
 چگونه یک زن شاد باشیم

 امروز میخواهیم در این مقاله به موضوع مهمی بپردازیم،و آن این است که چگونه یک زن شاد باشیم؟

برنامه این  وبیشتر زنان راه های شاد کردن همسر و فرزندان خود را میدانند اما برای شاد بودن خودشان هیچ راه 

 چگونه یک زن شاد باشیم.ندارند

ود رقم بزنندخستند که با وجود شرایط زندگی دشوار و سختشان توانسته اند زندگی شادی برای زنان زیادی در دنیا ه . 

 چگونه یک زن شاد باشیم:در ادامه به راه هایی برای اینکه چگونه یک زن شاد باشیم اشاره میکنیم

  

 راه هایی برای اینکه چگونه یک زن شاد باشیم

  

 :شکرگزاری-۱

 .زنان شاد میدانند که زندگی هدیه ای از سمت خداوند است برای همین شکرگزاری را فراموش نمیکنند

ادی و خوشبختی تشکر کردن از خداوند برای نعمت هایی که در اختیار ما قرار داده است راهی برای رسیدن به آرامش،ش

 چگونه یک زن شاد باشیم.است

  

 :افزایش اعتماد بنفس-۲

وفقیت های شما دکی بر شما چسبانده اند و این برچسب ها بر روی مبه طور کلی برچسب های زیادی است که از دوران کو

 .تاثیر گذار خواهد بود و در ذهنتان شکست هایی را بوجود می آورد

فزایش داده و درعین حال از خانم هایی که با این کلیشه ها درباره ورزش،نوع پوشش و... مبارزه کرده اند اعتماد بنفس خود را ا

احساس شادی خواهند کرد کاری که لذت میبرند  چگونه یک زن شاد باشیم.

  

 :مطالعه کردن-۳

 .سعی کنید کتاب خواندن را افزایش دهید و موضوعات مطالعه متفاوت داشته باشید

مطالعه خوبی های زیادی دارد،هم اطالعات زیادی بدست می آورید،هم سرگرم میشوید و هم باعث میشود با مطالعه ساعاتی را 

س ها و مشکالت بگذرانیددور از استر  چگونه یک زن شاد باشیم.
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عتماد بنفس بیشتری امطالعه زیاد باعث میشود اطالعات بیشتری داشته باشید و در نتیجه فن بیانتان بهبود پیدا میکند و 

 .برای صحبت کردن خواهید داشت

 

 :با دوستانتان وقت بگذرانید-۴

یر زیادی میگذاردتحقیقات نشان داده است که داشتن دوست و برقراری روابط اجتماعی بر روی شادی و طول عمر انسان تاث . 

 .دوستانتان را رها نکنید،حمایت دوستان در شرایط استرس زا و مشکالت میتواند کمک زیادی به شما کند

آنها لذت ببرید میتوانید از استرس خود کم کنید و از تجربیات و همفکری با . 

  

 :ورزش کنید-۵

ت بدانید که ورزش با یک سرچ ساده در اینترنت متوجه تاثیرات شگفت انگیز ورزش بر روی جسم و روح میشوید.اما جالب اس

واهد بودخمیتواند بسیاری از بیماری های روانی را کاهش یابد و در مواردی حتی بیشتراز دارو ها تاثیر گذار  . 

ر شما ایجاد دمیکنید در مغزتان هورمون آندروفین ترشح میشود و این هورمون احساس شادی درونی را زمانی که ورزش 

 چگونه یک زن شاد باشیم.میکند

ث میشود ورزش مطابق ایتدا باید عالقمندی های خود را بشناسید و بعد ورزش مورد عالقه خود را پیدا کنید.اینکار هم باع

سته نشوید و هم میتواند به شادی شما کمک کندروحیات و عالیق شما باشد تا خ . 

  

 :خودتان را سرگرم کنید-۶

 .یکی از بهترین راه ها برای احساس شادی و رضایت در زندگی این است که سرگرمی داشته باشید

اشدنوع سرگرمی بستگی به روحیات و خلقیات شما دارد میتواند نقاشی،آشپزی،ورزش،خرید نوعی از سرگرمی ب . 

ه دوست دارید انجام کزمانی که سرگرمی مورد عالقه خود را پیدا میکنید متوجه گذر زمان نخواهید بود و با شادی کاری را 

 .میدهید

  

 :روابط عاشقانه-۷

در جامعه امروز مهم شدن موضوعات مادی و پول باعث شده فاکتور هایی مثل ازدواج و فرزند آوری که از موضوعات مهم 

راموش بشوندزندگی هستند ف . 



رزندان خود دارنددر حالی که زنان شاد کسانی هستند که در کنار شغل و کارهای روزمره روابط عاطفی خوبی با همسر و ف . 

  

 :با افراد خوش بین دوست شوید-۸

ت و چالش تقبال مشکالاین افراد اهل غر زدن و نشان دادن نارضایتی از زندگی و مشکالت آن نیستند،بلکه با روی خوش به اس

 .ها میروند تا آنها را حل کنند

ن کارهایی که دوست اگر با افراد منفی باف معاشرت داشته باشید سطح انرژی شما را کاهش میدهند و شما را از انجام داد

 .دارید دلسرد میکنند

 .پس پیدا کردن دوستان مثبت نگر به شما در رسیدن به موفقیت کمک میکنند

  

۹- کنار بگذاریدزندگی یکنواخت را  : 

کر میکنیمفبسیاری از ما انسان ها نمیتوانیم اتفاقات تلخ و شکست ها را از ذهنمان دور کنیم و مدام به آنها  . 

کنید و خودتان را به  یکی از بخش های اصلی و مهم در زندگی این است که یاد بگیرید چطور با این افکار و اتفاقات مبارزه

 .سمت اتفاقات مثبت حرکت دهید

 .برای خودتان فرصت ها و انگیزه های جدید درست کنید که از حالت یکنواختی و ناامیدی دربیایید

  

 :سخت نگیرید-۱۰

دیداگر دچار اشتباهی شدید آن را اصالح کنید،اگر فردی را ناراحت کردید به شیوه خودتان از دلش درآور چگونه یک زن شاد .

 باشیم

دارد اما ما آنها را بسیار نبسیاری از موضوعات در طول روز اتفاق میوفتد که اهمیت زیادی  این نکته را در نظر داشته باشید که

 .بزرگ میکنیم و برای خودمان مشکل درست میکنیم

 .از کاه کوه ساختن را فراموش کنید و سعی کنید کارها و تعهداتتان را بهترین شکل ممکن انجام دهید

  

 :جذاب باشید-۱۱

یل شدن به زن شاد این است که به جذابیت خود اهمیت دهیدیکی از راه های تبد . 



ر عین حال پوشیدن لباس مورد عالقیتان،دست کردن انگشتری که دوستش دارید کمک زیادی به جذابیت شما میکند و د

 .تاثیر زیادی بر روی شما میگذارد

  

 :تغذیه را دست کم نگیرید-۱۲

میکند شما دچار کسالت ،زمانی که بدنتان انرژی و غذای مورد نیاز را دریافت نخودتان را درگیر رژیم های سفت و سخت نکنید

 .و بی حوصلگی خواهید شد

نیدکپس سعی کنید رژیم غذایی مناسب و متعادل داشته باشید،پس نه به خودتان گرسنگی بدهید و نه پرخوری  چگونه یک .

 زن شاد باشیم

  

 :لبخند بزنید-۱۳

 .بعضی ها معتقدند حتی لبخند زورکی هم میتواند مثل لبخند واقعی احساس خوب را منتقل کند

رسانی به مغز های خونی و افزایش اکسیژنزمانی که لبخند میزنید منقبض شدن ماهیچه های صورت باعث باز شدن رگ

 .میشود و میزان اندروفین در خون را افزایش میدهد

ند تا صحبت فرد خوش رو که لبخند بر لب دارد انرژی و حس بهتری را در شما ایجاد میکهمینطور صحبت کردن با یک 

 .کردن با یک فرد عبوس و غمگین

  

 سخن پایانی

که اگر درست به آنها  راه حل را به شما پیشنهاد دادیم ۱۳امروز در این مطلب برای پاسخ به سوال چگونه یک زن شاد باشیم 

زی خواهید دید و زندگی را برای خودتان و اعضای خانواده هم زیبا میکنیدعمل کنید نتیجه شگفت انگی . 

به زنی شاد کنید و  همه ما یک بار به دنبا می آییم و یک بار فرصت زندگی کردن داریم،پس در این فرصت خودتان را تبدیل

 .از کوچک ترین اتفاقات زندگی لذت ببرید

 .را دنبال میکنید،امیدوارم این مطلب برای شما مفید بوده باشد ممنونم که مجموعه های لیدی باس

 راستی اگر شما هم راه هایی برای اینکه چطور تبدیل به یک زن شاد بشیم دارید،حتما برامون بنویسید

. 
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