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مدیریت
احساسات
و هیجاانت

نسخه راهنمای برگزار کننده

مدیریت احساس رضایمتندی
رضایتمندی چیزی نیست که همینطور اتفاق بیافتد .باید برای آن تمرین کنید.

درست مثل ورزش و موسیقی که باید مدام تمرین کنید تا پیشرفت کنید و بتوانید موفق شوید.

•خوش آمدگویی  ۲۰ :دقیقه
بــا لبخنــد و بــه گرمــی از بانــوان عزیــز اســتقبال نماییــد و اگــر شــخص جدیــدی بــه عنــوان مهمــان و یــا نــو ایمان به جمع شــما اضافه
شــده ،حتمــا ً خــوش آمدگویــی خاصــی برایــش در نظــر بگیریــد .بــه طــور مثــال هنگامیکــه خــودش را معرفــی میکنــد همــه بانــوان
بــا دســت زدن ایــن عزیــزرا تشــویق کننــد.
بازی :
در این بازی افراد به دو گرو ه تقسیم میشوند .اعضای هر گروه باید یک نفر را به عنوان نماینده انتخاب کنند.
بــدون اینکــه ســایر اعضــای گــروه متوجــه شــوند بــه نماینــده گــروه اول یــک ضربالمثــل یــا جملــه کوتــاه بدهیــد ،او بایــد بــدون

اشــاره مســتقیمی بــه جملــه آن را نقاشــی کنــد و گروهــش جملــه را حــدس بزننــد و بــه همیــن ترتیــب جملــه ای بــه گــروه بعــدی
یشــود ....در آخــر گروهــی کــه امتیــاز بیشــتری آورد برنــده خواهــد شــد .ایــن بــازی را میتوانیــد اینترنتــی و یــا حضــوری در
داده م 

گــروه بانــوان انجــام دهیــد.

•یادآوری هفته گذشته ۱۰ :دقیقه
•از بانــوان عز یــز بخواهیــد برکتــی را کــه از درس هفتــه گذشــته گرفتنــد در یــک جملــه کوتــاه اعــام کننــد .یــا اگــر شــهادت
خاصــی در ایــن راســتا دارنــد بــا جمــع درمیــان بگذارنــد.

•اگر آیه کلیدی درس گذشته را به خاطر سپردند آن را بیان کنند.
•میتوانید برای تشویق عزیزانی که آیه را حفظ کردند جایزه خیلی مختصری در نظر بگیرید.

•بازکردن موضوع درس ۷ :دقیقه
•آیا در تمام قسمتهایی زندگی خود احساس رضایت دارید؟
•در کدام قسمتها احساس رضایت و کدام قسمتها احساس نارضایتی میکنید؟
•چه تغییراتی میتواند احساس نارضایتی شما را به رضایت تبدیل کند؟
خیلــی از مــا در زمانهــا و شــرایط مختلــف زندگــی احســاس نارضایتــی میکنیــم و فکــر میکنیــم کــه اگــر در دوران و شــرایط
دیگــری بودیــم رضایــت بیشــتری میداشــتیم؛ اگــر در خانــوادۀ دیگــری بــه دنیــا میآمــدم ،اگــر در زمینــه دیگــری تحصیــل

میکــردم ،اگــر میتوانســتم بــه کشــور دیگــری مهاجــرت کنــم ،اگــر بــا شــخص دیگــری ازدواج میکــردم ،اگــر موهــای فــری

میداشــتم ،اگــر موهــای صافــی داشــتم  ،اگــر الغرتــر بــودم ،اگــر فرزنــدی داشــتم و یــا اگــر مجــرد بــودم ...امــا در خیلــی مــوارد
بعــد از رســیدن بــه ایــن اهــداف مــا همچنــان احســاس نارضایتــی میکنیــم.

بیایید باهم به تعلیم امروز گوش دهیم و از نکات کلیدی آن استفاده کنیم.
عزیزان را دعوت کنید تا این ویدیو را با دقت تماشا و نت برداری کنند.

•پخش ویدئو تعلیم ۷ :دقیقه
•مدیریت احساس رضایتمندی
راههای دسترسی به ویدئو :
تلگرام دنیای زن  /مدیریت احساس رضایتمندی
وبسایت کلمه  /برنامه دنیای زن  /ویدیوهای کوتاه تعلیمی  /مدیریت احساس رضایتمندی
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•کار گروهی  ۱۵ :دقیقه
مسئول جلسه از همه بپرسد چه کسی  ۳مورد در تعلیم را به یاد دارد؟ و بعد خودش این سه مورد را کامل کند؛
1.نیازمند و تشنه حضور بیشتر خداوند هستید.
2.در مشکالت و طوفانهای زندگی به وعدههای خداوند شک کردید.
3.شرایط زندگی شما باعث شده که امید خود را از دست بدهید.
در گروهای ۲یا  ۳نفره باهم بررسی کنید ،دلیل نارضایتی شما در زندگی به کدام یک از این سه نکته ویدیو مربوط میشود؟
در گرو ههــا مزمــور  ۴۲را یکبــار بخوانیــد ،و ببینیــد کــه کــدام آیــه بــا قلــب شــما صحبــت میکنــد و بــرای شــخص شــما و شــرایطی

کــه در حــال حاضــر در آن هســتید میباشــد؟

روی آیات تعمق کنید و برکات خود را با هم درمیان بگذارید.

•جمع بندی ۱۵ :دقیقه
همانطــور کــه در درس دیدیــم وقتــی کســی و یــا چیــزی هــر چنــد خــوب ،جــای خــدا را در زندگــی مــا بگیــرد مــا را در احســاس نارضایتــی

نــگاه خواهــد داشــت .حتــی اگــر خدمتــی در کلیســا و یــا کمکــی بــه مــردم باشــد اگــر مــا را آنقــدر مشــغول کنــد کــه بــا خداونــد وقــت
چکــس جــای خــدا را در
مــورد نیازمــان را نداشــته باشــیم احســاس رضایــت نخواهیــم کــرد ،پــس مراقــب باشــیم کــه هیــچ چیــز و یــا هی 
قلــب و زندگــی مــا نگیــرد.

اگــر امــروز در عبــور از فصلهــای مختلــف زندگــی زمــان طوالنــی منتظــر تحقــق وعدههــای خداونــد هســتید (مثــا در کار ،ازدواج،
تتــان) و هنــوز هیــچ اتفــاق نیفتــاده و ایــن باعــث دلســردی و نارضایتــی شــما از زندگــی شــده اســت ،در ابتــدا
تحصیــات و یــا خدم 
مطمئــن شــوید ایــن انتظــار و وعــده از جانــب خداونــد بــوده نــه فقــط فکــر و یــا آرزویــی شــخصی خودتــان و بعــد اگــر اطمینــان پیــدا

کردیــد کــه آن وعــده خــدا بــرای شــخص شماســت ،منتظــر زمانهــای کامــل خــدا باشــید ،دعــا کنیــد خداونــد در ایــن قســمت صبــر و
قوتــی تــازه بــه شــما دهــد بــه او اطمینــان کنیــد و امیــد خــود را از دســت ندهیــد.
در هزارتوی ِ جنون آفرینِ امور،

آن گاه که در اثر طوفان و امواج ،

به این سو و آن سو پرتاب میشوم،
روحم به یگانه اعتماد ِ ثابت میچسبد؛
میدانم که خدا نیکوست.
جان گرینلیف ویتی یر
”بیایید بیتزلزل ،امیدی را که به آن معترفیم همچنان استوار نگاه داریم ،زیرا وعدهدهنده امین است( “.عبرانیان )۲۳:۱۰
یشــتابد و قاصــر نخواهــد آمــد .اگرچــه بــه طــول انجامــد،
”زیــرا زمــان مقــرر بــرای تحقــق رؤیــا هنــوز نرســیده ،ولــی بــه ســوی مقصــد م 

منتظــرش بمــان ،زیــرا کــه بهیقیــن خواهــد آمــد و تأخیــر نخواهــد کــرد( “.حبقــوق )۳:۲

•سرود پرستشی برای انتهای جلسه :
سرودهای پیشنهادی:
•نگاهم به تو است عیسی
•چنانکه آهو برای نهرهای آب
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•معرفی منابع مفید برای مطالعه بیشتر:
در این قسمت حتما عزیزان را تشویق کنید که منابع بیشتر را تهیه و مطالعه کنند .
•مقاله غرغر و شکایت ( وبسایت کلمه )
پیشنهاد میشود که مقاالت پیشنهادی را چاپ کنید و در اتمام جلسه در اختیار بانوان عزیز قرار دهید .

•فعالیت در طول هفته :
بــرای داشــتن احســاس رضایتمنــدی در زندگــی بایــد تمر یــن کــرد ،مثــا اگــر میخواهیــم بــدن ســالمی داشــته باشــیم بایــد ورزش
کنیــم و یــا وقتــی میخواهیــم موســیقی یــاد بگیر یــم تمر یــن هــای متداومــی خواهیــم داشــت ،شــما را تشــویق میکنیــم کــه در

طــول هفتــه آینــده :

•فهرستی از چیزهایی که به خاطر آنها شکرگزار و قدردان هستید تهیه کنید.
•برای زندگیتان هدف های کوتاه مدت و دستیافتنی مشخص کنید و برای هر پیروزی خود را تشویق کنید.
•بر روی نیکویی و وفاداری خداوند تمرکز و تعمق کنید.
•با اعضای خانواده و یا دوستان خود بیشتر وقت مفید داشته باشید.
(در ایــن ایــام کــه دیدارهــای حضــوری کــم و محــدود شــده اســت بــه صورتــی خالقانــه بــا عز یــزان خــود ارتبــاط داشــته باشــید مثــا
تمــاس تصویــری برقــرار کنیــد و یــا باهــم بــه پیــادهروی برویــد و  ...و بــرای داشــتن آنهــا شــکرگزار باشــید).

نهــا بــه شــما در یافتــن حــس رضایــت در زندگــی کمــک خواهــد کــرد .در پایــان هفتــه بعــد از انجــام ایــن نــکات ،میــزان
ایــن تمری 

حسرضایــت خــود را نســبت بــه قبــل در زندگیتــان بســنجید و بــرای تغییــرات ایجــاد شــده شــکرگزار و شــاد باشــید و ســعی کنیــد
در ایــن زمینــه مشــوق دیگــران بــرای یافتــن حــس رضایــت در زندگیشــان باشــید.

•آیه کلیدی :
بانوان را تشویق کنید که در طول هفته سعی کنند آیه زیر را به خاطر بسپارند .
ای جان من چرا افسردهای؟ چرا در اندرونم پریشانی؟
بر خدا امید دار ،زیرا که او را باز خواهم ستود .او را که رهاننده من و خدای من است.
مزمور۵: ۴۲
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