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�إذا بذلنا ق�صارى جهدنا لعي�ش منط حياة �صحي
ورعاية كل من �صحتنا اجل�سدية والعقلية ،ميكننا
�أن جننب �أنف�سنا الكثري من امل�شاكل ،والتمتع
بجميع الأ�شياء اجليدة يف احلياة.
هذا الإ�صدار من امل�شوقة مليء بالن�صائح املفيدة
حول كيفية البقاء �سعيد ًا و ب�صحة جيدة – عاملني
�أ�سا�سيني لنوعية حياة �أف�ضل� .إن و�ضعها مو�ضع
التنفيذ قد ي�ستغرق بع�ض اجلهد ،ولكنه بالت�أكيد
ي�ستحق املحاولة.
بقلم  :كر�ستينا لني
للم�شوقة
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اصابع قدم روز المعقوصة
بقلم �آبي �أف .مي

ك�شفت الأ�شعة ال�سينية� ،أنه على الرغم من ال�سنوات
العديدة التي كافحت فيها �إلتهاب املفا�صل ،كان لديها
احلد الأدنى من ال�ضرر يف مفا�صلها ،الذي فاج�أ الأطباء.
ال �شك �أن منط حياتها الن�شط والإ�صرار على البقاء
متحركة ونظرتها الإيجابية� ،أ�سهمت جميعها لتكون روز
يف حالة جيدة ن�سبي ًا.

متر �صديقتي روز بوقت ع�صيب .ركبتيها و �أ�صابع قدميها
منتفخة وملتهبة ،و تعاين من �آالم حادة يف �ساق ْيها تبقيها
م�ستيقظة يف الليل .لديها هذه امل�شاكل منذ كانت يف
�سن املراهقة ،وك�شفت �سل�سلة من الإختبارات يف عيادة
�أمرا�ض الروماتيزم م�ؤخر ًا من �أنها تعاين من �إلتهاب
املفا�صل .روز �إن�سانة ن�شطة وتعي�ش حياة مليئة ومزدحمة،
وبطبيعة احلال ،ت�ساءلت روز عن �سبب �إ�صابتها بهذا
بعد �إ�صابة روز بعرج الوالدة و ما رافقه من جتهم و
املر�ض الع�ضال ،لذلك قامت ببع�ض البحوث.
غ�ضب ،فكرت يف هذا طوي ًال .نحن ال ميكننا �إختيار
فنجان من القهوة ،ده�شت مما تركيبنا اجليني ،ولي�س كل ال�صفات اجل�سدية التي
عندما �إلتقينا لإحت�ساء
ٍ
قالته" .الأمر كله يعود الى �أ�صابع قدمي املعقو�صة" ،ترثها �إيجابية ،ولكن ن�ستطيع �أن نختار ما نفعله مع ما
وبعدئذ �أخربتني عما �أثمر عنه بحثها .حالتها كانت يعطى لنا ،قد يكون ج�سدي غري مثايل ،مثل روز ،لدي
وراثية يف املقام الأول ،مثل �أ�صابع �أقدام عائلتها املعقو�صة عيوب ورثتها وحاالت �أخرى �إكت�سبتها ،ومع ذلك ،ال �شيء
الغري عادية ،ورثت روز قابلية لهذا املر�ض� ،شيء بيئي – من ذلك يغري م�س�ؤوليتي من العناية بنف�سي من خالل
املحافظة على عادات معي�شية جيدة.
من املحتمل عدوى – قد �أثار احلدث الأول لها.
"هل ذلك جعلك ت�شعرين بالإحباط" ؟ �س�ألت.
�إ�ستكفيت من اجللو�س خلف لوحة املفاتيح هذه! علي
"�سوف �أعي�ش على رغم من ذلك" �أجابت.
�أ�صابع قدمي معقو�صة لن جتعنلي �أعق�ص نف�سي يف اخلروج ف�أ�شعة ال�شم�س تومىء يل;.
زاوية .قد يكون عندي القابلية لهذا املر�ض ،ولكن لن
�أدعه يدمر حياتي.
"كان اهلل رحيم ًا بي" !
www.motivatedmagazine.com
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االرهاق؟
سبع طرق لزيادة الطاقة

بقلم جي�سي ريت�شاردز

التي حتتوي على ن�سبة عالية من املاء ،مثل اجلزر والبطيخ
1.1تناول وجبة الإفطار
تظهر الدرا�سات �أن الأ�شخا�ص الذين يتناولون وجبة والربتقال والفواكه كثرية الع�صارة واخل�ضراوات.
الإفطار يكونون يف مزاج جيد ولديهم الكثري من الطاقة
على مدار اليوم من �أولئك الذين ال يفعلون ذلك .وجد 3.3امل�شي حول املبنى
الباحثون يف جامعة كارديف �أي�ض ًا� ،أن تناول وعاء من عندما ت�شعر بالتعب ،قد يبدو �أن الن�شاط البدين يجعلك
حبوب الإفطار الغنية كل �صباح ي�ؤدي �إلى �إنخفا�ض متعب ًا �أكرث ،ولكن العك�س هو ال�صحيح .الن�شاط البدين
م�ستويات هرمون الإجهاد الكورتيزون .كما هو احلال املعتدل مثل امل�شي يزيد من الطاقة .يف التجارب التي
�أجريت يف جامعة والية كاليفورنيا ،لي�س فقط امل�شي
دائم ًا ،تجَ َ نب الأطعمة املعاجلة ب�صورة مرتفعة ،التي
ملدة ع�شر دقائق يزيد الطاقة ،ولكن الآثار ت�ستمر ملدة
تت�ضمن العديد من احلبوب املعلبة.
�ساعتني .وعند الإ�ستمرار بامل�شي ملدة ع�شر دقائق يومي ًا
ملدة ثالثة �أ�سابيع ،يزيد م�ستوى الطاقة عموم ًا ويح�سن
�2.2شرب املاء
املزاج لدى املا�شيني.
اجلفاف الب�سيط ي�شعرك �أحيان ًا بالتعب واخلمول.
الدم و�سوائل اجل�سم الأخرى هي يف معظمها ماء ،حتى 4.4تناول وجبة خفيفة ذات طاقة قوية
اجلفاف املعتدل ميكن �أن يثخن الدم ،ويجرب القلب على الطعام الذي ي�ضم الربوتني والقليل من الدهون وبع�ض
ال�ضخ ب�صور ٍة �أ�صعب لنقل الدم الى اخلاليا والأع�ضاء الألياف – مثل زبدة الفول ال�سوداين على ب�سكويتة من
مما ي�ؤدي الى التعب .احلل ب�سيط :ك�أ�س كبرية من املاء .القمح� ،أو اللنب غري املحلى مع حفنة من املك�سرات.
بالإ�ضافة الى �شرب الكثري من املاء ،يجب تناول الأطعمة الكربوهيدرات تقدم الدفع لن�شاطك ،الربوتني يحافظ
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على طاقتك ،والدهون جتعل الطاقة تدوم .حاول تناول
الطعام كل ثالث الى �أربع �ساعات .تناول ثالث وجبات
�صغرية ووجبتني خفيفتني حتافظ على ن�سبة ال�سكر يف
الدم وم�ستويات م�ستقرة من الطاقة طوال اليوم .الوجبات
ذات الأحجام الكبرية تتطلب املزيد من الطاقة له�ضمها،
وجتعلك ت�شعر ب�سبات عميق .والأطعمة احللوة تت�سبب يف
�إرتفاع ن�سبة ال�سكر يف الدم ،والتي تعطيك �إنفجار �أويل
من الطاقة .ولكن هذا الإرتفاع يتبعه �إنخفا�ض �سريع يف
ن�سبة ال�سكر يف الدم ،الألياف لها ت�أثري الإطالق الزمني
على الكربوهيدرات ،وبالتايل ف�إن اجللوكوز ال�صادر عن
الأطعمة الغنية بالألياف يدخل جمرى الدم بوترية بطيئة
وثابتة – مما يعمل على بقاء الطاقة و القدرة .بع�ض
�إقرتاحات خيارات الألياف املليئة هي وعاء من حبوب
النخالة والفا�صوليا ال�سوداء واجلنب امللفوف يف الرتتيه 7.7تن�شيط روحك
املواقف ال�صعبة عاطفي ًا ال مفر منها ،ولكن �إذا تفاعلت
متعددة احلبوب والب�شار و التفاح.
بحكمة و�إيجابية �سوف ينتع�ش عقلك وج�سمك ،جنب ًا
5.5القيام بعمل التيه
الى جنب مع همتك ون�شاطكُ .ر ْ�ش بع�ض ًا من املاء على
�إذا كنت ت�شرب القهوة حاول املزاوجتها مع بع�ض وجهك �أو الإ�ستحمام� .أ�شارت الدرا�سات �أن قلي ًال من
الربوتني .ت�أثري الكافيني يزداد مع احلفاظ على قوة الأوك�سجني املنع�ش ميكن �أن يزيد من الطاقة ويزيل
الربوتني فنح�صل بذلك على التيه ،كل ذلك احلليب الإنفعال عند �شعورك بالإرهاق .الإ�ستماع الى املو�سيقى
يحول قهوتك الى م�شروب بروتيني ،الذي يعطيك طاقة هي �إحدى الطرق الأكرث فعالية ملواجهة املزاج ال�سيء،
�إ�ضافية .الكال�سيوم الإ�ضايف جيد لعظامك� ،شريطة �أن وتخفف حدة التوتر وتزيد الطاقة .وت�شري البحوث �إلى �أن
ال تف�سد تلك الفائدة بالكثري من ال�سكر .اجلمع بني ذلك املو�سيقى ت�صرف الإنتباه عن ال�شعور بالتعب .قم بت�شغيل
مع القليل من اللون والدهن ال�صحي �سوف ي�ساعدك ،يف القر�ص امل�ضغوط للإ�ستماع الى الأغاين املف�ضلة لديك
حني يجعلك ت�شعر وك�أنك تدلل نف�سك!
عند احلاجة للإ�سرتخاء.
ف�إنه �سوف يخفف حدة التوتر ،وهذا ي�ساعد على زيادة
الطاقةُ .خ ْذ نف�س ًا من البطن ،عند ال�شهيق ،ينبغي �أن
يكون بطنك م�ستدير ًا ومليء مثل البالون ،وعند الزفري،
ينبغي �أن يفرغ بطنك.
تذكر ممار�سة التنف�س العميق ،لي�س هو �أول �شيء يف
عقلك عندما تكون حتت تهديد البندقية .للتذكري� ،أل�صق
�صورة هادئة مع كلمة التنف�س بجانب جهاز الكمبيوتر
اخلا�ص بك �أو حيثما متيل للتوتر .التخلي عن الأحقاد.
تعزيز ال�ضغينة يحث العقل على التفاعل كما لو �أنك حتت
عامل التوتر ،مما ي�ؤدي �إلى �ضعف نظام املناعة والإرهاق
مع مرور الوقت .من ناحية �أخرى ،ممار�سة التعاطف
والغفران ُيبقي �إ�ستجابات توتر اجل�سم حتت املراقبة.

6.6احلد من االجهاد

من �أكرب �صواعق الطاقة هو الإجهاد .الإجهاد ،حتى
عند م�ستويات منخف�ضة� ،سوف ي�ؤدي الى ت�آكل م�ستوى
الطاقة لديك .مع مرور الوقت �سوف جتد نف�سك تفعل
�أقل ،وال�شعور به �أكرث ،و �أي ًا كان الإ�سرتخاء بالن�سبة لك
www.motivatedmagazine.com

و�أخري ًا ،القيام بعمل جيد ،حيث �أظهرت درا�سة ن�شرت يف
جملة ال�صحة وال�سلوك الإجتماعي� ،أن الأعمال الإيثارية
تعزز �ستة جماالت ت�ؤثر على مت�سويات الطاقة :الر�ضا
عن احلياة ،و�إحرتام الذات ،وال�شعور بالتحكم باحلياة،
وال�صحة البدنية ،واملزاج ،وال�سعادة عموم ًا;.
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االكل الصحي

قوة اثنين
بقلم :لينا �سلفر
�إ�ستيقظت منهك ًا على الرغم من �أنني منت لأكرث من
�ساعة يف منت�صف النهار – �شي ٌء �أفعله نادر ًا.
ما هي م�شكلتي؟ ت�ساءلت .هل �أنا مري�ض؟ فح�صت درجة
حرارتي .مل تكن ال�سبب.
لدي عمل للقيام به ولكنني ال �أ�ستطع الرتكيز وبعدئذ
خطر يف ذهني" ،تذكر الطعام الذي تناولته"
كان من ال�سهل تذكر ما �أكلته يف ذلك اليوم -ن�صف
قطعة من اخلبز املحم�ص وكوب من ال�شاي يف ال�صباح؟
نظرت على �ساعتي ،كانت الرابعة م�ساء .قلت لنف�سي لقد
كنت م�شغو ًال .كيف يل �أن �أ�ضع الأكل على ر�أ�س كل �شيء
علي �أن �أفعله.
�أنا واح ٌد من ه�ؤالء النا�س املحظوظني ب�أي�ض �سريع .لقد
كان دائم ًا من ال�صعب بالن�سبة يل زيادة الوزن بد ًال من
فقدانه .كنت بحاجة لتناول الطعام ب�شكل متكرر للحفاظ
على طاقتي ووزين .ولكنني نادر ًا ما �آكل كثري ًا جد ًا يف
وقت واحد� .إذا كانت الوجبه ال تنا�سب ذوقي �أو كنت
ٍ
�أعاين من حمنة عاطفية ف�إنني �أن�صرف عنها متام ًا� .إن
وجباتي ال�صغرية واخلفيفة تتناق�ص تدريجي ًا حتى �إنني
ال �آكل �شيئ ًا تقريب ًا.
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ونتيجة لذلك ،كان م�ستوى طاقتي منخف�ض ًا دائم ًا ،وكنت
بوقت ع�صيب �أثناء ال�شفاء.
�أمر�ض ب�صورة متكررة و �أمر ٍ
كنت �أجد �صعوبة ملمار�سة الريا�ضة� ،أو حتى النهو�ض يف
ال�صباح .كان عندي م�شكلة وتزداد �سوء ًا.
ب�شكل
كان احلل وا�ضح ًا� -أنا بحاج ٍة لتناول الطعام
ٍ
�أف�ضل -ولكن كنت ملزم ًا بعادات �سيئة .فكرت يف هذا
الو�ضع ،و �أدركت �أنني بحاجة الى طلب امل�ساعدة من
�صديق.
غ�ضبت يف البداية من املكاملات الهاتفية والر�سائل
الن�صية املتطفلة من ال�صديقة التي وثقت بها .كان علي
�أن �أ�ستمر بتذكري نف�سي �أنها تت�صل غالب ًا ب�سبب قلقها
علي ،و�أنني بحاج ٍة لها للإطمئنان علي .وبد�أت تدريجي ًا
ا�ستمع لها ب�صور ٍة متكررة م�ستف�سرة عن ما �أكلته يف ذلك
اليوم.
�سواء كان ذلك م�س�ألة فقدان وزن �أو زيادته  ،ممار�سة
الريا�ضة �أكرث �أو ملجرد تناول الطعام ب�شكل �أف�ضل ،ف�إن
احل�صول على دعم من �صديق �أو �أحد افراد الأ�سرة قد
يكون جمرد ما حتتاجه مل�ساعدتك على القيام بكل ما
عليك القيام به للعودة الى منط حياة �صحي;.
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شم الزهرة
بقلم :كورتي�س بيرت فان جوردر
مبا �أنني ولدت قبل الإنرتنت ،ف�إنني �أرى النا�س ير�سلون
الر�سائل الن�صية ب�شكل حمموم ،و �أت�ساءل �أحيان ًا كيف
كانو �سيبقون على قيد احلياة ،وبالرجوع الى الوراء،
حيث كانت الر�سائل الن�صية ت�ستلزم �آلة كاتبة تزن
ثالثني رط ًال وطام�س �سائل وممحاة ،ورحلة الى مكتب
الربيد والوقوف يف الطابور ل�شراء الطوابع والإنتظار ملدة
�أ�سبوع �أو �إثنني لو�صول الر�سالة الى وجهتها وانتظار الرد
�أ�سبوعا �آخر �أو �إثنني.
ملاذا اجلميع م�شغولون للغاية؟ حتى �سائق عربتي اليوم
يقوم بعدد من املهام مع ًا ،يتفاو�ض على �صفقة جتارية
على هاتفه املحمول �أثناء ا�ستك�شافه حركة املرور يف
املدينة .من امل�ؤكد �أنه كان يذكر كيف كان �إجراء مكاملة
هاتفية �سابق ًا ،كان عليه البحث عن ك�شك للهاتف ،و
�أن تكون لديه فكه من النقود يغذي بها الهاتف بالقطع
املعدنية �إذا �إ�ستمرت املكاملة �أكرث من ثالث دقائق.
ما �أريد �أن �أعرفه هو �أين يذهب الوقت الذي نوفره من
عدم اتباع كل تلك اخلطوات؟ الي�س لدينا الكثري من وقت
وقت وفري للأعاجيب
الفراغ؟ وال�شكر يعود ملا لدينا من ٍ
احلديثة.
هل هو جمرد م�س�ألة �سوء �إدار ٍة للوقت؟ ن�صيحة جيدة
لتجنب ذلك  :حتديد الأولويات والتفوي�ض ،والقيام باملهام
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ال�صعبة �أو ًال ،و�إفراغ حياتك من الفو�ضى ،وتعلم �أن تقول ال.
هناك ما هو �أكرث مما عليه .يف بع�ض الأحيان �إنها لي�ست
م�س�ألة ما نقوم به ،ولكن ما �أ�صبحنا عليه .وكما قال
احلكيم الهندي رابتدرانات طاغور" ،امل�شغول جد ًا بعمل
اخلري لن يجد الوقت ليكون جيد ًا".
كيف ميكننا �إبطاء الأمور قلي ًال والإ�ستمتاع باحلياة �أكرث،
يف حني ال نزال نقوم بعمل كل �شيء يحتاج �أن ننجزه حق ًا.
م�س َكت
يوم �آخر ،كنت ذاهب ًا الى �إجتماع عندما �أَ َ
يف ٍ
حفيدتي بيدي ،و�س�ألت بحما�س "هل ميكنني �أن �أعر�ض
لك اخلطوات التي تعلمتها يف ح�صة الرق�ص"؟
قبل �أن �أمتكن من القول من غري تفكري "�آ�سف� ،إنني
وقت �آخر" تقدم عقلي
م�شغول جد ًا ،تُريني �إياها يف ٍ
ب�سرعة خم�س �سنوات الى الأمام و�سمعتها تقول �آنذاك
وهي م�سرعة خارج الغرفة تقول" ،عذر ًا جدي! �إنني
م�شغولة جد ًا بق�ضاء وقتي كمراهقة".
"بالت�أكيد" ،قلت�" .أرين حركاتك".
خم�س دقائق من الرق�ص والت�صفيق امل�ستمر ،غادرت الى
�إجتماعي ب�شعور �أقل توتر ًا و�أكرث تفا�ؤ ًال.
وجدت جوابي� .إذا �أخذنا الوقت للتوقف� ،شممنا الزهور،
ف�إن رائحتها تبقى معنا طوال اليوم ،تُذكرنا ب�أن هناك يف
احلياة �أكرث من الإ�سراع الى ال�شيء التايل;.
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كيف تربي طف ً
ال
صحي ًا وسعيداً

االبوة واالمومة
من القلب

؟؟؟؟؟

�إن تربيه طفل �صحي و�سعيد من الوظائف الأكرث حتدياً لدى الوالدين وحل�سن احلظ �أن عملية
العناية بطفلك من �أكرث املناطق بحثاً يف جمال العلوم الإجتماعية .بغ�ض النظر عن �أ�سلوب العناية
�أو ماهية �أ�سئلة العناية ،كاخلوف من �أن ي�صبح �أطفالنا جزءاً من مر�ض ال�سمنة.
وللتعامل مع امل�شكالت ال�سلوكية ،التي تواجه الأباء ميكن طلب م�ساعدة اخلرباء.
�إن �أحد التحديات التي تواجه معظم الأباء والأمهات من وقتٍ الى �آخر هي معركة الع�شاء .وهنا
بع�ض الأفكار من خرباء تغذية معروفني حول كيفية جعل الأطفال ينتقلون من �أكله م�شاك�سني الى
�أنا�س يتناولون وجبات غذائية �صحية ومتنوعة.
 جتنب �صراع النفوذ وقت الطعام� :إن �إحدى �أ�ضمن ال�سبل لك�سب املعركة يف حني تخ�سر احلرب هو الإنخراط
يف �صراع نفوذ مع طفلك على الطعام ،هذا ما تقوله م�ؤلفة كتاب متجر الأدوات ،جودي جون�ستون باول :بال�صراع على
النفوذ ك�أنك تقول لطفلك "قم بعمل ذلك لأنني والدك" وهذا هو الأ�سا�س املنطقي
ولكنه لن يعمل لفرتة طويلة ،كما تقول� .إذا كان طفلك يفهم ماذا وراء القواعد،
فيمكن لهذه القيم �إر�ساء الأ�سا�س خليارات غذائية �سليمة مدى احلياة.
 دع االطفال ي�شاركون� .أح�ضر كر�سي ًا عالي ًا واطلب من �أطفالك
تقدمي يد امل�ساعدة بتكليفهم مبهام �سهلة يف املطبخ ،هذا ما يقوله
الدكتور �سال �سيفري م�ؤلف كتاب "كيف تت�صرف وبالتايل �سوف
يت�صرف �أطفالك �أي�ض ًا" .يقول�" :إذا �شاركوا يف امل�ساعدة يف
عمل وجبة الطعام ،ف�إنهم من املحتمل �أن يرغبوا يف جتربة
ذلك مر ًة �أخرى� ،إن الأطفال الأكرب �سن ًا واملراهقني يبد�أون
يف �إعداد وجبات خا�صة �أو �أطباق من تلقاء �أنف�سهم .دع
املراهقني يبد�أون �إعداد الأطعمة ال�صحية قبل �أن يحني
الوقت للعي�ش مبفردهم.
 ال ت�صنف� :إن الأطفال دون �سن اخلام�سة ن�صفهم
ب�أنهم �أكلة �إنتقائيون�" .أن تكون �إنتقائي ًا هذا �أمر طبيعي يف
الواقع"  ،كما تقول اليزابيث وارد� .إنها تف�ضل م�صطلح
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"�آكل حمدود" ف� ً
ضال عن امل�صطلح الأكرث �سلبية "نيق".
 البناء على االيجابيات :مثلما ميكن للأطفال
احل�صول على الراحة من قراءة نف�س الق�صة مرار ًا
وتكرار ًا ،ف�إنهم يتمتعون باحل�صول على جمموعة متوقعة
من الأطعمة" .على الرغم من �أنهم ال يح�صلون على
ت�شكيلة وا�سعة من الأطعمة� ،إال �أنهم يف الواقع جيدون
غذائي ًا"  ،كما تقول وارد .عندما يجتاز الطفل طفرة
النمو ويكون لديهم �شهية �أكرب� ،إ�ستخدم هذه الفر�صة
لتقدمي ما تو�صي به من �أطعمة جديدة.
 العر�ض ،العر�ض ،العر�ض :يحتاج الطفل �أن
يتعر�ض لنوع جديد من الطعام  10الى  15مرة قبل �أن
يقبل/تقبل ذلك .وقبل ذلك بوقت طويل يكف العديد من
الآباء عن ذلك.
 ال ت�ستلم ،حتى �إذا كان طفلك يلعب بالفراولة
املوجودة يف �صحنه ،قد يفاجئك يوم ًا ما بتناول لقمة!
ولكن ال ت�سرف ،كما يقول �ستيفر .حدد العر�ض الى واحد
�أو �إثنني من الأطعمة اجلديدة يف الأ�سبوع.
 ال تر�شو :جتنب �إ�ستخدام احللويات كر�شوة جلعل
الأطفال ي�أكلون �شيئ ًا �آخر ،كما يقول باول .ميكن �أن
تر�سل ر�سالة مفادها �أن القيام بال�شيء ال�صحيح ينبغي
�أن يت�ضمن مكاف�أة خارجية بالإ�ضافة الى تعزيز النمط
من �أن تناول الأطعمة الغري �صحية هو و�سيلة جيدة
ملكاف�أة نف�سك .مكاف�أة التغذية ال�سليمة احلقيقية هي
ج�سم �صحي ولي�س كعكة ال�شوكالته.

 كن حذرا من االفراط يف تناول الوجبات
اخلفيفة �أحيان ًا امل�شكلة لي�ست �أن الطفل ال يحب

الأطعمة اجلديدة .لأن الطفل ي�شعر بال�شبع فال يقبل
عليها .كما تقول وارد.
"ميكن للأطفال �أن ي�ستهلكوا �أكرث من ال�سعرات
احلرارية التي يح�صولون عليها من احلليب والع�صري.
كما بالإمكان ت�شجيع الأطفال على �شرب املاء بد ًال من
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الع�صري عندما يكونون عط�شى .وال�شيء نف�سه ينطبق
على الوجبات اخلفيفة ذات �سعرات حرارية �أكرث ،مثل
الرقائق واحللويات وامل�شروبات الغازية�" .إذا كنت عازم
على تقدمي الوجبات اخلفيفة ،ت�أكد من �أنها مكملة
لوجبات الطعام ولي�ست مدمرة لها" ،كما تقول وارد.
 و�ضع حدود :توفر جمموعة من احلدود الدنيا ت�ساعد
الوالدين على توفري بع�ض الإت�ساق ،كما يقول باول .فعلى
�سبيل املثال ،قد يطلب الوالدين �أن يتناول �أطفالهم
الأطعمة املغذية قبل الطعام اخلفيف� .أو على الأقل
يجب حماولة تناول نوع جديد من الطعام قبل رف�ضها.
"التنا�سق يعمل فقط �إذا كنت ما تقوم به معقول يف
املقام الأول" ،كما تقول وارد .لذلك ،جتنب قواعد الأكل
امل�سيطرة ب�شكل مفرط �أو املت�ساهلة �أكرث من الالزم.
�إذا كانت احلدود الدنيا �صحيحة وفعالة ومتوازنة ف�إنها
�سوف ت�ؤتي ثمارها.
 معاينة دورك :ت�أكد من �أنك ال تقول للأطفال "�أفعلوا
كما �أقول ولي�س كما �أفعل" ،يقول باول� .إذا كان نظامك
الغذائي مبني على الدهون وال�سكر وامللح ب�شكل �أ�سا�سي.
فيمكنك بالكاد �أن تتوقع من طفلك �أن يقبل �سلطة الع�شاء
بد ًال من البطاط�س املقلية.
 نزع فتيل اوقات الطعام :ال جتعل مناق�شة عادات
�أكل طفلك جزء من وقت الطعام ،كما تقول وارد .فخالف
ذلك ت�صبح كل وجبة حدث ًا جمهد ًا ،مرتكز ًا على ما ي�أكله
وما ال ي�أكله طفلك.
وتقرتح وارد� ،أن على الآباء �إدخار احلديث عن �أهمية
وقت الحق ،رمبا يف وقت النوم� ،أو وقت
الأكل اجليد يف ٍ
ق�ص الق�صة.
 اعطي الوقت�" :إنني �أجد �أن الأطفال �أكرث �إنفتاح ًا
بكثري ملحاولة تناول الأطعمة اجلديدة بعد �سن اخلام�سة،
كما تقول وارد "معظم الوقت ،الأطفال �سوف يكربون
بب�ساطة بعيد ًا عن الأكل املحدود";.
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بقلم :ت�شريل �أم� .ستيفنز

الدافع للتمرين !!
من �أهم جوانب احلفاظ على �صحة جيدة هي ممار�سة الريا�ضة ،وهذا يت�ضمن الألعاب الريا�ضية،
وتدريب املقاومة وامل�شي وت�سلق ال�سالمل و�أي �شيء يعمل على �ضخ الدم من القلب والدورة الدموية
وعمل الع�ضالت وهنا بع�ض من فوائد منط احلياة والن�شاط:
•زيادة الطاقة :للتخل�ص من ال�شعور بالتعب بعد يوم من العمل ال�شاق ،يكفي امل�شي ال�سريع والهرولة �أو ركوب
الدراجة الهوائية حول املبنى لتح�صل على الأوك�سجني و�سيتدفق الدم الغني باملغذيات الى جميع �أجزاء ج�سمك
و�سوف ت�شعر بالإنتعا�ش.
•ادارة الوزن :مترين القلب والأوعية الدموية املنتظم هو املفتاح لفقدان وزن �صحي ،والتمرين مهم �أي�ض ًا لك�سب
وزن �صحي .متارين تدريب املقاومة ،فرفع الأثقال مث ًال ميكن �أن ت�ساعد على زيادة كتلة اجل�سم النحيل.
•�صحة اف�ضل :التمرين يقوي جهاز املناعة ،وخا�صة التمرين يف الهواء النقي و �أ�شعة ال�شم�س وي�ساعد اجل�سم على
التخل�ص من ال�سموم .كل هذه الفوائد يح�سن ال�صحة عموم ًا.
•خف�ض احتماالت اال�صابة :عندما يح�صل اجل�سم على التمرين الذي يحتاج �إليه ،يكون �أقل عر�ضة لأنواع
الإ�صابات املرتبطة بالوظائف اجللو�سية و�أمناط احلياة امليالة �إلى ذلك مثل م�شاكل الظهر و الآم الرقبة وال�شد
الع�ضلي .ولتجنب هذه امل�شاكل يجب �أن حتر�ص على عدم الإفراط يف �إ�ستخدام الأوزان الثقيلة.
•الن�ضارة :التمرين املنتظم ميكن �أن ي�ساعد يف احلماية من ال�سرطان وه�شا�شة العظام ومر�ض ال�سكري وغريها
من احلاالت الطبية املزمنة ،فتمرين املقاومة يجدد الأن�سجة الع�ضلية ،بو�صفها عن�صر ًا ملكافحة ال�شيخوخة.
•احلد من االجهاد :وذلك من خالل حتفيز �إطالق الإندورفني واملواد الكيماوية يف الدماغ التي تثري ال�شعور
بالرفاهة ،ف�إن التمرين يخفف من التوتر والتعب الذهني والعاطفي الذي ي�أتي يف نهاية يوم نق�ضيه جال�سني.
•قدرة دماغية اكرب� :إن التمرين يحفز تدفق الدم والأوك�سجني الى كل جزء من اجل�سم ،مبا يف ذلك الدماغ.
النا�س الذين يقومون ب�أعمال خالقة غالب ًا ما يكونون �أكرث �إنتاجية بعد ن�شاط بدين قوي.
•نوم اف�ضل� :إن الن�شاط البدين املنتظم ميكن �أن ي�ساعدك على النوم ب�شكل �أ�سرع وعميق والذي بدوره �سي�ؤدي
وقت قريب من موعد النوم و�إال
الى حت�سني تركيزك و�إنتاجيتك ومزاجك ،عليك فقط �أن ال متار�س التمرين يف ٍ
�ستواجه �صعوبة يف النوم;.
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الجانب االجتماعي

بقلم :ريالج

تطوير جانبك الإجتماعي �أمر بالغ الأهميةُ .تظهر الدرا�سات �أن الأ�شخا�ص الذين ين�شطون �إجتماعياً
رحيمني و عاطفيني و لديهم م�ستويات �أعلى من ال�سعادة و احتمالية �أكرب للعي�ش لفرتة �أطول من
الأ�شخا�ص الذين يعي�شون حياة �أكرث انفرادية .و ُت َبني البحوث �أي�ضاً �أن الأ�شخا�ص الذين لديهم مهارات
التعامل مع الآخرين هم يف �أعلى م�ستويات ال�سعادة ،و �أن �أولئك املغرورين �إجتماعياً لديهم م�ستويات
متدنية جداً من الرفاهية.
العالقات احلميمة وال�صداقة املنفتحة هي اللَ ِبنات الأ�سا�سية للحياة ال�سعيدة .ولي�س فقط تلقي الدعم
الذي يجعلنا �سعداء ،بل �إنها القدرة على تقدمي الدعم لآخرين كذلك.

زوجان مثاليان

ما ميكنك القيام به.

يرى العديد �أن الزواج هو �أحد العالقات الإجتماعية
اجلوهرية .ولكن الدرا�سات حول الزواج وال�سعادة مت�ضاربة
حد ما .يف املتو�سط ،جند �أن املتزوجني لديهم م�ستويات
الى ٍ
ال�سعادة �أعلى من �أولئك الغري متزوجني .ولكن الأ�شخا�ص
الغري متزوجني ومرتبطني بعالقات هم �أكرث �سعادة .ولكن
ال نعلم اذا كان �سبب ذلك �أن النا�س الذين لديهم ا�ستعداد ًا
ليكونوا �سعداء هم �أكرث �إحتما ًال لأن يتزوجوا� ،أو لأن الزواج
يف حد ذاته يجعل النا�س �أكرث �سعادة.
نظرية العالقة بني ال�سعادة والزواج مقارنة مع املتزوجني
تو�ضح �أن الغري املتزوجني هم يف �أدنى م�ستويات
الإ�ستح�سان الإجتماعي بالإ�ضافة الى قلة الفوائد
الإجتماعية واملالية .هذه العوامل قد تلعب دور ًا يف
امل�ستويات املتدنية من الرفاهية ال�شخ�صية لدى الغري
متزوجني.

عندما تنتهي العالقات ال�شخ�صية املهمة ،ف�إنه يكون لها
�أثر �سلبي دائم على ال�سعادة .ولذلك �إ�ستخدم طاقاتك
لتعزيز العالقات التي متثل �أهمية ق�صوى بالن�سبة لك.
�إن اخلروج من عالقة مدمرة ميكن �أن يفعل الكثري
ل�صحتك و�سعادتك ف�ض ًال عن البقاء فيها .ولكن �إذا كان
بو�سعك �أن جتعل العالقة اجليدة ت�ستمر ،فلديك كل ما
يدعو الى املحاولة.
�إبقاء كل من عالقاتك ال�شخ�صية الأخرى� ،صحية
وناب�ضة باحلياة وقوية من خالل ق�ضاء وقت نوعي مع
الأ�صدقاء والعائلة� -سوف يعطيك ذلك �شيئ ًا لتتطلع �إليه
وي�ساعد على تخفيف م�ستويات التوتر و�أثناء تقديرك
تن�س
للنا�س الذين هم قريبني منك وعزيزين عليك ،ال َ
�أن ترحب ب�صداقات جديدة يف حياتك;.
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اقتبا�ســـات
بارزة

صلة السعادة
والصحة
من لديه ال�صحة لديه الأمل ومن لديه الأمل لديه
كل �شيء -مثل عربي

التمتع احلقيقي ي�أتي من ن�شاط ومتارين اجل�سم
والإثنني متحدين -همبولت

ال�صحة هي الرثوة احلقيقية ولي�س قطع الذهب
والف�ضة  -غاندي

ال�ضحك هو املجهود الأكرث �صحة  -كري�ستوف فيلهلم
هيوفيالند

ال�سعادة لي�ست �أكرث من �صحة جيدة وذاكرة �سيئة -
الربت �شفايتزر

ال�صحة هي حالة احلكمة وعالمة البهجة واملزاج
املنفتح والنبيل  -رالف والدوو امير�سون

من املده�ش كم ت�صبح اخلربة العامة يف احلياة ه�شة
عندما يتم �إعطاء ج�سمك فر�صة لتطوير القليل من
القوة  -فرانك داف

الروح احلزينة تقتلك �أ�سرع من اجلرثومة  -جون
�ستانيبك

ال�ضحكة اجليدة والنوم الطويل هي �أف�ضل عالج يف
كتاب الطبيب  -مثل ايرلندي
الفرح والإعتدال والراحة يغلقوا باب الطبيب بقوة-
هرني واد�سورث لوجنفيلو

الطرب هو دواء احلياة ،ي�شفي عللها ويهدىء
�صراعها  -غري معروف

�إذا كان لديك ال�صحة ،رمبا تكون �سعيداً .و �إذا كان
لديك ال�صحة وال�سعادة ،لديك كل الرثوة التي
حتتاج اليها ،حتى لو كان لي�س كل ما تريد  -الربت
هوبارد
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