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النفس المطمئنة

ي عن الغضب: عن أبي هريرة رضي الله 
ِّ
التخل

الله عليه وسلم:   قال للنبي، صلى 
ً

عنه: أن رجل
أوصني، قال: »ال تغضب«، فردد مراًرا، قال: »ال 

تغضب«؛ رواه البخاري.
إنسان  يوجد  ولن  يوجد،  وال  أبدًا،  يوجد  لم 
تجعلنا  ومواقف  وأحوال  لظروف  يتعرض  ال 
نغضب. إال أن الغضب غير املسيطر عليه يمكن 
عن  فضل  علقاتنا،  في  مشاكل  يخلق  أن 
يؤدي  أن  ويمكن  صحتنا.  على  العديدة  أضراره 
كل ذلك إلى ضغوط أكبر وأكثر ومشاكل إضافية 
أفضل.  نصبح  أن  من  وتمنعنا  حياتنا  تعقد  قد 
بتعلم  االهتمام  علينا  يجب  ملاذا  هذا:  ويفسر 

حسن إدارة مشاعرنا بما فيها إدارة الغضب.
لكن  دائمًا،  يسهل  ال  الغضب  على  التغلب 
نعرف  أن  هي  الغضب  إدارة  في  األولى  الخطوة 
موقف  في  بالغضب  شعورنا  في  تسبب  الذي  ما 
أن  يجب  ماذا  نعرف  أن  علينا  كذلك  معني، 
نفعل عندما نغضب. وَيسُهل ذلك جدًا علينا إذا 
حاولنا ملحظة أنفسنا عندما نشعر باالنزعاج 
 من رفضه 

ً
أو القلق، ونقرر إدارة هذا الشعور بدال

ز 
ِّ
أو انتقاد اآلخر أو اآلخرين كطريقة للتأقلم. رك

أنه  واعرف  تغضب،  وملاذا   متى  ملحظة:  على 
التصرف  وبني  بالغضب  الشعور  بني  فرق  يوجد 

حياله. وبعد ذلك عليك أن تحدد اختياراتك.
في  منا،  كل  أن  نجد  األمر،  في  تدبرنا  إذا 
يمكن  عما  معتقداته  يغير  أن  يمكنه  الحقيقة، 
أن يغضبه )تغيير فهمه ملا يثير غضبه(. ونحن 
املوقف  عن  أكثر  نتعلم  بأن   

ً
فعل ذلك  يمكننا 

تكون  ربما  أنه  أنفسنا  بتذكير  حتى  أو  املحدد 
أن  تخيل  بعد.   نعرفها  ولم  حدثت  أشياء  هناك 
ربما  املرور  في  يزاحمك  الذي  الشخص  هذا 
إلى  نزوله  قبل  حياته  في  ما  مشكلة  يواجه  كان 
بدا  إذا  العيادة.  من  خروجه  قبل  أو  الشارع، 
الوقاحة  أو  العنف  على صديق قديم مرة بعض 
عن  اسأله  الخشونة،  أو  الغلظة  من  شيء  أو 
اللحظة، وحاول  يومه حتى  أحواله وكيف مضى 
إذا كان هناك أشياء ال تعرفها أدت  أن تكتشف 
التمس   .. اصبر  املعتاد.  غير  تصرفه  إلى  به 

الناس  م 
َ
القديم: »أحك العربي  املثل  العذر. يقول 

أعذرهم للناس«.
مثيرات  معرفة  على  التركيز  أيضًا  يمكننا 
أو  عنها  البعد  محاولة  ذلك  وبعد  غضبنا، 
نفسك  وجدت  إذا   :

ً
فمثل أمكن.  كلما  تجنبها 

عند  غضبان  أو  اآلمال  ب  ُمخيَّ أو  ُمحَبطا،  مرة 
اضطرارك ألداء عمل ما بسرعة لتلحق باملوعد، 
امنح نفسك دائمًا فسحة من الوقت بني أعمالك 
أّدى  إذا  )حتى  اليومي  جدولك  على  املختلفة 
القليل من »ال« في بعض الظروف(،  ذلك لقول 
أو تجاهل مثيرات الغضب  إزالة  أو  وحاول طرد 
تلك. إذا حدث ووجدت غضبك ينشأ من التعامل 

أسف،  بدون  عليك،  يتعني  إذًا  ما،  شخص  مع 
الحد من دوره في حياتك، إذا لم تستطع طبعًا 

  .
ً
معالجة الحالة أوال

ي عن الضغائن 
ِّ
من املهم أيضًا أن نتعلم التخل

واألحقاد في حياتنا .. تلك املشاعر السلبية التي 
كلما  حاول،  سابقة.  أيام  أو  يوم  من  معنا  تتبقى 
متمسك  وأنت  صباحًا  تستيقظ  أال  استطعت، 
على  ركز  البارحة.  ليلة  أغضبك  بما  متأثر  أو 
ليس  أنك  ذلك  عنى  إذا  حتى  والعفو،  التسامح 
سيسهل  حياتك.  في  تلعبه  مهم  دور  أي  لديك 
اللحظة  في  دومًا  تعيش  عندما  ذلك  كل  عليك 
الحاضرة. وقبل مغادرة هذه النقطة )الغضب(، 
بوا طاقة الغضب في  يحلو لي دائمًا أن أقول: »سرِّ

مسارب نافعة«. 
مساعدة اآلخرين، والعطاء برضا نفس:  عن 
رسول  أن  عنهما،  الله  رضي  عمر،  بن  عبدالله 
الناس  أحب  قال:«  وسلم،  عليه  الله  صلى  الله، 
ونفهم  نعي  أن  علينا  للناس.«  أنفعهم  الله  إلى 
موصولون  البشر(  بني  )نحن  جميعًا  أننا  جيدًا 
من  تصرف  أو  سلوك  وكل  البعض،  ببعضنا 
قريبني  آخرين  أو  آخر  على  ينعكس  أحدهم 
تتسع  دوائر  عن  عبارة  فالحياة  بعيدين،  أو 
املعاملت  من  وتمتد  تطول  وسلسل  وتتشابك 

في  نكون  وأن  ننمو  أن  جميعًا  نريد 
عن  يتساءلون  كثيرون  لكن  حال،  أحسن 
وأن  النماء  يستطيعون  بها  التي  الكيفية 
أحدهم  يتساءل  يمكن.  ما  أفضل  يكونوا 
 أن أكون أفضل مني اآلن. 

ً
هل أستطيع فعال

ية(. يقول املثل  واإلجابة هي: »نعم« )مدوِّ
 If there is a will, there is a :اإلنجليزي

طريق.   يوجد  الرغبة  توجد  طاملا   way
توجد دائمًا طرق للتحسني. ويقودنا ذلك 
إلى مزيد من األسئلة: ما هي أفضل السبل 
اآلن؟  أنا عليه  مما  أفضل  ألصبح شخصًا 
ما هي أسهل املناهج والطرق التي يمكنني 
هي  وما  أفضل؟  شخصًا  ألصبح  اتباعها 
أن  يجب  التي  الشخصية  املجاالت  أهم 

االعتبار  أوليها عنايتي؟ ومع أخذك في 
تجد  واهتماماتك،  وسعادتك  مصالحك 
السبل  أهم  بعض  القارئ  عزيزي  هنا 

لنصبح جميعًا أشخاصًا أفضل: 

كيف نصبح أشخاصًا أفضل؟ طريق 
النمو

طه عبدالباقي الطوخي
كاتب ومترجم من مصر 
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رها إلى أن يرث الله 
ُّ
اللنهائية في تأثيراتها وتأث

األرض ومن عليها.
اآلخرين  ومساعدة  العطاء  أن  دائمًا  يبدو 
نصبح  كي  جدًا  وواضح  جدًا  جيد  طريق  هو 
في  نفكر  ما  كثيرًا  أننا  ذلك  أفضل،  أشخاصًا 
أولئك  هم  أنهم  على  الطيبني«  »األشخاص 
في  والتضحية  خدمات  تقديم  في  الراغبون 
سبيل آخرين. وهذا، في عقليات كثيرين، هو ما 
فإن  وعليه،   .»

ً
فاضل »شخصا  الشخص  يجعل 

أيضًا  نحن  تجعلنا  أن  لها  يمكن  الطيبة  أفعالنا 
أفضل وذلك بسبب االرتباط الشديد الذي أثبته 

العلم بني اإليثار والعطاء وبني الرفاه العاطفي.
ومساندة  العطاء  أن  الدراسات  ظِهر 

ُ
وت

لحياة  جدًا  مفيدة  أشياء  هي  ودعمهم  اآلخرين 
البال  العاطفية ويمكن أن تعزز من راحة  الفرد 
أن  دراسة  وجدت  فمثل،  ملموسة.  بطريقة 
مرضى الغسيل الكلوي، ومرضى زراعة األعضاء 
وأفراد العائلة الداعمني بالتطوع  ملرضى آخرين 
واإلشباع  الشخصية  نمو  من  بمزيد  شعروا  قد 

العاطفي عند قيامهم بتلك األفعال اإليثارية. 
مرضى  على  أجريت  أخرى  دراسة  وأظهرت 
التصلب املتعدد أن املرضى الذين قدموا الدعم 
 فوائد أكثر 

ً
إلى املرضى األقران قد خبروا فعل

تحسنًا  ذلك  شمل  وقد  أنفسهم،  املرضى  من 
أكثر وضوحًا في الثقة بالنفس والوعي بالذات، 
األعمال  وأداء  واالكتئاب،  الذات،  وتقدير 
حياتهم  أن  الدعم  مقدمو  شعر  وقد  اليومية. 

عمومًا قد تغيرت لألفضل بصورة دراماتيكية. 
العلم  أثبته  عما   

ً
فضل كثيرة،  تجارب  وتدل 

أيضًا، على أن ممارستنا لفضيلة العطاء، يمكن 
رحمة.  أكثر  نصبح  وأن  حياتنا،  في  تسعدنا  أن 
هناك طرق مختلفة وكثيرة جدًا للسلوك اليومي 

املؤدي لكي نصبح أفضل. 
معرفة نقاط القوة الذاتية وتعزيزها:  يفقد 
عندما  الوقت  بمسار  اإلحساس  أحيانًا  املرء 
ارتباط  أو  القيام بعمل ما،  نكون مستغرقني في 
معني، وهو ما يعرف بحالة »التدفق« وهي حالة 
معروفة ملعظمنا. »التدفق« هو ما يحدث للواحد 
 بعمق في ممارسة مهمة ما 

ً
عندما يكون مشغوال

قراءة  أو  جديدة  مهارة  تعلم  في  أو  ما  هواية  أو 
أو كتابة موضوع مهم، أو عندما نكون مشغولني 
التحدي  من  املناسب  املزيج  تتطلب  أنشطة  في 
نحس  بالتحدي  نشعر  عندما  )فنحن  والتمكن 
األشياء  علينا  تسهل  وعندما  مضغوطون،  بأننا 
من  أٍي  وفي   – والزهق(  بامللل  نحس  ربما  كثيرًا 
بني  املناسب  املكان  اكتشافنا  فإن  الحالتني 
طرفي النقيض هذين يتيح لنا »التدفق« بأفضل 

الطرق. 
هذا، ويمكنك التدريب على الوصول إلى حالة 
»التدفق« املفيدة تلك عن طريق القيام بأنشطة 
أو  الرسم  أو  الكتابة  مثل  كثيرًا  وتتنوع  تتعدد 
نظافة  بعملية  القيام  حتى  أو  املوسيقى  عزف 
موضوع  وتعلم  عن  القراءة  أو  لألشياء،  وترتيب 

ر 
ِّ
جديد بهدف تعليمه آلخرين أو العكس، إلخ. فك

في إيجاد حالة »التدفق« املناسبة لك وكثيرًا ما 
أحسن  في  وأنت   ، الله  شاء  إن  نفسك،  ستجد 

حاالتك.
يكون  أن  يمكن  »تدفق«  بحالة  مرورنا  إن 
لنا.  األنسب  هو  ما  نشاطا  أن  على  هامًا  مؤشرًا 
مجال  في  وقوتنا  بتمكننا  معها  حالة نشعر  فهي 
عظيمة  حالة  إلى  الشعور  هذا  ويؤدي  معني، 
هذا  وينعكس  والسعادة.  العاطفية  الصحة  من 
حولنا  من  العالم  باقي  على  أيضًا  جدًا  إيجابيًا 
باستخدامها  اآلخرين  تفيد  أن  يمكن  قوتك  ألن 
في مساعدة الناس بطرق مختلفة، وبذلك تأخذ 
 .. أيضًا  وأسعد  أفضل،  لتصبح شخصًا  طريقك 
والجميل من يصنع الجميل. استخدم ما تجيده، 
واخلق لنفسك حالة »تدفق«، وهذا ما يؤدي إلى 
أن تضع نفسك إن شاء الله في االتجاه الصحيح 

للنمو. 
اسأل    : التغيير«  »مراحل  نموذج  استخدام 
نفسك، إذا تملكت يومًا »العصا السحرية« فماذا 
ملستقبلك؟  تحقيقه  تريد  ماذا  بها؟  فاعل  أنت 
كيف  عن  تراودك  التي  األفكار  مؤقتًا  تجاهل 
صورة  واضح  بشكل  تخّيل  ثم  هناك،  إلى  تصل 
بعد  عليه.  تشتمل  أن  يجب  وما  املثالية  لحياتك 
ن على الورق أو على  ذلك، اقض بضع دقائق لتدوِّ
 .. الكتابة(  هذه  بفائدة  تستهن  )ال  الكمبيوتر 
اكتب التغيرات واألهداف التي تدرجها في هذه 
. ربما يكون ما 

ً
الصورة. كن دقيقًا عما تريده فعل

تريد تغييره أو تحقيقه يبدو لك اآلن غير ممكن. 
ال بأس، اكتبه أيضًا.

سلكه  طريق  اتباع  عليك  يتعني  أنه  تجد  قد 
آخر أو آخرين، ضع خطة لسنة أو خمس أو عشر 
لكن  محكمة،  خطة  تكون  أن  لها  )ليس  سنني 
واألهداف(،  واألماني  بالرغبات  قائمة  مجرد 
في  تتمناه  ما  اعتبارك  في  تأخذ  وعندما 
بأنك  الشعور  على  يساعدك  ذلك  فإن  املستقبل 
كما  املرِهقة،  الحالية  باألوضاع  التصاقًا  أقل 
اختيارات  رؤية  على  أيضًا  يساعدك  أن  يمكن 

أكثر للتغيير.
لكن  التغيير،  على  للتركيز  طرق  عدة  توجد 

إلى  يقود  أن  يمكن  التغيير«  »مراحل  نموذج 
أفضل السبل لتكون شخصًا أفضل، ربما أسهل 
يمكن  النموذج  هذا  كثيرة.  أخرى  طرق  من 
به  تمر  موقف  أي  أو  عقلية  أي  ليناسب  تعديله 
اآلن، وهو إلى ذلك يمكن أن يفيد معظم الناس. 
نموذج نظري  التغيير هذا هو  نموذج مراحل 
تم التوصل إليه عبر سلسلة طويلة من األبحاث 
ِشف من خلله 

ُ
استمرت لعقدين من  الزمان واكت

مراحل  من   )5( بسلسل  يمرون  الناس  أن 
و3.  التفكير،  و2.  التأمل،  يسبق  ما   .1( التغيير: 
اإلعداد، و4. الفعل، ثم 5. االلتزام(، في الطريق 
عن  التوقف  أو  صحية  سلوكيات  اتباع  نحو 

السلوكيات غير الصحية.
هو  هذا،  التغيير  مسار  أجزاء  أهم  أحد  إن 
أنك ال تدفع نفسك للتغيير قبل أن تكون مستعدًا 
وجدت  إذا  تستسلم  أن  لك  وليس  فيه،  للسير 
الشيء  بعض  فالتراجع  أحيانًا،  تتراجع  نفسك 
عملية  أثناء  أحيانًا  متوقع  إنه  بل  به،  مسموح 
أن  يمكن  هذه  التغيير  لخطة  فهمنا  إن  التغيير. 
يساعدنا على أن نصبح أفضل خلل أي طريق 

نختار السير فيه.
نشعر  بأوقات  أحيانًا  نمر   : بالنفس  العناية 
من  نواجه  فيما  التحكم  على  قدرتنا  بعدم  فيها 
أن  الله،  بعون  بالتأكيد،  نستطيع  لكننا  ظروف، 
نتحكم جيدًا في عنايتنا بأنفسنا، وهو ما يمكن 
الضغوط  مستويات  خفض  في  بكفاءة  يؤثر  أن 
كأشخاص  النمو  على  قادرين  ويجعلنا  لدينا، 
بالذات  العناية  الحياة.  تحديات  مواجهة  في 
هي شيء حيوي جدًا لبناء مرونة نفسياتنا عند 
مواجهة مسببات الضغوط التي ال يمكن تجنبها، 

وذلك لعدة أسباب: 
عندما تكون متعبًا جدًا وتأكل بشكل سيئ، أو 
فاألرجح  مرهقًا  أو  منهكًا  تكون  عندما  عمومًا 
ضغوط  مواجهة  في   

ً
انفعاال أكثر  تكون  أن 

الحياة. وربما يصل بك األمر إلى خلق مزيد من 
الرديئة  انفعاالتك  خلل  من  لنفسك  املشاكل 
من  التصرف  من  بدال  املتهورة  واندفاعاتك 

موقف قوة داخلية هادئة.
والعكس بالعكس. فعندما تعتني بنفسك جيدًا 
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النفس المطمئنة
إن  فستستطيع،  ونفسيتك(،  وعقلك  )جسدك 
شاء الله، أن تتجاوب بكفاءة أكبر مع ما يستجد 
على حياتك، وأن تجيد استخدام مواردك التي 
تتمتع بها فعليًا في حياتك الحالية، وتجد نفسك 
من  تقابله  ما  من(  )وبالرغم  خلل  من  تتقدم 
 من مجرد مواجهتها فقط 

ً
تحديات، وذلك بدال

والتغلب عليها.     
نحاول  أن  أيضًا  علينا  أخرى،  ناحية  ومن 
من/  للتخلص  طرق  استخدام  اإلمكان  بقدر 
يساعدنا  الذي  التأمل  مثل  الضغوط،  ومعالجة 
ز على اإلفراج 

ِّ
كثيرًا في التخلي عن الغضب. رك

ه  وجِّ املاضي.  في  أغضبك  بما  تمسكك  عن 
تلقائيًا  ستنسى  وبذلك  اآلن،  تفعل  ملا  انتباهك 
أحداث  أي  اجترار  في  تفكر  ولن  أغضبك،  ما 

سابقة، وبذلك تضع نفسك في املكان اآلمن. 
إن عناية اإلنسان بجسده وعقله ونفسيته وروحه 
يمكن أن تضعه دائمًا في الوضع األمثل للتعامل مع 
املرونة  من  ذلك  يوفره  ملا  مواتية،  غير  أوضاع  أي 
ومواجهة  مع/  التعامل  لحسن  اللزمة  اإلضافية 
كما  عمومًا،  جميعًا  تقابلنا  التي  الحياة  تحديات 
فقط.  أنت  بك  خاصة  تكون  أن  يمكن  التي  تلك 
اتباعها  يمكن  طرق  عدة  الحقيقة  في  وتوجد 
لتساعدنا فيما يختص بالعناية بالذات، وهي تشمل 
أشياء أساسية مثل: النوم، والغذاء، والعلقات مع 

اآلخرين، وضرورة أخذ فترات للراحة.  
االنتباه  جدًا  املهم  من  بالنوم،  يختص  ففيما 
والحالة  النوم  جودة  بني  الشديد  للرتباط 
أو  النوم  قلة  ألن  لإلنسان  والعاطفية  البدنية 
من  بمزيد  الشعور  إذكاء  شأنها  من  رداءته 
الضغوط وعدم القدرة على إيجاد حلول العصف 
قلة  إن  منا.  أًيا  تواجه  التي  للمشاكل  الذهني 
واملؤذية  الضارة  بظللها  تلقي  أن  يمكن  النوم 
وفي  القصير  املدى  على  أيضًا،   أجسامنا  على 
األجل الطويل أيضًا. إن قلة النوم يمكن حتى أن 

تؤثر على أوزان أجسامنا.
القدر  وبنفس  الثاني،  للعنصر  وبالنسبة 
ملا   

ً
كامل انتباهًا  نولي  أن  علينا  األهمية،  من 

الرديء  والغذاء  حاجة  بل  الزائد  فاألكل  نأكل. 
أذى  في  لنا  يتسبب  أن  يمكن  الصحي  وغير 

 .. متعب  بأنه  منا  الواحد  فيشعر  كبير، 
الغرور،  فيصيبه  وممتلئ،  منفوخ 

بمرور  وزنه  زاد  وقد  نفسه  ويجد 
سوية  حياة  نعيش  حتى  الوقت. 
لكن  للوقود،  نحتاج  نحن  ونشطة 
الكائن  ذلك  يهاجمنا  عندما 

قد  بالضغوط  املسمى  البشع 
بل  منقادين  أنفسنا  نجد 
أغذية  تناول  على  متلهفني 
انتباه  دون  صحية  غير 

على  املفيد  ومن  لخطورتها. 
كل حال أن نتذكر دائمًا   أننا 
وإذا  نجوع،  حتى  نأكل  ال  »قوٌم 

أكلنا ال نشبع«.
الثالث  العنصر  عن  أما 

اآلخرين  مع  التواصل  في  االستمرار  وهو 
املرونة  من  بمزيد  للشعور  جدًا  ضروري  فهو 
وللتمكن من الصمود أمام أيًا ما كانت املشاكل 
أصدقاء  وجود  إن  نواجهها.  التي  والتحديات 
في  كثيرًا  يساعدنا  أن  يمكن  حياتنا  في  طيبني 
في  تداهمنا  قد  التي  السلبية  املشاعر  معالجة 
الظروف الصعبة، وكذلك يساعدنا في الوصول 
خلي 

ُ
ن وبذلك  الذهني،  العصف  حلول  إلى 

واملشاكل  والكآبة  والتشاؤم  القلق  من  أذهاننا 
التي يمكن أن تداهمنا في امللّمات. خبرت ذلك 
بنفسي أوائل العام 2019 عندما فاجأتني أزمة 
عن  زائدة  رياضي  نشاط  دفعة  جراء  قلبية 
إجراء  تطلبت  بجلطة  إصابتي  واتضح  الحد، 
فقد  دعامتني،  وتركيب  شرايني  توسيع  عملية 
األهل  واستفسارات  واتصاالت  لزيارات  كان 
في  واملساندة  العون  أكبر  والجيران  واألصدقاء 
وحيدًا  أيام  أربعة   ... الصعبة  الفترة  تلك  تحمل 
مليئة  كئيبة  أخرى  فترة  ثم   .. املركزة  بالعناية 
تعيسة  وتخيلت  والتوتر  التأكد  وعدم  بالقلق 
وأفكار سلبية. األصدقاء يشجعونك ويساندونك 
اإلبقاء  أن  على  أؤكد  لذا  يعينك.  ملا  ويلهمونك 
على التواصل مع اآلخرين هو شيء حيوي للغاية 
تخصيصك  يشكل  قد  لكينونتنا.  جدًا  وهام 
في  تحديًا  هذا  املستمر  للتواصل  اللزم  الوقت 
حد ذاته وخصوصًا عندما تكون حياتك 
إال  باستمرار  مشغولة 
تبذله  جهد  أي  أن 
يستحق.  جهد  هو 
كثيرًا  فأصدقاؤنا 
أشخاصًا  يجعلونا  ما 
يوفرونه  بما  أفضل 
دعم  من  لنا 
وبما  ومساندة 
من  لنا  يقدمونه 
وإرشادات  نصائح 
وأفكار  ومشاركات 

موحية بل وملهمة.
فترات  التوقف/ 
وبنهاية  الراحة: 

بعض  تقضي  أن  للغاية  املهم  من  النقطة،  هذه 
»أحيانًا  أحدهم:  يقول  نفسك.  مع  الوقت 
واألكثر  األهم  العمل  هي  التامة  الراحة  تكون 
إلحاحًا.« ويقول آخر: »عندما ال نقوى على البقاء 
ر 

ّ
نقد ال  أننا  يعني  فهذا  الوقت  لبعض  وحدنا 

اللحد،  إلى  املهد  من  الوحيد  رفيقنا  صحبة 
كتابة  أو  التأمل  في  تقضيه  وقت  ذاتنا.«  وهو  أال 
الرياضي  التمرين  أو  مذكرات،  أو  ملحظات 
التشغيل  إعادة  عروض  مشاهدة  في  حتى  أو 
هذه  وتناسب  البيت.  في  الفيديو(  )مسجلت 
الشخصية  ذوي  األشخاص  باألخص  النصيحة 
بعض  أطول  ألوقات  يحتاجون  فهم  املنطوية 

الشيء ألنفسهم.
علقاتنا  إن   : والعشرة  الصحبة  وحسن  الود 
لنا  وملذا   

ً
ملجأ تشكل  أن  يمكن  اآلخرين  مع 

للبعد عن الضغوط، وبما يساعدنا على أن نكون 
علقاتنا  إن  نفسه.  الوقت  في  أفضل  أشخاصًا 
احتوت  إذا  للتوتر  كبيرًا  مصدرًا  تكون  أن  يمكن 
بشكل  إنهاؤها  تم  نزاعات  أو  تناقضات  على 
جمال  إن  حياتنا.  في  ندوبًا  تركت  أو  منقوص 
الحياة يكمن في قدرتنا على العمل اللزم لنكون 
أفضل،  وأقرباء  أفضل،  أصدقاء  أيضًا  نحن 
يمكن  ما  وهو  أفضل،  وزملء  أفضل،  وجيران 
أشخاصًا  لنكون  الصحيح  االتجاه  في  يضعنا  أن 

أفضل.   
لتحسني  نفعله  ما  إن  أقول  أن  يبقى   <
علقاتنا باآلخرين وتحسني أنفسنا هو أن نتعلم 
نحسن  عندما  النزاعات.  حل  استراتيجيات 
إصغاءنا وفهمنا لوجهة النظر األخرى عند نشوء 
أي خلف، وتعلم تقنيات إدارة الغضب، وكل هذه 
أفضل  نكون  أن  على  تساعدنا  أن  يمكن  األشياء 
من أنفسنا. كما يمكن لها أيضًا أن تقلل من تأثير 
الضغوط في علقاتنا وجعل هذه العلقات أقوى 
الوثيقة  العلقات  أن  القول  عن  وغني  يمكن.  ما 
هذه  ملمارسة  عديدة  فرصًا  توفر  اآلخرين  مع 
املهارات كلما عملنا على تقويتها.  وهكذا يمكننا 
عند  السليم،  التقدير  الفرص  تقدير  أيضًا  
وجودها، واالستفادة منها والتقليل من االنزعاج 

أو االضطراب أو القلق. والله أعلم. 


