرﯽﺧاﯽز از
یوﺑیر ﺑ
• ر•و ر
ت.ت.روریو ﺑ
گگ
یرﺑر
یایﺷﻣﺎﺷﻣﻣﺎﮭﻣمﮭامﺳاﺳ
گر "گﺣﺎ"لﺣ"ﺎ آلﻧ"ﭼآﮫﻧﭼرﮫا ﻣراﯽﻧﻣوﯽﯾﻧﺳوﯾﯾدﺳﯾﮐدﮫ ﮐاﮫﻣ ارﻣورزوﺑزراﺑر
ﺑر ﺑ
"آﯾﻧد"آهﯾ"ﻧدده"ر دﻣرورﻣدورﺳدﮫ ﺳﭼﮫﯾزﭼﯾﮐزﮫ ﮐﺑﮫراﺑیرا ﺧ
یودﺧﺗﺎودنﺗﺎآنر آزروزﻣوﯽﻣﮐﻧﯽﯾﮐدﻧ،ﯾدﺑ،ﻧوﺑﯾﻧوﺳﯾﯾدﺳ.ﯾد.
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ﺑ ﺎ ا ﺳ ﺗ ﻔ ﺎ د ه از ر و ﯾ ﮫ ﻗ و ی
ﺧودﺗﺎن :ھر ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺑ ﺎ ا ﺳ ﺗ ﻔ ﺎد ه از ر و ﯾ ﮫ ﻗ و ی ﺧ و د ﺗ ﺎ ن  :ھ ر ﭼ ﯾ ز ی
ﻣ ﺑﮫ
ﮐﮫ
ن ﻣﮐنﻣﮐﻣﮏﮏ ﮐﮐﻧدﻧد
رود ﻗﺧﺎﮭﻧرﮫﻣﺎزﻧﺎﻧدنﮔﯽ

CARD 25 Front:

Card 26 Back:

ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎن
ﻟوازم :ﭘﻧﺞ ﺑرگ ،ﻣدادھﺎ ،ﻣداد رﻧﮕﯽ ،ﺳﻧﺟﺎقﮐوب ﯾﺎ ﭼﺳپ
• ھر ﭘﻧﺞ ﺑرگ را از ﻧﺻف ﺗﺎ ﮐﻧﯾد و آﻧﮭﺎ را از ﻣﺣل ﺗﺎﺷدن ﺑﮫ ھم ﺳﻧﺟﺎق ﮐﻧﯾد
)ﻣﯾﺗواﻧﯾد از ﭼﺳب ﻧﯾز اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد( طوری ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﺻورت ﯾﮏ ﺟزوه ٢٠
ﺻﻔﺣﮫای ﺧواھﯾد داﺷت.

ر و د ﺧ ﺎ ﻧﮫ ز ﻧد ﮔ ﯽ

• روی ﺻﻔﺣﮫ اول ﻋﻧوان "ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎن" را ﺑﻧوﯾﺳﯾد.
• در ﺻﻔﺣﮫ ﺑﻌدی ﻧﺎم ﺧود را ﻣﯽﻧوﯾﺳﯽ و اﯾﻧﮑﮫ ﭼﻧد ﺳﺎل ﺳن دارﯾد .در ﺻﻔﺣﮫ
ﺳوم ﭼﯾزی را ﮐﮫ در آن زرﻧﮓ ھﺳﺗﯾد ﺑﻧوﯾﺳﯾد ﯾﺎ طرﺣﯽ ﺑﮑﺷﯾد ،ﺻﻔﺣﮫ ﭼﮭﺎرم
ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣﺷﺗﺎق آن ھﺳﺗﯾد را و در ﺻﻔﺣﮫ ﭘﻧﺟم ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑر آﻧﮭﺎ
ﭘﯾروز ﺷوﯾد.
• در ﺻﻔﺣﺎت ﺑﻌدی ﻋﻧوان را ﺧود اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ،ﻣﺎﻧﻧد :اﺑرﻗﮭرﻣﺎن ﻣن ،وﻗﺗﯽ
ﺧوﺷﺣﺎل ﻣﯾﺷوم ﺑﺎ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺻﺣﺑت ﻣﯾﮑﻧم  ،وﻗﺗﯽ اﺿطراب دارم ﺑﺎ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ
ﺻﺣﺑت ﮐﻧم ،ﺑﮭﺗرﯾن دوﺳت ﺣﯾوان ﻣن ،ﻣن از ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧم ﮐﻣﮏ ﺑﮕﯾرم
و از ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﯾﺗواﻧم ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﯾﺎدﮔﯾری را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم.
• در ھر ﺻﻔﺣﮫ ﯾﮏ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﮑﺷﯾد.
• در دو ﺻﻔﺣﮫ آﺧر ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد ﮐﮫ از ﭼﮫ ﭼﯾز اﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑﯾﺷﺗر ﺧوﺷت آﻣد.
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ﻟوازم :ﺳﮫ ﺑرگ ﮐﺎﻏذ ،ﻣداد ،ﭼﺳپ و ﻣداد رﻧﮕﯽ
• اﯾن ﺳﮫ ﺑرگ را ﺑﺎ ﭼﺳپ ﺑﮫ ھﻣدﯾﮕر وﺻل ﮐﻧﯾد.
• در ﺑرگ اول ﺷﻣﺎ ﻣﯽﻧوﯾﺳﯾد "ﮔذﺷﺗﮫ" ،روی ﺑرگ دوم "ﺣﺎل" و در ﺑرگ ﺳوم
ﻣﯽﻧوﯾﺳﯾد "آﯾﻧده".
• ﯾﮏ رودﺧﺎﻧﮫ را روی ھر ﺳﮫ ﺻﻔﺣﮫ ﺑﮑﺷﯾد طوری ﮐﮫ ﮔوﯾﯽ اﯾن رودﺧﺎﻧﮫ از
ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ زﻣﺎن ﺣﺎل و آﯾﻧده ﺟﺎری اﺳت.
• روی ﺑرگ ﻧﻣﺎﯾﺎﻧﮕر ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺑرﺧﯽ از ﺧﺎطرات ﺧوب ﺧود را ﺑﻧوﯾﺳﯾد .روی
ﺑرگ "ﺣﺎل" آﻧﭼﮫ را ﻣﯽﻧوﯾﺳﯾد ﮐﮫ اﻣروز ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣﮭم اﺳت .روی ﺑرگ
"آﯾﻧده" در ﻣورد ﺳﮫ ﭼﯾز ﮐﮫ ﺑرای ﺧودﺗﺎن آرزو ﻣﯽﮐﻧﯾد ،ﺑﻧوﯾﺳﯾد.
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