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 سرلیک: د احساس ضد عملونه 
 

ل ډ مو ل ډ فرعي ما  کچه  ې لډد   واحد     ژبه   دوره   
 پښتو ژبه   دقیقې  30 انفرادي / کوچنۍ ډلې  2 1 2

همدردي او حتی همدردۍ اکثرا د هغه څه کلیدي برخې دي چې خپل ځان په ټولنیز شرایطو کې   لنډیز:

د توحید په توګه څرګندوي. دواړه په اخالقي شرایطو او په عملي اساس دوی کولی شي یو شعوري  

 عمل شي چې د یو انسان ژوند کې فوري طبیعي خوښۍ راوړي. کلیدي د دې عادت کول دي.

 الص ، ټولنیز شرایط ، شعوري عملاخ کلیدي ټکي:

 هدفونه: 

 په ځانګړي ټولنیز شرایطو کې د پوهاوي وده •

 د پوهاوي وده • 

 خپل لیدونه وپلټئ او ننګونه یې کړئ  • 

 د نورو اړتیاو لپاره ډیر حساس اوسئ  • 

 په بل درک پوهه او منل او توپیرونه تعریف کړئ  •  

 د شفقت عمل ومومئ  • 

اخیستونکي: پراخه بیالبیل ډلې ، مګر په ځانګړي توګه د مختلف ټولنیز ، کلتوري او مهاجرت  برخه 

 پس منظر لویان. 

 د خواخوږۍ تمرین: توضیحات:

 د شفقت کښت کولو لپاره لومړی ګام د نورو خلکو لپاره د خواخوږي رامینځته کول دي. دلته د تمرین  

کولو یوه بیلګه ده: تصور وکړئ چې یو له زړه پورې خلکو فزیکي یا رواني رنځ دی. هڅه وکړئ  

  تصور وکړئ: وګورئ ، واورئ او د درد احساس وکړئ. د ډیر تمرین سره هڅه وکړئ دا نورو ته

 وغزوئ څوک چې تاسو سره نږدې وي. 
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 د یووالي تمرین: 

د دې پرځای چې تاسو او نورو ترمنځ توپیرونو په اړه فکر وکړئ ، د ورته والي په اړه فکر کولو هڅه 

 وکړئ. 

 تصدیقونه: 

 الندې بیانونو څخه یو غوره کړئ او په اونۍ کې یې پنځه ځله تکرار کړئ: 

 نا امیدي ، یوازیتوب پیژندلی.  لکه زما په څیر ، دا سړی غم ، 1. 

 . لکه زما په څیر ، دا سړی هڅه کوي د دوی اړتیاوې پوره کړي. 2

 . لکه زما په څیر ، دا شخص د خوښۍ په لټه کې دی.3

 . لکه زما په څیر ، دا سړی هڅه کوي د تکلیف مخه ونیسي. 4

 . لکه زما په څیر ، ... )خپله جمله جوړه کړئ( 5

 د مهربانۍ عمل: 

هره ورځ یو چلند غوره کړئ او په ورځني تمرین کې یې بدل کړئ: مسکا ، مهربانه کلمه ، احسان ، د 

 بل چا لپاره یو کمیسیون ، د اوریدو لپاره وخت ونیسئ ، او داسې نور. 

هغه څوک چې زموږ سره ناوړه چلند کوي: د شفقت وروستې مرحلې د هغو کسانو منعکس کول دي  

ند کوي )ستاسو مالک ، اجنبی ، د کورنۍ غړی ، نور.( ایا کوم څوک تاسو ته  چې زموږ سره ناوړه چل

د داسې کوم کار لپاره مالمت کړی چې ستاسو ګناه نه وه؟ یو څو دقیقې مصرف کړئ د سړي شخصي  

تاریخ سره متناقض. د مزاج او مزاج د تصور کولو هڅه وکړئ ، په بده توګه هغه رنځونه چې سړی  

کې ستاسو سره بد چلند کولو لپاره تللی وي. پوه شئ چې هغه ترټولو ښه کار کوي ، یې باید پدې الره 

 لکه څنګه چې تاسو د بل چا سره بد چلند کړی. د طبیعي خوښۍ لپاره اړین توکي بخښنه او شفقت دی.
 

 مواد: / 

 : تجربه لرونکې زده کړه ، ځان منعکس کول  طریقه
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 د اسانګرانو لپاره الرښوونې: 

 مناسب  هغه باور لري هو فعالیت لپاره ، په کوچنیو ډلو کې ، د یوې ټاکلې مودې وروستهد دې 

د ډلې غړو کړنو او پایلو په اړه ازاد بحث. پدې حالت کې ، آپریټر باید د ډلې  بحث / وده ورکول

 متحرکاتو لومړني پوهه ولري.

 

(APA)  :ــ    سرچینه 

 راونانجي )همدردي(. ویلینج: د انټرګا انسټیټیوټ. زنان زا  .2013سونجا برکو. 

 :  ذخیره خواړو د 

 همکار: د انټیګرا انسټیټیوټ 

 

 


