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النف�س املطمئنة

تعامل مع سبب البكاء
التنفس  خالل  من  نفسك  ئ 

ِّ
هد  -  1

العميق.
 قد يكون ذلك صعًبا إذا كنت تنتحب، لكن 
تشهق  لكي  جهدك  قصارى  تبذل  أن  عليك 
واحتفظ  أمكن،  إذا  أنفك  خالل  من  بعمق، 
بنفسك ملدة 7 ثواٍن، ثم ابدأ في الزفير ببطء 
مرات  لخمس  ذلك  وكرر  ثواٍن،   8 مدار  على 
فرط  من  تعاني  قد  بحرارة،  تبكي  كنت  إذا 
كنت  إذا   

ً
خاصة صعبة  تجربة  وهو  التنفس، 

لذلك  القلق،  من  مرتفع  مستوى  من  تعاني 
عليك أن تجرب التنفس العميق لبضع مرات 

على مدار اليوم وعندما تشعر بالتوتر.
أن  يمكنها  الطويلة  العميقة  األنفاس 
التنفس،  فرط  في  التحكم  على  تساعدك 
الدم  تدفق  وزيادة  القلب  ضربات  وتقليل 

خالل الجسم وتقليل التوتر. 
2 - تعّرف على األفكار السلبية والحزينة.
في  تستمر  قد  األحيان  من  عديد  في   
السلبية  األفكار  في  التفكير  الستمرار  البكاء 
من  أفكار  بالك  في  تدور  وقد  والحزينة، 
يقف  أحد  »ال  أو  لألبد..«  تركني  »لقد  قبيل 
أن  اللحظة عليك  إلى جواري اآلن«، في هذه 
التي  شابهها،  وما  األفكار  هذه  على  تتعرف 
تزيد من حالتك سوًءا، لكن التعرف على هذه 
في  التحكم  في  األولى  الخطوة  هو  األفكار 

دموعك وأفكارك.

نفس  في  ذلك  فعل  من  تتمكن  لم  إذا 
التي  األفكار  على  تتعرف  أن  حاول  اللحظة، 
كنت تفكر فيها عند اللحظة التي توقفت فيها 

عن البكاء.
3 - اكتب األفكار التي تثير ضيقك.

 إذا كنت تشعر بالضيق لدرجة تمنعك من 
الكتابة باللغة العربية، يمكنك أن تكتب باللغة 
طريقة  كانت  لو  حتى  طريقة  بأي  أو  العامية 
فوضوية أو غير مرتبة، يمكنك أن تكتب قائمة 
من الجمل غير املكتملة، أو صفحة من كلمة 
مليئة  صفحة  أو  مشاعرك  عن  تعبر  واحدة 
الهدف  مختلفة،  مشاعر  عن  تعبر  بكلمات 
هنا هو أن تخرج هذه األفكار واملشاعر خارج 
ا 

ً
والحق الورق،  على  وتضعها   

ً
قليال عقلك 

يمكنك أن تفكر وتناقش تلك األفكار في وقت 
الحق تكون فيه أكثر هدوًءا.

عبارة  تكتب  أن  يمكنك  املثال،  سبيل  على 
»حزن  أو  إهانة«  خيانة،  »إيذاء،  قبيل  من 
شديد«، وعن طريق كتابة مثل هذه العبارات 
ذلك  يساعدك  أن  يمكن  ضيقك  تثير  التي 
في  لك  تسبب  الذي  الشخص  مناقشة  على 

األذى.  
ت نفسك مادًيا. 

ِّ
4 - شت

لكي تكسر تلك الدائرة من األفكار السلبية، 
شد  طريق  عن  عنها  ذهنك  تشتت  أن  حاول 
على  القبض  طريق  عن  أو  عضالتك  أحد 
على  وضعه  أو  يدك  في  الثلج  من  مكعب 

رقبتك. وقد تساعدك تلك الطريقة إذا عملت 
ا عن 

ً
بشكل مثالي، على تشتيت انتباهك بعيد

تستعيد  لكي  كافية  لفترة  السلبية  األفكار 
تماسكك.

طريق  عن  نفسك  تشتت  أن  يمكن 
يمكنها  التي  املوسيقى  إلى  استمع  املوسيقى، 
املوسيقى  بصحبة  الغناء  جسمك،  ئ 

ِّ
تهد أن 

يمكنه أن يساعدك على التحكم في أنفاسك 
بشكل أفضل والتركيز على أمر مختلف.

أثناء  الطبيعة  مشاهدة   ،
ً

قليال باملشي  قم 
سيل  إيقاف  على  تساعدك  أن  يمكنها  املشي 
قد  البدني  املجهود  أن  كما  السلبية،  األفكار 
يساعدك على استعادة معدل ضربات القلب 

ومعدل التنفسي الطبيعي.
ر من وضعك.  5 - غيِّ

الجسماني  والوضع  الوجهية  التعبيرات 
وإذا  املزاجية،  حالتنا  تشكيل  في  يساهمان 
وجدت نفسك في وضع انهزامي وأنت تشعر 
بالضيق بالفعل، فقد يزيد ذلك من مشاعرك 
السلبية، لذلك عليك أن تحاول تغيير وضعك 
إلى  يديك  وضع  قف  أمكن،  إذا  الجسماني 
تقلد  كأنك  بوجهك  تؤدي  أن  وحاول  جانبك، 
من  تغير  مشابهة  تعبيرات  أو  يزأر  ا 

ً
أسد

حالتك املزاجية.  
التغيير في الوضع الجسماني قد يساعدك 
على كسر دائرة البكاء بقدر كاٍف من الوقت 

لكي تستعيد تماسكك.

كيف تتوقف عن البكاء عندما تشعر بالضيق الشديد

البكاء غريزة طبيعية، إنها أحد األشياء التي نفعلها 
فور والدتنا ونستمّر في فعلها على مدار حياتنا كلها، 
ويمكن للبكاء أن يكون طريقة تواصل للمشاعر بينك 
نوعا  البكاء  اعتبرت  الدراسات  وبني اآلخرين، وبعض 
االجتماعي،   الدعم  إلى  تحتاج  أنك  إلى  اإلشارة  من 

أو  سلوكية  استجابة  بمثابة  البكاء  يكون  وقد 
تفكر  أو  تسمعه  أو  تراه  شيء  تجاه  عاطفية 

حاجة  في  أنك  ا 
ً
أحيان تشعر  وقد  فيه، 

ألن تختلي بنفسك لكي تبكي بحرية 
وقد  طبيعي،  أمر  وهذا  قيود،  بدون 
البكاء  لكن  عالج،  بمثابة  يكون 
ا للجسم، 

ً
الحاد يمكنه أن يكون مرهق

ويزيد من ضربات القلب ومن سرعة 
التنفس، ومن املفهوم أن تحاول التوقف 

ولحسن  بالضيق،  تشعر  عندما  البكاء  عن 
تساعدك  قد  التي  الوسائل  بعض  فهناك  الحظ 

على التوقف عن البكاء.
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ب إرخاء العضالت املتدرج.  6 - جرِّ
مجموعة  بشد  فيها  تقوم  تقنية  وهي 
عضالت معينة في أماكن مختلفة من الجسم، 
وتبدأ بقبض العضالت بأقوى ما يمكنك ملدة 
لتسترخي  تركها  ثم  الشهيق،  ثواٍن مع  خمس 
بسرعة أثناء الزفير، ثم إرخاء الوجه.  اقبض 
ر  كرِّ ثم  لتسترخي،  واتركها  العنق  عضالت 
واليدين  الصدر  عضالت  مع  األمر  نفس 

وهكذا، حتى تصل إلى قدميك.
تمنع  لكي  هذه  االسترخاء  بتمرينات  قم 

التوتر من التراكم.  
على  التعرف  في  تساعدك  التقنية  هذه 
التوتر  من  األكبر  الجزء  تحمل  التي  األماكن 

في جسمك عندما ينتابك بكاء حار.
ر نفسك بأن هذا شيء مؤقت.

ِّ
7 - ذك

 على الرغم من أنك ستشعر بأن ما تمّر به 
هو أمر دائم لن يتغير، حاول أن تذكر نفسك 
أبدية،  ليست  وأنها  ستمّر،  اللحظة  هذه  بأن 
وهذا سيساعدك على أن ترى الصورة األكبر، 

ا هذه اللحظة املفعمة باملشاعر.
ً

متجاوز
البرودة  ألن  البارد،  باملاء  وجهك  انضح 
لك  يتيح  مما  الوقت  لبعض  عقلك  تشتت  قد 

الفرصة لكي تتحكم في تنفسك، كما أن املاء 
بعض  من  التخلص  على  يساعدك  قد  البارد 

آثار البكاء مثل العني املنتفخة.
ر في تجنب البكاء

ِّ
فك

1 - اسأل نفسك إذا كان البكاء يمثل مشكلة 
بالنسبة لك.

الالزم؟  من  أكثر  تبكي  أنك  تشعر  هل   
وقد  ذاتًيا  أمًرا   

ّ
يعد هذا  أن  من  الرغم  على 

املتوسط  في  لكن  آلخر،  شخص  من  يختلف 
الشهر،  في  مرات   5-3 بمعدل  النساء  تبكي 
ويبكي الرجال بمعدل 1-3 مرات في الشهر، 
أو  بالدموع  البكاء  بني  املرات  تلك  وتتراوح 
املتوسطة  النسب  بهذه   

ّ
يعتد وال  االنتحاب، 

إذا كان الشخص يعاني من فقد شخص ما أو 
انتهاء عالقة أو حدث في حياته يجعله يبكي 
بكاءك  أن  شعرت  إذا  لكن  املعتاد،  من  أكثر 
مؤثًرا  أصبح  أنه  أو  السيطرة  خارج  أصبح 
أن  يمكنك  فعندها  وعملك،  حياتك  على 
طريقة  عن  البحث  تسترعي  مشكلة  تعتبرها 

للتعامل معها.
املفعمة  الفترات  هذه  في  املحتمل  من 
نفسك  تجد  أن  البكاء،  ونوبات  باملشاعر 

أو  السلبية  األفكار  من  دائرة  في  مغموًرا 
الحزينة.

ر في السبب الذي يدفعك للبكاء.
ِّ
2 - فك

 إذا كنت تمر بحدث ما في حياتك يسبب 
لك القلق والتوتر، فسيزيد معدل بكائك على 
األرجح، على سبيل املثال، إذا مررت بتجربة 
بفترة  تمر  كنت  أو  عليك  عزيز  شخص  فقد 
انتهاء  على  كان  لو  حتى  سبب،  ألي  حداد 
عالقة مهمة في حياتك، فبالكاء جزء طبيعي 
بعض  في  لكن  املرحلة،  هذه  من  ومفهوم 
األحيان تغمرك الحياة بطريقة تجعلك تبكي 
دون أن تدري على وجه التحديد ما هو السبب 

الذي يدفعك للبكاء.
الزائد  البكاء  يكون  فقد  الحالة،  هذه  في 
من  تعاني  أنك  على  عالمة  الطبيعي  عن 
وإذا  االكتئاب،  أو  القلق  مثل  أكبر،  مشكلة 
أن  دون  املعتاد  من  أكثر  تبكي  أنك  وجدت 
أو  بالحزن  تشعر  أو  السبب،  على  تتعرف 
أو  باأللم  الشعور  في  بدأت  أو  القيمة  انعدام 
مشاكل في التغذية أو النوم، أو بدأت تراودك 
عالمات  تلك  تكون  فقد  انتحارية،  أفكار 
لطبيب  اذهب  باالكتئاب.  إصابتك  على  دالة 

لتعرف خيارات العالج املتاحة.
زك على 

ِّ
ف على األشياء التي تحف 3 - تعرَّ

البكاء.
تدفعك  التي  املواقف  إلى  تنتبه  أن  عليك   
إلى البكاء، واكتبها، متى تبدأ في البكاء؟ هل 
هناك أيام بعينها أو مواقف أو أحداث معينة 
تجعلك تدخل في نوبة بكاء حار؟ هل هذه هي 

األشياء التي تدفعك للبكاء؟
إلى  االستماع  كان  إذا  املثال،  سبيل  على 
بحبيبتك  يذكرك  معينة  موسيقية  فرقة 
إلى  االستماع  تتجنب  أن  عليك  السابقة، 
بها،  تذكرك  التي  املوسيقى  أو  الفرقة  تلك 
الروائح  أو  الصور  على  ينطبق  األمر  ونفس 
هذه  تتجنب  أن  توّد  كنت  فإذا  األماكن،  أو 
بأس  فال  البكاء،  على  تحفزك  التي  األشياء 

من ذلك.
4 - ابدأ في كتابة يومياتك. 

واسأل  تراودك  سلبية  أفكار  أي  اكتب 
ال،  أم  عقالنية  األفكار  تلك  كانت  إذا  نفسك 
ا عليك أن تسأل قيمك وتصوراتك 

ً
وباملثل أيض

ال،  أم  وعقالنية  واقعية  كانت  إذا  ما  املثالية 
من  بنفسك،  ا 

ً
رفيق تكون  أن  عليك  أن  تذكر 

الطرق الجيدة لفعل ذلك هو أن تكتب قائمة 
عليك  بالسعادة،  تشعرك  التي  باإلنجازات 
بمثابة  يومياتك  دفتر  أو  مذكراتك  تعتبر  أن 

سجل لألشياء التي تشعر نحوها باالمتنان.  
يومًيا،  مذكراتك  دفتر  في  تكتب  أن  حاول 
البكاء،  من  مقربة  على  أنك  تشعر  وعندما 
ر نفسك 

ِّ
اقرأ ما كتبته بالفعل قبل ذلك لتذك

بما يجعلك تشعر بالسعادة 

في بعض األحيان يكون التحدث 
للغرباء عن األشياء التي تضايقك 

أسهل من التحدث لألصدقاء


