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التوص1ات المنصوص عليها ف1ما &0/ تهدف إ, إعطاء دعم و)&حاءات &مكن دائما أن يتم مالءمتها وتح��رها �صورة  
 فرد&ة. 

 

/ األوقات المجهدة المتضمنة للCثA@ من التوترات &مكن أن &كون من الصعب أن ي=>; المرء 
HI  بJمتوازنا وراض1ا. الس

/ ذلك هو أن مشاعرنا تقوم "�دفعنا" وتظهر من خالل ذلك أن شVئا ما &خSج عن نطاق التوازن وأننا علينا أن نقوم  
HI

 /
HI شعر من جد&د �أنناa /bئا ما لVدةحالة ج��عمل ش .  

 
أفjارنا ومشاعرنا وجسدنا تكون ف1ما يتعلق �ذلك مرت=طة ب=عضها ال=عض ارت=اطا وث1قا وتقوم �التأثA@ ع0 �عضها  
H أن   @kح /

HI ،س ع0 ما يرامoئا ما لVأجسادهم �أن ش /
HI المقام األول /

HI ال=عض �صورة مت=ادلة. �عض الناس &حسون
ات. هذا ينطبق ع0 نفس الوجه ع0  آخرون &الحظون ع0 األرجح ك1ف أن  @Aارهم أو مشاعرهم &حدث بها تغjأف

/ استطاعتهم �صورة خاصة استخدام أجسادهم �صورة ج1دة من أجل أن يتوصلوا  
HI عالج" ذلك: �عض الناس &كون"

H أن آخرون &قومون �استخدام أفjارهم أو مشاعرهم لتحقيق هذا الغ @kح /
HI ،حالة أفضل /

HI رض. إ, الشعور �أنهم
ا   @Aسان، سواء {ان كبaمفعولها بنفس القدر من الجودة و�ــهذا فإن {ل إ� /

ء الجم1ل هو: أن {ل هذە اإلمjان1ات تأ�; /
��ال

/ إمjانه أن &جرب {ل اإلمjان1ات لb/ &عرف ما الذي �ساعد ع0 أفضل وجه ثم &قوم �استخدامه. 
HI ا، &كون @Aأم صغ 

 
/ هذە الصح1فة تمار�ن مختلف

HI ب المرء  لهذا السب تجد ;Aق& /bمثل هذە الحاالت ل /
HI ة تهدف إ, تقد&م المساعدة

 /
HI ف1ما يتعلق �ذلك &كون من المهم أن يتم أوال ال=حث عن والتعرف ع0 ما  حالة ج�دةمن جد&د من الشعور �أنه .

/ �عض األح1ان &كون من الالزم علينا أن نقوم �
HI وذلك نظرا ألننا . /

Hالمع� H @kذلك الح /
HI شحن أنفسنا الذي &حدث

/ �عض األح1ان &كون األمر ع0 العكس من ذلك ونكون  
HIحالة أفضل، و /

HI شعر من جد&د �أنناa /bالطاقة، وذلك ل�
 نjاد "ننفجر" من قوة الضغط الذي &كون من الالزم ت��فه والتخلص منه. 

 
/ حالة

HI ج1دة:  ع0 هذا &كون عل1ك أن تقوم �ات=اع ثالث خطوات عندما &كون لد&ك شعور �أنك @Aغ 
 

: "ما الذي &حدث م�/ اآلن؟"، "ك1ف حا,/ اآلن؟" .1  اسأل نفسك �مساعدة قائمة عالمات سما&0/
ة التا�عة لعالمة سما&0/ المناس=ة.  .2 @Aا�حث عن التمار�ن الصغ 
ما &دنو   منفعلأو  متحفز معن��ا، فاتر، كئ�بجرب التم�Sن الصغA@ الذي �ساعدك ع0 أن تجعل من  .3

 مرة أخرى، وعل1ك عندئذ أن تراقب ك1ف تتغA@ مشاعرك.   حالة ج�دةأ��A فأ��A من 
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 منفعل متحفز معن��ا  حالة ج�دة  فاتر كئ�ب 

" كئ�بشعور "
/ أنك تحس  

Hع�&
مث=ط أو  �أنك  

ح��ن، وأنك حاد  
الطبع، ولoس لد&ك  
ء أو   /

/ أي ��
HI رغ=ة

ء  ال يوجد أي  /
��

  /
HI ي=عث ال�ور

 نفسك. 

/  فاترشعور "
Hع�& "
أنك تحس �أنك  
مرهق أو متعب،  

  /
HI سoوأنك ل

  H @Aاستطاعتك تحف
نفسك لعمل أي  

ء أو أنك ال   /
��

H إال   @Aك ;Aستطيع ال�
�قدر غA@ ج1د. وال  

توجد طاقة أو رغ=ة 
للق1ام �أaشطة؛  

و�وجد إحساس �أن  
 الجسد ثق1ل. 

عندما &كون {ل  
" /

HI ء /
حالة  ��

/   ج�دة
HI كون& "

إمjانك اإلحساس  
�العقل والقلب  

والجسد. عندئذ  
فأنك تكون هادئ،  
، مسالم،   /

H¢ ;Aمس
ومن المحتمل  

مت1قظ الذهن،  
لد&ك حب  

استطالع، �شعر 
�الرضا، سع1د أو  

تتوفر لك  
احت1اجاتك �صورة  

 آمنة وج1دة. 

 متحفزشعور "
" &جعل من معن��ا

الصعب أن &جلس  
المرء بهدوء  

وسكون. و�شعر 
مت1قظ ذهن1ا  �أنك  

�صورة زائدة عن  
المعتاد أو aشط  

  ، @Aمعن��ا �قدر كب
ومن المحتمل أن  

ء ي��د   /
{ل ��

�الCثA@ عن طاقتك. 
/ �عض األح1ان  

HI
تظهر إ, جانب  
التململ مشاعر 
خوف و "أفjار 

مضجرة" ال &كون  
من الممكن تهدئتها  

ة ال &مكن  أو بJساط
للمرء التوقف عن 

 التفكA@ فيها. 

"منفعل"   شعور
/ الCثA@ من  

HI كون&
الحاالت مرت=طا  

مشاعر إح=اط أو �
غضب. ومن 

المحتمل أنك �شعر 
�أنك تjاد "تنفجر"  

و "تحل �ك دفعة  
  ه1اج جامح". 

ومن المحتمل أن  
  @Aء اآلن يث /

{ل ��
اس¥1ائك، �ل  

و�جعلك شد&د  
الغضب أو أنك  

�الف�ع  تصاب 
�سهولة وحساس  

  �صورة مفرطة. 

 

 

 

 تم'�ن صغ#"  ألي غرض؟ التنف�ذ

  ضع إحدى &د&ك ع0 �طنك و�دك األخرى ع0 قل=ك.  -
�ات قل=ك.  - H§راقب إ&قاع تنفسك و  
اسأل نفسك بنفسك: "هل الحالة اآلن ج1دة؟ أو هل   -

  ؟منفعلأو  متحفز معن��ا، فاتر، كئ�بأنا 
صغA@ آخر &كون مناس=ا أو &كون  نفذ �عد ذلك تم�Sن  -

/ مرة سا�قة
HI قد ساعد 

 

 الCشف عن ماذا &حدث 

 

 

 

1 2 3 4 5 
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 تم'�ن صغ#"  ألي غرض؟ التنف�ذ

  . 4تنفس من خالل األنف وعد عند ق1امك �ذلك ح�;   -
ة.  - @Aهة قص ªAا�تم النفس ل  
اخSج النفس تحت الس1طرة من الفم {ما لو كنت ت�Sد   -

H  إطفاء الشم�ع الموجودة ع0   @kح /
HI ،تورتة ع1د م1الد

  . 6ق1امك �العد ح�; 
/ ذلك.  -

HI ن إذا كنت ترغب�Sاشعر �الفرق وكرر التم 

 

/ حالة  
HI النفس
 الطوارئ 

  ضع إحدى &د&ك ع0 صدرك و�دك األخرى ع0 �طنك.  -
تنفس �عمق شد&د من خالل األنف �ح1ث تتحرك &دك   -

�طنك. ثم  الموجودة ع0 صدرك وأ&ضا ال1د الموجودة ع0 
قم مرة أخرى بخراج {ل الهواء �قوة من خالل الفم. كرر  

  هذە الخطوة ثالث مرات. 
قم �شد {ل عضالت جسمك من أسفل إ, أع0  -

  ، H @kالمقعدة، ال=طن، الظهر، الذراع ، H @kالرجل ، H @kالقدم)
، العنق، الوجه) ح�; &كون {ل جسمك قد   H @kتفCال1دين، ال

ت قد أص=حت دافئة  أصبح مشدودا. عندما تكون العضال 
بها حرقة خف1فة، &كون عل1ك اإل�قاء ع0 هذا الوضع  أو 

/ أخرى°  3لمدة  
Hثوا�  

/ وقم بهزها �خفة إذا كنت ترغب   -
H²اترك {ل العضالت ترت

/ ذلك. اشعر اآلن ك1ف أن العضالت بها وخزات خف1فة 
HI

H أن التوتر أو الفتور ي³ساب خارجا منها.  @kح /
HI  
/ الختام قم مع الشعو  -

HI  ªAر �االرت1اح بتمد&د جسمك �أ�
/ الجسم و�عد  

H<استطاعتك، أوال أحد نص /
HI طول ممكن

H ح�; أنامل أصابع  @kذلك النصف اآلخر، من أصابع القدم
 ال1دين. 

 
 /

Hµن ر�ا�Sعالج بتم 

ا، ثم قم   - @Aانا كبjتعرف ع0 الشعور، الذي �شغل اآلن م
/ راحة كف إحدى ال1دين. 

HI تخ1لك /
HI بوضعه  

/ راحة   -
HI اضغط ببهام ال1د األخرى ع0 الشعور الموجود

/ ذلك إ,  
HI ة، واستمر�Sكف ال1د أو قم بتدل1كه �حر{ات دائ

 أن &كون قد تال�� أو تضاءل  

 

 ضغط المشاعر
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  .ضع إحدى يديك على بطنك ويدك األخرى على قلبك -
تنفس بعمق وعند قيامك بذلك ارسل النفس في تخيلك  -

  .إلى كلتا يديكالفكري 
عند إخراج النفس قم بإصدار صوت طنين منخفض وأشعر  -

  .باالهتزازات
إذا لم تكن في هذه اللحظة موجودا بمفردك في المكان  -

ولهذا السبب ال ترغب في إصدار صوت طنين، فيمكنك 
أيضا هذا يأتي بالمفعول . ببساطة أن تتخيل صوت الطنين

 .المطلوب

 

 H @kإصدار صوت طن 

تعرف على الشعور، الذي ينبغي معالجته، ثم قم بوضعه  -
  .في تخيلك في راحة كف إحدى يديك

يمكنك اآلن أن تقوم بوضع اليد، التي تمسك بالشعور، على  -
قلبك مباشرة أو بوضعها بخفة أمام صدرك على مستوى 

  .قلبك
تخيل اآلن كيف أن قلبك يقوم عند أخذ كل نفس بجمع طاقة  -

  .عن إخراج كل نفس ويقوم باإلضاءة
اترك قلبك في خيالك يشع بالضوء ويقوم من خالل ذلك  -

  .بمعالجة الشعور الموجود في اليد
 .راقب كيف أن الشعور يسترخي أو ينحل أو يتم مواساته -

 

 مواساة المشاعر

تعرف على الشعور الثقيل أو المضطرب وتحقق من اليد  -
الشعور بصورة أكثر التي يمكن فيها اإلحساس بهذا 

  .وضوحا
  . ضع هذه اليد سويا مع الشعور في اليد األخرى -
.  جرب ما الذي يعطي الشعور ويعطيك إحساسا بالراحة -

هل يجب على اليد الثانية أن تقوم ببساطة باإلمساك باليد 
األولى فقط؟ هل يجب عليها أن تقوم بضغطها أو بكبحها أو 

بتهدئتها؟ ما الذي يرد بخاطرك بالتمليس عليها أو بتدفئتها أو 
 غير ذلك؟ 

 

 اإلمساك �ال1د

  : هذا التمرين يحتاج إلى بعض اإلعدادات -
لهذا الغرض يكون عليك أن تفكر، في حين كونك تشعر بأنك 

في حالة جيدة، ما هي األغنية أو القطعة الموسيقية التي 
األغنية ما هي . تجعلك في المعتاد تحس بأنك في حالة جيدة

التي تواسيك، ما هي األغنية التي تبعث الهدوء في نفسك أو 
تعطيك إحساسا بالطاقة؟ ما هي الموسيقى التي تتوافق مع 
النغمة الصحيحة عندما تكون غاضبا أو تكون ترى أن كل 

سخيف؟ قم بإعداد قوائم تشغيل مختلفة ثم قم باالستماع  شيء
يحتمل أن تجد أغاني . لها عندما تكون لديك حاجة إليها

 .متعددة، إال أن أغنية واحدة تكون أيضا كافية بالفعل

 

 الموس1>; 
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ركز على لعبة التفكير التالية وساعد عقلك وقلبك وجسدك   -
لهذا . من خالل ذلك على أن يجدوا طريقهم للهدوء واالرتياح

الغرض يكون عليك أن تقوم أوال بالعثور على حيوان بحرف 
أرنب، ... (، "ت"، ثم بحرف "ب"، وبعد ذلك بحرف "أ"

وضع تركيزك عندئذ على ) ، يربوع...بقرة، تمساح، 
عند رغبتك في ذلك فإنك يمكنك أيضا . الحيوان الراهن فقط

عب يمكن ل. أن تلعب هذه اللعبة دائما بالتبادل مع شخص آخر
قم في تخيلك أو بالتبادل : هذه اللعبة بطريقة أخرى كما يلي

مع شخص آخر بعد أكبر عدد ممكن يخطر على بالك من 
حيوانات ذات فراء، حيوانات في : حيوانات مجموعة واحدة

الغابة، حيوانات ذات ريش، حيوانات في األدغال أو في  
 ...الماء،

 

 سالسل الحيوانات

متقاطع على صدرك، وضع راحة  ضع ذراعيك بشكل  -
كفي يديك على عضديك واعطي نفسك بهذه الطريقة معانقة 

  .جميلة
جرب ما هو نوع المعانقة الذي يجعلك تشعر باالرتياح،  -

معانقة رفيقة أو معانقة بضغط شديد؟ مع التمليس أو النقر 
  على الذراعين؟ 

ما هي الجملة التي  . قم بتحديث نفسك بكلمات مشجعة -
تنفس بعمق، بهذا فسوف تصبح األمور "تساعدك اآلن؟ مثال 

 ؟"بعد قليل سيصبح كل شيء جيدا"أو " أخف

 

 المعانقة الذات1ة 

ارقد على بطنك وقم بتمديد رجليك وذراعيك بأكبر طول  -
  .ممكن

قم بشد عضالت بطنك وعضالت مقعدتك واضغط  -
تقوم برفع ذراعيك حاول أوال أن . خصريك على األرض

ركز  . وبعد ذلك إذا أمكن برفع رجليك أيضا عن األرض
بصرك على النطاق الموجود أمامك على األرض بالطريقة 

  .التي تؤدي إلى أن يكون عنقك مسترخيا
  !عند قيامك بذلك احرص دائما على االستمرار في التنفس -
تخيل لبرهة قصيرة أنك تطير فوق العالم وتنظر من أعلى  -

عند رغبتك في ذلك  . من على ارتفاع كبير على هذا العالم
  .يمكنك أيضا إغالق عينيك

قم باإلبقاء على بطنك ومقعدتك وذراعيك وظهرك  -
ثواني إلى أن تكون قد أصبحت  10ورجليك مشدودة لمدة 

  . دافئة
ضع ذراعيك ورجليك ورأسك على األرض وارخي كل   -

 .عضالتك وتمتع بالشعور في جسدك

 

ان @Aالط 
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اقفز بقوة في الهواء واهبط برجليك متباعدتين عن بعض  -
وبذراعيك مائلتين ألعلى ومفتوحتين على شكل حرف إكس 

]X.[  
اقفز مرة أخرى على الفور واهبط هذه المرة برجليك  -

مغلقتين وذراعيك على جانبي جسدك على شكل حرف إي  
]I.[  
ومرة أخرى ] X[أقفز مرة أخرى على شكل حرف إكس  -

 .وكرر ذلك عدة مرات] I[على شكل حرف إي 

 

 ] Xقفزات إ�س [

فاترة إذا كان جسدك يشعر بالفتور أو عقلك يفكر في أفكار  -
ضبابية، فضع يديك االثنتين على رأسك وضع أنامل 

  . أصابعك على فروة رأسك
دلك ونشط وارخي فروة رأسك على كامل محيطها حتى  -

  .تصل إلى الجبين والصدغين والعنق
ابحث عن األفكار الضبابية بأنامل أصابعك وجرب ما هو  -

التالشي اإليقاع الذي يؤدي إلى أن تبدأ هذه األفكار في 
 .ويصبح فكرك صافيا

 

إعادة الصفاء  
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