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مدیریت
احساسات
و هیجاانت

نسخه راهنمای برگزار کننده

مدیریت احساس شادی
واقعیت این است که خوشحال بودن یک انتخاب است ،اینکه تصمیم بگیرید کنترل خوب بودن حالتان را
در دست بگیرید و تا جایی که ممکن است از زندگی لذت ببرید.

•خوش آمدگویی  ۲۰ :دقیقه
بــه شــما پیشــنهاد مــی کنیــم کــه حداقــل  ۱۵دقیقــه قبــل از بقیــه افــراد در جلســه حضــور داشــته باشــید و دیگــران را تشــویق کنیــد
که قبل از شــروع جلســه با همدیگر مشــارکت داشــته باشــند تا بیشــتر با هم آشــنا شــوند ،راس ســاعت با یک خوش آمدگویی

کوتــاه جلســه را شــروع کنیــد .

(در این قسمت می توانید برای افراد جدید خوش آمدگویی مخصوص در نظر بگیرید)
از همــان ابتــدا محیطــی صمیمــی و امــن ایجــاد کنیــد  ،در ایــن راســتا مــی توانیــد بــازی ز یــر را انجــام دهیــد تــا جــوی صمیمانــه تــر

بــه وجــود آیــد و مطمئنــا بــه خاطــر فعالیــت بدنــی بــه شــما کمــک مــی کنــد کــه جلســه را زنــده تــر نگــه دار یــد .
حتما بیاد داشته باشید که وسایل مورد نظر را از قبل تهیه نمایید .
نحوه اجرا :
•به تعداد افراد حاضر در جلسه بادکنک باد کنید
•به مچ پای هر نفر یک بادکنک ببندید
•سوت شروع بازی را بزنید
•اگر موزیک ورزشی پخش کنید جو بازی بهتر خواهد شد
•همه افراد باید سعی کنند که با پا بادکنک دیگران را بترکانند
•هر فرد باید مواظب باشد که کسی بادکنکش را نترکاند
•در آخر کسی که هنوز بادکنکش سالم و به پایش وصل است برنده بازی خواهد بود
•می توانید جایزه ای کوچک به برنده بدهید.
خیلی کوتاه دعا کنید تا عزیزان برای شروع جلسه آماده شوند .

•یادآوری هفته گذشته  ۱۰ :دقیقه
قبــل از شــروع جلســه از یــک یــا دو نفــر بخواهیــد کــه نــکات مهمــی کــه در جلســه قبــل دربــاره آن صحبــت شــد را یــادآوری کننــد

و اگــر تعالیــم جلســه قبــل بــه طــور شــخصی باعــث برکتشــان شــده اســت را  ،خیلــی کوتــاه در میــان بگذارنــد .
میتوانید آیه کلیدی جلسه قبل را یکبار با هم با صدای بلند تکرار کنید .

•شهادت و برکت  ۱۰ :دقیقه
میتوانید از عزیزان بپرسید اگر شهادت و یا برکتی دارند در میان بگذارند.
(بــه دلیــل اینکــه جلســه اول مــی باشــد و شــاید افــراد جدیــد در گــروه باشــند بــه شــما پیشــنهاد میکنیــم  ۲شــهادت را از قبــل

شــنیده و هماهنــگ کــرده باشــید)

•بازکردن موضوع درس  ۷ :دقیقه

خنده بر هر درد بی درمان دواست .حتما ً تا االن بارها و بارها این جمله به گوشتان خورده است.
خنــده میتوانــد حتــی بــرای لحظــه ای هــم کــه شــده غــم هــا ،مشــکالت و دغدغــه هــای روزمــره ی زندگــی را از خاطرمــان ببــرد و

حــس خوبــی درمــا و اطرافیانمــان ایجــاد کنــد .توجــه کردیــد بعضــی اوقــات کــه شــما مــی خندیــد بقیــه اطرافیانتــان هــم ناخــودآگاه
خنــده شــان مــی گیــرد ،یــا تــا بحــال شــده تــوی اتوبــوس یــا متــرو بــه شــخصی کــه روبــه رویتــان نشســته لبخنــد بزنیــد و او هــم بــا
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یــک لبخنــد زیباتــر جــواب شــما را بدهــد؟ ایــن همــان معجــزه و قــدرت خنــده و شادیســت .
از عز یــزان بخواهیــد کــه بــه نفــر بغــل دستیشــان بــرای  ۱۵ثانیــه لبخنــد بزننــد و بعــد از  ۱۵ثانیــه همــه بــا هــم بــا صــدای بلنــد بــرای
 ۱۰ثانیــه بخندنــد .

امروز با هم جمع شدیم که در مورد یکی دیگر از احساساتی که در وجود تک تک ما هست صحبت کنیم.
چقــدر ایــن روزهــا مــردم بــه کارهــا و اعمــال مختلــف دســت میزننــد تــا بتواننــد لحظاتــی از زندگیشــان را بــا شــادی ســپری کننــد
و بــه دور از چالــشهــا و مشــکالت روزمــره بتواننــد بــا دوســتان  ،همــکاران و یــا خانــواده لحظاتــی را بــا هــم بخندنــد و دقایــق و
ثانیــه ای را بــا هــم بــه خوشــی ســپری کننــد .

در این قسمت از عزیزان بخواهید که کتاب مقدس خود را باز کنند و مزمور  ۳۳را با صدای بلند بخوانید .
مزمــور ۳۳را شــنیدیم  ،کــه مــا را بــه شــادی دعــوت میکنــد .ولــی آیــا مــادری کــه بــه تازگــی فرزنــدش را از دســت داده یــا خانمــی

کــه همســرش در اعتیــاد بــه ســر میبــرد میتوانــد دائمــا شــاد باشــد؟ امــروز میخواهیــم بــا هــم ببینیــم کــه چطــور میتوانیــم حتــی
نهــای زندگــی بــاز هــم شــاد باشــیم.
در بحرا 

•پخش ویدئو تعلیم
راههای دسترسی به ویدئو :
•یوتیوب ایالم /مدیریت احساس شادی
•تلگرام دنیای زن  /احساس شادی

•کار گروهی  ۱۵ :دقیقه
بعــد از تماشــای ویدئــو ،برحســب تعــداد افــراد ،گروههــای کوچــک تشــکیل دهیــد و از عز یــزان بخواهیــد دربــاره نــکات ز یــر تبــادل

نظــر کننــد :

•چطور می توانیم در زمانهای غم و ناراحتی عکس العملی درست نشان دهیم ؟
•چطور می تواینم شنونده خوبی برای شخصی که دچار مشکالت هست و احساس شادی نمی کند باشیم ؟
•ما چه نقشی می توانیم بعنوان کمک دهنده در زندگی اشخاص داشته باشیم ؟

•جمع بندی  ۱۵:دقیقه
خــوب ،امــروز در مــورد اینکــه چطورمیتوانیــم در شــرایط ســخت بازهــم شــاد باشــیم صحبــت کردیــم .میدانیــم کــه اگــر زندگــی مــا در
بحــران باشــد  ،احســاس شــادی و خوشــحالی واقعــا ًســخت تــر مــی شــود  .امــا بایــد در نظــر گرفــت کــه زانــوی غــم بغــل کردن شــرایط را
عــوض نمــی کنــد ،بایــد از زندگــی لــذت بــرد .تنهــا چیــزی کــه بــر نمــی گــردد زمــان اســت .بایــد بــه ایــن نکتــه دقــت کــرد کــه هــر چیــزی
حتــی شــادی ،اگــر حقیقــی نباشــد گذراســت .مــا آدمهــا در شــرایط و موقعیتهــای مختلــف توقعاتمــان تغییــر مــی کنــد  ،بــرای مثــال
یــک زمانــی فکــر میکنیــم اگــر ازدواج کنیــم بــه شــادی مطلــق میرســیم و بعــد از یــک مدتــی متوجــه مــی شــویم کــه توقعاتمــان
عــوض شــده و حــاال فکــر میکنیــم بــا آمــدن بچــه شــادی واقعــی را تجربــه خواهیــم کــرد .ولــی بایــد بدانیــم کــه در اکثــر مواقــع

مــا در اصــل هیجانــات را بــا شــادی دائمــی اشــتباه میگیر یــم .همانطــور کــه در ویدئــوی تعلیمــی دیدیــم ،شــادی حقیقــی شــادی
هســت کــه نتیجــه شــناخت خداســت .بــه یــاد آوردن کارهــای خداونــد کــه در گذشــته تجربــه کردیــم ،اعتمــاد بــه نقشــه هــای

خــدا بــرای امروزمــان و بــاور کــردن قــدرت بینهایــت او نســبت بــه آینــده مان.ایــن نکتــه مهــم را هــم بــه یــاد داشــته باشــیم کــه
شــادی را کــه خداونــد عطــا میکنــد خیلــی وقتهــا ضامــن ایــن نیســت کــه اتفاقهــای خــوب بــرای مــن و همــه چیــز در مــورد مــن و
اطرافیــان مــن و کار مــن باشــد .

د کــردن دیگــران و برکــت دادن بــه آنهاســت  ،حتــی شــاید شــاد کــردن اشــخاصی کــه بــا مــا
خیلــی وقتهــا ایــن شــادی در گــرو شــا 
خیلــی رابطــه نزدیکــی ندارنــد  .وقتــی باعــث برکــت و شــادی در زندگــی دیگــران مــی شــویم  ،خداونــد زندگــی خودمــان را سرشــار
از شــادی مــی کنــد  .وقتــی بــرای کمــک بــه دیگــران دســت بــکار مــی شــویم  ،مــی توانیــم دســت خداونــد را در زندگــی خودمــان

احســاس کنیــم  ،مثــل ایــوب کــه وقتــی بــرای دوســتانش دعــا کــرد  ،خــدا خــودش را دو چنــدان برکــت داد و او را در جســم و
روح احیــا کــرد ( ایــوب . )۱۰:۴۲

دعــای مــن بــرای همــه مــا کــه اینجــا جمــع هســتیم ایــن هســت کــه در ایــن هفتــه پیــش رو بیشــتر بــه ایــن شــادی فکــر کــرده ،

بتوانیــم تمر یــن کنیــم کــه هــم شــاد زندگــی کنیــم و هــم باعــث شــادی و برکــت بــرای دوســتان ،همــکاران و یــا اطرافیانمــان باشــیم.

بــرای لحظاتــی اتفاقــی کــه شــادی را از شــما دزدیــده بــه یــاد بیاور یــد  ،از دســت دادن عز یــزی ،بیمــاری ،شــرایط بــد اقتصــادی،
اســترس نســبت بــه آینــده و خیلــی اتفاقــات تلــخ دیگــر .میخواهیــم امــروز بــا ایمــان در دعــا از خداونــد بطلبیــم کــه در قلــب

همیــن مشــکالت بــه مــا یــک شــادی حقیقــی و یــک امیــد دوبــاره ببخشــد .
پس دعوت می کنیم که برای لحظاتی دعا کنید!

•لیست سرودهای پرستشی پیشنهادی برای پایان جلسه :
•شادی کنید ای فرزندان
•گر طوفان آید

•راههای تهیه منابع مفید برای مطالعه بیشتر:
•کتاب زن شادمان
•کتاب رنج و شادی
•مقاله شادی در وبسایت کلمه
در این قسمت حتما عزیزان را تشویق کنید که منابع بیشتر را تهیه و مطالعه کنند .
اگر کلیسای شما کتابهای باال را ندارد حتما به مسئول کتابخانه کلیسا سفارش بدهید .
پیشــنهاد مــی شــود کــه مقــاالت پیشــنهادی توســط مســئولین بانــوان پرینــت گرفتــه شــود و دراتمــام هــر جلســه در اختیــار اعضــا
کلیســا قراربگیرد.

