اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺬاﺗﯿﺔ
كولي أمر تحاول جاهدا االعتناء بطفلك لدرجة انك تنسى االعتناء بنفسك .تشكل األبوة تحديا دائما .تحاول أن تلعب أدوارا مختلفة قدر
اإلمكان مما قد يجلب معه توترا كبيرا .اعلم أنه ال يوجد ما يسمى باألب املثالي/باألم املثالية وال حتى االبن املثالي .لذلك يجب عليك أن
تكون رؤوفا بنفسك وباآلخرين .يحاول آباء كثيرون القيام بأكثر من استطاعتهم مما يتسبب في فقدان التوازن بني األخذ والعطاء .نريد أن
.نشعرك بأن االعتناء بالذات ضروري حتى تحصل على الطاقة التي تحتاجها للمضي قدما

ﻟﻤﺎذا اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺬاﺗﯿﺔ؟
اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺬاﺗﯿﺔ ھﻲ ﻋﻘﻠﯿﺔ ﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﻌﻠﻤﮭﺎ ﺑﻨﻔﺴﻚ .إﻧﮭﺎ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻣﺪى اﻟﺤﯿﺎة ﺗﻨﻐﻤﺲ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻚ .ﻣﻦ اﻟﻤﮭﻢ ھﻨﺎ أن ﺗﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺪ
.ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ

ﻧﻘﺼﺪ ﺑﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺬاﺗﯿﺔ أﻧﻚ ،إذا ﺷﻌﺮت ﺑﺄﻧﻚ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﺗﻠﺠﺄ ﺑﺪون ﺳﺎﺑﻖ إﻧﺬار إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺠﻌﻠﻚ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻣﻨﮫ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ .ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻣﻦ ﻓﺮد ﻵﺧﺮ .ﻛﻠﻤﺎ ﻛﻨﺖ ﻣﺮﺗﺎﺣﺎ/ﻣﺮﺗﺎﺣﺔ ﻧﻔﺴﯿﺎ أﻧﺖ ﻛﺄب/ﻛﺄم ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن
ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺄﺛﯿﺮ إﯾﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﮭﺠﻚ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ وﻛﺬا ﻓﻲ ﻧﻤﻮ طﻔﻠﻚ .ﻛﻤﺎ ﯾﺆﺛﺮ ﻧﻘﺺ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﻟﺤﯿﺎة وﯾﺆﺛﺮ أﯾﻀﺎ ﻋﻠﯿﻚ
.ﻛﺄب/ﻛﺄم وﻋﻠﻰ ﺑﯿﺘﻚ

اﻟﺘﻮﺗﺮ
.اﻟﺘﻮﺗﺮ ﻟﯿﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة داﺋﻤﺎ ﻏﯿﺮ ﺻﺤﻲ إذ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن اﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟﻘﺼﯿﺮ اﻟﻤﺪى إﯾﺠﺎﺑﯿﺎ وﻣﺤﻔﺰا وﯾﺴﺎﻋﺪك ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ :اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ وﻓﻲ اﻷﻓﻌﺎل
.ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻤﺸﻲ اﻷﻣﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺮام ﻓﮭﺬا ﯾﺴﺎﻋﺪك ﻋﻠﻰ إﯾﺠﺎد أوﻗﺎت ﻟﻼﺳﺘﺮﺧﺎء .ﺛﻢ إﻧﻚ ﺗﺘﻌﺎﻓﻰ ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻟﺤﻈﺎت اﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟﻘﺼﯿﺮة
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن ﺗﺘﺮاﻛﻢ اﻟﺘﻮﺗﺮات ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﺗﺠﺪ ﻓﺮﺻﺔ أو وﻗﺖ أو ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮﺧﺎء واﻟﺘﻌﺎﻓﻲ .ﯾﻔﻘﺪ ﺣﯿﻨﮭﺎ ﺟﺴﻤﻚ وﻋﻘﻠﻚ اﻟﺘﻮازن .ﯾﺘﻔﺎﻋﻞ ﻛﻞ
ﺷﺨﺺ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻊ أﻋﺮاض اﻟﺘﻮﺗﺮ وأﺣﯿﺎﻧﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﺪك اﻷﻋﺮاض ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﻵﺧﺮ ﻟﺪرﺟﺔ أﻧﻚ ﻻ ﺗﺘﻌﺮف ﻋﻠﯿﮭﺎ أو أﻧﻚ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ أﻋﺮاض
.ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ آن واﺣﺪ .ﻣﻦ اﻟﻤﮭﻢ أن ﺗﺘﻌﻠﻢ ﻛﯿﻒ ﺗﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻋﺮاض اﻟﺘﻮﺗﺮ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ

ﻛﻤﯿﺔ اﻟِﺤﻤﻞ وطﺎﻗﺔ اﻟﺘﺤﻤﻞ
ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﻮن ﻋﺐء اﻷﺑﻮة ﻣﺮھﻖ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ .ﻓﺄﻧﺖ ﻛﻤﺮﺑﻲ ﺗﺮﯾﺪ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻄﻔﻠﻚ .ﻟﮭﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﺗﻘﻮم أﺣﯿﺎﻧﺎ ﺑﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﺪي ﻋﻠﯿﻚ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﮭﺎم
أو اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻀﺎف إﻟﻰ ﻛﺎھﻠﻚ ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻞ اﻟﺤﻤﻞ ﺛﻘﯿﻞ ﻋﻠﯿﻚ .ﻛﻤﺎ أن ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻚ أﻛﺒﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﻌﺘﻘﺪ أﻧﻚ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
.ﻣﻌﮭﺎ
.طﺎﻗﺔ اﻟﺘﺤﻤﻞ ھﻲ طﺮﯾﻘﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠﻚ ﻣﻊ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮭﮭﺎ ﯾﻮﻣﯿﺎ وھﻲ ﺗﺰﯾﺪ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﺑﻔﻀﻞ ﻛﻞ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ ﺗﺼﻮر اﻟﺘﻮازن ﺑﯿﻦ اﻟِﺤﻤﻞ وطﺎﻗﺔ اﻟﺘﺤﻤﻞ ﻟﺪﯾﻚ ﻓﺈﻧﻚ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ إدراك اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺷﻚ أن ﺗﺨﺮج ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ ﻋﻦ طﺎﻗﺘﻚ .إذا ﻟﻢ
.ﺗﺠﺪ ھﺬا اﻟﺘﻮازن ﻓﺴﯿﻮﻟﺪ ذﻟﻚ ﻟﺪﯾﻚ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﻮﺗﺮ
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ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ

1

ﺣﺎول أن ﺗﺪرك ﻣﺎ ھﻲ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺪك ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ واﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺰف ﻣﻨﻚ اﻟﻄﺎﻗﺔ

األمور التي تمدك بالطاقة ھﻲ ﻛﻞ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﺎق إﻟﯿﮭﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻘﯿﺎم ﺑﮭﺎ .أﻣﻮر ﺗﻤﻨﺤﻚ اﻟﻘﻮة اﻟﺠﺴﺪﯾﺔ واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻟﻌﻘﻠﯿﺔ .ھﺬه اﻷﻧﺸﻄﺔ
.ﺳﻮاء ﺻﻐﯿﺮة أو ﻛﺒﯿﺮة ﺗﻤﻨﺤﻚ اﻟﻄﺎﻗﺔ .ﺣﺎول أن ﺗﺨﺼﺺ ﯾﻮﻣﯿﺎ وﻗﺘﺎ ﻟﺒﻌﺾ ھﺬه اﻷﻧﺸﻄﺔ
األمور التي تستنزف منك الطاقة ھﻲ أﻣﻮر ﻻ ﺗﺤﺒﮭﺎ ،أﻣﻮر ﺗﺘﻌﺒﻚ .أﻣﻮر ﺗﺠﻌﻠﻚ ﺗﻔﻘﺪ اﻟﺤﻤﺎس واﻟﺘﺮﻛﯿﺰ .ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻚ طﺎﻗﺔ ﻛﺒﯿﺮة
.وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﻋﻨﺪك ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﻮﺗﺮ .ﺣﺎول أن ﺗﺘﻌﺮف ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
ﻗﻢ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺪك ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ واﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺰف ﻣﻨﻚ اﻟﻄﺎﻗﺔ .ﺣﺎول أن ﺗﺨﻠﻖ ﺗﻮازﻧﺎ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻷﻣﻮر .ﺳﺘﺠﺪ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ھﺬا اﻟﻜﺘﯿﺐ أدوات
.اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺬاﺗﯿﺔ

2

ﻟﺘﻜﻦ ﻣﺪرﻛﺎ ﺑﻌﻼﻣﺎت (اﻟﺘﻮﺗﺮ)

ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﯾﺒﻘﻰ ﻓﻘﺪان اﻟﺘﻮازن أو اﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟﻤﻔﺮط ﻋﺎﻟﻘﺎ ﻓﻲ ﺟﺴﺪك وأﻓﻜﺎرك .ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ،اﻧﺘﺒﮫ ﻟﻠﻌﻼﻣﺎت :ﺣﺎول أن ﺗﺸﻌﺮ ﺑﮭﺎ‘ ،ﺳﺠﻞ
.ﺣﻀﻮرك ‘ﻓﻲ ﻛﯿﺎﻧﻚ اﻟﺒﺎطﻨﻲ (ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻔﻨﺪق ).ﻗﺪ ﺗﻤﺸﻲ اﻷﻣﻮر ﺑﻤﺎ ﻻ ﺗﺸﺘﮭﯿﮫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺎول طﻮال اﻟﻮﻗﺖ إرﺿﺎء اﻵﺧﺮﯾﻦ أو ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﮭﻢ
ﻓﺄﻧﺖ ﻻ ﺗﺄﺧﺬ ﺣﯿﻨﮭﺎ وﻗﺘﺎ ﻛﺎﻓﯿﺎ ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎﺟﮫ أﻧﺖ ﺑﻨﻔﺴﻚ .ﺣﺎول ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن اﻻﺟﺘﮭﺎد ﻓﻲ ھﺬا اﻷﻣﺮ .ما الذي أشعر به؟ ما الذي أحتاج
.إليه؟ وامنح ذلك لنفسك

 3ﻗﻢ ﺑﺮﺳﻢ ﺣﺪودك ،ﺗﺠﺮأ ﻟﻘﻮل ﻛﻠﻤﺔ ﻻ
الحدود هي خطوط تقسيم خيالية تشير إلى جوانب مختلفة .ما تريده أو ما ال تريده  ،ما تستطيع أو ما ال تستطيع التعامل معه أو ما ال
تريد أن تخصص له ال الوقت وال الطاقة .هذه الحدود شخصية للغاية وبالتالي فهي تختلف من فرد آلخر .عندما ترسم حدودا لنفسك
.فإنك بهذه الطريقة تدافع عن نفسك
ﻻ ﺗﻌﺘﻘﺪ أﻧﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺮﺳﻢ ﺣﺪود ﻟﻨﻔﺴﻚ ﺗﻜﻮن أﻧﺎﻧﯿﺎ ،ﺑﻞ اﻟﻌﻜﺲ .إذ اﻧﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل رﺳﻢ ﺣﺪودك ﺗﻌﻠﻢ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻛﯿﻒ ﯾﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻌﻚ .ﺗﻤﺮن ﻋﻠﻰ ھﺬا
اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮد ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻜﻠﻤﺔ ‘ﻻ ‘.ﻟﻦ ﺗﺘﻌﻠﻢ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﺑﻀﻌﺔ أﯾﺎم ﻓﻘﻂ ﺑﻞ إن اﻷﻣﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﺑﻄﯿﺌﺔ .اﻣﻨﺢ ﻟﻨﻔﺴﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻷﻧﻚ ﻟﻦ
.ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ ﺑﮭﺬه اﻟﺴﺮﻋﺔ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻠﻮﻛﺎ اﻋﺘﺪت ﻋﻠﯿﮫ ﻟﺴﻨﻮات

4

ﻗﻢ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ أوﻟﻮﯾﺎت

اﺑﺪأ ﺑﺎﻟﺴﺆال :ھﻞ ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮭﺬا اﻷﻣﺮ ﺣﺎﻻ؟
هل يتوجب علي القيام بهذا األمر حاال؟
ھﻞ ھﺬه اﻟﻤﮭﻤﺔ ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ أو ﺿﺮورﯾﺔ؟ ھﻞ ھﻨﺎك ﺑﺪﯾﻞ؟
هل يتوجب علي القيام بهذا األمر حاال؟
ھﻞ ھﺬه ﻣﮭﻤﺘﻚ أﻧﺖ؟ أﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أﺣﺪ ﻏﯿﺮك اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮭﺎ أو ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻚ ﻓﯿﮭﺎ؟
هل يتوجب علي القيام بهذا األمر حاال؟
ﺑﺄي طﺮﯾﻘﺔ أﻗﻮم ﺑﮭﺎ؟ ھﻞ ھﻨﺎك طﺮﯾﻘﺔ أﺧﺮى أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ؟
هل يتوجب علي القيام بهذا األمر حاال؟
ﻛﻢ ھﻲ ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ھﺬه اﻟﻤﮭﻤﺔ؟ أﻻ ﯾﻤﻜﻨﻨﻲ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮭﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ آﺧﺮ؟
ھﻞ ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮭﺬا اﻷﻣﺮ ﺣﺎﻻ؟
اطﺮح ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻚ اﻟﺴﺆال :ھﻞ ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻲ اﻟﺘﺼﺮف؟
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ﻻ ﺗﺘﺮدد ﻓﻲ طﻠﺐ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﻣﺤﯿﻄﻚ

اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ھﻲ ﻣﮭﻤﺔ ﻻ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ ﺑﻤﻔﺮدك .ﺣﺘﻰ وإن ﻛﻨﺖ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻤﮭﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ آن واﺣﺪ ﻓﺈﻧﻚ ﻟﺴﺖ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﺎم ﺑﮭﺎ ﺑﻤﻔﺮدك .ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﯾﻜﻮن
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻔﻜﺮ ﻓﯿﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻮھﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ھﻢ ﻧﻔﺴﮭﻢ اﻷﺷﺨﺎص اﻷﻗﺮب ﻣﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل أﺳﺮﺗﻚ اﻟﺼﻐﯿﺮة .ﻣﺤﯿﻄﻚ أوﺳﻊ ﻣﻤﺎ ﺗﻈﻦ .ﻓﻜﺮ ﻓﻲ
،... .أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ اﻟﻜﺒﯿﺮة ،اﻷﺻﺪﻗﺎء ،اﻟﺠﯿﺮان ،ﻣﻨﻈﻤﺎت
 Huis van hetﻗﺪ ﯾﺮﺗﺎح ﺑﺎﻟﻚ ﻛﺜﯿﺮا ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻘﺎﺳﻢ ﺗﺠﺎرﺑﻚ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻣﻊ أوﻟﯿﺎء أﻣﻮر آﺧﺮﯾﻦ (ﻋﻨﺪ ﺑﺎب اﻟﻤﺪرﺳﺔ ،ﻓﻲ ﻧﺎدي ھﻮاﯾﺔ ،ﻟﺪى ﺑﯿﺖ اﻟﻄﻔﻞ
إذ ﺗﻜﺘﺸﻒ ﺑﺈﻧﮭﻢ ﯾﺸﻌﺮون ﺑﻨﻔﺲ ﺷﻌﻮرك وﯾﺘﻌﺮﻓﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻮاﺟﮭﮫ .ﻛﻤﺎ أﻧﻚ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ ﺗﺒﺎدل اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ واﻷﻓﻜﺎر ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﻜﻢ .ﻋﻨﺪﻣﺎ Kind، ...).
ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮك وﺗﺠﺪ أذﻧﺎ ﺻﺎﻏﯿﺔ ﻓﻘﺪ ﯾﻤﺜﻞ ذﻟﻚ دﻋﻤﺎ ﻣﻌﻨﻮﯾﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻚ .ﻻ ﯾﺘﻮﻗﻒ اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﻌﻨﻮي ﺑﻞ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ ﻣﺤﯿﻄﻚ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻚ ﻣﻦ
.اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ أو اﻟﻄﺒﯿﺔ .ﻧﺸﯿﺮ ھﻨﺎ ﺑﺸﺪة إﻟﻰ أداﺗﻨﺎ

ﻟﯿﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة أن ﺗﺄﺧﺬ وﻗﺘﺎ طﻮﯾﻼ ﻟﻠﻌﻨﺎﯾﺔ ﺑﻨﻔﺴﻚ ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن ﻗﺪ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻚ
6
اﻷﻣﺮ ﻓﻌﻼ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ
ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺧﺬ وﻗﺖ ﻗﺼﯿﺮ ﻟﻨﻔﺴﻚ ﻓﺤﺴﺐ .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل أﺧﺬ ﺣﻤﺎم ﺳﺎﺧﻦ أو اﻹﻏﻼق ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﺎض ﻟﺒﻀﻌﺔ دﻗﺎﺋﻖ
وھﺬا أﯾﻀﺎ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺬاﺗﯿﺔ وﻟﮫ )‘ (me-timeأو ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻛﺘﺎب ﻗﺪ ﯾﻤﻨﺤﻚ ذﻟﻚ اﻻﺳﺘﺮﺧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺮﯾﺐ .ﻧﺘﻜﻠﻢ ھﻨﺎ ﻋﻦ ‘وﻗﺖ ﻟﻨﻔﺴﻲ
أھﻤﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة .ﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﯾﺼﺒﺢ ھﺬا اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻘﺼﯿﺮ ﻏﯿﺮ ﻛﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﺒﻌﯿﺪ .اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺬاﺗﯿﺔ ھﻮ ﻣﻮﻗﻒ أو ﻣﻨﮭﺞ ﺣﯿﺎة ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﯿﻚ داﺋﻤﺎ
.اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮازن ﺑﯿﻦ اﻟِﺤﻤﻞ وطﺎﻗﺔ اﻟﺘﺤﻤﻞ
!ﻟﯿﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة أن ﺗﺄﺧﺬ وﻗﺘﺎ طﻮﯾﻼ ﻟﻠﻌﻨﺎﯾﺔ ﺑﻨﻔﺴﻚ ﻟﻜﻦ ھﺬا ﻻ ﯾﻌﻨﻲ أن اﻷﻣﺮ ﻟﻦ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻚ أﺣﯿﺎﻧﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ .ھﺬا ﻣﺴﻤﻮح ﺑﮫ
ﻗﺪ ﻧﻮاﺟﮫ ﺟﻤﯿﻌﻨﺎ أﺣﺪاﺛﺎ ذات وﻗﻊ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﯿﺎﺗﻨﺎ .ھﻨﺎ أﯾﻀﺎ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﺣﺠﻢ وﻗﻊ ھﺬه اﻷﺣﺪاث ﻣﻦ ﻓﺮد ﻵﺧﺮ .ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ان ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻮﻗﺎﺋﻊ ﻛﺒﯿﺮة
.إﻟﻰ ﻣﻮاﻗﻒ ﺻﻐﯿﺮة .ﺧﺬ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻜﺎف ﻟﻠﺤﺪاد واﻟﺘﻌﺎﯾﺶ ﻣﻊ ﺧﺴﺎرﺗﻚ

7

ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻚ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺜﺎﻟﯿﺎ

ﻻ ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﯿﻚ ان ﺗﻘﻮم ﺑﻜﻞ ﺷﻲء ﺑﺸﻜﻞ ﺟﯿﺪ ،ﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﯿﻊ .ﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﮭﻞ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ھﺬه اﻟﻤﺜﺎﻟﯿﺎت ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ
!ﺳﯿﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﺴﺢ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﻠﻚ .ﻣﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ أﻻ ﺗﻤﺮ ﻛﻞ اﻷﯾﺎم ﺑﺴﻼﺳﺔ وأن ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻹرھﺎق .ﻻ ﺑﺄس ﺑﺄن ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻹرھﺎق اﻟﻨﻔﺴﻲ
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 ...ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ

اﻧﺘﺒﮫ إﻟﻰ طﺮﯾﻘﺔ ﺗﻨﻔﺴﻚ
.اﻟﺘﻨﻔﺲ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﻦ ھﻮ طﺮﯾﻘﺔ ﺑﺴﯿﻄﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ .ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮭﺎ ﻓﻲ أي وﻗﺖ

ﺗﻐﯿﯿﺮ طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ
ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻟﻠﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﺮ ﺑﮭﺎ إﻟﻰ اﻷﻣﻮر ﺗﺄﺛﯿﺮا ﻋﻠﻰ إﺣﺴﺎﺳﻚ .ﺣﺎول أن ﺗﺮى اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻮﻗﻒ ﺳﻠﺒﻲ :ﺳﯿﻨﺎرﯾﻮ ‘وﻋﺴﻰ أن ﺗﻜﺮھﻮا ﺷﯿﺌﺎ
.وھﻮ ﺧﯿﺮ ﻟﻜﻢ ‘.ﯾﺠﯿﺪ اﻷطﻔﺎل ﻛﻞ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ،ﻧﺤﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐﯿﻦ ،ﻧﺴﯿﻨﺎھﺎ .ﻧﺤﻦ ﻧﺘﺬﻣﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻤﻄﺮ ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﯾﻠﻌﺐ اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﺑﺮك اﻟﻤﯿﺎه
اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗُﺴﻌﺪ وﻟﻮ ﺑﺴﯿﻄﺔ#
.ﺣﺎول أن ﺗﺘﺄﻣﻞ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﺗُﺴﻌﺪك ﻣﺜﻼ ﺗﻨﺎول اﻟﻮﺟﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﻨﺖ ﺗﺤﺒﮭﺎ ﻓﻲ ﺷﺒﺎﺑﻚ واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻀﯿﺮھﺎ ﺣﺴﺐ وﺻﻔﺔ ﺟﺪﺗﻚ
ﺧﻄﻂ وﻗﺘﺎ ﻟﻠﺘﻔﻜﯿﺮ
.ﺣﺎول أن ﺗﺨﺼﺺ ﻋﻦ ﻋﻤﺪ وﻗﺘﺎ ﺛﺎﺑﺘﺎ ﻣﻦ اﻟﯿﻮم ﻟﻠﺘﻔﻜﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮭﮭﺎ وﻗﻢ ﺑﺘﺪوﯾﻨﮭﺎ .ﺗﺤﺪث ﻋﻨﮭﺎ ﻣﻊ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﻣﺤﯿﻄﻚ إذا اﺣﺘﺠﺖ ﻟﺬﻟﻚ
!ﺣﺎول أن ﺗﺨﺘﻢ وﻗﺖ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ داﺋﻤﺎ ﺑﺸﻲء إﯾﺠﺎﺑﻲ :رﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺮام ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻠﺤﻈﺔ .ﻻ ﺗﻨﺲ ﺑﺄن ﺗﺸﺠﻊ ﻧﻔﺴﻚ
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اﺣﺮص ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻂ ﺣﯿﺎة ﺻﺤﻲ
اﺣﺮص ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻟﺪﯾﻚ راﺣﺔ ﻟﯿﻠﯿﺔ ﺟﯿﺪة وأن ﺗﻨﻈﻢ ﺟﺪول ﻧﻮﻣﻚ .اذھﺐ ﻟﻠﻨﻮم ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﺣﺘﻰ ﺗﺄﺧﺬ ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺮاﺣﺔ .ﻗﻢ ﺑﺈطﻔﺎء ﺟﻤﯿﻊ
.اﻟﺸﺎﺷﺎت .ﻻ ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﺮﯾﺪك اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﻻ ﺗﻘﺮأ اﻷﺧﺒﺎر ﻋﻠﻰ ھﺎﺗﻔﻚ اﻟﻨﻘﺎل أو اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ
ﺗﺤﺮك ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎف .ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﯾﺔ ﺗﻜﻮن ﺟﻮﻟﺔ ﻗﺼﯿﺮة ﻛﺎﻓﯿﺔ وﺗﺰﯾﺪ اﻟﻤﺪة ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪرﯾﺠﻲ ﺣﺘﻰ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  30دﻗﯿﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﯿﻮم ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ .ﻻ ﺗﺤﺪد
.أھﺪاﻓﺎ ﺻﻌﺒﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ
ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم واﻟﺸﺮاب ﺑﻮﻋﻲ .اﻷﻛﻞ اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻤﺘﻨﻮع ھﻮ اﻷﺳﺎس اﻟﺴﻠﯿﻢ ﻟﺼﺤﺔ ﺟﯿﺪة .اﺷﺮب اﻟﻤﺎء ﺑﻜﻤﯿﺎت ﻛﺎﻓﯿﺔ واﺑﺘﻌﺪ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
.اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺳﻜﺮﯾﺎت أو اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻼﯾﺖ
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