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قام ب�إجراء الإختبار ب�شجاعة معرتف ًا ب�أنه يتعر�ض لبع�ض
ال�ضغوطات �أكرث مما هو م�ألوف ،ويجب �أن ينعك�س ذلك
على نتائجه .بعد الإجابة على �سل�سلة من الأ�سئلة ا�صيب
ب�صدمة -مع انه و�ضع ال�ضغوطات الإ�ضافية التي كان
يتعر�ض لها يف عني الإعتبار �إال ان النتيجة كانت �أعلى مما
كان يعتقد .كانت النتيجة « :عليك ال�سيطرة على الإجهاد
ب�شكل عاجل!»( .ميكنكم اجراء االختبار على هذه املوقع:
ٍ
)http://www.elibay.com/stresssystemstest.html

كان توقيت قراءة ق�صته منا�سب ًا متام ًا -مل ي�ساعدين ذلك يف
العمل على هذا العدد من امل�شوقة فح�سب ،بل قمت ب�إجراء
الإختبار بنف�سي وح�صلت على النتائج نف�سها .لذلك بد ًال من
جمرد نقل الن�صائح واحللول ،فقد ا�صغيت اليها بنف�سي �أي�ض ًا.
�آمل �أن قراءة الق�ص�ص واملقاالت حول كيفية ال�سيطرة على
الإجهاد و�إيجاد الراحة منه يف هذا العدد من امل�شوقة �سوف
ت�ساعدكم كما �ساعدتني.
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اإلبحار السلس
فوق المياه
الهائجة
بقلم ديفيد بوليك

كنت قلق ًا لفرتة طويلة من حياتي .كانت قوة التفكري
ب�شكل �إيجابي وفل�سفة ر�ؤية اجلانب امل�شرق بال جدوى
بالن�سبة يل .ذلك النوع من الن�صائح هو لل�ضعفاء� .أنا
واقعي .عندما ت�سوء الأمور ف�إنني �أقلق حيالها .ما من
�إعتذارات ،لي�س الأمر لأنني مت�شائم ،بل لأنني كنت
�أ�شعر بالفزع حني حتدث �أ�شياء ال �أ�ستطيع ال�سيطرة
عليها( .يجب �أن �أعرتف ب�أنني كنت �أ�شعر بالفزع جتاه
�أ�شياء كنت �أ�ستطيع ال�سيطرة عليها �أي�ض ًا) .يجب �أال
يكون �أمر ًا مفاجئ ًا ب�أنه مع مرور الوقت �أ�صبت بالقرحة،
والتي ازدادت �سوء ًا بعد ذلك( .مالحظة :قرحة املعدة
تنتج عن �أ�سباب خمتلفة ،مبا يف ذلك جرثومة ه بيلوري
�أو نتيجة الإ�ستخدام املفرط للم�سكنات .ميكن للتوتر �أن
يكون عام ًال م�ساهما يف ذلك).

م�ضادات حيوية يل وطلب مني مراقبة ما �أتناوله .بعد
فرتة نقاهة توقف النزيف وزالت الأعرا�ض ،و�أنا �سعيد
للقول ب�أنها مل تزعجني منذ ثمان �سنوات لغاية الآن.
ما كانت الرحلة �ستنتهي ب�سعادة لو �أنني تقيدت بن�صيحة
الطبيب فقط .جعلتني احلالة التي كنت فيها �أنظر الى
الأ�شياء الأخرى التي كنت �أحتاجها لكي �أتغري �أي�ض ًا،
وكانت الر�سالة التي تلقيتها مبا�شرة.
«التزم بالربنامج �أيها البحار! �إن ال�سيطرة على التوتر
هو من �أجلك �أي�ض ًا»
واليكم اجلزء الذي جعل الق�صة مثرية للإهتمام.
ا�ستمرت حياتي بدون عملية �إعادة تنظيم كربى .ما زلت
�أتعر�ض للقلق� ،إال �أنه بد ًال من الغو�ص يف ذلك ال�شعور;
�أ�صبحت �أ�شعر ب�أنني انحرف عن امل�سار .عندها �إما
�أن �أعيد توجيه نف�سي �أو �أ�س�أل زوجتي �أو �شخ�ص ًا �آخر ًا
مل�ساعدتي ،وهكذا ينجح الأمر .اخلطوة الأولى كانت �أن
كنت حري�ص ًا على احلمية
�أتقبل حاجتي للتغيري .مهما َ
الغذائية والتمارين ف�إن الكميات الكبرية من القلق
والتوتر م�ؤذية �أكرث.

�شعرت للمرة الأولى بالأعرا�ض ع�شية رحلة ا�ستك�شافية مع مرور الوقت ومب�ساعدة اهلل حتررت من كوين قلق ًا
ب�شكل مزمن ،واذا كان مبقدوري عمل ذلك ف�سيكون
ٍ
الى بحار جمهولة مع قدر ال ب�أ�س به من املخاطر والتوتر،
�إال �أنني متكنت من ال�صمود .كان املاء يت�سرب الى مبقدورك �أنت �أي�ض ًا.
�سفينتي �إال �أنني متكنت من �إخراج املياه
ا�ستمر ذلك لعدة �سنوات ،الى �أن جاء اليوم الذي �أ�صبحت
وقت م�ضى بد ًال من زوالها
فيه الأعرا�ض �أقوى من �أي ٍ
واختفائها -ومن ثم تفاقمت �أكرث و�أكرث .مل يعد مبقدوري
ال�سيطرة عليها كما كنت �أفعل عادة ،وبد�أت �أفقد الوزن
ب�شكل �سريع .كانت �سفينتي تغرق! كان ت�شخي�ص الطبيب
هو قرحة نازفة مع التهاب حاد يف املعدة .قام بكتابة

www.motivatedmagazine.com

3

 10طرق بسيطة
لتخفيف االجهاد

بقلم ناثان ريز

قد تتفاجئون عند معرفة �أن مفهوم الإجهاد مفهوم
حديث متام ًا ،مل يكن موجد ًا حتى نهاية اخلم�سينات.
حني قام �أخ�صائي الغدد ال�صماء هانز �سيلي بتعريف
وتوثيق التوتر للمرة الأولى .يف حني �أن �أعرا�ض التوتر
كانت موجودة قبل �سيلي بزمن بعيد� ،إال �أن اكت�شافه
بحث جديد قام مب�ساعدة املاليني
كمفهوم �أدى الى ٍ
ملكافحة التوتر .لقد َج َع ّلنا التغلب على التوتر �أمر ًا �سهالً
من خالل جمع  10طرق للتخل�ص من الإجهاد.
أو�ضاع
ا�ستمع الى املو�سيقى� .إذا كنت ت�شعر بالإرهاق ب�سبب � ٍ
ق�سط من الراحة
تبعث على التوتر ،حاول احل�صول على ٍ
والإ�ستماع الى مو�سيقى كال�سيكية تبعث على اال�سرتخاء �أو
مو�سيقى هادئة� .إن الإ�ستماع الى مو�سيقى هادئة لها ت�أثري
�إيجابي على الدماغ واجل�سم ،وميكن له تخفي�ض �ضغط
الدم وتخفي�ض ن�سبة الكورتيزول وهو هرمون مرتبط
بالتوتر� .إذا مل تكن مغرم ًا باملو�سيقى الكال�سيكية حاول
الإ�صغاء الى �أ�صوات املحيط �أو الطبيعة .قد يبدو الأمر
غريب ًا �إال �أن له ت�أثري مهدئ مماثل للمو�سيقى.
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قم بالإت�صال ب�صديق� .إذا كنت ت�شعر بالإرهاق خذ
ب�صديق لك وحتدث حول
ق�سط ًا من الراحة وات�صل
ٍ
م�شاكلك� .إن العالقات اجليدة مع الأ�صدقاء والأحباء
مهمة لأي �أ�سلوب حياة ،ولي�س هناك وقتٌ �أهم من كونك
تعاين من الإجهاد� .إن ال�صوت املُ َطمئن ،حتى ولو لدقيقة
واحدة ،ميكن له �أن ي�ضع كل �شيء يف منظوره.
حتاور مع نف�سك� .أحيانا ال يكون الإت�صال ب�صديق خيار ًا
متاح ًا .يف هذه احلالة ف�إن التحدث مع نف�سك بهدوء قد
يكون ال�شيء الأف�ضل التايل .ال تقلق �أذا بدوت جمنون ًا-
فقط �أخرب نف�سك ملاذا �أنت متوتر ،ما الذي عليك عمله
لإكمال العمل الذي تقوم به ،وال�شيء الأهم هو �أن كل
�شيء �سيكون على ما يرام ( ثق بنا �سيكون على ما يرام).
تغذى بال�شكل ال�صحيح� .إن م�ستوى التوتر واحلمية
ال�صحيحة متالزمان ب�شكل وثيق .ل�سوء احلظ ،عندما
ب�شكل
يكون لدينا الكثري من العمل ف�إننا نن�سى �أن نتغذى ٍ
جيد ونلج�أ الى ا�ستخدام الأطعمة ال�سكرية والد�سمة
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والوجبات اخلفيفة .حاول جتنب �آالت البيع وخطط
مقدم ًا� .إن الفواكه واخل�ضروات دائم ًا جيدة ،وال�سمك
الذي يحتوي على م�ستويات عالية من �أحما�ض �أوميغا3-
�أظهر ب�أنه يخف�ض �أعرا�ض الإجهاد� .إن �شطرية التونا
هي طعا ٌم للدماغ حق ًا.
�إ�ضحك� .إن ال�ضحك يفرز االندورفني الذي يح�سن من
ويخف�ض م�ستويات هرمونات الكورتيزول والأدرنالني
التي ت�سبب الإجهاد .ال�ضحك يخدع جهازك الع�صبي
ويجعلك �سعيد ًا .مع ذلك ف�إن القهقهة و�أنت جال�س
على مكتبك قد ال يكون �أكرث طريقة الئقة للتعامل مع
التوتر .اقرتاحنا هو� :شاهد بع�ض الأفالم الكوميدية
الكال�سيكية� .سرعان ما �سوف ت�شعر بالغبطة بد ًال من
ال�شعور بالإحباط.
حاول تناول ال�شاي الأخ�ضر� .إن جرعة كبرية من
الكافيني ت�ؤدي الى ارتفاع موقت يف �ضغط الدم وقد
ت�ؤدي الى ن�شاط زائد يف الغدة الدرقية .بد ًال من القهوة
وم�شروبات الطاقة ،جرب ال�شاي الأخ�ضر .فهو يحتوي
على �أقل من ن�صف كمية الكافيني املوجودة يف القهوة
ويحتوي على م�ضادات �صحية للأك�سدة ،بالإ�ضافة الى
الثيانني وهو من الأحما�ض الأمينية التي لها مفعول
مهدئ على اجلهاز الع�صبي.
كن واعي ًا .يف حني �أن معظم الن�صائح التي اقرتحناها
متنحك راحة فورية� ،إال �أنه هناك �أي�ض ًا عدة تغيريات
يف ا�سلوب احلياة والتي ميكن لها �أن تكون فعالة �أكرث
على املدى الطويل� .إن مفهوم الوعي هو جزء كبري من
نهج الت�أمل لل�صحة اجل�سدية والنف�سية .الوعي يدمج
ما بني التمارين اجل�سدية والعقلية التي متنع الإجهاد
من �أن ي�صبح م�شكلة يف املقام الأول .حاول الإن�ضمام
الى ح�صة� ،أو ابحث يف الإنرتنت عن ح�ص�ص �أو
متارين جمانية.
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مار�س التمارين (حتى لب�ضعة دقائق) .التمارين ال تعني
بال�ضرورة رفع الأثقال يف �صاالت التمارين �أو التدريبات
للم�شاركة يف املاراثون .ال�سري يف �أرجاء املكتب �أو جمرد
الوقوف وب�سط الأطراف خالل فرتة الإ�سرتاحة يف
العمل ميكن له ان مينحك راحة فورية يف حاالت التوتر.
�إن حتريك ج�سمك ي�ؤدي الى �إفراز الإندورفني وميكن له
�أن يح�سن من مزاجك يف احلال.
اح�صل على نوم جيد .اجلميع يعلمون ب�أن التوتر ميكن
له �أن ي�ؤدي الى فقدان النوم .ل�سوء احلظ ف�إن قلة النوم
�أي�ض ًا عامل رئي�سي يف زيادة التوتر� .إن هذه احللقة
املفرغة ت�ؤدي الى اخللل يف الدماغ واجل�سم وت�صبح فقط
�أ�سو�أ مع مرور الوقت .احر�ص على احل�صول على فرتة
نوم من �سبع الى ثمان �ساعات كما يو�صي الطبيب بها.
�أغلق جهاز التلفاز بوقت �أبكر ،اعمل على تنظيم وقتك،
وابذل ق�صارى جهدك للذهاب الى الفرا�ش .قد تكون
تلك �أف�ضل طريقة فعالة يف قائمتنا للتخل�ص من التوتر.
تنف�س ب�سهولة .قد تبدو ن�صيحة “خذ نف�س ًا عميق ًا”
م�ستهلكة بع�ض ال�شيء� ،إال �أنها مهمة عندما يتعلق الأمر
بالإجهاد .من �أجل مترين �سهل ملدة  5-3دقائق اجل�س على
كر�سيك مع و�ضع قدميك م�سطحة على الأر�ض ويديك على
ركبتيك .تنف�س ببطء وبعمق وركز على رئتيك عندما تتو�سع
ومتتلئان يف �صدرك .يف حني �أن التنف�س ال�سطحي ي�ؤدي الى
الإجهاد� ،إال �أن التنف�س العميق ي�ضخ الأك�سجني يف دمك
وي�ساعدك على موازنة ج�سمك ويعمل على ت�صفية ذهنك.
الإجهاد جزء ال ميكن جتنبه يف حياتنا ،وعلينا �أن
ال نتجاهله� .إن تراكم الإجهاد بدون معاجلته ميكن
�أن ي�ؤدي الى م�شاكل �صحية ج�سدية وعقلية حمتملة.
لذلك مع بع�ض ال�صرب وممار�سة بع�ض الإ�سرتاتيجيات
املفيدة ،ميكنك تخفي�ض الإجهاد� ،سواء كان �إجهاد
عائلي �أو �إجهاد يف العمل.
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الصمت
االبداعي
بقلم �سوميت داميجيا

ارا�ض زراعية وا�سعة
يوجد يف املكان الذي �أقطن فيه ٍ
جد ًا وجبال �ضخمة تخرتق ال�سماء وانهار كبرية جتري
فوق ال�صخور .الأر�ض هادئة كما كانت على الدوام،
مكان �آخر يف
�إال �أن النا�س الذين يعي�شون هناك ،ك�أي ٍ
العامل ،م�صابون بالإجهاد.
الدكتور هان�س �سيلي وهو عامل �أبحاث طبية بارز،
الحظ �أننا نخ�ضع �أنف�سنا للكثري من االجهاد يف هذا
العامل الذي يجري ب�سرعة .فنحن على عجل ٍة من �أمرنا
با�ستمرار ونقلق بال انقطاع .ل�سوء احلظ ،ما زال على
الكثريين �أن يتعلموا كيفية تطوير راحة البال.
من الأ�ساليب الرائعة للتغلب على الإجهاد هي ممار�سة
مكان هادئ وبذل
ال�صمت .ذلك يتطلب الذهاب الى ٍ
ق�صارى جهدك لكي جتل�س �ساكن ًا وتكف عن التفكري.
يقول وليام جيم�س (“ )1910-1842من املهم ح�صاد
قوة �صمتك بقدر �أهمية ح�صاد قوة كلماتك” .ويقول
توما�س كارليل (“ )1881-1795ال�صمت هو عن�صر
تقوم �أ�شياء عظيمة بجمع نف�سها مع ًا فيه”
قر�أت م�ؤخر ًا مقابلة مع �صانع �إطارات� ،أ�شار فيها الى
�أن الإطارات مل تكن جيدة قبل �أن يتم �إعادة ت�صميمها
لكي متت�ص ال�صدمات بدال من مقاومتها .نحن �أي�ض ًا
�سنكون ناجحني �أكرث �إذا ما تعلمنا كيفية اال�سرتخاء
وترك ال�ضغوطات والإجهاد مير عربنا بد ًال من
مقاومتها بقوة.
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الضحك
بكثرة
بقلم ترييزا نيل�سون

من ال�سهل الإ�ستماع الى ن�صائح الآخرين وتغيري �أنف�سنا لن�صبح �أنا�س ًا �آخرين.
ب�شكل رائع ،وان نربط
فنتخلى عن كوننا فريدين من نوعنا ،وعن �أنف�سنا امل�صنوعة ٍ
اهميتنا ب�أر�آء النا�س عنا.
جاءت �سيدة كبرية يف ال�سن من �أفراد عائلتنا لزيارتنا .ن�صحتني قائلة «ال�سيدة ال
ت�ضحك مبلء فمها و حتني ر�أ�سها للخلف وجتعل النا�س ي�شاهدون لوزتيها».
ا�صبت ب�صدمة .هل �أنا �أ�ضحك بهذا ال�شكل؟
قامت بتقليدي بطريقة جعلتني �أجفل
�أ�صبحت حذرة� ،أ�صبحت �أنتبه لنف�سي و�أنا �أ�ضحك وا�ستمتع باللحظة� .إال �أن كلمات
قريبتي وتقليدها يل كانت متر يف خاطري .لذا كنت �أغلق فمي قلي ًال لكي �أمنع
امل�شاهدين من ر�ؤية �أ�سناين اخللفية ،وكنت �أخف�ض ر�أ�سي بحيث �أنظر الى الأمام
مبا�شرة ،و�أحاول زم �شفتي واجعلها تبدو �أ�صغر.ـ
�أردت الإ�ستمتاع باحلياة وال�ضحك بكرثة� ،إال �أن �إدراكي لنف�سي كان يطاردين
وي�سرق فرحتي.
ومن ثم يف �أحد الأيام ن�سيت و�ضحكت كما كنت �أفعل يف ال�سابق .ظلت ال�شم�س
م�شرقة .مل يقل �أحد ب�أن �شكل لوزتي غريب .مل يبتعد �أحد ويقول ب�أنني �ضبع .بد�أت
�أ�ضحك ثانية و�أ�ستمتع بال�صوت والإيقاع.
يف �أحد الأيام حني كنت يف ايرلندا مع عائلتي ،قامت ابنتي التي حتب التقاط
ال�صور العفوية بالتقاط �صورة عفوية يل وانا ا�ضحك .كانت تلك واحدة من ال�صور
املف�ضلة لدي.
كنا قد توقفنا على ممر امل�شاة خالل تننزهنا يف دبلن وبد�أنا منزح مع بع�ضنا
البع�ض .يف ال�صورة كنت ات�شارك يف �ضحكة مع ابي .كانت يدي متتد لالم�ساك به،
وكان ر�أ�سي مييل الى اخللف وكان فمي مفتوح ًا على م�صراعيه وكنت �أ�ضحك .لي�س
ب�صوتي و�شفتي فقط بل بكل ج�سمي وبكل كياين.
هكذا �أريد �أن يكون نهجي يف احلياة .ال�ضحك .ال�ضحك ب�صدق واال�ستمتاع باحلياة
الفو�ضوية والرائعة التي هي هبة من اهلل يل.
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الضحك أفضل دواء
الفوائد الصحية
لروح الدعابة
والضحك
اعيدت طباعته من الإنرتنت ،بت�صرف

معد
روح الدعابة ُمعدية� .صوت ال�ضحك املدوي ٍ
�أكرث بكثري من ال�سعال �أو العط�س .عند م�شاطرة
ال�ضحك ف�إنه يجمع النا�س مع ًا ويزيد من ال�سعادة
والأُلفة .ال�ضحك يطلق �أي�ض ًا تغيريات ج�سدية �صحية
يف اجل�سم �أي�ض ًا .فروح الدعابة وال�ضحك يقويان
جهازك املناعي ويزيدان من طاقتك ويق�ضيان على
الأمل ويحميانك من الآثار املدمرة للإجهاد .والأهم

ال�ضحك يجعلك ت�شعر مب�شاعر طيبة .وال�شعور
الطيب الذي حت�صل عليه عندما ت�ضحك يبقى معك
حتى بعد انتهاء ال�ضحك .روح الدعابة ت�ساعدك يف
احلفاظ على نظرة �إيجابية ومتفائلة خالل املواقف
ال�صعبة وخيبات الأمل واخل�سائر .حتى خالل الأوقات
الأكرث �صعوبة ف�إن �ضحكة �أو جمرد ابت�سامة -ميكن
معد حق ًا.
لها �أن جتعلك ت�شعر بتح�سن .وال�ضحك ٍ

فوائد الضحك:
فوائد صحية جسدية:
يعزز جهاز املناعة
يخفف من هرمونات الإجهاد
يخفف الأمل
يريح ع�ضالتك
مينع امرا�ض القلب

فوائد صحية نفسية
ي�ضيف املرح والبهجة للحياة
يخفف من القلق واخلوف
يزيل الإجهاد
يح�سن املزاج
يعزز القدرة على التكيف

المنافع االجتماعية:
يقوي العالقات
يجذب الآخرين نحونا
يعزز العمل اجلماعي
ي�ساعد يف �إطفاء فتيل النزاعات
يقوي من الرتابط اجلماعي

من ذلك كله هو �أن هذا الدواء الذي ال يقدر بثمن �إن �سماع ال�ضحك ُي َ�شغل دماغك ويجعلك تبت�سم
وت�شارك يف املرح.
ممتع وجماين و�سهل الإ�ستعمال.
مع وجود الكثري من الطاقة التي يجب معاجلتها ال�ضحك مع الآخرين �أقوى من ال�ضحك لوحدك.
وجتديدها ف�إن املقدرة على ال�ضحك ب�سهولة وب�شكل وم�شاطرة ال�ضحك هو �أحد �أكرث الأدوات فعالية
متكرر هو مورد هائل لتذليل ال�صعاب وتعزيز من �أجل �إبقاء العالقات جيدة ومثرية للإهتمام.
�إن جميع امل�شاركات العاطفية تقوم ببناء روابط
عالقاتك ودعم قوتك اجل�سدية والعاطفية.
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وعالقات قوية ودائمة .ال�ضحك يوحد النا�س خالل
الأوقات ال�صعبة.
�إحدى ال�سمات الأ�سا�سية التي ت�ساعدنا لكي
ن�ضحك هي عدم �أخذ الأمور بجدية كبرية .لقد
عرفنا جميع ًا الأ�شخا�ص الهجومينّ الذين ي�أخذون
كافة الأمور بجدية مميتة وال ي�ضحكون لأي �شيء
�أبد ًا .ما من بهجة يف ذلك.
ب�شكل وا�ضح وال تكون
بع�ض الأحداث تكون حزينة ٍ
منا�سبة لل�ضحك� .إال �أن معظم الأحداث يف احلياة
ال حتمل م�شاعر طاغية من احلزن �أو الفرح.
�إنها تقع �ضمن املنطقة الرمادية للحياة العادية،
ومتنحك احلرية لل�ضحك �أو عدمه.

احلياة جتلب التحديات التي ميكن لها �إما �أن تربز
الأف�ضل لديك �أو جتعلك تهيم يف خيالك .عندما
ت�صبح �أنت امل�شكلة وت�أخذ نف�سك ب�شكل جدي
ي�صبح من ال�صعب التفكري خارج امل�شكلة و�إيجاد
حلول جديدة .ولكن عندما تواجه امل�شكلة ميكنك
غالب ًا حتويلها الى فر�صة للعلم الإبداعي.
حني ي�صبح ال�ضحك وروح الدعابة والهو جزء ًا
�أ�سا�سي ًا من حياتك ،ف�إن ابداعك �سوف يزدهر
و�سوف ت�شهد اكت�شافات جديدة للهو مع ا�صدقائك
وزمالئك يف العمل ومعارفك و�أحبائك ب�شكل
يومي .روح الدعابة تنقلك الى �أماكن عالية حيث
ميكنك م�شاهدة العامل من خالل منظو ٍر �أكرث راحة
وايجابية و�إبداع ومرح وتوازن.

طرفة حول االجهاد
اعيدت طباعته من الإنرتنت ،بت�صرف

فر�ص ال�ضحك يف العامل كثرية ،ولكن �إذا مل نبحث
عنها عندها ميكن للحياة �أن تكون قامتة ومظلمة.
حاول �أن جتد ال�سعادة يف الأ�شياء ال�صغرية من
حولك .ام�ضي بع�ض الوقت مع النا�س الذين
ب�إمكانهم �أن مينحوك الأمل ،و�سوف ترى جانب ًا
جديد ًا من احلياة� .إليك طرفة �سوف جتعلك ت�ضحك

ال�سيطرة على الإجهاد

�أحيان ًا يت�سبب التدري�س يف تعر�ضنا للإجهاد� .أذكر
يوم ًا معين ًا لي�س من فرتة بعيدة ،دخلت زميلة يل
الى غرفة املدر�سني و�شاهدتني و�أنا �أندفع لت�صوير
بع�ض الأوراق و�أبحث بني الكتب وا�ستخدم ال�شريط
الال�صق.
البد ب�أنني كنت �أبدو جمهدة لأنها �س�ألتني ما الذي
يحدث� .شرحت لها و�أنا �ألهث ب�أنني كنت �أحاول
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الإعداد للدرو�س لأن �أحد ًا ما كان �سيحل مكاين يف
اليوم التايل.
هل انت مري�ضة؟ �س�ألتني بقلق.
ال ،ال ،ال �شيء من هذا القبيل ،اجبت فيما كنت �أنظر
الى الكتاب و�أقوم بقلب ال�صور و�أقوم بلف ال�شريط
الال�صق .لقد طلب مني تقدمي حما�ضرة.
حول ماذا؟ �س�ألت
حول ال�سيطرة على الإجهاد� ،أجبت
�ساد �صمت يف تلك اللحظة .نظرنا الى بع�ضنا
البع�ض لب�ضعة ثوان ومن ثم انفجرنا يف ال�ضحك-
ليندا بوكوم
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الأبوة والأمومة
من القلب

إختبار اإلجهاد:
كيف هي رد ُة
فعلك تحت

الضغوطات

بقلم جينا �شو

كل �شخ�ص يواجه الإجهاد بطريقة خمتلفة .بع�ض النا�س
يلج�أون الى عادات غري �صحية مثل تناول الأطعمة غري
ال�صحية �أو اجللو�س �أمام �شا�شات التلفاز .الإجهاد
ميكن �أن يجعل من ال�صعب على بع�ض النا�س اخللود
للنوم .هناك ب�ضعة �سمات م�شرتكة للإجهاد .عليك �أن
تعرف �أي واحدة من تلك تعاين منها و�أن تتعلم كيفية
التعامل مع الإجهاد بطريقة �صحية والتي �ست�شكل مثا ًال
يحتذى به من قبل �أبنائك.
 .1تتعر�ض لقطع الطريق عليك اثناء القيادة -للمرة
اخلام�سة اليوم .هل متيل �أكرث الى:
�أ .تقوم بال�شتم وت�ضرب املقود بقوة
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ب .تكبت غ�ضبك وتفكر ب�أي �شيء عدا حركة ال�سري
ج .تتناول قر�ص ًا ب�سبب وجع الر�أ�س امل�ؤمل
د .ت�أخذ نف�س ًا عميق ًا
 .2تكد�ست املالب�س املت�سخة ،احلمام ي�سرب ماء،
الأطفال ي�صرخون ،زوجك ي�س�أل متى يجهز الع�شاء .هل
تقومني ب ــ:
�أ .ال�صراخ “متى تتعلم �إ�شعال املوقد؟”
ب .تختبئني يف غرفتك وت�شاهدين التلفاز
ج .تتناولني قدر ًا كبري ًا من الآي�س كرمي
د .تطلبني بهدوء من زوجك �إ�صالح احلمام فيما تقومني
�أنت ب�أخذ الأطفال يف نزهة ق�صرية من �أجل الإ�سرتاحة.
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عمل مهم يف الوقت املحدد
 .3تخلفت عن �إجناز ٍ
ومديرك منزعج .هل تقوم ب ــ:
�أ .ت�صب جام غ�ضبك على زميلك الذي خذلك يف امل�شرع
ب .تقبع يف غرفتك الى �أن متر العا�صفة
ج .تبقى م�ستيقظ ًا طوال الليل و�أنت خائف من �أن
تتعر�ض للطرد
د .تكتب الأ�شياء التي تقلقك على ورقة ،تقوم بثنيها
و�إلقائها بعيد ًا .ومن ثم تقوم ب�إعداد خطة حول
اخلطوات التالية مع مديرك.
الإجابات ال�صحيحة
•�إذا كانت معظم �إجاباتك “د”  ،تهانينا� ،أنت
بطل حمارب للإجهاد وتعرف حق ًا كيف تتعامل
مع الإجهاد بطرق �صحية .وا�صل العمل اجليد
وا�ستمر يف ذلك.
•�إذا كانت معظم �إجاباتك “�أ” ف�إنك متيل لأن
تكون مبالغ يف ردة الفعل جتاه الإجهاد .قد تقوم
بال�صراخ والقاء الأ�شياء و�صفع الأبواب والإنتقاد
عندما للتعر�ض للإجهاد.
•اذا كانت معظم اجاباتك “ب” ف�أنت من�سحب،
رمبا تن�سحب من النزاعات والإجهاد وتعزل نف�سك.
•معظم �إجاباتك “ج” ف�أنت ما يدعوه علماء
النف�س متمار�ض� .أنت �شخ�ص ي�شعر ب�أن الإجهاد
هو �أعرا�ض ج�سدية مثل وجع الرا�س و�أمل املعدة
وم�شاكل النوم� .أو قد تلج�أ الى ت�صرفات غري
�صحية مثل تناول طعام غري �صحي.
مهما كانت نوعية الإجهاد الذي تتعر�ض له ،فان احلل
هو يف �إيجاد طرق �أكرث �صحية للتعامل مع م�شاعر
الإجهاد لديك -ومن ثم ا�شرح لأبنائك كيف ميكن لهم
�أي�ض ًا �أن ي�شعروا ب�شكل �أف�ضل من خالل ا�ستخدام نف�س
�أدوات التعامل هذه.
اذا ما �شاهدك �أطفالك و�أنت تقوم بالتعامل مع الإجهاد
من خالل عادات غري �صحية مثل تناول الطعام ف�إنه
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ميكن لهم �أن يتعلموا فعل الأ�شياء نف�سها .عاد ًة ما تكون
الأفعال �أقوى من الكلمات عندما يتعلق الأمر بالأبوة
والأمومة.
الأ�شياء الأولى �أو ًال� :إن التعامل مع الإجهاد بطريقة
�صحية ال يعني التغلب كلي ًا على ردات فعلك الطبيعية
�أو كبحها .بد ًال من ذلك ،عليك ال�سيطرة عليها و
موا�صلة احلياة.
اذا كانت ردات فعلك مبالغ فيها ،حاول طريقة �أخرى
للتعبري عن م�شاعرك ج�سدي ًا عدى عن ال�صراخ على
النا�س .حاول الرك�ض �أو �إذهب يف نزهة مع الأطفال.
�أو اذهب لل�سباحة �إن ا�ستطعت .ب�إمكان الن�شاطات
اجل�سدية م�ساعدتك يف �أكرث من جمرد حرق طاقتك
يف الغ�ضب .ا�شرح للأطفال ب�أن التمارين ت�شغل اجلزء
امل�س�ؤول عن امل�شاعر اجليدة يف الدماغ .يجب �أن ت�شعر
ب�أنك �أف�ضل وب�أنك مرتاح �أكرث عندما مت�ضي بع�ض
الوقت و�أنت تتحرك.
�إذا كنت من�سحب متيل الى الإبتعاد والإختفاء قم
با�ستخدام عداد الوقت .قم بالإن�سحاب ملدة � 5أو 10
دقائق ،ومن ثم عليك العودة ومواجهة الأمر .قد ترغب
بالإ�ستماع الى مو�سيقى مهدئة �أو حماولة الت�أمل �أثناء
جلوئك للإ�سرتاحة العقلية واحر�ص على االبتعاد عن
الطعام غري ال�صحي.
اذا كنت متمار�ض وت�شعر بالإجهاد من خالل ال�صداع
�أو امل املعدة والأعرا�ض اجل�سدية الأخرى ف�إنه ميكن
لك �أن ت�ستفيد من متارين الكتابة .اكتب ر�سالة الى
ال�شخ�ص الذي تعتربه �أكرب م�صد ٍر لتوترك ،او اكتب
�شخ�ص تكن له الإحرتام .الى �أمك،
حول الإجهاد الى
ٍ
الى جدتك احلبيبة او الى �صديقك .ومن ثم �إقلب الورقة
واكتب رد ًا الى نف�سك من ذلك ال�شخ�ص� .ستنده�ش من
مقدار الراحة التي �ست�شعر بها
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التخلص من االجهاد

�أقوال
م�أثورة

لي�س الإجهاد هو الذي يح�صل لنا� .إنه الإ�ستجابة ملا
يحدث .والإ�ستجابة هي �أم ٌر ميكننا اختياره
 -مورين كيلوران

الإجهاد هو قمامة احلياة الع�صرية -فنحن جميع ًا نقوم
بتوليده ولكن �إذا مل تتخل�ص منه بال�شكل ال�صحيح ف�إنه
�سوف يرتاكم وي�ستويل على حياتك  -تريي غاليميت�س

احلقيقة هي �أن الإجهاد ال ي�أتي من مديرك �أو �أطفالك �أو
زوجتك �أو �أزمة ال�سري �أو التغيريات ال�صحية �أو الظروف
الأخرى� .إنه ي�أتي من �أفكارك حول تلك الظروف
 -اندرو برين�ستاين

من �أجل الراحة ال�سريعة حاول الإبطاء  -ليلي توملني

�إن قلقنا ال ُيفْرغ الغد من احلزن ،بل يفرغ اليوم من قوته
 ت�شارلز �سبريجيونلي�س من املنطق القلق حول الأ�شياء التي ال ميكنك
ال�سيطرة عليها ،لأنه ما من �شيء ميكنك القيام به
حيالها ،فلم القلق حول �أ�شياء لي�س لديك �سيطرة عليها؟
�إن ن�شاط القلق يجعلك م�شلول احلركة  -وين داير
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ان روح الدعابة لديك هي واحدة من �أهم الأدوات القوية
التي جتعل مزاجك اليومي وو�ضعك العاطفي يدعمان
ال�صحة اجليدة  -بول اي مكغي
التوتر هو من تعتقد �أن عليك �أن تكون .واال�سرتخاء هو
من تكون حق ًا  -مثل �صيني
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