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واثق زيدان

من المحرر
مل �أكن قادرة على �أخذ �إجازة لأكرث من �سنتني .الإلتزمات
ال�شخ�صية و�إلتزامات العمل ،جنب ًا اىل جنب مع القيود
املالية ،مل ت�سمح يل بذلك.
جل�ست م�ؤخر ًا على حا�سوبي ال�شخ�صي يف ال�صباح
الباكر ،وكنت �أ�شعر بالإحباط والإجهاد ،وكنت �أحاول �أن
�أرى للمرة العا�شرة �إن كان مبقدوري �أخذ �إجازة لب�ضعة
�أيام فقط .قائمة �أعمايل الطويلة وفواتريي التي يتوجب
على دفعها والتي كانت حتملق بي من �شا�شتي �أ�شارت ب
"ال" لذلك اخليار .حيث �أُ�صبت بالإحباط .قمت و�صنعت
لنف�سي فنجان ًا من القهوة وجل�ست على �شرفة �شقتي
ال�صغرية .حتولت عيناي نحو �أغ�صان �شجرة الزيتون
اجلميلة ونحو �أ�شجار احلور على طول الطريق ونحو ال�سماء
الزرقاء .كانت بع�ض الطيور تغرد �أحلانها ال�صباحية من
على �أغ�صانها يف هواء ال�صباح الهاديء.
وحني جل�ست هناك �شعرت ب�أن الأ�شجار كانت ت�سقط
بعيد ًا ومن ثم خطر يف بايل �أنه على الرغم من �أنني لن
�أكون قادرة على �أخذ �إجازة طويلة الآن � ،إال �أنه ب�إمكاين
�أخذ بع�ض الوقت كل يوم من �أجل التنف�س والإ�سرتاحة
هناك يف منزيل.
خالل البحث عن املوا�ضيع لهذا العدد من امل�شوقة فيما
بعد ،ف�إن كل �شيء قر�أته �أكد على ذلك .هناك دوم ًا �شيء
ن�ستطيع عمله لكي جند مكان ًا لراحة البال التي نحتاجها
لكي نعيد �شحن �أنف�سنا و�إعطاء �أنف�سنا القوة التي نحتاجها
لكي ننجز مهامنا.
بالطبع �إذا كان مبقدورنا تبديل ذلك ف�إن �إجازة �أطول
كل �سنة �ستكون �أمر ًا رائع ًا .ولكن �إذا مل يكن مبقدورك
عمل ذلك ،ف�إنني �آمل �أن الق�ص�ص واملقاالت التي �شجعتني
لإعادة ال�شحن ب�شكل يومي �ستفعل ال�شيء نف�سه معك.
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تخصيص بعض
الوقت لشحذ
فأسي
بقلم ليليا بوترز

كان ال�شهر املا�ضي حاف ًال جد ًا بالن�سبة يل بحيث �أنه
يف مرحل ٍة ما وجدت نف�سي �أُحملق يف جهاز احلا�سوب
دون �أن �أ�ستوعب ما كنت �أقر�أه .بعد �أن قر�أت الربيد
الإلكرتوين نف�سه للمرة اخلام�سة ،تنهدت .و�أخذت
ا�سرتاحة و�أنا مرتددة.
عدت �إىل جهاز احلا�سوب بعد فرت ٍة ق�صرية ،قر�أت
بذهول �إقتبا�س ًا ل�صديق ٍة يل على الفي�سبوك ،والذي قاد
اىل هذه الق�صة:
يحكى �أن حطاب ًا قوي ًا جد ًا طلب من تاجر �أخ�شاب وظيفة
وح�صل عليها .كان الراتب و�شروط العمل جيدة .لهذه
الأ�سباب كان احلطاب م�صمم ًا على بذل ق�صارى جهده.
وع َر َف ُه على املنطقة التي كان من
�أعطاه رب عمله ف�أ�س ًا َ
املفرو�ض �أن يعمل فيها.
يف اليوم الأول قام احلطاب بقطع � 18شجرة
"�أح�سنت" قال �صاحب العمل "ا�ستمر يف ذلك".

"متى كانت �آخر مرة �شحذت بها فا�سك؟" �س�أله
مديره.
"ا�شحذه؟ مل يكن لدي الوقت الكايف لكي �أ�شحذ
ف�أ�سي ،كنت م�شغو ًال يف حماولة قطع الأ�شجار".
هل كان ذلك �صدفة؟ ال �أعتقد ذلك .كان ذلك ما كنت
بحاج ٍة لقراءته .وجعلني ذلك �أُدرك ب�أنني بحاج ٍة
لإ�ستعادة التوازن بني العمل والراحة.
خ�ص�صت بع�ض الوقت يف ذلك اليوم لكي �أقر أ� �شيئ ًا
ملهم ًا والإ�ستماع اىل بع�ض املو�سيقى .وخ�ص�صت
�أي�ضا بع�ض الوقت لكي �أت�صل ببع�ض �أبنائي ،ومن
ثم �أم�ضيت بع�ض الوقت يف اللعب مع �إثنني من
�أحفادي .كان ذلك يعني ب�أنني قمت ب�إغالق جهاز
احلا�سوب مبكر ًا وكان علي مقاومة تفقد بريدي
الإلكرتوين على هاتفي الذكي� ،إال �أن الأمر كان
ي�ستحق العناء.

حفزته كلمات مديره ،فعمل احلطاب بجد �أكرث يف اليوم
التايل� .إال �أنه قطع � 15شجرة فقط .ويف اليوم الثالث
بجد �أكرث و�أكرث �إال �أنه مل ي�ستطع �أن يقطع �أكرث من
حاول ٍ
� 10شجرات .يوم ًا بعد يوم ،كان يقطع �أ�شجار ًا �أقل و�أقل.

بالطبع ما من م�شكلة يف الن�شاط والعمل ال�شاق .ولكن
يجب علي عدم الإن�شغال كثري ًا بحيث أُ�همل الأ�شياء
املهمة حق ًا ،مثل الإ�ستثمار يف حياتي ال�شخ�صية،
وتخ�صي�ص الوقت للت�أمل والإ�سرتاحة وام�ضاء الوقت
مع �أُ�سرتي ،وغريها.

"يبدو �أنني �أفقد قوتي" ،فكر احلطاب .ذهب اىل
مديره واعتذر له وقال ب�أنه ال يفهم ما الذي يحدث.

اذا مل أُ�خ�ص�ص الوقت ل�شحذ ف�أ�سي ف�سوف �أ�شعر بامللل
و�أفقد فعاليتي.
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ما بعد
الوظيفة
خذ الوقت إلعادة الشحن
بت�صرف ،الكاتب غري معروف

معظمنا مروا مبا يلي .عمل مرتاكم ،فواتري يجب �سدادها،
و�أطفال يطالبون بالإهتمام .نريد �أن ن�سرتخي -نريد ذلك
حق ًا� -إال �أن ال�شعور بالذنب مينعنا من عمل ما يتطلبه الأمر
لكي نتمهل ونقوم ب�إعادة �شحن بطارياتنا الداخلية .احلقيقة
هي �أن �أخذ بع�ض الوقت لنف�سي لي�س �أمر ًا �أناني ًا �أبد ًا .غالب ًا
ما من�ضي معظم �أوقاتنا ونحن نفعل ما يتطلبه الأمر لكي نقوم
بت�سديد تلك الفواتري وتلبية حاجات العائلة التي تكرب �أو �إجناز
جميع �أنواع املهام .عندما نفعل ذلك بدون �أخذ بع�ض الوقت
لتلبية احتياجاتنا والإهتمام ب�أنف�سنا ف�إننا نقدم للجميع من
حولنا خدمة �سيئة وال نقوم مب�ساعدة �أنف�سنا �أي�ض ًا .هنا �سنقوم
ب�إلقاء ال�ضوء على �أهمية وقت الإ�سرتاحة .وكذلك �سنقوم
بتقدمي بع�ض الن�صائح من �أجل الإ�ستفادة من كل دقيقة.
الإجهاد و�صحتك
�إذا �أردت �أن تكون ب�صح ٍة جيدة ،ف�إنك بحاج ٍة للراحة .الأمر
بهذه الب�ساطة .الوقت الذي تعطيه لنف�سك لال�سرتخاء و�إعادة
ال�شحن لي�س رفاهية� ،إنه متطلب من �أجل ال�صحة اجل�سدية
والعقلية والعاطفية .ومن املهم �أن ت�سرتخي مهما كانت
مهنتك� .إذا كان عملك مرهق ًا ف�إن وقت الإ�سرتخاء واعادة
ال�شحن ي�صبح �أكرث �أهمية� .إذا مل تخ�ص�ص الوقت لال�سرتخاء
ف�إنك قد تتعر�ض للإنهاك.
الإنهاك يف العمل م�شكلة يواجهها الكثري من النا�س .عندما
ب�شكل جيد .ميكن �أن
تتعر�ض للإجهاد لن تقوى على الإنتاج ٍ
يكون ذلك م�شكلة كربى ،خا�صة �إذا كنت تعمل يف جمال ال�سالمة
العامة �أو �إذا كنت متخ�ص�ص يف الرعاية ال�صحية من �أي نوع.
الكثريون يعتمدون عليك للقيام مبا يجب على �أكمل وجه .غالب ًا
ب�شكل جيد.
ما تعتمد حياتهم على مقدرتك على العمل ٍ
مهما كانت مهنتك ف�إنه من املهم �أن جتعل التجديد جزء ًا
من ا�سلوب حياتك اليومي� .إذا مل تفعل ذلك ميكن لإجهاد
احلياة اليومية �أن ي�ؤدي اىل م�شاكل مثل النوم غري املريح
وانخفا�ض مدى الإهتمام والأمرا�ض اجل�سدية .بدون
الإ�سرتخاء املنا�سب قد تلج أ� اىل الأدوية �أو اىل احللول
ال�سريعة الأخرى والتي يف النهاية قد جتعل الأمور �أ�سو�أ بد ًال
من امل�ساعدة يف حلها.
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اذا كنت تعتقد ب�أن برنامج عملك حاف ٌل بحيث ال
ي�سمح لك بالإ�سرتاحة اليومية  ،ف�إن الوقت قد حان
لكي تقوم ب�إعادة التقييم و�إعادة ترتيب الأولويات.
�إن تخ�صي�ص ا�سرتاحة لب�ضعة دقائق خالل عملك
اليومي �سي�ساعدك على التخل�ص من ال�شعور
بالإجهاد .تنف�س الهواء النقي ،ا�سرتخي ،تناول
وجبة �صحية خفيفة� ،أو ام�ضي ب�ضعة دقائق يف
م�شاركة ال�ضحك مع زميلك يف العمل .ذكر نف�سك
ب�أن تالحظ كيف ي�شعر ج�سمك وعقلك عندما تبد�أ
بال�شعور بالإجهاد .عندما تظهر هذه العالمات،
اح�صل على ا�سرتاحة ب�أ�سرع وقت ممكن� .إن القيام
ب�شكل
بهذا العمل الب�سيط �سي�ساعدك على ال�شعور ٍ
�أف�ضل يف احلال.
الطرق لدمج وقت الراحة يف برناجمك
�سواء �أردت �أن ت�ؤدي عملك على �أكمل وجه� ،أو �أن
تكونَ �أب ًا �أف�ضل او �أردت الإ�ستمتاع
بعالقات مر�ضية
ٍ
ق�سط من الراحة.
ب�شكل �أكرب ،فالبد لك من �أخذ ٍ
ٍ
ً
ً
عندما تكون م�سرتخيا ومرتاحا ف�إنك �ست�شعر
بالقوة ،كذلك �ستجد ب�أن البقاء مركز ًا يف العمل
�سي�صبح �أكرث �سهولة.
•خطط وقت الإ�سرتاحة .بالإ�ضافة اىل �أخذ
�إ�سرتاحات كلما حانت الفر�ص قم ببناء الوقت
لنف�سك يف برناجمك� .إذا كنت ت�ستمتع بالرك�ض
�أو اليوغا ،خطط للقيام بتلك الأن�شطة اجل�سدية
ب�ضعة مرات يف كل �أ�سبوع� .إذا كنت حتبني تقليم
�أظافرك �أو عمل م�ساج� ،إجعليها �أولوية �أي�ض ًا.
مهما كنت حتب الإ�سرتخاء ،قم بدمج هذه
الأ�شياء يف برناجمك ،بحيث ال تن�ساها� .إذا ما
تخلفت عن موعد مع نف�سك ،قم ب�إعادة برجمة
ذلك بنف�س الطريقة التي ت�شعر فيها �إذا مل يكن
مبقدورك ح�ضور اجتماع مع عميل مهم.
• َغري من عاداتك .لدينا جميع ًا عادات
ت�ساعدنا ،وعادات ال تنفعنا �أبد ًا� .إذا كنت
متيل للذهاب للنوم مت�أخر ًا بعد م�شاهدة
التلفاز لعدة �ساعات ،ومن ثم جتر نف�سك
www.motivatedmagazine.com

من الفرا�ش يف ال�صباح ف�إنك ال تفيد نف�سك
�أبد ًا .حاول �إغالق التلفاز يف الليل و�أخْ ِل ْد للنوم
باكر ًا .ا�ستيقظ مبكر ًا �أكرث من املعتاد .وا�ستغل
�ساعات ال�صباح الهادئة مبمار�سة بع�ض
التمارين �أو قراءة �شيءٍ ملهم �أو �شارك طعام
الإفطار مع الآخرين.
• َب ِّ�س ْط روتينك� .إبحث عن طرق من �أجل
تب�سيط روتينك� .إذا كنت متيل ل�شراء املواد
الغذائية عدة مرات يف الأ�سبوع ،حاول �أن
تخت�صر ذلك وجتعله مرة �أو مرتني يف الأ�سبوع
بد ًال من ذلك� .إذا كنت جتد �صعوبة يف قول "ال"
حني يطلب منك النا�س معروف ًا تدرب على عمل
ذلك .ال ت�شعر ب�أنه يتوجب عليك �إعطاء ال�شرح
�أو التربير  ،فقط قل "ال".
قد ي�ستغرق الأمر بع�ض الوقت للتعود للإ�سرتخاء .قد
جتد �أعذار ًا لكي تفوت على نف�سك وقت الإ�سرتاحة.
�إذا حدث ذلك ذكر نف�سك ب�أن �إعادة ال�شحن هو
�أمر �ضروري ،وب�أن الإخفاق يف الإ�سرتخاء �سيت�سبب
ب�شكل كبري لكي ي�صل اىل
يف �إرتفاع معدل الإجهاد ٍ
م�ستويات غري �صحية.
مثلما يعترب تناول الطعام ب�شكل �سليم وممار�سة
التمارين الريا�ضية �أم ٌر مهم ف�إن الإ�سرتخاء ًمك ِّو ٌن
مهم يف ا�سلوب حياتك ال�صحي �أي�ض ًا .ومبا �أن
الإ�سرتخاء ي�ساعدنا يف تخفي�ض م�ستويات الإجهاد،
ف�إنه ُي َح ِّ�سنْ من �صحتنا.
افعل ما يجعلك ت�شعر بال�سعادة وتذكر ب�أنه على رغم
من �أن عملك مهم و َق ِّيم �إال �أنه لي�س �أهم �شيء يف
حياتك .اح�صل على بع�ض الوقت للإ�سرتاحة كل يوم
وا�سرتخي بعمق يف كل م�ساء� .أويل العالقات �إهتمام ًا
�شخ�صي ًا ،و�أمنح نف�سك الإذن للإ�سرتخاء� .إن هذه
التغيريات الب�سيطة �ستح�سن من خربتك يف احلياة،
و �ستبقيك مركز ًا عندما تكون املخاطر عالية .تنف�س
وا�سرتخي وا�سرتح� .إنك ت�ستحق ذلك.
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هل تُغذي جسدك ولكن
ع روحك؟
تُ َ
ج َو َ
بقلم جيل روجرز ،بت�صرف

قالت ب�أنها ت�شعر بامللل�َ .ش َع َرت بالفراغ .عرفتُ ب�أن
ناق�ص يف حياتها .كان الأمر �أ�شبه باجلوع
هناك �شي ٌء ٌ
الداخلي� .س�ألتها ماذا كانت تطعم روحها؟ "ما الذي
تعنيه؟" �س�ألتني.
�أرواحنا حتتاج للطعام مثل �أج�سادنا .فنحن نادر ًا ما
نفكر بالطعام الذي حت�صل عليه �أرواحنا� .إن �إلقاء
نظرة على الغذاء الذي ُكنت تطعمه لروحك �سيك�شف
لك ملاذا يتواجد هذا اجلوع الداخلي يف بع�ض الأحيان.
على ماذا كان ين�صب تركيزك؟
ملعرفة ذلك �إ�س�أل نف�سك ب�ضعة �أ�سئلة.
•هل �أجعل روحي تنزلق يف دوامة لأنني �أ�شعر
بالقلق؟
•هل قام الإن�شغال بجعل وقت راحتي مزدحماً
بحيث مل �أعد قادر ًا على التفكري باخليارات التي
اتخذها؟ �إننا نتغيرُ الت�أثريات من حولنا
•هل يقوم وقت الرتفيه بتغذيتي ب�أ�شياء ت�سرق
روحي؟
•هل �أحيط نف�سي ب�أنا�س يقومون بت�شجيعي �أم
�إحباطي؟
•ما هي الرغبات التي �أقوم بالرتكيز عليها؟
•من هو ال�شخ�ص الذي �أ�صبحته؟
َت َف ّقد الأمر .هل ت�شعر روحك باجلوع؟ هل ت�شعر ب�أن
هناك �شيئ ًا ناق�ص ًا؟ ا�سرتح ملدة ا�سبوع وانتبه جيد ًا
اىل حاجات روحك وقم ب�إطعامها �أفكار ًا �إيجابية تقوم
ببناء الثقة .قم بال�صالة والت�أمل ودع ال�سكينة تدخل
اىل قلبك� .ستقوم بتغذيتك ومتل�ؤك بطرق كنت قد
ن�سيتها .ال تر�ضى بالأقل.
6
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بماذا تغذي
قلبك وعقلك؟
بقلم لوري دي�شني
قبل �أيام كنتُ �أقر أ� حكاية تتحدث عن �سكان
�أمريكا الأ�صليني .قال �أحد رجال القبائل الكهول
حلفيده ب�أنه داخل كل منا هناك كلب �أ�سود وكلب
�أبي�ض يتعاركان.
الكلب الأ�سود ميتلك �صفات �سلبية منطية،
مبا يف ذلك احل�سد واجل�شع والأمل والغ�ضب
والإ�ستياء والغرور .الكلب الأبي�ض ميتلك �صفات
تعترب منطي ًا ب�أنها �إيجابية مبا يف ذلك احلب
واملرح واللطف وال�شعور مع الآخرين واحلنان
والإن�سانية وال�سالم.
�س�أل احلفيد� :أي كلب �سيفوز بالقتال؟ �أجاب
الكهل :الكلب الذي نقوم ب�إطعامه
يالها من عبارة قوية .ب�إمكاننا احل�صول على
فوائد مذهلة من خالل �س�ؤالنا لأنف�سنا :ما الذي
�أُطعمه لنف�سي اليوم؟
ب�إمكاننا �أن نختار العي�ش على كل �شيء نعتربه
خط�أ ،ون�شتكي حول ذلك لكل �شخ�ص ي�صغي
�إلينا ،ونركز على كل �شيء نعتقد ب�أننا نفتقر
�إليه وب�شكل عام نعي�ش �أيامنا ونحن نتغذى
على ال�سلبية� .أو ب�إمكاننا �أن نختار العي�ش
بطرق �سليمة ونتحدث حول �أ�شياء تثري
�إهتمامنا ونركز على �أ�شياء جتعلنا ن�شعر
ب�أننا حمظوظني ،وب�شكل عام نعي�ش حياتنا
ب�شكل �إيجابي.
بالطبع هناك خيار ثالث �أكرث واقعية .ب�إمكاننا
بذل ق�صارى جهدنا لكي نالحظ ب�أننا نقوم بعمل
www.motivatedmagazine.com

اخليار الأول ومن ثم نقوم بالإختيار الواعي لعمل
اخليار الثاين.
قد ال ن�ستطيع التخل�ص من الأفكار ال�سلبية ب�شكل
تام ،ولكن ب�إمكاننا �أن نتعلم الإم�ساك بها ومن ثم
نحولها اىل �أفكار �إيجابية ب�إنتظام متزايد.
رمبا ال ن�شعر دوم ًا ب�أننا �أ�شخا�ص حمبني ولطيفني،
ولكن ب�إمكاننا �أن نختار الت�أمل وال�صالة �أو �أن
نفعل �أي �شيء ي�ساعدنا يف احل�صول على راحة
البال ،وذلك لكي نزرع هذه امل�شاعر ب�شكل �أكرث.
قد ال ن�شعر بال�سكين ِة دائم ًا ،ولكن ميكننا �أن
ُن َ�ش ِك َك يف ح�سدنا وا�ستيائنا وعدم قناعتنا .و�أن
نطور الوعي الذاتي ونت�صرف مع تلك امل�شاعر
ال�سلبية بناء ًا على ما نتعلمه.
كل ما �سبق يجعلنا ندرك ب�أننا جميع ًا ن�أتي من مناطق
خمتلفة ،وبالرغم من �أوجه ال�شبه بيننا �إال �أن كل
واحد منا لديه خلطه فريدة من نوعها من التحديات.
ذلك يعني ب�أن وظيفتنا هي �أن ندرك ب�أننا فقدنا
توازننا كيف نخرج عن توازننا و�أن نقوم بذلك بدون
ان نحكم �أو �أن نقارن �أنف�سنا بالنا�س الآخرين،
بحيث ن�ستطيع �أن نركز على بذل ق�صارى جهدنا
لكي نرعى الأفكار وامل�شاعر اجليدة.
نحن ال ُ
نعي�ش يف عا ٍمل �إيجابي كلي ًا ،لذلك نحن
ال ن�ستطيع التحكم بكل �شيءٍ يحدث لنا� -إال �أننا
ن�ستطيع �أن جنعل العامل مكان ًا �أف�ضل من خالل
ال�سعي ملعرفة وتغذية �أنف�سنا.
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وقت الراحة:
إستغل
استراحتك على
أكمل وجه

من الإنرتنت ،بت�صرف

�أنت منهك ومن�شغل .تنطلق ب�أق�صى �سرعتك ،مع الوقت لنف�سه ،لكي يتن�شط ويعيد �شحن نف�سه
ذلك كلما ا�شتغلت �أكرث كلما �أجنزت �أقل� .إال �أن عقلي ًا وج�سدي ًا .عندما تعود من الإ�سرتاحة ،ف�إنك
ب�شكل �أف�ضل �أي�ض ًا.
هناك طريقة لإيقاف هذه الدوامة املُرهقة.
ب�شكل �أف�ضل و�ستعمل ٍ
�ست�شعر ٍ
ا�سحب الفي�ش وامنح نف�سك بع�ض الراحة ،هذا
ما تقرتحه ماريان تروياين وهي �أخ�صائية علم
نف�س يف بارينغتون ،الينويز ،وهي �أي�ض ًا م�ؤلفة
لكتاب "التفا�ؤل العفوي"
التفا�ؤل :هو ا�سرتاتيجيات مثبتة لل�صحة
والإزدهار وال�سعادة .كل �إن�سان يحتاج لبع�ض
8

تعرف الدكتورة تروياين وقت الراحة ب�أنه
"الإ�سرتاحة من كلمة "يجب" مثل يجب �أن �أفعل
ذلك و�أن �أفعل ذاك"� .إنه وقت غري مر�سوم وغري
خمطط له عندما تفعل �شيئ ًا تريد �أن تفعله حق ًا
�أو -حتى �أف�ضل -ال �شيء على الإطالق� .إنها
ت�صف على الأقل �ساعة من الراحة مرتني �أو ثالث
مرات على الأقل يف الأُ�سبوع.
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معظم النا�س ال يح�صلون حتى على قد ٍر �ضئيل
من الوقت لأنف�سهم .حتى عندما تكون لوحدك،
هناك طرق عديدة ميكن للعامل �أن يتدخل بك
والعك�س -الهواتف اخللوية والر�سائل الإلكرتونية
والربيد ال�صوتي .كل هذه الأمور امل�شتته تقل�ص
من �إبداعك وطاقتك ،كما تقول.
ي�صبح النا�س خرباء �أي�ض ًا يف املهام املتعددة.
الأ�سرة املتطلبة  ،املهنة واملهام الأخرى التي
ترتك القليل من الوقت لأنف�سنا.
النا�س املحظوظني الذين يح�صلون على وقت
الراحة غالب ًا مايعتقدون ب�أنه يتوجب عليهم مل�ؤه
بالهوايات واملهام� .إال �أن ذلك لي�س وقت الراحة،
كما تقول الدكتورة تروياين.
قد يفوتك املفهوم �إذا ما قمت بربجمة �أوقات
الراحة يف الوقت نف�سه كل ا�سبوع �سواء كنت يف
مزاج مالئم ام ال .بد ًال من ذلك ،ا�ست�سلم لتلك
ٍ
الرغبة امللحة للتحدث وال�سري� ،أو التقط ذلك
الكتاب الذي كنت تريد قراءته .ا�سكب فنجان
من ال�شاي و�شاهد الغروب.
جد الوقت
ال تعترب وقت الراحة �أنه م�ضيعة للوقت،
تقول الدكتورة ترياين� ،إنه ا�ستثمار� ،إن ذلك
ي�ساعدك يف ال�سيطرة على حياتك -خا�صة
من الإجهاد والتوتر �إنه يهديء ج�سمك ويجعل
عقلك مركز ًا �أكرث بحيث ت�ستطيع �أن تتعامل مع
الأمور بفعالية �أكرث.
حتى عندما تعطي نف�سك الإذن ،ميكن �أن
يكون من ال�صعب مالحظة الفر�ص لكي ت�أخذ
ا�سرتاحة -يف البداية على الأقل .الإقرتاحات
التالية ميكنها �أن ت�ساعدك يف �إيجاد املزيد من
الوقت لنف�سك:
www.motivatedmagazine.com

•�إقطع احلبال .ال ت�شعر ب�أنه يتوجب عليك
الرد على كل �إ�شارة من العامل اخلارجي.
�أغلق جهاز احلا�سوب واترك الهاتف
اخللوي خلفك.
•قل ال مل�صا�صي الدماء العاطفيني .النا�س
الذين ي�ستخدمونك كم�ستمع جيد للنحيب
وال�شكوى ميكن لهم �أن ي�ستنزفوا الكثري
من وقتك وطاقتك ،تقول الدكتورة تروياين.
�إذا كان �شخ�ص ما ي�أتي �إليك ب�شكل م�ستمر
وي�أخذ من وقتك� .أخرب ال�شخ�ص ب�أن �أمامه
خم�س دقائق  ،ومن ثم ا�ستخدم الوقت
للرتكيز على احللول.
•�إلعب الهوكي� .أُنظر اىل روتينك اليومي لكي
ترى ماهو مهم حق ًا و�أين ميكن لك �أن ت�أخذ
وقت ًا للراحة .هل ميكن لك �أن تفوت ذلك
الإجتماع �أو ت�ؤجل تلك الرحلة؟
•خذ طعامك معك .بد ًال من العراك مع احل�شود
يف الكافترييا �أح�ضر معك الغداء من املنزل
وجد مكان ًا هادئ ًا ولطيف ًا للإ�ستماع به .ا�ستغل
الوقت الإ�ضايف لل�سري.
•ا�ستغل الفر�صة� .إن �أف�ضل فر�ص وقت الراحة
غالب ًا ما تكون غري خمطط لها .فتح ذهنك ملا
يحدث من حولك وكن راغب ًا يف الإ�ستجابة.
•حرر عقلك .القلق وامل�شاعر ال�سلبية الأُخرى
ميكن لها �أن متنعك من الإ�ستمتاع بوقت
الراحة .لكي تتخل�ص من الفو�ضى تخيل
مكن�سة كهربائية وهي ت�سحب امل�شاعر ال�سيئة
من ر�أ�سك.
•خفف ال�ضغط .ال تتوقع الكثري من وقت
راحتك .الهدف لي�س كتابة رواية عظيمة ،بل
الإ�سرتخاء� .أبقي �آمالك ب�سيطة.
"�أ�صغي اىل �صوتك الداخلي" .تن�صح الدكتورة
تروياين" .تعرف على ما يحتاجه ج�سمك وعقلك
يف تلك اللحظة .ل�ست بحاجة عمل الكثري من
اخلطط� -إفعل فقط ما يبدو �صحيح ًا".
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العناية بالنفس
واآلباء المنهكين

الأبوة والأمومة
من القلب

كيف تقوم بإعادة شحن بطاريتك؟
بقلم ربيكا ولفيندين ،بت�صرف

طوال الوقت؟ �أنا �أفهم ذلك� ،إال �أن العناية بالنف�س
كيف تعتني بنف�سك وتتخل�ص من التوتر ك�أب؟
عندما كنت يف املدر�سة من �أجل عمل �إجتماعي ،ال تعني �أخذ �إجازة طويلة �أو رحلة اىل املنتجع كل
قيل القليل جد ًا عن العناية بالنف�س .بالت�أكيد� ،أ�سبوع  -مع �أن ذلك يبدو فكرة جيدة� .إن املفتاح
ب�ضعة �أ�ساتذة ميكن �أن يعلقوا حول " الإجهاد" للعناية بنف�سك هو برجمة بع�ض الوقت ب�شكل
�أو الإجهاد الأبوي� ،إال �أنه ما من �أحد حقيقة منتظم من �أجل نف�سك� .ضع ذلك يف �أجندتك،
حتدث حول كيف يفرت�ض بنا �أن نعتني ب�أنف�سنا يف وحافظ على ذلك الإلتزام.
املواقف التي ت�سبب التوتر.
�إحدى احليل التي وجدتها جمدية هي �إيجاد
ك�أب� ،أنت الراعي رقم واحد يف منزلك لأبنائك ،جيوب الوقت املخفية والتي ب�إمكاين ا�ستخدامها.
هذا عدا عن امل�س�ؤوليات الأُخرى ،مثل العناية �أحد الأمثلة هي التنقل اليومي .بد ًال من ال�شعور
بوالديك� ،أو امل�س�ؤولية املادية عن أُ��سرتك� .إذا بالتوتر ب�سبب العمل املرتاكم الذي ينتظرك على
كنت �أب لطفل م�صاب بالتوحد� ،أو ق�ضايا �سلوكية املكتب �أو ا�سرتجاع ال�شجار الذي وقع بينك وبني
�أخرى ،ف�إن الإهتمام بنف�سك يكون �أكرث �أهمية .طفلك يف ذلك ال�صباح ،حاول الإ�ستماع اىل �سي
عندما تكون �أب لطفل لديه ق�ضايا �سلوكية ميكن دي �أو برنامج �إذاعي ت�ستمتع به .الغناء ب�صوت
عال يف ال�سيارة ميكن �أن يكون عالج ًا �شافي ًا.
�أن يكون ذلك عم ًال مرهق ًا وحمبط ًا.
�أ�سلوب �آخر هي جتربة التنف�س بعمق .ال�شيء
�إنه �أمر �أ�سا�سي �أن تخ�ص�ص بع�ض الوقت الرائع املتعلق بذلك هو �أنه ب�إمكانك عمل ذلك
لنف�سك بحيث تكون لديك الطاقة للإ�ستجابة يف �أي مكان ويف �أي وقت ،حتى و�أنت تتجادل مع
لطفلك ولل�سلوك الذي تراه ،بد ًال من الت�صرف طفلك� ،أو يف حاالت التوتر الأخرى.
بطريقة عاطفية ومنهكة� .إذا مل ت�أخذ ذلك
الوقت ،ف�إن �آثار هذا التوتر املرتاكم ميكن �أن تكتيك �إ�ضايف لكي جتد بع�ض الوقت لنف�سك
ي�ؤدي اىل الإنزعاج والإنهاك املتزايدان وحتى هو الإ�ستيقاظ مبكر ًا يف ال�صباح �أو تخ�صي�ص
امل�شاكل ال�صحية.
بع�ض الوقت ليلة واحدة يف الأ�سبوع وا�ستخدام
ذلك الوقت لنف�سك .الحظ ب�أنني قلت
الآن� ،أعرف ب�أن الكثريين منكم يقر�أون ذلك "لنف�سك" ولي�س من �أجل القيام مبهامك
كوب
ويقولون "نعم � ،صحيح! كيف ميكن يل �أن �أفكر اليومية .ا�ستخدم ذلك الوقت لتناول ٍ
ب�إعادة �شحن بطارياتي عندما ي�صرخ طفلي علي ،من القهوة �أو ال�شاي �أو وجبة خفيفة �صحية
ب�صف ما �أو اعمل يف
ويرف�ض �أداء واجبه املدر�سي وي�سبب امل�شاكل �أو جريدة �أو التحق
ٍ
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برنامج �أو مار�س التمارين .جد
�صديق ًا �أو فرد ًا من الأ�سرة يدعمك
وال ينتقدك تت�صل به عندما تكون
بحاجةٍ حق ًا للتحدث .قد يكون �أب ًا
�آخر يف نف�س القارب وب�إمكانك �أن
جتد معه بع�ض الدعابة يف املوقف
مع ًا ،ميكن �أن يكون ذلك م�ساعد ًا
للغاية -يف بع�ض الأحيان ف�إن
ال�ضحك هو �أف�ضل �إنفراج.
القيام بعمل ج�سدي ميكن �أن يحقق
هدفني ،فهو خمفف للتوتر ويعطيك
القوة اجل�سدية والطاقة التي حتتاجها
لكي تواجه يومك .لي�س من ال�ضروري
�أن يكون تدريب ماراثوين مكثف .
نزهة ق�صرية على الأقدام �أو العمل يف
احلديقة مفي ٌد �أي�ض ًا.
�إن املفتاح للعناية الفعالة بالنف�س هي
�إيجاد �شيء �أو ب�ضعة �أ�شياء ت�ستمع
بها وت�صنع الوقت منها .مع �أن القيام
بذلك قد يبدو �أمر ًا �أناني ًا� ،إال �أنه يعمل
على جتديد خمزون الطاقة لديك
بحيث متتلك قوة التحمل وال�صفاء
لكي تكون قادر ًا على حتمل م�س�ؤوليات
العناية بالآخرين .ونذكر هنا املثال
الكال�سيكي لعر�ض �إجراءات ال�سالمة
العامة على الطائرات  :يتوجب عليك
ارتداء قناع الأُك�سجني قبل �أن ت�ساعد
الآخرين من حولك.
ما الذي تفعلة لكي تعتني بنف�سك؟
�أو ماهي اخلطوات الب�سيطة التي
�ستتخذها للبدء؟ �أخربنا على:
motivated@motivatedmagazine.com
www.motivatedmagazine.com
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إعادة الشحن

�أحيان ًا تكون �أكرث اال�شياء التي تفعلها �إنتاجية هي
الإ�سرتخاء -مارك بالك
لي�س �سيئ ًا �أن تكون �إنتاجيتك عالية� ،إال �أن دماغك
ب�شكل كامل -
بحاج ٍة اىل بع�ض الراحة لكي يعمل ٍ
ديبينا هاري�س

�أرين �شخ�ص ًا مهموم ًا و�سوف �أريك �شخ�ص ًا ال
يعرف كيف ي�سرتخي -الربت كليف
مهما كان حجم ال�ضغط الذي تتعر�ض له يف العمل،
�إذا كان مبقدورك �أن جتد الطرق لكي ت�سرتخي
ملدة خم�س دقائق على الأقل كل �ساعة ،ف�سوف
تكون �أكرث �إنتاجية -جوي�س برذر�س
من �أجل راحة �سريعة الفعالية جرب الإبطاء –
ليلي تولني
ال�شخ�ص الذي ي�ستمتع بوقت الفراغ هو الذي يكون
لديه الوقت لكي ُيح�سن من حالته الروحية -هرني
ديفيد ثورو

�أقوال
م�أثورة

من املهم �أحيان ًا �أن تعمل من �أجل وعاء الذهب
ذاك .ولكن يف الأحيان الأخرى ف�إنه من ال�ضروري
�أن ت�أخذ وقت ًا للراحة و�أن حتر�ص على �أن يكون �أهم
قرار لك يف اليوم هو �أن يتكون من �إختيار �أي لون
تنزلق فيه على قو�س قزح -دوغال�س باجلز.
�إياك و�أن تغفل عن هذه احلقيقة املهمة :ال �أحد
ي�ستطيع �أن يكون عظيم ًا حق ًا اذا مل يعرف
نف�سه ،املعرفة التي ميكن احل�صول عليها فقط
من خالل التقاعد يف بع�ض الأحيان-جوهان
جورج فون زمرمان
وقت لآخر ،واح�صل على بع�ض
ابتعد من ٍ
الإ�سرتخاء ،لأنك حني تعود لعملك �سيكون حكمك
�أكرث ر�سوخ ًا� .إذهب اىل مكانٍ بعيد ،عندها �سيبدو
العمل �أ�صغر وميكنك �أن ترى معظمه بلمحة،
وميكنك �أن ترى �إنعدام الإن�سجام ب�سهول ٍة �أكرث-
ليوناردو دافن�شي

خذ ق�سط ًا من الراحة� ،إن احلقل الذي ح�صل على
الراحة يعطي حم�صو ًال كبري ًا  -اوفيد
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