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 أصدقاءان األعزاء!

أقراننا   وإجنازات بنجاحات   دوما    سعدن  أننا   إال   أبدا ،   نلتقي   لن  ولعلنا   ، ا  بعض  بعضنا   عرف دون أن ي  العال   أحناء  خمتلف  يف   نقيم   ا إننا وإن ُكنَّ 
 حقوق   أجل   من  عاملية   حركة   مجيعا  أعضاء يف   أبننا   ونشعر،  لنا إهلاٍم  مبعث  ما فتئت    انتصاراتكم  إنَّ .  اإلنسان   حقوق   عن   املدافعني   من

 .اإلنسان 

ا    تناحيوا أايم من  يوم   كل  إن  ننطلق   أننا  ونعلم  خطوة  خنطو إننا.  الشخصية  والكرامة   اإلنسان   حقوق  احرتام  ندعوه   ما   لكسب   جهد  هوإَّنَّ
 املتاعب، ، هو  مثنا    الظلم   ضد   لكفاح إنَّ ل.  والتهديد   الفهم  سوء أشكال  بل تكتنفها شىت    حسب، و   االنتصارات تتضمَّن    ال   معقدة  رحلة  يف
 ...اليقني  عدمو   األرق،و  القلق،و   الدموع،و   املخاوف، و 

 أهنم  ينسون .  وصحتهم وأسرهم  أنفسهم  ينسون   ما كثريا    االستقالل،  أجل  من ونضاال    احلقيقة   عن   حبثا  إنَّ الناشطني إذ يواصلون مساعيهم  
 .والدعم  املساعدة   إل ون تاج، كما حيالشخصية  ابحتياجاهتم  واالهتمام   الراحة  قسطا  من  حيتاجونبدورهم 

 املهن   1اإلرهاق   من   الوقاية  يف   للمساعدة   العال،  أحناء  مجيع  يف   اإلنسان  حقوق  عن   واملدافعني   الناشطني  لدعم  الدليل   هذا  وضعنا   قدل
 أنفسهمتطبيقها على    للنشطاء  ميكناليت    بسيطةواألساليب ال  تمارينعددا  من ال  نعرض هنا .  والبدنية  النفسية  صحتهم  وحتسني،  والعاطفي

 .وأصدقائهم  زمالئهم مع   أو

 بتطوير   قمنا  املشروع،  هذا  إطار   ويف .  القوقاز  مشال  منطقة  يف  للنشطاء  العاطفية  الصحة  بتعزيزمعنٍي    دويل  مشروع  من  جزء    الدليل  هذا
 َّنوذجنا  إنَّ   . اإلنسان   حقوق   عن   واملدافعني   الناشطني  بني  اإلرهاق   ومنع   العاطفية   الصحة   حتسني ، غايته  وسهل املتناول  وفعال   بسيط  َّنوذج

 اختربان   لقد ".  التضامن  أايم"   اسم  عليها  أطلقنا  ا ،واحد ا   ومتنفيذ فعالياٍت تستمر ي، فهو يقوم على  على قدر كبري من الوضوح والبساطة
 .وأمهيته  فعاليته  أثبت   األمر الذي   عظيمة،   نتائج  وحققنا  وقريغيزستان   روسيا،   يف   القوقاز   مشال من نشطاء  على   النموذج  هذا

 أو أي مكان آخر يشعر الناس ا   مطعمأو  ،  يا  خارج ا   موقع  ذلك مكان آمن )ميكن أن يكون  تشتمل على إاتحة  هذه  أايم التضامن"  إنَّ "
م من على الدعم بعضه، وأن حيصلوا  حلفائهموأصدقائهم و   زمالئهمب  يلتقوا يف جوٍي تسوده األُلفة أن   لألشخاصابلراحة(، حيث ميكن   فيه

 .زمالئهمصالهتم بوتوثيق  جدد،  أصدقاء  فضال  عن التعرف إل  بعض،  

 ترفيهية أخرى.   ونشاطات التضامن" بتمرينات مجاعية خمتلفة    أايمخالل "يقوم الناشطون  

تساعد   أن  املفرتض  املخاوف    املساقاتمن  من  التخلص  للحد منوالشواغلالعالجية على  القلق،    ،  اإلرهاق حدوث  منع  و مستوى 
 حدودها الطبيعية. ضمنالصحة النفسية والعاطفية  مؤشرات    على   واإلبقاء  عوامل التوترإدارة    على ملساعدة  واالعاطفي،  

 

ابإلجنليزية، وهو كناية عن حالة من اإلهناك العاطفي والبدين والذهن الناتج عن التعرُّض املطوَّل إل عوامل القلق والتوتر.   burnoutاإلرهاق هنا يُقابل اصطالح  1 
 رأينا أنَّ من األوفق ترمجتها ابإلرهاق، على كون املعىن املقصود يتجاوز املتعارف عليه من اإلرهاق العارض املؤقت. 



الناشطون واملدافعون عن   طرحها القضااي والظروف اليت  لٍة من  مجمعاجلة  ة من خالل  يفعالكثر  األساليب  األ و يقدم هذا الدليل التمارين  
 . الصحة العاطفية  اليت تواجه  القضااي أهم    هتدف إل حتديد  أجرينا حبوث  وقريغيزستان، عندما  مشال القوقاز    يف   ممن يعملونحقوق اإلنسان  

 املواقف جتنب من لنشطاء واملدافعني عن حقوق اإلنسان متكني ا إنَّ من شأنه ، إذللكثريين ذا نفعٍ الدليل هذا أن يكون يف  حيدوان األمل
أي أسئلة أو   ملديك   تإذا كان  ها.تعزيز و   صحتهم النفسيةحلفاظ على  من أجل ايف الوقت املناسب  الالزمة  جراءات  اإلختاذ  ، ومن االعسرية

 . dev.org-info@rc: الربيد اإللكرتوين التايل  ربنا ع وا يف التواصل مع ترتددالفتعليقات على حمتوى هذا الدليل،  
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 "ملاذا "رعاية األقران" وملاذا "أايم التضامن  .1

 ن(.االنتقال مباشرة إل التماري  رغبتم يف، إذا  الفصلختطي هذا    مميكنك)

بقاء اإل  تناحماولمع  لقيام بعملنا كمدافعني يف مكان صعب وخطري،  من أجل امن النضال    ني طوالسنرحم  رعاية األقران" من  "فكرة    ولدت 
يف منطقة مشال القوقاز يف تعرض العديد من نشطاء اجملتمع املدين  لقد  القيام بذلك.    على أمننا وسالمتنا العقلية وصحتنا البدنية أثناء

من  قاسينا لسجن أو الضرب أو التعذيب أو حىت القتل. لقد من ازمالئهم   شهدوا على ما القاه أو  ،لتهديدات واالعتداءاتإل ا  روسيا
افعات مد   نابوصف  وإننا.  ابعثا  على اإلحباطلألعصاب و   متلفا  الكثري من األل، وميكن أن يكون عملنا اليومي  اختربان  د و ياحلرب والتشر 

 قيودفرض ال ، و النساء لعنف ضد تتمثل يف ا نتحمل أيضا  أعباء إضافيةفإننا ،  إل حدٍي بعيد قليدي  أبويٍي وتعن حقوق اإلنسان يف جمتمع  
 .ألعمال املنزلية ورعاية األطفالاب   من القيام الثانية" اليت ال تنتهي    املناوبةقاسية على حريتنا الشخصية، و"ال

ن و ان الدولياؤ شرك  لقد عمل من أسوأ التهديدات.  أمكننا أن ننجو    ا ساعدة من شركائنا الدوليني، وهبالكثري من امللقد تلقينا طوال سنوات  
 التدريب.   وتقدي املعرفة    تبادلمن  و  أنفسنا  لتمكيننا من محايةاألموال  ، وقاموا إبرسال  املدافعني  على إجالء

واجه هتديدات ت يت الة فإن املدافع أبحوالنا، البعيدينشركائنا من قبل احلقيقي  االهتمام يف هناية املطاف أنه على الرغم من بدا جليا   ولكن 
، اللوات اتالناشطمن  الوصول إل بر األمان إال إذا كانت حماطة بزميالهتا    تقدر على، ال  الوقت الراهن  ماثلة يف هذا املكان ويف  عاجلة 

ثقة هذا النوع من الإنَّ  األذى.    عادها عن مواطنوإب،  إصاابهتا  مداواةها، و تختبئميكنهن أن يقمن بعدد من األفعال حلمايتها، من مثل  
أن تبقينا   يسعهان أفضل اآلليات الدولية ال  ذلك أ،  ننالضمان أمأمر ال غىن عنه  خاصتنا إَّنا هو  الناشطني    املتبادلة والتضامن يف جمتمع

 .بالدانعمل هنا يف  العيش و طرائق ال سواهمخريا  من  يعرفون إذ هم  ،  يهمونعتمد علقراننا  أبأن نثق    يكن يف مقدوران آمنني إذا ل  



شركائنا من  عض  البأمنهم اجلسدي، بدأ   دون االقتصار على  ورفاههماملدافعني    إل عافيةاملزيد من االهتمام    توجُّهقبل بضع سنوات، ومع  
مارسة الفرص ملهلم وإاتحة الرعاية النفسية توفري يف أماكن مجيلة وآمنة، مع   دايرهمعن  الناشطني إل خلوات الرفاه، بعيدا   يدعوالدوليني 
 على فرصة للذهاب   ميعاجلصل  وكان من العسري أن حي ات كانت قليلة ومتباعدة،  غري أن أمثال هذه اخللو الراحة.  نيل قسط من  الرايضة و 

 . ذلك  قيل لنا عنمبا  أو حىت  إليه،    ألسباب ال عالقة هلا مبا حنتاج  ،يف هناية املطاف  عن تنظيمها توقفواوقد  .  إليها

تلقي نتظار  يكن واردا  أن نكتفي ابلقعود واعامل مع التوتر واخلوف، ل  ، والتالعافية والسعادةحتقيق  التوصُّل إل  ه من أجل  أدركنا أنَّ لقد  
، وأن أنخذ تلك ني ورفاههماملدافع  لب إلينا أمن جستلينا أن نلِزاما  علقد كان  .  إل مكان مجيل بعيد للذهاب    ت أبدا  ت قد ال  دعوة  

أن إن يف وسعنا، بل هو واجب  علينا،  جميع يف أي مكان يف العال.  لل كما    - نقيمأماكن مجيلة هنا حيث    إنَّ مثة . على عاتقنااملسؤولية  
ال سيما أن العالقات و ،  ههوالتحدايت اليت تواج  نامنتظم. لقد تعلمنا الكثري عن رفاه  حنوٍ وعلى    دايران ، هنا يف  بصحتنا العقليةأبنفسنا    نعىن

ا التفهم  واملبنية على    الوثيقة والداعمة   سليمة. العقلية  ال لصحة  امفتاح  هي إَّنَّ

. دائما  ال تكون ممكنة  حسنة  النوااي، فإهنا  وإن كانت    وة إل ممارسة "الرعاية الذاتية"أن الدع  نعلم أيضا    كمدافعات عن حقوق اإلنسان  إننا
قرتح كما لو  يف بعض األحيان، يبدو  

ُ
 نا ستهلكالذي ي  عملنا احلقوقي  فوق كل أن نقوم به،    ينبغيآخر    عبء  إضايفأنه  فعل الرعاية امل

تتجذر فيها القيم يف بيئات    شن  يع  ممنيف عائالتنا وجمتمعاتنا. ابلنسبة للكثريين منا،    ننهض بهالرعاية الذي    ، مضافا  إليه عبءابلكامل
وض أال خن لدرجة أننا خنتار    ،، فإن فكرة قيام املرأة بشيء ما لنفسها فقط من شأهنا أن تؤدي إل الكثري من العداء أو السخريةبويةاأل

 على ما حنن عليه من اإلهناك.   حنن و تلك املعركة، 

 اسم "العناية ابألقران". بطريقة  أطلقنا على هذه املبادرة ذا  ول أن نوكل إليهم أمر االعتناء بنا،  ، و ابآلخرين  العناية  ناميكنه  نعرف أنبيد أننا  
مدعوا  إل املرء  كون  ي. وأن  منفردينللرتيُّض  الوقت    قيامنا بتخصيص من    وأجزل عطاء  أسهل    أمر  جبلية   إل متشيةدعوة أصدقائنا  فإنَّ  ،  ما

على   مننزهة  أقران  عاملا  النهر،    مقربة  الذي حيملهماب ألمره  يهتمون  ه  أن  ومنحنا  على    لقدر  طيبا ،  محايتنا  هو وقتا    دفعة حقيقية  إَّنا 
 . للمعنوايت

ها شاركنتهمة  يف هذا الشأن، ولدينا معارف م  خرباء  غدوان قد    فإننا عديدة،    طوال سنني   كثرية هتديدات  نا إذ جنوان من  أن  أيضا    إننا نعلم 
 مع اآلخرين. 

ه تسميتانتهينا إل  عقد ما  ب. بدأان  وقواان الذاتيةمبواردان  دايران، و هذه املعرفة إل عمل، يف    إحالة بنا  على مدى السنوات القليلة املاضية، جرَّ 
كوخ مريح خالل فصل   إل  إما إل بقعة مجيلة يف الطبيعة أونتجه خالهلا  مدة يوم واحد،  تستمر  نتظمة  ، وهي خلوات م"أايم التضامن"بـــــ  

ونتعرف على بعضنا البعض يف ،  دثاونتح،  ونسرتخيونقوم وقتئٍذ بتناول الطعام،  .  احمللية  النشطاء من جمتمعاتنا حلضورها  الشتاء، ندعو  
الصحة اليت تواجه  تحدايت  الشؤون و النعاجل    املهرة من بيننا،من قبل اخلرباء   يقدمه عدد  إبرشادٍ و.  الرمسيةال  ال يشوبه التكلُّف و ملهم جوٍي  

 حددانها فيما بيننا.، كما توافقنا عليها و العقلية



ما تعلمناه،   ضااستعر عمدان إل  املدافعني عن احلقوق املدنية،    منظمةاليت متنحها  ، وبدعم من جائزة حتدي االبتكار  2018يف عام  و 
ل هذا الدلي  وضعنا  لقد  أكثر منهجية.   ونظَّمنا هذا كله على صورة املزيد من األنشطة واألشكال اجلديدة ألايم تضامننا،    ابختبار   وقمنا
 ا . ركة العناية ابألقران معكم مجيعنتمكن من مشا  لكي

  لتكونوا ه  ونابلفعل كل ما حتتاج  م أن لديك، بل هي  "حننأايم التضامن متاما كما نفعل  ونفِيذواقراءة هذا الدليل  قوموا برسالتنا ليست "إن  
به، ون  ا واألل الذي تشعر وهناملشاكل اليت تواجه  تعلمون  إنكم.  ءكموزمال   ءكم أصدقاو ،  مجمتمعكم  لديكإنَّ  .  تبقوا كذلكو على ما يرام  

. كموهتدئ  مطبيعة مجيلة وأماكن تلهمك  ملديكو ابلسعادة واألمان والصحة.   ونتشعر   مما جيعلك  ون تعرف  إنكممنها.   ن كيف تنجو ون  وتعرف
كيف   ون تعرف م. أنتمع اآلخرين مشاركته م ميكنك شهي  طعام  م لديك، و والفن واأللعاب وممارسة الرايضةاملوسيقى والرقص  ملديككما أن 

 .متنون بكيعوهم بدورهم س،  مأبقرانكون  تعتن

 

 طريقتنا يف القيام بـــ "رعاية األقران" وطريقتكم .  2

 ن(.االنتقال مباشرة إل التماري  رغبتم يف، إذا  الفصلختطي هذا    مميكنك)

التدريب برامج  مجيع    كانت املدافعني إل الوطن". قبل بضع سنوات فقط،    إحضار أمنيف منطقة مشال القوقاز يف روسيا، كان هدفنا هو " 
، لطاملا اعتربت منطقتنا فبعد كل حسابعنا.    عيدا  ب من قبل املنظمات الدولية  خلوات التعايف املوجَّهة إليهم تُقام  على أمن املدافعني و 

 تنفيذ   كانفقد    ومن هنا، قوات األمن.    الذي ترتكبهعالية من القمع  الستوايت  املسنوات من احلرب واإلرهاب و من جرَّاء    –"خطرية"  
 ومقاومة العنف.  2كبرية للتمكُّن رمزية  حتمل  مهمة   خطوة    هنا يف بالدان  يناممارسات الرفاه ملدافع

على   ة  عتمد ممكلفة و ل تكن  اخللوات الليلية يف منتجعات منطقتنا  خلصنا مثال  إل أنَّ  .  من تنظيم "أايم التضامن" خمتلفة ا  نا صيغرَّبجلقد 
جعلنا نشعر أبننا  األمر الذيغري مرغوب فيه،    اهتماما    وإَّنا جاوزت ذلك إل كوهنا اجتذبت حسب،  من قبل املاحنني و تمويل اخلارجي  ال

 . أقل أماان  

 كليهما   يفأو    خارجيةأو  ية  داخلأماكن  وميكن أن تعقد هذه يف    واحدا .  يوما    متتد خلوات  يف    "أايم التضامن"  تنظيمعلى  قرَّ الرأُي  لقد  
النقي والواجهات    إنَّ للمشاهد .  معا   جبعل هذا جزءا  من ، وحنن نوصي  على املشاركني  قواي    ا  إجيابي  ا  تثري   املائيةالطبيعية اجلميلة واهلواء 

املشاركني   تبعث يف   مؤمَّنة  ضمن مساحات ،  يةداخلأماكن  بعض أايم التضامن يف    أُقيمت . وقد  وممكنا    ا  آمنما كان ذلك  حيثفعاليات اليوم،  
ال  أحد منتدايت األمان، مثل  الشعور ابلثقة و  ارتيادها  يت الشباب   على قدر من اهلدوءكانت هذه اخللوات  قد  الكثريون. و   يقبل على 

 
هي صاحبة الصوت والكلمة فيما يتعلق    ةاملعني  ة، الذي يشري يف سياق التنمية اجملتمعية إل مفهوم يصف كون اجلماعة احملليownershipالتمكُّن ترمجة الصطالح   2

وكذلك مبخرجاهتا.  ، وكوهنا ذات سلطة يف القرارات اليت تُتخذ، وتتحكم ابلعملية  )يف مقابل فرض احللول اجلاهزة من قبل طرف خارجي(  بشؤوهنا ومساعي تطوير أحواهلا 
 رأينا كلمة التمكُّن أوفق من الرتمجة احلرفية.



ف النقل يلاتك  وكانتمن املدافعني احملليني.    ا  كبري   عددا  ذب أي اهتمام غري مرحب به، على الرغم من أهنا مجعت  والبساطة حبيث ل جت 
منظمات اجملتمع املدين يف املنطقة من    على حنٍو مكَّن نفسيني وغريهم من اخلرباء منخفضة  األطباء ال  وأتعاب والفعاليات  املواد  و   واملأكوالت 

  فتم ،  فرق ا  حتدثما إذا كانت التكاليف    حمَّصنا يف لقد  . يف الواقع ،  االضطرار للجوء إل دعم املاحننيمبفردها، دون    تدبري تلك النفقات 
؛ لتكاليف اأن ُيسامهوا يفاملشاركني  ها، وأايم تضامن أخرى كان يتعنيَّ على  أو بعضا  نفقاهتمجيع    قمنا بتغطية  اليتبعض أايم التضامن    تنظيم

 من فعاليات أايم التضامن.  فرق يف مدى استفادة زمالئناحيدث أي  ن ذلك ال وخلصنا إل أ 

 . ما الذي تبدو عليه أايم التضامن خاصتنا يف التطبيق العملي: 1.  2

لنموذجنا هي دعوة نشطاء آخرين حلضور أايم التضامن، وحضور أايم التضامن   األساسيةالسمة  . إنَّ  لتضامن . إرسال الدعوات، إبداء ا
. ويف اآخرين من جمتمعه   انشطنيابلتخطيط وتدعو    الناشطني نشطاء آخرون. تقوم منظمة واحدة أو جمموعة غري رمسية من    ينظمهااليت  

أو منظمة   واحد   ناشطاخللوات منوطة بعن تنظيم هذه  وليست املسؤولية  زمام املبادرة.  بجمموعة أخرى من النشطاء    تخذ الشهر التايل،  
أو شهرين أو كل بضعة أشهر )حنو  ضور مثل هذا احلدث مرة كل حل فرصة  الجيب أن تتاح للنشطاء  فإنه ،  ـُثـلى ويف احلالة املحصرا .    بعينها
 . (شاؤوا، إذا  أكثر

والتعرف إل أصدقاء جدد  الكتساب  .  مأهدافك  وحبسب ،  على وفق رغبتكم. ميكن أن تكون اجملموعات صغرية أو كبرية  اجملموعةجم  . ح
. لقد قمنا ابستضافة أايم تضامن للنساء فقط، وأايم تضامن ا  مالئم   يعترب فردا     30و    15  فإنَّ عددا  يرتاوح بني ،  بشكل أفضلالزمالء  

وكلها مفيدة وضرورية بطريقتها اخلاصة. ال حيتاج املشاركون إل أن يعرفوا بعضهم   - اجلنسني    من خمتلطة  وجملموعات  للناشطني الشباب  
التضامن عن جمرد خيتلف  .  ا  الثقة ممكن  بناء  كوني  لكي بعضهم البعض    صحبةأن يكونوا مراتحني يف    من املهم( ، ولكن  ةجيدمعرفة   )

 إقصاءعدم    التضامن يعن أيضا  كما أنَّ  النشطاء.  نا من  أقرانه ابلتبادل مع  وتلقي الدعم    إبداء، ذلك أن الغاية هي  التواجد مع األصدقاء
صر ول نق ،  وتقبُّلب  يترحهنم موضع  جلعل اجلميع يشعرون أبو أي شخص. لقد بذلنا جهدا  واعيا  لدعوة جمموعة واسعة من املدافعني،  

يف بعض اجملتمع املدين    تشوب أوساطواملنافسة اليت    3حالة الشللية  أايم التضامن فرصة للتغلب علىإنَّ  أصدقائنا القدامى.  على    دعوةال
 ن. األحيا

العناية ابألطفال   أعباء  حىت ال تكون ،  لألطفال الصغار  وال سيما سر املدافعني،  اختاذ ترتيبات معينة تتعلق أبُ النظر يف  ميكنكم  .  سر· األُ 
الرتتيب لتواجد الرابعة عشرة، فإنه ال بد من  األطفال دون سن  من املقرر حضور  إذا كان  و املدافعات من احلضور.  األمهات    حائال  مينع

 طوال اليوم.   وال يُكنَّ مضطرات إل متابعتهماالسرتخاء    منأمهاهتم   لكي تتمكن األطفال كذلك،  شخص يرعى  

. لذوي اإلعاقة  متاحا    الوصول إليهكون  يأن  ، و شروط السالمة  يتماشى معو   ينبغي أن يكون املوقع املختار آمنا  ومرحيا  .  األمثل  وقع· امل
، أو الربد  وفر احلماية من احلريأن    بطبيعة احلال  . وينبغيللحاضرين  السرية  ويكفل ،  اإلزعاجبعيدا  عن  هادائ     أن يكون مكاان  كما جيب  

 
ائية  ، اليت تشري إل انغالق األفراد على جمموعة حمدودة من األصدقاء أو الزمالء، مع النفور من التعرُّف على اآلخرين وإبداء شيء من العدcliquishnessترمجة لكلمة   3

 حنوهم. 



 وابعثا  على اإلهلام فوق ما مجيال    املكانإذا كان  أما التمارين، وحنو ذلك. مساحة كافية للجلوس، والراحة، والرسم، وممارسة  وأن يتضمن 
 وأجود.   فضلفهذا أتقدم،  

الدليل    يتضمنينبغي أن يستند الربانمج إل احتياجات املشاركني.    .حتياجاتكمكونوا على معرفة اب·   التمارين ا   كبري ا    عددهذا  من 
توجيه أي شخص    يتول   ميكن أن و .  اليت نظَّمناها  تضامن السب االحتياجات اليت تعاجلها، واليت اختربانها خالل أايم  مرتبة حب،  والنشاطات

يسِير مع  ميكن ألي شخص    فإنهعلماء النفس،  عدد من  قد مت مبساعدة  تطويرها  لئن كان  هذه التمارين. و 
ُ
أصدقائه وزمالئه. القيام بدور امل

إذا كان فذات صلة ابلعديد من املدافعني يف مجيع أحناء العال.  ستكون  أهنا    حنسب   وإن كنا ،  نشاطات مقرتحةواألهم من ذلك، أهنا جمرد  
على اختيار امليسرين    ال بد من ذلك. و اليت صممناها، فعليكم ب  تمارين ال  تعديليف    ونترغب  مأخرى، أو إذا كنت  أساليبيفضل    م جمتمعك

 يتمكنوا من االستعداد.   لكي،  مسبقحنو  

اك متسع جيب أن يكون هن، فإنَّه  من قبل املشاركني  وموضع تقديرمهمة  وإن كانت  ن التدريبات  إ.  احلديث واالسرتخاءال تنسوا أمهية  .  
 .بعضهم البعض واالسرتخاء  املشاركني على رف  دث وتعامن الوقت جملرد التح 

السباحة، واملشي ملسافات طويلة،   وميكن ممارسة بناء على رغبات املشاركني.    يف برانمج فعاليات اليوم   التمارين البدنية  يتم إدماج .  . حترَّكوا
فال ،  وحسب  السرتخاءاإذا كانوا يفضلون  أما  ون.  املشارك  نشاطات يستمتع هبا  أيو اليوغا، والرقص، وألعاب الكرة،  ممارسة  والتسلق، و 

أو من ليسوا يف أفضل حال من الوجهة   املتقدمني يف السنذوي اإلعاقة أو  من  ن  و املشارك  يشعر وال بد من أن  .  أبس يف ذلك مطلقا  
للوصول   ة قصري   ملسافة  املشيعلى سبيل املثال، إل    ، تكون هناك حاجة  االعتبار عندما   بعني هذا    خذوا.  يف مجيع األوقاتابلراحة    البدنية

 لصحة العقلية.تتصل اباحتياجات حمددة    اليت تستهدف متارين اليوغا  عددا  من  كذلك  يتضمن الدليل    . املقصودة  إل الوجهة 

ميكن يوم  المن  بيد أنَّ شطرا   .  األعباء املعهودةعن    والنأي السرتخاء   فرصة  ل، جلعله حقا  اليوم بطولهوم التضامن  يعادة ما يستغرق  .  . املُدَّة
تقوم تغادر اجملموعات إما يف مركبات مستأجرة أو  و أفضل.    على حنو كان هذا يناسب احتياجات املشاركني  ما  ، إذا  أن يكون انفعا  كذلك

 .يف وقت مناسب يف الصباحاحملدد  وجتتمع يف املوقع  ،  النقل اخلاصة هبا  اتبيترتابختاذ  

وكميات كافية من املياه. املشروابت  مأكوالت طيبة وبكميات مالئمة، وكذلك توفري    تقدي . على املنظمني التأكد من  الطعام والشراب.  
هو  –  شابه وما   مكشوفةشواء على انر كال  –  بشكل مجاعي إعداد الطعام  كما أن  الروابط.إن تناول الطعام بشكل مشرتك يُوجد أوثق 

للغاية. قرر  اليت    ونترغب  مما إذا كنت  واأيضا جتربة إجيابية  الطعام الصحي أو تقدي األطعمة  تناول  التأكيد على  وفقا  ،  الراحة  تبعثيف 
لئال ،  والطه  افة أعمالالنساء بك يُوصى ابلتحقق من أال تقوم  ن،  ااجلنسفيها    تلطاجملموعات اليت خييف  و .  أقرانكم املشاركنيحتياجات  ال

إعداد أال تكون عملية من  وا، تكد للمجموعات اليت تقتصر على النساءابلنسبة و . السياقالضارة يف هذا  النمطيةدامة األدوار تقوموا إب
إحدى الناشطات يف منتصف   وعلى حد قول )  منازهلن يف    يكفي من تلك املهام يقمن مبا  أن النساء    ذلك،  بعبء ثقيل عليهنالطعام أشبه  



ميكن للمنظمني فإنه  ،  يوم التضامن ذاكأهداف  ة املتاحة و لميزانيوتبعا  لشخص آخر يل"(.    أعدَّهأفضل طعام هو الطعام الذي  إنَّ  " ،  العمر
 .4بطريقة املوائد املشرتكة للمشاركة،    إحضار بعض األطعمةمن املشاركني    واطلبي  ، أو أناملأكوالت مجيعهاتوفري  أن يعملوا على  إما  

واحتياجاهتم والسياق االجتماعي والسياسي على أفضل   موأقرانك  مجمتمعك  ونتعرف  م. أنتون ما هو مناسب خرياً من سواكمتعرف  مأنت.  
 أكثر أماان  اليت تتضمن املبيت يف املوقع  اخللوات    رمبا تكون.  ترتيبات يوم التضامن مبا يتناسب مع تلك االعتبارات  واحنو، وينبغي أن ختتار 

 ا  نزاعتشهد  إذا كانت منطقتك    على اإلطالقآمنة    اخلارجية غري التجمعات    ولعل .  إلينامما كانت عليه ابلنسبة    إليكمابلنسبة    وبساطة
مصدر معرفٍة حيثكم تتخذوه  أنمل أن    ، وإَّنا حبذافريهاوصفة طبية جيب اتباعها ما لو أنه  دليلنا كينبغي أال يُقرأ  .  على سبيل املثالا   مسلح
يف النتائج  أفضل    ستؤتأهنا    ون اليت تعرفوالوسائل  ابلطرق  ،  ة وجتارب إجيابية وجمتمعات داعمةمساحات آمن  وإجياد   ملنظر حولكعلى ا
 م. سياقك

 :ما تعلمناه عن احتياجات املدافعني يف جمتمعنا.  3

، كنا نتبع  ألقراهنم  الشعيبستوى  املنشطاء على  ال من قبل    مجاعيا  وبشكل  حملياليت تُنظَّم  سنوات من جتربة الرعاية الذاتية    ثالث على مدى  
. يف عام بسبب عملهماملدافعون  يواجههااليت ميكن أن تعلق األمر بتحديد مشاكل الصحة العقلية حيثما تنا التجريبية  احدسنا ومالحظ 

الدعم صور  أفضل    تقدمينا من    لنستوثق،  أمنتعملنا على أساس حتليلي    نقْيمأن  هبا  أردان    ، مبادرة رعاية األقران ، عندما أطلقنا  2018
 ا أكثر مما عداها. احلاجة إليهتشتد  ، وكذلك صنوف الدعم اليت  بعضإل  بعضنا 

يف قطاع اجملتمع املدين،   بشكل رئيسيعملون  ممن ي،  وإنغوشيتيا، قام ثالثة علماء نفس من مجهورايت داغستان والشيشان  ه الغايةوهلذ 
انشطا  من هذه   127  أجروا مقابالت مع. مث  بشأنهما حيتاجون إل املساعدة  أكثر  و   ابلفعل بتصميم َّنوذج حبثي ملعرفة ما يؤذي املدافعني  

رجال . ويعمل هؤالء الناشطون يف جمتمعاهتم احمللية على جمموعة واسعة من القضااي، مبا   18نساء و   109اجلمهورايت الثالث، من بينهم  
 وجيهالفتيان، وتو   فتيات يف ذلك الدفاع عن حقوق اإلنسان، والدعم النفسي، والتوعية حبقوق املرأة، والتمثيل القانوين، والتعليم الالصفي لل

يف حني متطوعني،    هؤالء  بعضكان  . و إل العون   احملتاجةالدعم االجتماعي واالقتصادي لألسر  تقدي  اإلعاقة، و   ذوي  الشباب، وحقوق
 الرئيسي. ، ومن عمله هذا حيصل مورد عيشه  عمل بدوام كامل يف قطاع اجملتمع املدين ياآلخر    بعض كان ال

 :يليما  إل أحباثنا  لقد توصلت 

 احلاالت إل أن تصبح عاجلة؛   وترجيء التعامل مع،  والتأجيل  ملماطلة ابيف املئة من املدافعني   46.5نسبة    تقوم  .1
 ؛ انعدام الدعم العاطفي واإلهلاممن  يف املئة من املدافعني  38.6  يعاين  .2
 ؛ فضل طريقةأب  للقيام بكل شيءحاجة ملحة وهي  الكمالية،    من النـزوع إل املدافعني يف املئة من   37.0  يعاين  .3

 
ضم  ، اليت تشري إل تقليد يقوم مبوجبه كل فرد من املدعوين إبحضار طبق، غالبا  ما يكون منزيل الصنع، أو طبقا  وطنيا  إذا كان التجمع يpotluckنقال  عن كلمة   4

 اعيا . مجأجناسا  من الناس، ليقوم اجلميع بعدها ابالشرتاك يف تناول األطعمة املوجودة 



على   هذاعندما يكون  بل حىت  ،  ل يُطلب منهم ذلك وإن ، حىت  ناآلخريالرغبة يف إرضاء  يف املئة من املدافعني    36.2أبدى   .4
 ؛هم أنفسهم   حساب مصاحلهم

يكون لديهم ما يكفي من ما ال    التخطيط، وغالبا  ُعسر  الدافع و   تتصل بنقص مشاكل  من    يف املئة من املدافعني  32.3  يعاين  .5
 الصرب لتحقيق النتائج النهائية؛

، وفقدان القلقزايدة  ، و فقدان الثقة ابلنفس، و االكتئابو   ، التعبمعاانهتم من أعراض متعددة، ك  يف املئة من املدافعني  27.6ذكر   .6
البدين، االنزعاج  و   ، ريات يف الروتني اليوميالتغ، و األداء  مستوى   خنفاض وا  ،اضطراابت االنتباه، و اضطراابت النومة، و االهتمام والرغب

 ر، وفرط الضيق.التوتو 

احملليني، والناشطني  علماء النفس    مجهرة من مسامهات    وكذلك،  اتمؤلف  ستيِ   عارف مبهذه اليت توصلنا إليها، و نتائج البحث  ب  مستعينني
إحلاحا  على أهنا األكثر    متَّ توصيفها كل فصل إل معاجلة واحدة من التحدايت اليت  يهدف  حبيث  الفصول التالية من التمارين،    وضعقمنا ب

 .أقرانناابلنسبة إل  

 

 العملية   توصيات لللصدمات النفسية واملبادئ التوجيهية  لنظرية  قارابت   م.  4

 "أان أحتج"

 . حقل  يف جذل  جتري صغرية    فتاة  كانت  

ظريفة    بدت قدمها الصغرية.  األرض بوداست  هذا  على اإلطالق!" قالت  ه احلشرة  وأان ال أحب هذ.  أمي، أان أحب هذه الزهرة كثريا  "
 .الطفلةزعج  تريد أن  تال   الى الفور، ألهن  عبعيدا  ت  طار ، لدرجة أنَّ احلشرة بذلكوهي تقوم    جدا  

ئة؟ ملاذا ال ميكننا التخلص هناك الكثري من الدموع واألشياء السي  أن يكون؟ ل    ه أريد على حنو ما  كل شيء يف هذا العال   ليس  أمي، ل  "
 "؟ا وحسبمنه

 . الداخليف  لقد أخفت كل شيء   . اروق هلي  كل شيء ال  تبعد   الصغرية   الفتاةوراحت  

 ها.نتحبستهم يف خزاصندوقها، مث  خفتهم يف  ، وأ كانت تبغضهموضعت كل الناس الذين  

 . األحداث اليت آذهتاكل  ل هنفسلشيء  وقامت اب

، عندما اليت خلت من أبيهاايم كذلك فعلت مع األحلزن ، و ت ابشعر افتقدهتا و دون والدهتا ، عندما اليت مرَّت لألايم وهذا نفسه حدث 
 حياهتا. اختفى من  



لك ذحتب   زانة وأخفت احتجاجها، ألهنا ل يف اخلهي لدرجة أهنا ل تالحظ حىت كيف أخفت نفسها    ،هذه العمليةمضت بعيدا  يف  لقد 
 .أيضا  

أصبحت كئيبة، ول حتب نفسها،   بطريقة ما   لكنها و أرادت أن يكون هذا العال مجيال ، أرادت أن ترتك فقط الزهور وأقواس قزح،  لقد  
 .وأخفت الذات احلقيقية يف اخلزانة أيضا  

 .اخلروجه، ومتكينها من  ال حتبتنظيف العال من كل شيء   يقوم ب، يف انتظار شخصٍ هناك لفرتة طويلة جدا    بقيت

االحتجاج على حقيقة   فإنه ميكنك االحتجاج،    ني ال حتب  كنتِ   وإن حىت  و الحتجاج.  فإن يف وسعك ا،  األشياء  بعض   ني إذا كنت ال حتب"
 ال يتوجب .  ل شيء خيرج من خزانتكي ك. دعشيئا    نيال حتب  قدميك إذا كنتِ تدوسي مغضبة  بأن    االحتجاج. ميكنكِ   ني ال حتب  أنكِ 

 وميكنك أن حتظي بعاملكجزءا  من عاملهم،    يكونونهم  يبعض األشياء. دع  نيال حتب  كنتِ   وإن كل شيء هناك حىت  االحتفاظ ب  عليك
 كما توجدينه أنِت". 

 . مع الزهور، وإَّنا راحت جتري يف احلقل  حلصول على إجابةال تنتظر حىت  ، و الصغرية  الفتاة ؟" سألت  ميكنن أن أفعل ذلك  أحقا  "

 

 ، إذ يعاجل مساعدة الناسإل    النفسية املوجودة  األساليب . وهتدف مجيع  ومنهجياهتااجتاهات املدارس النفسية  من  ئة  حوايل سبعم  إنَّ مثة 
العسري على املرء أن احلياة. ومع ذلك فإن من  وأسلوب السلوكية، وحتسني التواصل،  املشاكلمعينة، ويساعد على حل   مسألة  ا كل منه

االصطالحات واسعة من    طائفة ، وحماولة فهم  ساليب والتقنيات األكثر مالءمةاألمن احللول، واختيار    املتاحزحام    وسط   يتلمَّس طريقه 
رتقى  صعب  اهذ إنَّ  العملية.    من الُوجهةيف تطبيق أي شيء    ، مث بعد هذا كله الشروعاملعقَّدةالكلمات  و   املتخصصة 

ُ
وليس يف !  حقا  مل

 . املدى  لعالج طويلمنتظم من أجل ابشكل    النفسي  طبيبال  مراجعة الكثري من الناس حتمل تكاليف   وسع 

تلك   منشأ  حياهتم )من حيث واملصاعب يفالشخصية    شواغلهم  خمتلف جوانبفرصة لتتبع  الُقرَّاء ال  منحاجلزء من الدليل إل  يهدف هذا  
 ثبتتاليت    العملية  واألساليب على بعض التوصيات    من حياهتم(. وسنلقي نظرة أيضا  ءا   جز   غدت ، وكيف  لتتشكَّ ، وكيف  الصعوابت

 ون وستتمكن،  " يف جتربة مؤملةا  "عالقمعىن أن يكون املرء  ستتعرَّفون إل  .  الشواغلبعض تلك    جتاوز تساعد على  من شأهنا أن  فعاليتها، واليت  
الصدمات، اجلسدية والنفسية و يف الطفولة،  اليت نواجهها  ختلفة  املحداث  إنَّ األ.  ابلوترية اليت تناسبكم كأفراد  تعافيكميف عملية  من املضي  

 عالماهتا.  خُتلِيف دوما  على حد سواء، منها  

العالج   الذي جعلهذا هو السبب  إنَّ  .  نفوسنا وأجسادانعلى    اتبصمبدوران تلك الحنن  راكم  ونُ علينا،  اهتا  بصم التجارب املؤملة ترتك  أنَّ 
 إل حد بعيد. املختلفة غري فعالة    5التأمل والتأكيد  أساليب كون  السبب يف    . وهذا هو أيضا  كبريتنية  يشعبية وفعال  ذا ه حنو اجلسم  املوجَّ 

 
ج السلوكي الذي يقوم على تكيد اجلوانب اإلجيابية واخلصائص الُفضلى يف شخصية املرء، ويُنتظر من هذا  ، وهو ض رب  من العالaffirmationترمجة الصطالح   5

 األسلوب تعزيز شعور الشخص بقيمته الذاتية. 



 الصعيدمشاعران املؤملة والصدمات النفسية على    إل أن تتم معاجلة مجيع، ولكن لفرتة قصرية من الزمن.  جُمدية بعض الشيء هنا  واحلقُّ أ
على سيغدو العمل  ،  ع املقنَّ   الشكلوإذ تتخذ هذا  خمتلفة.    تتخذ أشكاال  س  هاداخلنا، يف أجسادان، ولكن حبيسة يف  ، فإهنا ستبقى  ياجلسم

 األسباب اجلذرية أصعب. 

أعمق(.   تكونحالة الصدمة  ؛ وإن ل تكن، فإن  الت العقوبة مستحقة أم  إذا كانهنا ما  ال يهم  و )   للعقاب طفل  تعرَّض  على سبيل املثال،  
 أمر    - الغضب    أي   -   ه أو فعلها رد فعل. إن  أو سلوكها  على سلوكه   له أو هلا   كعقاب   ُحجريةيف    حُيبسأو  ،  يف زاوية   الطفل أو الطفلة   يقف

، "قديسني"  مبثابةاآلابء    يُقال هلم إنَّ ،  الطفل أو الطفلة  عندما يكربو .  إنَّ الطفل يشعر ابلغضب جتاه أبويهطبيعي جدا ألي كائن حي.  
، لن خيتفي  املكبوت ذاك  الغضب  دافع  إنَّ ف.  ة األطفال حياما سيكون له تثري على  حيدث  وهنا  منهم.    يغضب أن    للمرء   ال ميكن وأنه  
جتاه   يةالعدوانكأن ينصب الغضب على الذات، أو إيذاء الغري بقصد أو بغري قصد، أو  آخر )  موضع  إل الطاقة    ستتحول هذه وإَّنا  

 تدمري العالقات(. ، أو  اآلخرين

من خالل   البالغنييف حياة  جتلياهتا  رتاكم لسنوات عديدة. وستظهر  حيث ست  يف النفس، املشاعر خمفية    ما سبق، ستكون تلك الف  خب
العالقات مع أشخاص   إقامةتم  تساملوجودات، كما  ضد بعض  ا سُتطلق  عر، واألمراض، واإلدمان. أو أهنَّ نوابت عاطفية مفرطة، ونوابت الذ 

 6مة احملرَّ املشاعر  و   املشاعر غري املقبولة اجتماعيا  إنَّ  .  املشاجراتراب بسبب  دوما  إل اخل  ستتعرضأهنا    يتسق مع هذه اخللفية، أي مبا  آخرين  
أو ،  أو بعض األدواءمنحرف،  سلوك  أو يف صورة  عند حدوث خالٍف ما،    فورة عفوية  خترج يف إل أن    اكمنفوسنا وترت   حمفوظة يف تظلُّ  

لبعض قليال   ضعف  تأهنا    -  اتفور حدوث مثل تلك ال  حىت بعد ال ختتفي    املكبوتةاملشاعر املرتاكمة    بيد أنَّ .  والعواطفاحلياة    الشعور بعبثية
وصحتنا   وأبدانناحياتنا  جمددا ، وتواصل حتطيم    رتاكم، غري أهنا تعود إل الالِقدرطالق البخار من  حتقق إب   قد   بعض االنفراجكما لو  ،  الوقت

 العقلية. 

مشاعر، فهذا يعن أننا على مثة    إذا كان   خاطئة! مشاعرُ ليست هناك    –  واحدا    شيئا  ملرء  الضروري أن يدرك امن  يف العمل،   الشروعقبل  
شعور معني كنا نشعر ب. إذا  وما إذا كانت مالئمة أم ال، فهذه قضية خمتلفةاملشاعر   تلك اليت هبا نعرب عن الكيفية مسألة   أمَّا قيد احلياة.  

حبقنا يف الشعور ابالنفعاالت   نُقرَّ ينبغي أن  ، و من أي نوع  مشاعر   لناكون  ت ن  أب . جيب أن نسمح ألنفسنا  حُمق  ومشروعفهذا يعن أنه  
 .والتعايش معها

أحياان يف   بلى، قد تطرأ تلك احلاجة  –  دورة املياهللحاجة إل استخدام    هذا احلق هو اخلطوة األول يف عالجنا. وهو مشابه  إنَّ إقرار  
 نسيء أو نؤذي أي وحنن بذلك ال   –دورة املياه  اجة للذهاب إل  حلنشعر ابإننا  نا.  حاجتُ   هي  هذه  لكنغري املناسبني، و الوقت واملكان  

 ها.  نردأم ل ها سواء أردان   موجودة فسيولوجية،    حاجة فهذه،  شخص

 
 tabooترمجة لكلمة   6

ُ
عامة. يف سياق علم النفس، يشري احملرَّم إل إدانة مسلك ما أو طريقة معينة يف التفكري، ابعتبارها غري الئقة أو الأخالقية.    ح رَّم، الذي يشري إل امل

 وجدان التوضيح ضروراي  لتمييز هذا االصطالح عن املعىن الشائع ذي الصبغة الدينية.  ومثال ذلك شعور املرء ابلغضب حنو أبويه، الذي ذُكر آنفا . 



ه من األفضل . بل إنَّ وتقبُّلهاهبا    اإلقرارفهي موجودة سواء أردانها أم ال، ومهمتنا يف املرحلة األول هي    - مشاعران    ينطبق على األمر نفسه  
 ُمتألِي". "أان أو  "أان مستاء"،  أو  "أان غاضب اآلن"، أو "أشعر ابلسعادة"،  ا أبمسائها، كأن نقول  أن نسميه

يف مكان مناسب   إبداء رد الفعل)أو    مالئمةوالتعبري عنها بطريقة    هي القدرة على التحدث عن مشاعرانالتقبُّل فاخلطوة التالية بعد  وأمَّا  
 . (املقبولةسائل  وابلو 

 

 :املبادئ التوجيهية للعمل .1.  4

 مبشاعرن   اإلقرار .4.1.1

، و ذال الزمنيعيدان إل  قد ، ألنه ا  خميفا   أمر  ميكن أن يكون هذا اصة وخبمن أن يغضبوا من البالغني،  كثريا  األطفال  خيشى ي كنا فيه أطفاال 
على   ن أن أشعر كيف ميكن" ابلذنب    شعورا  هذا  يوِجد  .  وكل من يتخذونه ُقدوة  هلم  ني املعلم، كاألبوين و يف حياهتم  املهمني األشخاص    من

ؤدي تالنمو الداخلي و   تعيقهذه األفكار  إنَّ مثل  ". لدي هذه املشاعر جتاههم...  تسيء إذا كان  أان شخص  .  هذا خطأإنَّ  ؟  هذا النحو
 . الُعق د الصراع الداخلي وأنواع خمتلفة من  صورة املرء عن ذاته، وإل  تدين  إل  

جتاه   املكبوت  الغضب و من املاضي،  املتخلِيفة  الغضب    بقااي مشاعريف معظم احلاالت  وهي  تة.  و من املشاعر املكب  ا  كبري   قدرا   اخلنا  و يف دإنَّ  
ال ميكننا ف،  تلك الوقائع   عن  ذكرايت البعض  أحياان  نفقد  و ،  نكرب  بينماالعديد من األحداث  نواجه  ا، وحنو ذلك.  معلمينوأقرابئنا و ينا  أبو 

لألحداث اليت   استجاابت  إال  هي  إْن  املشاعر العاطفية القوية اليت خنتربها    يعمج. ومع ذلك، فإن  على حنٍو واعٍ تلك األحداث  أن نتذكر  
معاجلتها ، فلن نتمكن من  ل نفعل  وماال نسمح ألنفسنا ابالعرتاف بتلك املشاعر،    إنناان.  ديف ذلك الوقت، وهي موجودة يف أجسا  وقعت 

 .وإطالقها

 اإلقرار، ملساءلة. بعد  تتسم ابلنضج وتقبل اخطوة  غري أهنا    –وحسب    اخلطوة األول   هي ، فهذه  ا يعن العيش معه إنَّ اإلقرار مبشاعران ال
 . يشعرون أهنم وجدوا "خمرجا ". على الفور  يشعر غالبية الناس ابالرتياح 

 

 .بشكل ٍّ مادي إطالقها  والبدء يف  تة )الغضب، األمل، الكراهية( و املشاعر املكبمواجهة  . 2.  1.  4

 فسنا أوأن حنرص إذ نقوم بذلك على أال نتسبب ابلضرر ألن، و بطريقًة مادية )أي حمسوسة(مشاعرن    نعّب ر عنالقاعدة هي أن  
 .أو أبي طريقة أخرى(  شخص ما أو نؤذي أنفسنا أو اآلخرين جسداي    نتعارك مع)أي أننا ال نريد أن    آخرين شخاصٍّ أل

ميكننا أن نعمد إل ضرب وسادة، أو كيس مالكمة، أو   –إنَّ مثة طرقا  عديدة للقيام بذلك، وجيب أن تكون مجيعها ذات طابٍع مادي  
ابلصراخ، أو حتطيم األطباق يف مكان نُِعدُّه هلذه الغاية، أو أن نعرب عن مشاعران من خالل القيام بكتابة أي شيء نريده ابليد أن نقوم  



من الناحية جُمدية   . والطريقة األخرية ابلتحديد  لى أنفسناعالُيسرى، دون أن نقوم بتحرير ما نكتب أو بتطبيق الرقابة الذاتية    الُيمىن أو
، ألنه ليس يف ، ونشعر يف الوقت نفسه ابنفعاالت عنيفة ليس يف وسعنا التعبري عنها بوسيلٍة أخرى، أو عندما نكون حماطني ابلناساملالية

 مغادرة احلجرة أو إجياد مكان حنظى فيه ابخلصوصية. وسعنا 

يف اليوم،   مرة  ، فيمكن أن يكون  تكرارالأما عن  أطول يف بعض احلاالت.  مدة  أو  فرتة ترتاوح بني أسبوعني وثالثة،  تستغرق هذه املرحلة  
من . و إطالقهاواحلاجة إل    العاطفية  ات فور الشدة  ، يُنتظر أن تقل  دقيقة. بعد ذلكعشر دقائق إل مخس عشرة  كل يومني ملدة  مرة   أو  
أكثر مما نشعر هبا يف غري ذلك   الفوراتذه املشاعر بعد كنا نشعر هب إذا  و . لٍي من تلك احملاوالت أن نشعر ابلضعف والفراغ بعد ك مكنامل

 ، فهذا يعن أننا على الطريق الصحيح. من األوقات

 .والتواصل معه  ناداخل يف   طفلالمع   التعامل يف  بدء ال.  3.  1.  4

كنا قد أمتمنا إذا    ة على أفضل وجه فعال   ةميكن أن جندها. وستكون هذه اجلوليف هذه املرحلة ميكننا البدء يف استخدام مجيع التمارين اليت  
 .املرحلتني السابقتني بنجاح 

 - لبنيتنا الداخلية    إدراكنا من خالل    العيش رغم وجودها مث  (؛  أبمسائها  وتسميتهاها  االعرتاف بوجود،  ع منشئها)تتبُّ   مبشاعرن   اإلقرار 
بشكٍل ا  التعامل معهحاجة إل  ن فإننا يف  قوايَّ لدينا استجابة أو شعور    ت )إذا كان  ل هذه املشاعر تقبُّ ا ،  وأخري   –الذي يف دواخلنا  طفل  وال

م لهذه املراحل الثالث    إنَّ من شأن (. الثانيةكما هو مبني أعاله يف املرحلة   مادي  وحمبةقبول  يف حقا   لنبدأ   متينا  نا أساسا  جمتمعة أن تقدِي
ومراعاة   ،بناء عالقاتنا مع الناسهذا كله بيسمح لنا  س(.  الذات  التوصل إل تقديربداية  وهذه  القيمة والتفرد )ما لنا من  قبول  و ،  نفسنا

 احلدود الشخصية. 

مه)مبا يف ذلك    املتاحة لنااستخدام مجيع األدوات النفسية    سيكون يف وسعنا  ،على ذلك  بناء  و    تلك األدوات   هذا الدليل(، وستكون  ما يقدِي
 بعني  احتياجاتنا الشخصية وقدراتناأخذ  ، مع  اليت نراتح إليها وترية  ابلشخصية للعالج واملضي قدما  ة   خط  أن نضع معا    علينافعالة للغاية.  

 ر.االعتبا
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 :طفلصورة  



 يقرتح صورهم.    قد أعدُّوا املشاركون    يكون التعليمات بعد أن    يتم تقديجمموعة من أي حجم.    ضمنالتمرين    جُيرى : ميكن أن  تعليماتال
وجدوه يسريا  أو هنايته، ملقارنة تلك املشاعر والتفكري يف ما    عند التمرين و   ءبد   عند لديهم  كانت  ملشاركني مناقشة املشاعر اليت  على ار  امليسيِ 

أن ولكن فقط إذا أرادوا ذلك. جيب على امليسر    موضع ترحيب،  تقدي تعليقاهتمب  املشاركنييكون قيام  يف هناية التمرين،  عسريا  عليهم.  
 ات.انتقادتتضمن إصدار أحكام أو    عبارات  استخدامتأكد من عدم  ي

الصورة؟ ما   ترىابنتباه. كيف     تلك الصورظر إل أن.  مخس سنوات أو ست  من العمر   عندما كان لك ،  طفال  ك عندما كنت  صور   ِجد
 الذي تشعر به؟ هل هذا الطفل سعيد؟ 

 ؟يؤملها  /؟ ما الذي يؤملهتفتقده  / ؟ ما الذي يفتقدهشعورها / عن شعوره  اسأهلا ه/  اسأل  .حاول التحدث مع ذلك الطفل

م  / إليه أنصت   / ا. أخرب الطفلمساعدهت  / ومساعدته ته/ محايتهامايتقوم حب، و ستعتن به/ هبا كنوعدا  أبها  امنح /امنحهالدعم. إليها وقدِي
. ال أنه/ أهنا مرغوب  فيه/ مرغوب فيهاو  حمبوبة  /حمبوبأبهنا  /أبنه تشعر /يشعر دعها /. دعهأهنا رائعة /، أنه رائع حتبهاأنك حتبه/  الطفلة

الوقت الذي تشعر   خذ .  ك، الذي حيتاج إل دعمك واهتمامك ورعايتكداخلالذي ب  طفل هو الهذا  إنَّ  .  شاعرك وكلماتكتتحفَّظ يف م
 لديك شعور ابلراحة والقبول. نشأأنك حباجة إليه. ال ختجل من مشاعرك. ميكنك إهناء التمرين إذا  

 

 :ناداخلبطفل  الالتحدث إىل  

(. بعد قراءة التعليمات، يقوم امليسر بطرح األسئلة على كل على األكثر  أشخاص مثانية: يتم إجراء التمرين يف جمموعة صغرية )تعليماتال
ضع خطة فردية إل و  ساعدة من امليسرمبكل مشارك يعمد  أي حكم ودون مقاطعة. مث إصدار مشارك ويستمع بعناية إل اإلجابة، دون  

يف   التأمُّلاملشاركني    إليف هناية التمرين يطلب امليسر  آخر(. و   نشاطإل السينما، أو أي    اصطحابهداخل )أو  الذي ابل لشراء لعبة للطفل  
 .مشاعرهم

هبذا التمرين للمرة األول، فقد   . إذا كنت تقوم اخلامسة أو السادسةتذكر نفسك يف سن  أن ت  غمض عينيك وحاولأبشكل مريح،    اجلس
 ا أنكهل  /. قل لهتتمكن من إقامة هذا التواصل  إل أن  احملاولة  اتبع لكن  ك،  داخلالذي ب  طفلاليكون من الصعب عليك التواصل مع  

 إليها.   / إليه  اه/ تراها وتنصت ر ويف أن تترغب يف التحدث،  

تعويض ما نك تريد إها. قل حمبتوحمبته/  هبا /عدم العناية به عن ، و ك إايه/ إايهاتوبيخوعن لسنوات عديدة،   جتاهلها  /اعتذر عن جتاهله
يرغب/ ترغب يف مساعه والشعور ما  ، و ا / تكون سعيدةيكون سعيد ل  يهإل  حتتاج  /ما حيتاجعاسأل  ، و ا / سعيدةسعيد   جعلها  / وجعله  فات

آخر. حاول التحدث إل ئا   شيمغامرة صغرية أو    أو لعبة  ت كان أسواء  به، وما يرغب/ ترغب يف تلقيه كهدية. أعِطه/ أعطها تلك اهلدية،  
 حيس بهويف ما تشعر به وما  حظ تغيريات يف نفسك،  ستل،  . بعد فرتة من الوقتعلى األقل  دقيقة واحدة كل يوم ك ل داخلب   طفلال

 .جسمك



 

 أساليب مصدرية ، وفهم خصوصيات اإلدراك الذايت وتصور اآلخرين؛  لذاتل  اإلجيايبإلدراك لتعزيز امتارين  .  2.  5

 

 :نةملوَّ شخوص  صغرية   

 خل ستد هم فإن التجارب السابقة للتفاعل بين. وإال  ا  بعضبعضهم  ال يعرف  جمموعة من الناس   ضمنذا التمرين إال هل ال معىن : تعليماتال
من بعضهم البعض تستند إل املعلومات اليت يسمعوهنا. يساعد التمرين   أعضاء الفريق تعليقاتٍ   تلقى. نتيجة للعمل املشرتك، سييف التمرين

 . الذات  تقديعلى فهم الذات وتطوير مهارات  

 يتطلبز.  على املشاركني الرتكيز على مشاعرهم وأفكارهم. يستخدم امليسر بطريقة غري مباشرة طريقة احلضور املركَّ   يتوجب  ،إلجراء التمرين
 لوان. األخمتلفة  استخدام أوراقالتمرين  

ورقة حبيث المتزيق    حاول ،  قصامل ودون استخدام    من املنتصف، ورقة    اثنِ .  تفضله أكثر من سواهاللون الذي    : اخرتِ ما يلي  ل للمجموعة قُ 
 . شخص. هذا الشخص الصغري هو أنت  جتعلها على هيئة

الصغرية. اطلب  الشخوص الورقيةأمساء ا  م، وهي أيضئهأمسا واسأهلم عن، بعينه ونلذلك الل  مسبب اختيارهعن  نيشارك من املكال    اسأل
إذا كانوا حيبون عمَّا ، و شخصعلى الهذا االسم    الذي أطلق ما يعنيه كل اسم، ومن  ع مبزيد من التفصيل    اجملموعة  من املشاركني أن خيربوا

على و أحالمهم.  اآلخرين يف التحدث عن  . اطلب منهم مشاركة يالورق الشخصكتابة حلمه على رأس   مشارككل  م. اطلب من  ءهأمسا
أو شيء   اسم شخص طلب منهم أن يكتبوا  يُ املشاركني كتابة ما ميكنهم القيام به أبيديهم. وعلى الساقني،    على ،  أيدي الشخص الورقي

 ما يلهمهم. 

واختيار مواضيع خمتلفة للمناقشة. ميكنهم التحدث عن   ي ورقالأخرى على الشخص  أسئلة    ذا التمرين أيضا  جماال  للمشاركني لطرح يتيح ه
 ويشعرهم املشاركني حرية االختيار    مينح  األمر الذي،  بضمري املتكلم أو الغائبالصحة والسالمة والتهديدات واملخاطر. وميكن أن يتم السرد  
 :طرحهاراغبني بابألمان. وفيما يلي بعض األسئلة اليت قد يكون املشاركون 

 ؟احلاضرالشخص يف الوقت    به  شعريما الذي   .1
 ؟ ه/ حياهتاحياتاليت يتمثـيُلها/ تتمثلها يف  قيم  الا هي  م .2
 ؟يشعر/ تشعر ابألليف يكون رد فعل هذا الشخص عندما  ك .3
 ابخلطر؟   تشعر   /للخيانة أو عندما يشعرتعرضت    /تعرضاألل، إذا    تقاوم   /قاوميكيف   .4
 من اآلخرين؟تتوقع   / ؟ ماذا يتوقع إل أشخاص آخرين  حتتاج  /يف خطر؟ هل حيتاج  تكون  /كيف يشعر الشخص، عندما يكون  .5
 ؟حياهتا  / على التغلب على أصعب املواقف يف حياتهيساعدها   /ما الذي يساعده .6



 

 :شخصية(المهية  ألشعور ابالفيلم )تطوير  لجتربة أداء  

عن اإلجيابية   والتصوُّراتالشعور ابملغزى،    تعزيزهو    التمرين  ا اهلدف من هذ جمموعة من أي حجم.  يف    جُيرى التمرينأن   ميكن :  تعليماتال
 .اآلخرينات  تصور ، وفهم خصوصيات اإلدراك الذات و الذات

 را .جتعلك فخو مس حلظات رئيسية من حياتك ضع قائمة خب  .1
 من سواه.   أكثر  تعتـزُّ بهمن قائمتك ا   واحد   ا  إجناز  اخرت   .2
 ز. اإلجنا  بذكر ذلكالعبارة    "، مث أنهِ لكن..."ال أقصد التبجُّح هبذا الشأن، و للمجموعة  اهنض و ُقل   .3

 :أسئلة للمناقشة

 ؟ مع اآلخرين  إجنازك   ما الذي شعرت به عندما شاركت  -

 ؟ ول  ؟  أنت  شعرت به  ما الغرفة شعروا بنفس  هذه  أن اآلخرين يف   تظنُّ ل  ه  -

 

 :الضعفنقاط  و القوة  مواطن  

التمرين  جراء  إل ستحتاج  :  تعليماتال التمرين  لتمرين يف أزواج. يساعد  القيام اب الورق واألقالم. ميكن  إل  هذا   اإلقرار بوجودعلى  هذا 
 .احرتام الذات  وتعزيزعرفة املزيد عن الذات  التشكيل مبإعادة    ، يف حني تسمح وتقبُّلها الصفات املرفوضة

حيملك على التشكك يف قدراتك وجيعلك مما يؤذيك،  على أن تكون  ،  عبارات تصفكتعريفات أو كلمات أو    قم بتدوين عشر،  ةعلى ورق
 مضمونه.  تفق معتمن آخرين وكنت  ه مسعتوميكن أن تكون تلك العبارات مما تردده أنت عن نفسك، أو مما تكره نفسك.  

اليت سبق أن   سارة الغري    العباراتكل من  مقابل  كتابة شيء جيد عن نفسك  قُم بي عيب هو ميزة،  ألاآلخر    الوجه مببدأ أن    ا  سرتشد م
،هتا قوة   هناك ناد  املرتفعة، وإزاء العتوقعات  جتد اللغطرسة  ومقابل االشجاعة؛  هو  الوقاحة    ضدُّ . على سبيل املثال، ميكن أن يكون  دوَّ

 السلبية اليت أُلصقت بك. الصفات  . فكر يف اجلوانب اإلجيابية من  الشخصية

واحدكما اإلجيابية    الشمائل تبادل القوائم وكتابة    ما ميكنكو .  كك يف التمرينشري  ة ساعد تقوم مبالقيام هبذا التمرين يف أزواج، حيث س  ميكن
 لآلخر. 

هذا التمرين إل عادة ويف وسعك أن حتوِيل  يمكنك إهناء التمرين.  ف،  ، وأبنك متحرر وتشعر ابلتقبُّلإذا كنت تشعر ابلسعادة واالرتياح
 عبارات متنحك احلماية والدعم.، قم بتغيريها إل  جُمحفة تُنسب إليك صفات  ، فعندما  إجيابية



  

 ...إنحىت  

لعدد املشاركني. يساعد التمرين على تطوير الشعور   أقصى  حد   ليس هناكالورق واألقالم.  إل  تحتاج  ذا التمرين سجراء ه: إل تعليماتال
 .بتقدير الذات واحلب غري املشروط

كون تملاذا يف رأيك ال تستحق أن  تبنيِي  عشرة أسباب  "، مث أِضف  أان ال أحب نفسي، ألن.... اكتب يف األول " قائمتني  قُم إبعداد
 . حمبواب  

 .إجيابية عن نفسك  عبارات  عشر دوِين مث  ،  "، ألن..نفسي  أحب  اكتب "  الثانية  القائمةيف  

 .السلبية  العبارات بقراءة  اجلملة  ..."، و أكمل  إن "أستحق أن أكون حمبواب  حىت    :نفسكُقل لظر إل القائمة األول،  إذ تناآلن، 

 الرتياح؟ابكيف تشعر؟ هل تشعر أبي مقاومة؟ هل تشعر ابلسعادة أو  

 .اإلجيابية  العبارات اجلملة إبضافة    "، وأنهِ  أكن...ل   إن "أستحق احلب حىت  :  كتب(ا القائمة الثانية وقل )أو   تناول

 واالسرتخاء؟   ابلراحةل نفسك؟ هل تشعر  تقبَّ تكيف تشعر اآلن؟ هل من السهل عليك أن  

 .حمدداتإجيايب دون أي  على حنو  لنفسه   قبول املرء، أي  الذات  هو تطوير الشعور ابحلب غري املشروط جتاها التمرين  اهلدف من هذ 

 :أفضل صفايت

أو بديال  عن الغراء وصور املشاركني )بعض  األقالم، و عدد من  ، و A4ق من قياس  ورااأل بعض    ستلزمكذا التمرين  متام ه : إلتعليماتال
يف هذه احلالة، ستحتاج إل بعض األقالم امللونة(. يساعد امليسر و ورقة؛    علىأنفسهم  وا  رمسأن ي، ميكنك أن تطلب من املشاركني  الصور

 .سب احلاجةحباجملموعة على أن تكون إجيابية ويقدم التعليمات 

 ة.جيابي"صورة األان" اإل عادة  اجلوانب، واستفهم لطبيعتنا متعددة  تعزيز الهو  ا التمرين  اهلدف من هذ 

ُوريقات املالحظات على  اآلن،  يف وسط ورقة.    ألصقهالتقاط صورة وطباعتها.  اب م  ق،  ةواحدكن لديك  تإذا ل  ، و صورتك املفضلة  تناول
قُم على األقل.    ةصف  ثالثنيأن تشري إل    من املستحسن(.  على كل وريقةواحدة    صفةاجليدة )  ككتابة صفاتالالصقة، قُم بصغرية  ال

كلما إضافة صفات جديدة  املكتب، وواصل  يف املنزل أو يف    مكاان    املدهشةهلذه الصورة    ِجد حول صورتك.  إبلصاق تلك الوريقات  
 . عرض لك ذلك

 

 :من أنأن  



هذا التمرين مع جمموعة من أي حجم. وتتمثل مهمة امليسر يف إجراء الورق واألقالم. ميكن أن يتم  إل  : هلذا التمرين ستحتاجتعليماتال
 .مشاعرهم والتعبري عنهامساعدة املشاركني على فهم  

 انية املرء وتقبلها. فردإل تطوير فهم  ا التمرين هدف هذ ي

. جيب أن تكون لديك   ضعفالك ونقاط  باخلاصة  املتميزة  ، واألشياء  الفردية  ك صفاتسرد  قم بنفسك.  إل  كتب رسالة حب  أل ما يلي:  قُ 
. بعد االنتهاء، اقرأ ما كتبته. ة الرسالةأثناء كتابك  عقلال إل  إل قلبك    أنصت .  أقرب أصدقائكرسالة صادقة، كما لو كنت تكتب إل  ال

لنفسك شيئا  حتتاجه مررت به، ومتنَّ  على كل ما  عربِي عن امتنانك إل ذاتك  ل تلك املشاعر.  تقبَّ و مشاعرك  إل    ما هو شعورك؟ استمع 
 حقا . 

 

 أكون على طبيعيت: عندما  

ينبغي و هذا التمرين مع جمموعة من أي حجم.  إجراء  األقالم. ميكن  وإل    A4من قياس  الورق    إل  : هلذا التمرين ستحتاج تعليماتال
 .التمرينهناية    عندتعليقات املشاركني  إل    خاصا    للميسر أن يويل اهتماما  

 .إجيابية للمستقبل عاتٍ توقُّ   وضع تعزيز القدرة على  هو  ا التمرين  اهلدف من هذ 

 راضيا  عندما ال أكون  "يف كل منها:    رمزرسم  قُم بمساحات صغرية.    أربع   لديك   تنشأإل أربعة أجزاء، حبيث    هاتقسيم، وقم بورقة  تناول
نفسي إل  انسجام،  يف  شخص حر يعيش  من    –  رسالة من" ،  "أان هادئ وحر"،  "لكمالعيوب وأتصف اب  بالأان  "،  "ن نفسيا  عمتام

 ". الكمال  وأطمح إل   عندما أكون غري سعيد

 من هذا التمرين؟ خلص إليه وحتتفظ بهفكر يف املشاعر اليت لديك لكل من هذه احلاالت. ما الذي ست

 .جمموعة ضمنميكنك إجراء هذا التمرين بشكل فردي أو  

 

 ق نفسي: أن صدي

، وأن لمشاركنيلمجيع مراحل التمرين مفهومة  يتأكد من أن تكون  امليسر أن    على واألقالم.    ورق إل التحتاج  سهلذا التمرين  :  تعليماتال
الصعوابت واألفكار اليت   ضمن اجملموعة لبحث ة  ناقشتُعقد من  أب صحيح. ويوصى    اجلداول بشكل   يقومون مبلءذا كانوا  يتحقق مما إ

 . التمرين أثناء  نيلمشارك عرضت ل



خمرج من والبحث عن   ،والرعاية الذاتية، والتحليل الذاتواالنتباه  وابت احلقيقية اليت تتطلب الوقتهو تتبع الصعا التمرين اهلدف من هذ 
 هذه األوضاع. 

 : دوين يف أربعة أعمدة اخلصائص التالية

 بعض الوظائف، وأين هي مواضع ذلك االضطراب؟(، والتعطُّل يف  واألل  ، عدم الراحةالشعور ب)  بدننال ما خيربان به  ك •
 ؛ من آٍن آلخرر ر تكاليت تلعواطف واملشاعر اليت تزعجنا و  •
 ك؛فكار عن نفسك وحول حياتاأل •
 ؛يف العملاليت تواجهها  صعوابت  ال •
 نفسك.   وتقبُّل اجلسم والروح، واحلالة النفسية العاطفية،  صحة  صحتك:  االعتناء ب •

بصدق يف كل جانب من اجلوانب املذكورة أعاله، يف حماولة ملالحظة كل   ونتبصَّرأنفسنا.   متفهمل  صديقنتصرف كأننا يف هذا التمرين،  
 .أقلذات مغزى  أخرى  ذات مغزى و ا   أفكار انتقاء ما نعدُّه  شيء ، دون  

اليت هبا ستقوم كيفية  لوضع خطة واضحة لبل قم ب،  وحسبتهدئة نفسك  وال تكتِف ب،  حقا    يعتن بك   كصديقكصديق حقيقي،  تصرَّف  
 .نفسكابالهتمام ب

نها قدر اإلمكان؛  بجعل اخلطة مفصلة  ا إليهم من   قد حتتاج   ذيناملتخصصني ال بعينهم أو إل  إل أشخاص  ، وقم ابإلشارة  التواريخ  وضمِي
هذا التمرين أفضل صديق   خالل   كتذكر أن، و الحظ أن كل شيء مهم.  ، أو التماس العالجالراحةاحلصول على  أو  ،  التداويأجل  

حتيا إل نك   ملواصلة العيش والشعور أبوعقليا    داي  أن تدعم نفسك جس   إنَّ عليكأن تخذ كل شيء على حممل اجلد.    وعليك  ،لنفسك
 أقصى مدى. 

 

 :حتت املطر

ويتم  ،  اليت يتطلبها التمرينهمة  امليشرح امليسر ابلتفصيل  .  يا  منزلواجبا     ابعتبارهعطى للمشاركني  يُ ميكن أن    فرديمترين  : هذا  تعليماتال
 التوكيدية.   العباراتتدوين  من  املشاركني  متكني  

 .مع الذات  ابلتوحداهلدف من هذه العملية هو تطوير الشعور  

قمت فقط. إذا  أنت لك   ملك  هذا الفضاء هو  - أحد يف الفضاء اخلاص بك   ليس هناك حتاج إل املاء الدافئ.  تذا التمرين، سللقيام هب 
يف بعد الظهر أو    كنت تقوم به إذا  أما  األايم املاضية،    اليت خلَّفتها التخلص من املشاعر السلبية    فإن عليكهذا التمرين يف الصباح، أبداء  

  التواصل   واسرتدادهذا التمرين على استعادة حدودك،  ساعدك  يسخرين.  اآلمع    ما قمت به من تواصل  وتناسيالتوتر    طرد   فحاول   - املساء  
قم برتديد   .حتت املطر  ة ستظل حقيقي  يت ال   ةاحلقيقيذاتك    أنت  ك  إنَّ نفسك.  جتاه  واحلب والرعاية    ةثق ما لديك من ال، وإعادة بناء  ذاتكمع  



أمسح إنن . ، وأان شخص متفردأانمن  . أان أتفاعل مع نفسي، لكنن  والسكينة ابلراحةمع نفسي، أشعر  منسجم"أان  :اإلجيابيةالعبارات 
 وأدعهم ميضون، وأسرتد ذات. أان متحد  بذات". أشكر الناس الذين رأيتهم اليوم.    . ون حرةتكن  أب لنفسي  

 

 :7الرياعات 

. وتتمثل مهمة امليسر يف مساعدة املشاركني كتابة  لتمرين شفواي  أو  شاركني. ميكن القيام ابعلى امل: يقوم امليسر بقراءة الكلمات  التعليمات
 عقبجراء التمرين  ويُنصح إب ساعد املشاركني على االنفتاح.  يالثقة   من  مساحةٍ إجياد  رجى مالحظة أن  . يُ ا التمرين صعبا  هذ الذين جيدون  

 ( وإحداث جوٍي من الود واإلجيابية والثقة، متهيدا  لالنتقال إل فعاليات أخرى النشاط اهلادف إل إزالة احلواجز،  لكسر اجلليد )أي    مترينٍ 
 .إمكاانت القيادة ويدرك ما عنده من إل جعل املرء يفهم مواهبه  ا التمرين  هدف هذ يجمموعة صغرية. و   ضمن

من   دائما    يتمكنواإل معلمينا وأقاربنا، الذين ل  بنا،    ابلعودة إل أولئك الذين كانوا أول من اعتىن و "...    : يقول امليسر التايل للمجموعة
طريقنا   ال نن نشقُّ   إننا حياتنا.    معنا طوال  حنملهشيئ  أمهيتنا  و ، أريد أن أضيف أن موقفنا جتاه أنفسنا  من قبوهلاوال    نامواهب  من  ييٍ اإلقرار أب

بنا، مواهِ   فِ يف طريق تكشَّ عائقا   هذا يقف  إنَّ  .  تاز امتحاان  جنكنا  ميزون، كما لو أننا  تما يثبت أننا موهو  عدد ال حيصى من الشكوك،    عرب
يف   حمتفظة هبا الذاكرة  بقى  ت  إذفولتنا،  العائدة إل طوجهات النظر  ني بتمسكموعي  يف الالوعي أو  فإننا نظل بتتكشف،  إن ل  وحىت  

 داخلنا.

على مواهب خمتلفة    سبع. دعوان نفكر يف  نغفل عن مالحظتها أن ننظر إل األشياء البسيطة، اليت غالبا  ما    فإنَّ علينامواهبنا،    نتقبَّلل
تعترب تمتع ابلتواصل، لكنها ال ست. إهنا اجلميع  إل نفوس   البهجةموهبة إدخال  –وهبة تتمتع ابمل على سبيل املثال، أعرف انشطة. قلاأل

 جتيد مرأة شابة،   اتنتقد نفسها دائما . هناك أيضا    مرأة أخرى تعمل جبد، لكنها أعرف ا.  يعتربوهنا كذلكحوهلا    من   غري أنَّ األمر موهبة،  
للتغيريات   ادستعد اال شجاعة و وتتحلى ابل،  كثريا  التواصل    تُقبل علىامرأة أخرى  هناك  .  طة وملتزمة، لكنها خجولة جدا  يأجنبية، وهي نش  لغة  

ل هؤالء الناس إنَّ ك.  تعتقد أهنا عاطفية جدا  وهي تطهو بشكل ممتاز، كما أهنا روح الفرح يف أي حفل، غري أهنا  يف نفسها ويف عملها،  
يسرفن يف النساء    اتيكهذه الصفات الفريدة، ولكن ه  هم حوهلمن  الناس  يالحظ  هم موهوبون للغاية ولديهم إمكاانت كبرية.  . و حقيقيون 

 .اإلجيابية  ن وصفاهت  نمواهبه  يتقبلنوال    نأنفسهجيه االنتقاد إل تو 

خمتلفون، لكننا   حنن مجيعا    –  متحفظ ممتليء ابلطاقة أو  ط وهادئ، شاب وحكيم، شجاع وحذر، مبدع وحمافظ،  يعقالين وعاطفي، نش
 ". أبن لدينا مواهب  اإلقرارمن   نتحرَّجال ينبغي لنا أن  فنتحرك حنو مهمة مشرتكة واحدة. لذا،  

حيان رؤية شيء ال يف بعض األميكنهم    ، إذمن زمالئك وأصدقائك القيام بذلك   ميكنك سرد مواهبك بنفسك، أو ميكنك أن تطلب
 حنن.   نالحظه

 
 وتسمى أيضا  ابحلُباحب، وهي حشرة تنتمي إل أسرة اخلنافس غمدية األجنحة، تتميز بكون أجسامها تضيء عند حلول الظالم. fireflyمفرها يراعة  7



 

 :نقاط قويت 

ية ومن املهم أن يقوم امليسر بتتبع ما إذا كان املشاركون يركزون على الصعوابت احلقيق.  كتابة  لتمرين شفواي  أو  ميكن القيام اب  :التعليمات
 .تحليل الوضع احلقيقيبتسمح    من شأهنا أنوطرح أسئلة إضافية    وال بد من التحدُّث اليت يواجهوهنا يف حياهتم. 

 املتاحة للمرء.   واخلارجية  الذاتيةاملوارد    إدراكعلى ا التمرين ساعد هذ ي

اليت  أ التحدايت  ما كثري كتب  ما    فكِيرتواجهها يف حياتك.    ا   ل  يعينكيف  عليها، ويسمح  التغلب  الرغم من   الستمرارك اب على  على 
وأن نبقيها هيتها  من املهم أن نفهم ماإنَّ  .  الذاتيةمصادران  ما نستند إليه من  الصعوابت. ميكن أن تكون هذه قوى خارجية تدعمنا، أو  

 حاضرة يف أذهاننا. 

 

 

 

  نفسي... يف ُأغري ر أريد أن  

انحية االقتصار اجملموعة  بتوجيه  امليسر    يقومجمموعة من أي حجم. ستحتاج إل الورق واألقالم.    ضمن : ميكن إجراء التمرين  تعليماتال
 .أنفسهمانتقاد اآلخرين أو  أال يقوم املشاركون ابنتقاد  تأكد من  تتضمن إصدار األحكام، وياليت ال  على العبارات  

 .اخلاصة  هصفاتاملرء على تطوير صفات جديدة وقبول  ا التمرين هذ ساعد ي

اليت الصفات  "الثاين  واكتب يف أعلى  ،  ها"أريد أن أختلص من  اليت  الصفات "  اكتبالعمود األول    أعلى   تقسيم ورقة إل عمودين. يفقُم ب
ما بني مخس يف التفكري. اكتب    تسرفبادر إل ذهنك. ال  تتاليت األول الكلماتِ العمود  مث ضع يف ر يف نفسك . فكيِ ها"أريد أن أكتسب

اقرأ ما مث  . ال تنتقد نفسك، واكتب كل ما خيطر ببالك.  حيازهتاالصفات اليت ترغب يف    ودوِين . مث انتقل إل العمود الثاين  ومثانٍ   صفات
من العمود األول. على سبيل املثال: "أريد التخلص من   الصفة ذف  قُم حببعضها البعض،    يناقض يف العمودين صفات    وجدت كتبته. إذا  

 ."احرتام الذات  أعززاحرتام الذات" و "أريد أن   تدين

 هم،ميثل ما هو م  2  ورقم  وذات مغزى،  جدا  ة  مهم  ميثِيل كون الصفة  1  رقم  -رقما     صفة كل    منحتحديد األولوايت من خالل  قُم بمث  
إل بعض   ما ستحتاجوفي. فكر فيما ميكنك القيام به بنفسك،  كبري األمهيةليس  ه  ، لكناكتساهبا أمرا  حسنا  سيكون  صفة    3  وميثِيل رقم

 . الدعم  واحرص على طلبابلتفصيل    ذلك  وع املساعدة اليت ستحتاجها؟ اكتب. ما نهتحقيقالعون ل



 

 :8نعكسة ات املشار اإل

ملشاركني يف أزواج ويشرح معىن اامليسر  يوزيِع  أقصى(.    أشخاص كحدٍ   3رة )جمموعات مصغَّ : يتم إجراء هذا التمرين يف أزواج أو  تعليماتال
 .(على األكثر  مشاركني   10جمموعات صغرية ) ضمن   جريإذا أُ  فعاال  ا التمرين  كون هذ ي.  الذي ال ينطوي على إصداء األحكاموقف  امل

،  التمرينيف هناية  كيفية تفاعل اجملموعة مع القصص.  وأن ينتبه إل متابعة  مراعاة الوقت احملدد للتمرين،  على امليسر    يرجى مالحظة أنَّ 
اختاذ موقف أقلَّ نـزوعا  إل إصدار احلكام م  ساعدة يف تعلُّ ا التمرين هو املاملشاركني. اهلدف من هذ تعقيبات  ينبغي للميسر أن يركز على  

 . والغريالذات  حبق  

نقسم نأنفسنا واآلخرين. بعد أن    ضد   خاٍل من إصدار األحكامموقف    على اختاذاليوم  سنتدرب  اجملموعة التعليمات التالية:    عطاءقُم إب
، اإلشارة  ، عندما أعطي. مث يف التمرين  نفسها لشريكه  /عن نفسه  رواية قصةيف  يبدأ أحد املشاركني    مث،  ابحتساب الزمنسأبدأ  إل أزواج،  

لالهتمام.   ومثري   مهم  أنه   تعتقد/كل ما يعتقد   -    ق أو أربعدقائثالث  ملدة    الشخص الثاين إبخبار شريكه حبكايته ، ويقوم  سيتم التبادل
شركائهم، ولكن فقط بنفسهم و لى احلكاايت املتعلقة أباجملموعة األكرب ع  إطالعالتالية، ميكن للمشاركني    األربع أو اخلمسخالل الدقائق  و 

، اليت يستخدمهاأو اإلمياءات  يصدر أحكاما  يف العبارات  الراوي    ما إذا كان  ايالحظو أن  ن  ياآلخر وعلى  ذلك.  كانوا يرغبون يف القيام بإذا  
 اجملموعة.ره/ مشاعرها مع  مشاع  مبشاركة  الراوي  يقومإشارات عن طريق التصفيق أو رفع األيدي. مث  فإذا فعل، قاموا إبعطاء 

 

 :أهدايف

ء التمرين ضمن ل الورق واألقالم. إذا مت إجرابشكل فردي. ستحتاج إ أو  أزواج    أو ضمنالتمرين يف جمموعة،    إجراء: ميكن  تعليماتال
ودعم املشاركني يف عملية   الوقت  مراقبة(. وتتمثل مهمة امليسر يف  على األكثر  أشخاص  10، فيجب أن تكون جمموعة صغرية )جمموعة

 .حتديد األهداف الشخصية

الذي جتاه االمهلة حمددة للتعبري عن أهدافهم و  مشارك  لكل -  ينبغي أن تكون حمددة مبدة زمنيةاملشاركني  استجاابت  يرجى مالحظة أنَّ 
 هتم. حيامتضي فيه  

 املرء.  حياة هو املساعدة يف تطوير أهداف  ا التمرين  اهلدف من هذ 

 .جمموعات أو يفأزواج    أو ضمن هذا التمرين بشكل فردي،    إجراء  ميكن أن يتم

 
م اجملموعة إبعطاء اإلشارات حبسب مضمون كالم الراوي )على حنو ما تفعل املرآة  اقيوإل  . واملرآة هنا تشري إل تبادل األدوار  mirror signalاسم التمرين ابإلجنليزية   8

 أمامها(. وجدان هذا االسم أوفق من الرتمجة احلرفية. اجلسم املاثلإذ تعكس صورة 



هذه املهمة. كن حرا  ومنفتحا  يف رغباتك، كن مبدعا  وفكر يف   إلمتامدقيقة  . لديك مخس عشرة  من حياتك  هما تريد   قُم بكتابةأوال ،  
 .جوانب خمتلفة من حياتك

، لزم األمركون لديك قائمة جديدة يف هناية هذه املهمة. إذا تالسنوات الثالث املقبلة. س خاللما تريد القيام به  ، واخرت  دقيقتني خذمث  
 .إل القائمة الثانية  العناصر  ميكنك أن متضي دقيقتني أو ثالث  أخرى لتضيف بعض 

 .هم شيء يف حياتكأ  قائمة األهداف هذه اعترب    قدر اإلمكان. بة حمددة وواقعية  الواردة يف القائمك  أهدافجيب أن تكون  

 .املقبلة   ستةضع خطة لألشهر ال، القائمةتلك    وابستخدام،  التاليةثالث  السنوات  للقائمة األهداف    قُم بقراءةبعد االنتهاء،  

. فكر يف ا  واقعيأمرا  أشهر  ها خالل ستة حتقيقميكن أن يكون  ا  أهداف ت تتضمنإذا كانفيما ر اجلديدة، وفكيِ  تكلقاء نظرة على خطقم إب
 يف تنفيذ األهداف؟ البدءأوال  مث    ما يتطلبه األمر لديك كل    الوقت واملوارد. هل حتتاج إل التأكد من أنَّ ما هو متاح لك من  

ا  عند هناية واضح  يصبح االجتاه الذي جيب أن تنتقل إليه  هو أن   التدريب السابقالرئيسي من    إنَّ الغرض.  إذا لزماخلطة اجلديدة  قُم بتنقيح  
 التمرين.

 

 

 :احلق يف احلياة

التأمل اليت من   أساليب   من   للميسر استخدام أي: ميكن إجراء التمرين مع أي عدد من املشاركني. يف بداية التمرين، ميكن  تعليماتال
. ذواهتممن خالل طرح األسئلة بتحفيز املشاركني على حتليل  يقوم امليسر  استكشاف الذات.    حالٍة حتثُّ على يف  اجملموعة    وضع شأهنا  

اليت اخلارجية والداخلية  عوامل  الأبنفسهم، وفهم الرتابط بني    االعتناءهو مساعدة املشاركني على فهم مدى أمهية  ا التمرين  اهلدف من هذ 
 تساعد على النجاة والبقاء. 

 .همة لبقائناامل  هناك بعض االحتياجات األساسية

 .املاء واهلواء واألرض والنار  -   نبدأ مع القوى الرئيسية األربع  دعوان

 .ر واحلريةوالطاقة والتطهُّ   النماء يرمز إل    ، فإنَّ املاءيف اليوم(ين لرت حنو  شرب )للياه  عدا عن استخدام امل؟  نسانإللاملاء ابلنسبة    ميثِيلُ ماذا  

 ملاء؟اب نفسك  تزوِيد  إل أي مدى  



آخذ من احلياة، وأعطي للحياة. إل أي مدى تسمح لنفسك ابلتنفس بشكل   ، وأنحبريةاهلواء النقي، والتنفس    استنشاقاهلواء يعن  
والشعور ابلذنب، اليت القدمية واجلديدة، والغضب،  خُترج مع الزفري اإلساءات  كامل؟ هل تتنفس املعلومات "السامة"؟ هل تتذكر أن  

 ؟حتولت إل كربون 

نيل ما يكفي صحتك، و   خالل االنتباه إلستدامة من  واعتنائك ابال  كاألرض هي األساس واالستقرار والثبات. ما مدى اهتمامك بنفس
 حتقيق الذات؟ العمل على الراحة، و من  

 تطلعات؟ ما تصبو إليه من  املوارد و بني املتاح من  املسؤولية واالسرتخاء، و بني  ت فراغك، و اوقأهل هناك توازن بني عملك و 

التوازن إنَّ  ؟  إليهمومنحه  لناس  امن  الدفء    لتقبُّللدفء يف عالقاتك، واحلب، والصداقة، والتواصل. ما مدى استعدادك  ترمز إل االنار  
 .هنا ة  مهم واالنسجام جوانبُ 

ونوعية حياتنا تعتمد إل حد كبري على   ابألمانساعد على إدراك أن شعوران األساسي  تته  يف هنايو   هذا التمرين  أثناء إجراء  األفكار إنَّ  
 وحمبتها.الذات  على تقبُّل  نفسنا، و اعتنائنا أب

 

 :أن يف العملأن يف املنزل،  

إل جملموعة ويطلب على ااألقالم. يقرأ امليسر التعليمات  : ميكن إجراء التمرين مع أي عدد من املشاركني. ستحتاج إل الورق و تعليماتال
 .هناية التمرين  عندمجيع املشاركني    تعقيباتمن املهم االستماع إل  .  يكونوا واعني بذواهتمأن   املشاركني

 .هو توسيع القدرات الشخصية، وفهم َّناذج السلوك النمطيةا التمرين الغرض من هذ 

كتب "أان يف ا العمود األول    رأس   رسم خط عمودي. يف بإل عمودين  ويقسمها  ورقة    ليتناول كل منكم:  كما يلي  اجملموعة   قُم مبخاطبة 
 نمن التفاصيل من خالل اإلجابة ع  ممكن قدرٍ مع إعطاء أكرب  يهماكلالعمودين  "أان يف العمل". مث امأل  اكتب الثاين   ويف أعلىاملنزل"، 

 يف العمل؟  كيف أتصرف وأانيف املنزل؟   كيف أتصرف عندما أكون   :األسئلة التالية

عندما أكون "و    "...ال أقوم أبدا  بفعلعندما أكون يف املنزل  : "وضع تتمة للعبارات التاليةطريقة أخرى مللء األعمدة من خالل  وهناك  
 .ختلفةامل  املواقفيف بعض أَّناط السلوك والتفكري يف   التدبُّرعلى  هذا  . يساعد  "...ال أفعل كذا مطلقا  يف العمل 

 :بعد االنتهاء، قم بتحليل ما يلي

 املتشاهبة؛ صفات  ال   ▪
 املتضادة؛ صفات  ال   ▪
 خمتلفة؛   املتشاهبة يف حاالتصفات  ال   ▪



 ؛ الصفات املشرتكةانعدام    ▪
 ؟ تني أطولقائمال؟ أي  أيسروضعها كان  قائمة  أيُّ  ▪
  القائمتني؟  بني  البادية االختالفات   كيف تنظر إل   ▪

 الوضع   من   موقفنا  فهم  على   يساعد   إنَّه.  عملهم  مع   تفاعلهم  كيفية  يف  النظرخطوة  و   الرتاجع   على   املشاركني  التمرين  هذا  يساعد:  تعليق
ننا من  و   ، ما  مشكلة تكمن  قد  أين ومعرفة  العام،   واملنزل.   العملطاقتنا بني  يف التوازن   حتقيق   كيفية  تتبع ميكِي

 

 ...: كنت أريد ذلك أم ال أأن أفعل، سواء  

املشاركني   عن  صدر ت  ال د من أ جمموعة من أي حجم. ستحتاج إل الورق واألقالم. على امليسر التأكُّ   ضمن : ميكن إجراء التمرين  تعليماتال
ك من كل مشار   ما لدىإل  مع  ت. من املهم أن نسالتمرين  هنايةاليت تتم عند  ناقشة  املأثناء    أو تتضمَّن إصدار األحكام   انتقادية  عبارات  

 تعقيبات.

 . حتديد األولوايت، وإل توضيح األهداف الشخصية وحتليلها  يهدف التمرين إل 

 :املشاركني أن يكتبوا على أوراق منفصلة  إل اطلب  

 خل.( إ،  هرتفيال، أو التماري، أو )ميكن أن تكون هذه بعض املهام  ملزيد منها اليت يرغبون يف القيام ابأشياء  ثالثة   -

 .ا  متام ها  عن  هبا بقدر ما يفعلون يف احلاضر، أو يرغبون يف الكفيِ يرغبون يف التوقف عن القيام    أمور ثالثة     -

لقليل من األشياء وملاذا ال يقومون إال اب العمود األول،    يف الواردة  ملاذا ال يفعلون ما يكفي من األشياء    يبيِينوامث اطلب من املشاركني أن  
 .العمود الثاين  املذكورة يف 

 . إمتام ذلك التدريبيف    وبة الصع  وجهما كان  مع اجملموعة   انقش،  اية التمرينيف هن

 

 :عيننيعينانر مقابلَ  

(. ميكن على األكثر  أشخاص   8يف جمموعة صغرية )ا األسلوب  ستحسن استخدام هذ ويُ أزواج.    ضمن: يتم إجراء التمرين  تعليماتال
التعليمات واملهلة الزمنية. يف هناية التمرين، من املهم أن يتم تقدي املالحظات من   أن تُراعى  يتعنيَّ للميسر استخدام طريقة احلضور املركز.  

 .اجلماعي  التبصُّر   أسلوبقبل مجيع املشاركني من خالل 

 .يهدف التمرين إل تطوير مهارات التواصل والتعاطف



ما كان   كل  منهما تصوُّر    اولوحي،  قائقة بني ثالث ومخس دملد   ن اآلخرعي  الشريكان واحدهم إل ظر  ين إل أزواج و نياملشارك  يتم تقسيم
دون مقاطعة. مث ابهتمام و   إليه  اآلخر  ينصت،  ابينما يتحدث أحدمه و .  يظنُّهاآلخر مبا    خيرب . مث  عندما كان طفال    ه/ شريكها عليهشريك

م. يف هناية التمرين،  األدواريتبادالن    . أم الصحيحة  تلك التصورات  مما إذا كانت  تعقيباهتم على ما قيل، ويتحققون  ن  و املشارك  يقدِي

 

 :لمشاعريوميَّات  ل

استخدام  تعليماتال امليسر كيفية  يشرح  واألقالم.  الورق  إل  الفردي. ستحتاج  للعمل  منزلية  التمرين كمهمة  استخدام   يوميات: ميكن 
جمموعة   ضمن النتائج    ناقش ، وأن تتم م الذين أمتوا املهمةني املشاركتوجيُه األسئلة إل    انفعا  العواطف. وخالل االجتماع القادم، سيكون  

 .صغرية

اليت تتطلب "رد  املكبوتة، ومعرفة الذات، والتشخيص الذات للمشاعر واالنضباط مراقبة النفسهو تعلم مهارات  ا التمرين هذ هلدف من ا
 .فعل"

شاعر". امل"  اكتب  األيسريف العمود  و "،  الوقائع كتب "ا   األمينإل قسمني عن طريق رسم خط عمودي. يف العمود    واقسمهارقة  تناول و 
اليت   املشاعريف العمود املقابل عن  اكتب  و   ،األمين يف العمود    واجهتهاالسلبية اليت    املواقفكتابة مجيع  ، قُم بقبلةامل عشرة  خالل األايم ال 

 .األحداث  بعثتها تلك

 تولَّدت أخرى  مشاعر  أي  )أو    " هانة، أو اإلحساس ابملالغضب"، ويقابلها "االنـزعاج، أو  شخص على قدمي "داس  على سبيل املثال ،  
 .لديك(

 (. خل، إاحلزن   أو  األل، أو  الغضب،  ، ويقابل ذلك مشاعر ""يف وجهي ابلصراخ خل(  يف العمل، إ  رئيسأو الالزوج،  "قامت محات )أو  

مرة،   64  – هانة  ملالشعور اب   ،مرة  112  –غضب  "ال(. على سبيل املثال،  )ولنكتِف بثالثة  العشرة ايم  خالل األ  تكررا    املشاعر األكثرحدد  
 مرة".  55  – مل  األ يبة  الشعور خب

 وميكِين من االهتمام كما أنه يساعد على قبوهلا  ،  وفهمهاه  مشاعر   معرفةعلى  املرء  يساعد  ، و التشخيص والتصحيح  يفهذا التمرين  فيد  ي
 التعامل معها. ة واملهملة اليت ستحتاج إل  وتابملشاعر املكب
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 :دائرة احلياة

أكد امليسرون من اتباع  واألقالم امللونة. يتاحلرب  أقالم  الورق و إل  : ميكن أن يتم التمرين يف جمموعة من أي حجم. ستحتاج  تعليماتال
 .املخصص للتعقيبقت  وينبغي أن تتم مراقبة الو التمرين.    لدى إجراءاملشاركني    إل دعم، ويقدمون ال التعليمات

إجيابية موقف  تطوير املهارات الالزمة ملعرفة الذات، والتحليل الذات، وتشخيص اإلجنازات الشخصية، وتطوير  ا التمرين هو  اهلدف من هذ 
 .الذاتمن  

 األجزاء على النحو اآلت: هذه    قُم بتسمية.  مثانية أجزاءتقسيمه إل  قُم بكبري و   ا  رسم دائرة أو مربع املونة.  ا  وأقالم ا   وقلم  ة ورقتناول  

 الصحة  .  
 احلياة الشخصية .  
 العالقات األسرية .

 املال  .  
 العمل  .  
 النمو الروحي  .  
 التنمية الذاتية .  
 وقت الراحة  .  

األكثر إثرة   الفضاءاتاللون األمحر إل  يرمز  ي لون تريد.  ولوِيهنا أب  تلك األجزاءمن    جزءٍ تقييم كل  نقاط، قُم ب  على مقياس من مخس 
ترى يكون يف وسعك أن  س  التمرين، األقل إثرة لالهتمام. بعد االنتهاء من    إل اجلوانب  زرقاألخضر و واللوانن األحياتنا،    يف لالهتمام  

 .حياتك حتتاج إل مزيد من االهتماميف وانب اجل  أيَّ 

 ال. يتسىنَّ لك أن تتبَّع ما إذا كنت حُترز تقدُّما  أم  أشهر لستة على األقل كل  من املستحسن إجراء هذا التمرين مرة  

 

 لوقت:كيفية اإلحساس ابم  تعلَّ 

 .لةمفصَّ  تعليماتٍ بعرض  امليسر  املشاركني، ويقوم     بشكل فردي من قبل  إجراء التمرينل فضَّ يُ :  تعليماتال



 .جسامنا، وتعلم مهارات إدارة الوقتأل الداخلي لإليقاع احليويم أن تكون أكثر حساسية  هو تعلُّ   ا التمريناهلدف من هذ 

ية اليت هبا كيفت  عن الال ساعة وتساءل   رمبا حدث لك أن نظرت    سمح لنا ابستخدام مواردان الزمنية بكفاءة. ي تمهمة. فه  ا مهارة  إهنَّ 
عن طريق ختمني الوقت على   وقتأن حتدس ال   قُم بتدريب قدرتك على  فائقة.  بسرعةن  اساعت  أو  ساعةانقضت مدُة ثالثني دقيقة، أو  

 ة. البيولوجي  تكساعإل   واإلنصاتابلوقت    اإلحساس هذا التمرين على تعلم  ساعدك  يسمدار اليوم دون النظر إل ساعة.  

 

 الذي أقوم به:   ما

 .املشاركنيالتمرين بشكل فردي من قبل  التدرُّب على  أن يتم   ُيستحسن:  التعليمات

 والتأجيل.  منع املماطلة، و تطوير مهارات حتديد األهداف وإدارة الوقتا التمرين هو  اهلدف من هذ 

اليت   األعمال مدى أمهية    إدراك هذا على  ساعدك  يس.  قوم به؟"ملاذا أالذي أقوم به اآلن و   "ما نفسك  لسؤال  ال  بتوجيه هذاطوال اليوم  قُم  
القيام بعد ذلك  جيب  ميكن إجراء هذا التمرين ملدة ثالثة أايم متتالية، و   ا .وقتك عبث  إبضاعة تقوم  ، وما إذا كنت  ذلك الوقتهبا يف    تقوم

 .أسبوع بعد ع النتائج وتكرار التمرين  تتبُّ ب

 

 اليوم:  استخدام الوقت خالل 

م إل  وميكن للميسر أن  .  لتمرين بشكل فردياب  املشاركون  يقومأن   لفضَّ يُ :  عليماتالت  .املشاركني مثاال  على كيفية القيام هبذا التمرينيقدِي

القدرة على ممارسة و   ت األولواي  ترتيب تطوير مهارات  و ،  والتأجيل  منع املماطلة و تعلم مهارات إدارة الوقت،  ا التمرين هو  اهلدف من هذ 
 ط.االنضبا

 .على املهام املختلفة  الذي أنفقته لوقت  قُم خالل اليوم بتدوين ايتك.  وإنتاج  تك على معرفة مدى كفاءهذا التمرين  ساعدك  يس

 :على سبيل املثال

 تانساعاز:  مشاهدة التلف
 دقيقة   أربعون   :الدردشة مع صديق على اهلاتف

 ونصف  ساعة  إعداد الطعام: 
 .خلاالستحمام: ثالثون دقيقة... إ 

املهام ترتيب سيساعدك على . كما أنَّه القيام بشيء ما تنفقه يفالوقت الذي و ه عضييِ الذي تالوقت  مقدار أن تدرك هذا على   ساعدكيس
 . لى أن تكون أكثر تنظيما  ة، وعأولوي  حبسب ما هلا من 



 

 ر هناور يزر آ مصفوفةُ : إلدارة الوقت  الة  فعَّ   أداة  

على ملء املربعات. ستحتاج إل الورق واألقالم. وعند مناقشة   املشاركني  جملموعة ويساعد على ا: يقوم امليسر بقراءة التعليمات  تعليماتال
خرجات املتوقَّعة من التمرين.تفاصيل ويشرح  الم امليسر  التمرين، يقديِ 

ُ
 امل

 .ولوايتاألحتديد  ة  مهار وتعزيز تعلم إدارة الوقت    التمرين هو   ااهلدف من هذ 

نوعية احلياة فإنَّ  بشكل فعال    ت األولواي  نقوم برتتيب. عندما  ةأولويحبسب ما هلا من  املهام    ترتيبتساعد على    يزهناور أداة  آمصفوفة  
متضي إذ نستخدمها يف عمٍل ما. لذا، فال بد من كل ساعة من حياتنا  و   كل دقيقة  إنَّ   على النحو األرشد.تتحسن، ويتم استخدام املوارد  

 املصفوفة واحدة  منها. ، وهذه  الطرق إلدارة وقتنا بفعالية  بعض   استخدام

 ؟تستخدم املصفوفة  كيف

 :ستحتاج إل تقسيم املهام إل أربع فئات

 مهم وعاجل 
 مهم وغري عاجل 
 غري مهم وعاجل 

 غري مهم وغري عاجل 
 
 

 مهم وعاجل  .1
 

 مهم وغري عاجل  .2
 

 غري مهم وعاجل  .3
 

 ري مهم وغري عاجل غ .4

 
هذه املهام ستكون   إبمتامم   تقُ لعلى الفور. إذا    االقيام هب  اليت جيب عليكهمة و امل  الواجباتميع  جب قائمة  قم هنا إبعداد  :  املربع األول

أن نسعى   إنَّ علينا ا .  أن يكون هذا املربع فارغ   يُفرتض   ال إذا كنت تدير وقتك بشكل فعَّ   يف الوضع األمثل، فإنَّكهناك عواقب سلبية.  
 . تصبح عاجلةجاهدين إلجناز مهامنا يف الوقت احملدد حىت ال

يف الوقت املناسب، فإهنا املهام  هذه    تنجز. إذا ل  إلمتامها  لديك ما يكفي من الوقتغري أنَّ  ،  ذات األمهيةهنا املهام  ضع  :  املربع الثاين
 .ساعدك على جتنب الضغوط النفسية واجلسدية ك املختلفة تمهام إلمتام   ولوايت األحتديد    إنَّ قدرتك على تصبح عاجلة.  



هذه هي املهام إنَّ  تحقيق أهدافك.  فيما يتعلق ب  كبرية األثرلكنها ليست  و املهام اليت عليك القيام هبا،    ميكنك وضع : هنا  املربع الثالث
 إليك. ابلنسبة  ليست كذلك  ها ور. قد تكون مهمة لشخص آخر، ولكناليت ليست مهمة ولكن جيب القيام هبا على الف

 الشعور ابلرضااستكمال هذه املهام جيلب لنا    عاجلة. إنَّ   وال عملية. وهي ليست مهمة    منافع جتلب لنا أي    : املهام اليت الاملربع الرابع
 ُقم إبمتامها. ل ن  إن حىت  لن تكون هناك أي عواقب سلبية واالرتياح، ولكن 

 إمتامك، وستتمكن من  تإنتاجيلتعزيز  املتاح  يكون لديك املزيد من الوقت احلر  وبذا،  هذه املصفوفة استخدام وقتك بكفاءة.  علمك  تس
 األمر الذي سيحسِين حالتك الذهنية. ق أهدافك،  يحتق ومن  زيد من املهام امل
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 . ملاء الباردجبهتك وصدغيك اب. قُم برتطيب  1
 ها. الحظ من املوجودات اليت توصف كل يٍ  بعقليا  وقُم  ك ظر حول. ان2
 . لرتكيز على ما تراهقُم ابالنافذة، و   عربظر  . ان3
 ك. مير املاء من خالل حلق   بينمامن املاء، مع الرتكيز على مشاعرك   ببطء كواب  . ارتشف  4
 . خلحتت املِرشَّة )الدوش(، إ  ، أوشاطئ ما، أو ال  حديقة مكان حتبه، مثل  ختيل أنك يف  . 5
 ة".السلبي  األمورجتاهل  أ اليوم  أان    . على سبيل املثال " صوت عالٍ  بمهدائ   شيئا  . ُقل  6
 تفكريك. دعه يسيطر على  و كر يف شيء مثري لالهتمام  . ف7
الوضعية، وتبسيم،  ختاذ نفس  ك كله؛ قم اب سمجب شعرت يف تلك اللحظة  تستعيد ما  من حياتك وحاول أن    سعيدة فكر يف حلظات  .  8
 .خليت هبا، إ قة اليت مشلطريك يومها واتذكر إمياءاتأن ت حاولو 

فكر أس"ك  لنفس وُقل  أوال    اهدأ  . إجياد شيء إجيايب  حاول للواقعة و   السليب عىن  امل يف    ريفك قلل التتحليل الوضع.  بستخدام املنطق و . قُم اب9
 ا ". غد   األمريف  
 التحدث. أو احلاجة إل  ،   ماضرب شيءٍ والرغبة يف  ،  البكاء، والضحككردود الفعل الفسيولوجية  . ال متنع 10

 
 ، وحنو ذلك. ومهي أو وسادة  شيءعن طريق ضرب    يةوالعدوانحالة االنـزعاج  كنك التخلص من  مي   •
ساعدك على اإلفراج عن العواطف واختاذ القرارات  هذا سيشخص ما، ألنَّ   تكلمت مع  ماإذا  هتدِييء من حدة ما تشعر به  كنك أن  مي   •

 .الصحيحة
 .خل(إ ،  وصعود السلَّم،  واجلري،  كتمارين املعدة لقيام ببعض األنشطة البدنية اإلضافية ) عليك اب   •
 .سيارةأو  غرفة فارغة،   ، مثلالبكاء  أو لصراختقوم حىت اب، بل أن  التحدث عن كل شيءفيه  ميكنك    مكاان  ِجد   •
 مجيع مشاعرك.عربي عن و ، على هذا الكرسي. أخربه بكل ما تريد إليك جالسا   ختيل الشخص الذي أساء  الشاغر": رسي  أسلوب "الك  •
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ن  من أجل أداء هذه واإلحباط. هلذه التمارين ستحتاج   الضيقالتخلص من تساعد على ، و البديناالسرتخاء من هذه التمارين متك ر
 مسبقاً.ذا هبينبغي إعالم املشاركني    عدد من الُفرُش املخصصة للتمرينات الرايضية. ارتداء مالبس مرحية، وإىل  إىل  التمارين  

 

 :القوس

من يبني  قر يك  كعبإبقاء    حاولركبتيك بقدر ما تستطيع.    اثنِ داخل.   حنو ال قليال  أصابع القدم  ، مع توجيه  كساقيقف منتصبا ، وابعد بني  
تنبَّه إل   .بطنك. قف يف هذا الوضع لدقيقةإل  حبيث يصل اهلواء  بعمق  . تنفس  إل الوراءقليال     ك على خصرك واحننِ ياألرض. ضع قبضت

 .التوتر  ك إزاءطبيعي جلسمالفعل  الهو رد  يف االرتعاش. إنَّ هذا ك  اتبدأ ساقسالوضعية فه  يف هذ   يتاسرتخ توترة. إذا  أجزاء اجلسم امل

 

 الوصول إىل األرض: 

اثِن ركبتيك والمس األرض .  وحاول أن تنحن إل األمام  داخل حنو القليال  أصابع القدم  ك، مع توجيه  ساقيقف منتصبا ، وابعد بني  
، إل وضع االستقامة  ساقيك، أعد  ببطءمن فمك.    عميقا    وزن جسمك على أصابع قدميك. خذ نفسا  يرتكز  أبصابعك. تكد من أن  

، ابألرضشعر ابالرتباط  يف االرتعاش. أك  اتبدأ ساقه الوضعية إل أن  حاول البقاء يف هذ لتنفس بعمق و واصل ابشكل كامل.  ولكن ليس  
 .ببطء  واعتدل

 

 لليدين:   رين  مت

 ا  كل عضالت الذراع بدء  قلِيص. مث  تنيقبضواجعل يديك على هيئة  تنفس هبدوء  .  عينيك  مض أمام صدرك. أغ  مبقيا  إايمهاذراعيك    اثنِ 
العضالت   قُم بتقليصالتنفس هبدوء.  واصل  يف االرتعاش.  عضالتك    تخذقوة حبيث  تيك بقبض  عليك أن تضموانتهاء  ابليدين.    كتفال  من

ما على  . ركِيز  حاول أن تسرتخي متاما    . هبدوء  خذ الشهيق والوفري جسمك.    جانيبحبرية على    تتعلَّقا يديك حىت    أنـزل .  قليال    إل أن تؤملك 
 .ر التمرينكريِ فبعد،    تان ك دافئاذا ل تكن ذراعتان. إودافئ  تان قوي كم مها   –يف ذراعيك    حتس به 

 

 االستقامة:   مترينُ 



ظهرك، االعتدال، مبا يف ذلك  ستقامة و بقدر استطاعتك يف وضع اال  مجيع أجزاء اجلسم  تخذ الشهيق، اجعلوبينما  ،  عميقا    نفسا    خذ
مث ،  لبعض الوقتتنفس  اثبت على هذا الوضع بينما ت.  نين، واألصابع وأصابع القدما ن والساقا ، اخلصر، الذراعالعنقالعمود الفقري،  

 .لكامل. كرر التمرين عدة مرات اب واسرتخِ   أطلق الزفري

 

 لألصابع:مترين   

 .عدة مراتالتمرين  . كرر  عتستطاإذا    أيضا   لقدميك املثلفعل  ا.  كلتيهما  يديك  أصابع وابعد بنيمعصميك بقدر ما تستطيع اثِن  

 

 القبضات: 

. عدة مرات  يديك، وانُفض  وابعد بني أصابعك،  افتح كفَّيكمث  يديك يف هيئة قبضتني وُشدَّ قبضتيك أبقصى ما تستطيع من قوة.  جعل  ا
 على االسرتخاء قبل خطابهذا التمرين  من املخاوف والقلق. كرر التمرين عدة مرات. يساعدك  من خالل القيام بذلك التخلص  ميكنك  

 تشعر ابلتوتر. أو عندما  ،  مهم جتماعاأو  

 

 

 :متارين التنفس

 املنخر إبصبعك، واستنشق من خالل    منخرك األيسرخذ بعض األنفاس العميقة. مث أغلق  .  ظهرك مستقيما    أبقِ   .اجلس بشكل مريح
هذا خلمس األمين. كرر    املنخرمن    املنخر األيسر، وأخرج الزفريمن    خذ الشهيقيسر. مث  املنخر األزفري من خالل  قُم إبطالق الاألمين و 

متارين   متارس من املستحسن أن  مع الزفري.    اهلموم تخذ الطمأنينة مع الشهيق، وخترج  ، ختيل أنك  لتحقيق مزيد من الفائدة  ق أو عشر.دقائ
 . التنفس ابنتظام

 

 ة: فقاع ال

ختيل أنك فقاعة    بعُد. ، تنفس أكثر قليال  تقدر على املزيد ما تستطيع. عندما تشعر أنك ال  اهلواء قدر   ُعبَّ من. بطء بعميقا   نفسا  خذ 
يقوم داخل  الذي بأنفاسك وختيل أن اهلواء    اكتمأكثر،  ال يعود يف وسعك التمدد  . عندما  كمجيع أجزاء جسم  ألميهلواء  ابشعر  ا.  تكرب

 .كل اهلواء ببطء وهدوء  أخرجالداخلية. مث    أعضائكتدليك  ب



 

 :9املرنفاخ

 .عدة مراتالتمرين  كرر  .  ببطء  أخرج الزفريمث ه بداخلك، طضغوا  خذ نفسا  .  يف صدرك  ك  ِمنفاخ، وأنه يتحركختيل أن خوف

 

كنا   ، فقد بذكرايت طفولتنا  إنَّ األمر يتعلَّقلدعم البدين.  وعلى أن نشعر أبجسامنا وابعلى االسرتخاء،    أيضا  اللمسات  ميكن أن تساعدان  
التمارين تساعدك  س.  أفضل  نعتن أبنفسنا وحنب ذواتنا بشكلأن   أيضا  هذا النوع من التمارين يعلمنا  إنَّ    .تناومداعب محلناهندأ عندما يتم  

أو يعانقك   يضمكشخص تثق به أن    إلميكنك أيضا أن تطلب    ما.   شيء  خييفكالتالية على "التعايف"، واحلد من اخلوف والقلق، عندما  
جيعلك تشعر هذا  إذا كان    ،التعبري عن خماوفك أو مشاركة مشاعركمن  أو    طلب املساعدة ختشى من أن تبطانية حولك. ال    أو يلفَّ 
 .بتحسن
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 بتلقي جمموعة ويتتبع التغيريات يف حالة املشاركني. يف النهاية، يوصى    ضمن، وجُيريها  ةالفردي  للممارسة لتمارين  ابامليسر املشاركني    يعرِيف
 :املشاركني  تعقيبات

 ى العنق،ال تضغط عل  .على حد سواء. ضع يدك على مؤخرة عنقك  واالستلقاءكنك القيام هبذا التمرين يف وضعية اجللوس  مي .2
 . اخلوفرتاجع  بتشعر  . احتفظ هبذه الوضعية إل أن  القفص الصدري  أدن يدك األخرى    . ضع أبقها يف مؤخر العنقفقط  

احتفظ هبذه الوضعية إل أن الدماغ.  ش طر ي    يءد هت و   تالمس  اكل منهم  كانتعلى جانيب رأسك، كما لو    يهمايديك كلتع  ض .3
 بتحسن.تشعر  

احتفظ هبذه الوضعية إل أن أفكارك. ن حافظة تضمُّ  . ختيل أن يديك تشكالالعنق على مؤخر واألخرىتك على جبه ا  ع يد ض .4
 ق. القلو  أ رتاجع اخلوفب تشعر  و االسرتخاء   تتمكن من

كل موضع   قم ابلرتبيت على سمك، والتخلص من مشاعر اخلوف الساحقة.  اإلحساس جبهذا التمرين على  ساعدك  يسالرتبيت.   .5
 ة. يالنفسية والعاطفتك  حالحسن  تت  إل أنجسمك لبضع حلظات، من  

 
 ون(. ، وهو كناية عن املنفاخ الذي يعمل ابلسحب والضغط )كما يف آلة األكورديsqueezeboxاسم التمرين ابإلجنليزية هو  9



 

 ارين اليوغا . مت7.  5

، للمشاركني  مناسبة  تكون درجة احلرارة  ، وأن  مرحيةاحلجرة  ينبغي أن تكون    .عداد غرفة جللسات اليوغاقُم إب:  متارين اليوغاملمارسة  توصيات  
على جودة ا   فعالة. قد تؤثر عوامل أخرى أيضلن تكون  التمارين  فإنَّ  ما يكفي من اهلواء    ل يكن فيهاأو    جدا  ة  ابرد   ت الغرفةإذا كانف

التمارين مباشرة بعد   ممارسة ال ميكن  كما أنه  ضوضاء عالية.  مع منها  أو أن ُتس،  أشد مما ينبغيالغرفة    ، كأن تكون اإلضاءة يفالتمارين
 .الشعور ابهلدوء الداخلي والراحة  عند بدء التمارين   ُيستحسنتناول الوجبات.  

 

 :التنفس العميق 

ألكسجني ابالتنفس السليم يثري اجلسم  ذلك أنَّ  بدفقٍة من الطاقة.  عند القيام هبذا التمرين للمرة األول هو الشعور    هستالحظ  ما أول  
يقلل من أثرها يف التسبب ابلشعور ، أو  هاضافيؤدي إل اخن إما  ، فهو  الضغوط واملشاعر السلبيةوأمَّا عن تثريه على  .  األيضعمليات    وحيفز 

 . النوم  جودة  يساعد على حتسني بدوره  وهذا    ابلقلق،

قُم اآلن ابلزفري،   .فوق رأسك، إل أن يلتقيا  ، والكفَّأن متجهان إل أعلىرفع يديكبعمق، وا. تنفس  كنبيج  بق يديك علىأ،  منتصبا  قف  
 .التوازن بني حركاتك وتنفسك. جيب أن يرتكز انتباهك على  ومخس  راتالتمرين ما بني ثالث م  ض يديك إل مستوى الصدر. كرر فخوا

 

 : التعلُّق ابجلدار

االستخدام السليم إنَّ  .  ذهنى التعب، والتوتر البدين أو ال دف إل خفض مستو هت . و كلها  أجزاء اجلسممن مدِي    10متكِينك هذه الوضعية 
ا  ،  سبك وحسمجشكل    وحيسن منمن التعب    كلص خيلن  ا التمرين  هلذ   واملستمر  .11عرق النسا  يف حتسني أعراض  ا  أيض   ساعدي سوإَّنَّ

إل مستوى   تصال  إل أن خفض يديك  واببطء    تراجع. اآلن  نيعرض الكتفوأبِقهما متباعدتني ب،  يهجدار. ضع يديك علف إل جانب ق
اثبت على هذه . ميكنك "إسقاط" رأسك.  على هيئة قوس   ظهرك  مع إحناءاجلدار،    يف اجتاهدفع يديك  او   قليال  ركبتيك    اثنِ املعدة.  

رفع ااجلدار، و ، اخط مقرتاب  من  ببطء.  يكعضالت فكَّ   أن ترخي  حاول،  كل زفري   مع بعمق عدة مرات.  والزفري  الوضعية، وخذ الشهيق  
 . إل الوضع األويل لتعيدمها  ببطءيديك  

 .للنساء احلوامل  مناسب  كما أنه،القيام به يف املنزل ويف العمل  إمكانهذا التمرين هو مزية  

 
 . asanas، وأساان فرع من فروع اليوغا يركز على الوضعيات  asanaمتت اإلشارة إل الوضعية يف النص اإلجنليزي بلفظة  10
 ، وهو يشري إل أعراض تتعلق آبالم يف أسفل الظهر، والردف، وصوال  إل أجزاء خمتلفة من الساق والقدم. sciaticaاملقابل العريب للفظ   11



 

 :الطفل  وضعية

سن ، وحتوارالد   كنت تعاين منإذا    مفيدة  ا. كما أهن نيساعد على مقاومة اإلجهاد والتعب املزمن  تألعصاب، و ا  12الطفل هتديء وضعية  
 .الدورة الدموية

ومع الثبات يف هذه الوضعية، ُمدَّ فوق رأسك.  إل أن تصبحا  رفع يديك  مع أخذ الشهيق، اقليال  بني ركبتيك.    وابعد ك  ياجلس على كعب
 ابلتمددشعر  ابقدر ما تستطيع.    جذعك عن    على األرض بعيدا    ومدِيمها فض يديك  مع إخراج الزفري خب ببطء  قم    مث يديك إل األعلى قليال ،  

". وبينما تطلق فوق الرأس   ن يديرفع ال"بينما تخذ الشهيق، ُعد جمددا  إل وضعية  من ظهرك. تنفس بعمق. مث    13الفقرات القطنية يف  
 .مراتثالث    كرراسرتِخ.  ضع يديك على ركبتيك.  ،  الزفري

 

 

 

 ائمة: مامة الناحل

 واإلجهاد.التوتر  االسرتخاء وجتنب  سمك  جل  تتيحالتوتر، و   التخلص من   يف   مامة احل  وضعيةتفيد  

حافظ على األرض. ارفع ساقك اليمىن وضع الكاحل على الركبة اليسرى.    منبسطتنيقدميك  وضع  ركبتيك، مع    واثنِ على ظهرك    استلقِ 
لتحقيق مزيد ل األرض.  إ "  هويالفقري "ي  كستشعر أبن عموده الوضعية  فصل الركبة. يف هذ مباألذى    إحلاق   لتجنب   علىى ساقيك مثنيتني
قدميك على األرض وكرر الشيء نفسه مع وضع    أِعدتنفس بعمق. مث    هما حنو اجلذع.سحبايديك وراء ساقيك و من التمدد، اشبك  

 . والظهرين  عضالت الفخذ تعمل هذه الوضعية على متديد  الساق اليسرى.  

 

 ائمة: مامة الناحل تنويعات  على وضعية  

ضغط إل قدر من ال القلب    يتعرض لرئتني. ونتيجة لذلك،  ا  بتوسيع اوأيضوتقوم  إل زايدة طفيفة يف ضغط الدم،  هذه الوضعية  ؤدي  ت
 .حالتك العامة   يفنٍ تحسببعد هذا التمرين خبفة يف اجلسم و ستشعر  ويل.  اجملرى الب  اضطراابت  للوقاية من    . هذا التمرين مفيد أيضا  يصحال
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األرض قدمك اليمىن    تالمس  " ساقك اليسرى حبيثفَّ "لُ مث    ،على الركبة اليسرى(  األمين  الكاحلالوضعية ذاهتا املبينة آنفا  )وضع  ختاذ  قم اب
. ستشعر على األرض  ا  مسطحظهرك    د عضالت الفخذ األمين. أبقِ ي األرض لتمد   علىقدمك اليمىن  ب. اضغط  والقدم منبسطة ابلكامل

قدمك اليمىن على األرض   الوضع األويل. ضع  إلقدميك    الوضعية، وأرجععضالت املعدة إلهناء    مالعمود الفقري. استخد  ابلشد يف 
 .بساقك اليسرى  التمرين  وكرر 

 

 :اجلدار  على الساقني  رفع  

دئ كما هت ،  التوتر  من العمود الفقري    وختلِيص ويسرتخي،    إبصالح نفسه يقوم  اجلسم  جتعل  إذ العديد من املزااي هلذه الوضعية البسيطة:   مثة
 .سهل التصريف الوريدي ت، و سن الدورة الدمويةحت، و أو تشنُّجاهتما  الساقنيو م القدمني  تورُّ من  

يه. كتفك األمين أقرب إل  واجعلجانب جدار،  إل  س  جلايف البداية،    ". على عقب  رأسا  وضعية "الوقوف  نة" من  هييِ "نسخة    ه الوضعيةهذ 
قليال  إل الوراء وضع قدميك   اجلدار، واحننِ   اجته إلمث  على األرض. ضع يديك على األرض  تنيقدميك مسطح  مع إبقاء ركبتيك  مث اثِن  

بعمق. إذا   ن دون إجهاد. تنفسمرحية ابلنسبة لك، لكاثبت على الوضعية ما دامت  إل اجلدار.   كوركيقرِيب  مث  اجلدار،  على    منبسطتني
 قبل البدء يف التمرين. اليوغا    ببساط ممارسةجادة أو  ت األرضية قاسية، غطِيها بسكان

إل وضعية اجللوس. من املستحسن أن  ُعد ،يديك. بعد ذلكواستِعن باجلانب،  إبمالتهما إل ببطء  وقُم ركبتيك إمتام الوضعية، اثِن عند  
ساعدك يمن أجل استعادة الدورة الدموية. س  ضعية هذه الو اختاذ    بعددقيقة واحدة  ل نية أو  عشرين أو ثالثني ثظهرك ملدة    على تستلقي  
 .ذلكعلى    التايل  التمرين

 

 :14م النو وضعية  

متسم ابلسرعة ابلنسبة للشخص الذي يعيش يف إيقاع  و   .والعاطفي  ذهنوال  منه   البدين  ،فعالة لتخفيف مجيع أنواع التوتره الوضعية  هذ 
" على عقب  رأسا  وضعيات "الوقوف  بعد    الوضعية. يتم تنفيذ هذه  البدن   وتعايف للحفاظ على صحة املرء  ة   مهم واحلركة، فإنَّ هذه الوضعية  

جنبيك، اك إل  على ظهرك، ويد   استلق منبسطا    على النحو اآلت:بسيطة  الوضعية الهناية جلسة اليوغا. يتم تنفيذ هذه    ، وعندوتنويعاهتا
تنفس بعمق، تيك متجهتني إل األعلى.  راحاجعل  ر.  أكث  ذلك مرحيا    إذا كان   30أو   سم  20و 15  وابعد بني ساقيك مبا يرتاوح بني
 ابلرتكيز   ختطر لك، قُماألفكار   ظلتإذا   ذهنك متاما .  فريِغكما لو أنه يذوب.    ا ،صبح لينيختيل جسمك  و دون إجهاد. ركز على تنفسك  

ما   أُتيح لكدقيقة، إذا    أربعنيلفرتة أطول، تصل إل    البقاء فيها  ميكنو دقائق كحد أدن.    مسخل مارس هذه الوضعية  ك.  على أنفاس
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بلغ املرء غاية التمرُّس ليلة كاملة )ولكن فقط إذا  نوم   تغن عنقيقة ميكن أن  ممارسة هذه الوضعية ألربعني د الوقت. ويعتقد أن   يكفي من 
 يف أداء هذه الوضعية(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . اخلامتة6

و  أجديدا    شيئا    يف هذا الدليلوا  جد و وأيِي شخص آخر، ممن    واملدافعني عن حقوق اإلنسان   نود أن نتمىن جلميع الناشطني،  النهاية  يف
 وتواصلوا املضي يف الوجهة اليت اخرتمتوها. نرجو لكم التوفيق! بعوا مبادئ حياتكم تَّ ت ظلوا ملتزمني، وأن  تأن  ،  ا  انفع

 : ص كل شيءتلخيِ وها هي ذي أُقصوصة  

 "اجملاذيف"

طريف اجملذاف قرأ كلمة "فكِير"، وعلى . على أحد  ذافالحظ املسافر عالمات على اجمل  الضفة األخرى. ل  ا  إمسافر   ينقل  15نُوت  كان  
 اآلخر قرأ كلمة "افعل". 

 "قال املسافر. "لكن ملاذا؟"،  حقا  لالهتمام ان  مثري   إنَّ جمذاف يك"

 
 رى. ينقل الناس مبركبه من ضفة إل أخ ح الذي هو املراكيب، أي املالَّ تي النُّو  15



يدور حول نفسه القارب    صار ر".  "فكيِ   ذاك الذي ُكتبت عليه كلمة اف واحد فقط،  ذ وبدأ ابستخدام جم   ا . مبتسم  النوتُّ انظر"، أجاب  "
 كحال متاما  ، ول أعُد أن درُت حول نفسي،  انفع لكن ل حيدث شيء  " .  النوتاخلطط"، قال  ، وأضُع  أحياان    رُ نت أفكيِ املوضع ذاته. "كيف  

 ". هذا القارب اآلن

. هذه املرة  . ظلَّ القارب يدور حول نفسه، لكن يف االجتاه املعاكسمث بدَّل النوت اجملذاف مستخدما  ذاك الذي ُكتبت عليه كلمة "افعل"
، غري أنن ظللُت ، ودون أي خطط، فأضعت الكثري من الوقت واجلهد ُقمُت أبفعاٍل دون أن أفكِير  –   "يف أحياٍن أخرى فعلُت العكس

 أضاف النوت. ،  لى أي حال" عأحترك يف دوائر  

ة حتماً التالي  تكون احلركة اف على يساري، ينبغي أن  ذيف كل مرة أستخدم فيها اجملأنه    ال أنسى   لكي هذه العالمات،    كتابةذا قررت  ل"
 ".اف على مييين. هذه هي الطريقة الوحيدة للوصول إىل حيث أريدذبواسطة اجمل


