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أو  لنفسك  كالمك  ده  مش 
بعضه؟؟؟

ليا  األول  بس  شوية  نتكلم  تعالي 
طلب 

أرني  اللهم  قلبك  من  ربنا  ادعي 
وأرني  اتباعه  وارزقني  حقا  الحق 

الباطل باطال وارزقني اجتنابه...
القصة مش إنك تقري لي وال ألي  

حد القصة إيمانك ولجوؤك لله...
دعيت؟؟

طيب معلش كمان دعوة 
قلبي  غيظ  أذهب  ))اللهم 

وأعذني من الفنت(
الغضب املكبوت..

تصالح  وعدم  رضا  عدم  ده 
داخلي...

اللي  الوحيدة  انت  هو  إيه  جرى 
غلطتي ؟؟

هو انت الوحيدة اللي بتتعلم من 
أخطائها؟

حياته  في  فيه  فينا  واحد  كل 
وردت  دي  عجاف)الكلمة  سنوات 
اسمه  دكتور  وفيه  يوسف  سورة  في 
خالد الحداد استخدمها وعجبتني 

أوي(
حياته  ف  فيه  فينا  واحد  كل 

سنوات ضنك 
سنوات ألم وتعب وحسرة 

و......كل واحد
وندبس  دباسة  نجيب  رأيك  إيه 
ف  حياتك  كشكول  من  ده  امللف 
هنقطعه  وال  هنقفله  مش  بعضه 

..هندبسه...
موجود ومش موجود

ونسميه السنوات العجاف
..الفايدة  ده  الكالم  فايدة  وإيه 

هي إنك تجمدي كده
مريتي  إللي  الوحيدة  انت  مش 

باآلالم  وال بالسنوات العجاف
ده ملف خبراتك 

دبسيه وابقي عليه
ولكن متعيشيش فيه

عيشي بس في نتايجه
بقيتي إيه اتعلمت إيه

لو عارفة اتعلمتي إيه ...تمام رائع 
ولو مش عارفة تعالي نتناقش 

إيه الصفة الوحشة اللي شفتيها 
قلة  املحبة  قلة  الخيانة...  ..الغدر 
وقف  اإلخالص..؟؟؟محدش 

جنبك؟؟؟
اتعلمت إيه؟؟

يبعتلك  وادعيه  بالله  ارتبطي 
الناس )وما يعلم جنود ربك إالهو(

انت فاشلة؟؟

الفشل  ملف  ندبس  تعالي  ماشي 
بالدبابيس ..ونقفله من كل ناحية 

ملف الفشل علمك إيه؟؟؟
إنــــك متــزعقيش ألوالدك 

ومتخسريش اخواتك ؟
طيب تمام 

بس العيال حالتهم وحشة..
ومش  عليك  اللي  اعملي  تمام 

مهم تشوفي نتيجة ازاي!!!!
إنت بتعاملي ربنا وهدفك رضاه 

وهو عالم بهدفك وباللي جواكي 
بس الواحد بيتقطع ليه ..تقطيعه 

هيفيد البشرية بإيه ؟
يبقي بالش يتقطع بقه ..مالهاش 

الزمة
يتوب أحسن ويستغفر وخالص

اللي  الوحشة  والناس  طيب 
بنتعامل معاهم واللي دايما ظاملني؟

الغضب املكبوت..
بقلم: د إيناس

من  نرى  الذي  اإلبرة  ثقب   ... املكبوت  غضبنا 
 ... األمل  وخيبة  والغيظ  اآلالم   .. األمور  خالله 
وفقدان الرغبة في الحياة... وتذكر املاضي... واتهام 

النفس الدائم بالفشل... 
كبرنا ليه ...الدنيا صعبة والناس ميستاهلوش..
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 .. دنيا  الدنيا  بوجودهم  بيهم 
بيهم هي مش جنتنا 

فيها  مؤقتة  حياة  ف  احنا  بيهم 
قصور ونقص

طيب ازاي نعاملهم 
مش من جوة أوي

مش من القلب أوي 
مبنعرفش 

نتعلم
زي ما اتعلمنا البكا

نتعلم منبكيش 
نتعلم ناخد كالمهم من ع الوش

نتعلم منتقطعش 
بيه /وال نموت منه

كلمة كمان 
عن  لي  تحكي  دايما  كانت  أمي 
من  بالها  ي 

ِّ
تخل الست  إن  ضرورة 

نفسها وصحتها
وكنت مش بركز 

دلوقت فعال 
السنني  بصراحة  اقولك  عاوزة 

األربعني اللي عشتهم 
محدش  راحت  لو  الصحة  أيوة 

بيعوضها 
إطالقا 

أرجوك حافظي ع املوجود 
 12 ب  منهم  الفيتامني)الزم 

وحديد وحللي طبعا(
حلوة  )صفحة  الخسسان 

اسمها سنة اللقيمات شوفيها(
االبتسامة 

كله  )مش  املعقول  األكل  أكل 
مقلي ونواشف(

عمل  أي  في  متتهلكي  قبل 
فكري في نفسك قادرة تعمليه؟

مش هيتعبك أوي؟
هترتاحي ازاي 

آخرين..دي  أجل  من  تفني  ال 
مش تضحية 

الزوج اللي مزعلك 
لي  أصلحه  اللهم  ادعي 

واصلحني له 
إنت مطالبة بحجات اعمليها 

ومتأفوريش 
حجات  منك  طلب  الدين 
بيه  ألزمت  انتي  اللي  من  أخف 

نفسك...
استغفري كتير وادعي واقري 

كمان كلمة من قلبي 
ناس كتير مش باعرف تشرح  
هي  عملت البالوي اللي عملتها 
انخفاض  عندهم  ليه....يعني 
بيعرفوا  مش  مشاعري  وعي 

يشرحوا....بيهنجوا

عملت كده ليه 
معرفش

تقومي انت تتجنني 
أل بصي أنا عاوزة أقولك 

إن بيبقي فيه احتياج أو لحظة 
تصرف  خلف  تكمن  ضعف 
عارف  مش  هو  بس  الشخص 

يحكيها...
عشان  نفسك  تي  تموِّ بالش 
نفسه  هو  شخص  دوافع  تفهمي 

مش عارف يقولها 
عنده  فيه  لنفسك  قولي 

احتياج
أو كان عنده ضعف ما

ه خان أو كدب
ّ
خال

أل؟؟؟   
ّ
وال اعرفه  هقدر 

استخير وافكر....
لو عاملة أكلة حلوة 

اللي يقولك حلوة تمام 
اللي ميقولش هي برضه حلوة

وّسعي دايرتك 
اسألي على جيرانك وأهلك 

غالبة  ناس  فعال  زوري 
واقعدي معاهم 

ينفعك  خير  لنفسك  اعملي 
يوم الدين... 

ي قعدتك مع نفسك حلوة
ّ
خل

اشربي حاجة بتحبيها 
خدي فيتامينك

القرآن  ..تدبري  استغفري 
الكريم

انت مهمة أوي والله لنفسك
مش  الناس  أقرب  وحتي 

مهمني أدك لنفسك...
انت مهمة أوي 

ودي مش أنانية لكن توازن 
حبوووك  حواليك  اللي  كل  لو 

وعندهم مغص
يبقي  بالفرحة  هتحسي  مش 
عشان  نفسك  متمرضيش 
وانت  ادوها  لو  ناس  مشاعر 

مريضة مش هتفرحي
كتبتلك من قلبي أوي 
يارب ينفعك بالكالم 

بتحبك  أهوه  واحدة  أديني 
عن بعد.

تعالي ندعي ونبطل شيل هم..
وختاما

الهدوء  علينا  صب  اللهم 
والفهم صًبا صًبا

مركز التدريب 
وتنمية املهارات

1 - مدرسة اإلدمان

2 - األخصائى النفسى األكلينيكى

3 - فن التعامل مع األطفال

4 - فن التعامل مع املراهقني

5 - فن العالقات الزوجية الناجحة

6 - السمنة والعالج النفسى

7 - كيف تحدد مستقبلك وتختار كليتك

8 - كيف تقلع عن التدخني

9 - أخصائى علم النفس العصبى

د. هبة أبو العزائم
01113377766

للحجز واالستعالم:    01111660232

دورات تدريبية
د. جمال ماضى أبو العزائم

بمستشفى


