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النف�س املطمئنة

 أسلوًبا حياتًيا صحًيا
ِّ

تنب
ملزاج  لتصل  الرياضة  بممارسة  قم   -1

سليم.
- ُيحفز التدريب على تنشيط الكيماويات 
والنورابينفرين.  كاإلندروفني  الحيوية 
وقد  باأللم  اإلحساس  من  اإلندروفني  يقلل 
املزاج.  تنظيم  في  والنورابينفرين  يساهم 
للتمرين،  الكيميائية  للتأثيرات  وباإلضافة 
أن  على  نتظمة 

ُ
امل التمرينات  ساعدك 

ُ
ست

تشعر بالرضا عن نفسك.
مرات  خمس  ساعة  نصف  ملدة  تمّرن   -
اآلثار  تظهر  حتى  األقل  على  أسبوعًيا 

اإليجابية للتمارين على حالتك املزاجية.
- لست مضطًرا لاللتحاق بناٍد رياضي أو 
 ما يكون املشي السريع 

ً
عنيِّ مدرًبا، عادة

ُ
أن ت

نشط املواد الكيميائية 
ُ

هو كل ما تحتاجه لت
بجسمك.

2-  اتّبع نظاًما غذائًيا صحًيا منتظًما.
الصحي  الغذائي  النظام  يساهم   -
بعض  لكن  بالعافية،  العام  الشعور  في 
خاص  بشكل  تعمل  واملعادن  الفيتامينات 
فيتامينات  حّسن 

ُ
ت املزاج.  تحسني  على 

من  باألخضر  تزّود  لذلك  املزاج،  من  ب 
أوميجا-3  أحماض  تساعد  الخضراوات 
الدهنية املوجودة في السمك والبيض على 

الحماية من آثار الضغط.
تناول  بالحلويات،  َولعك  ولترضي   -
حوالي ستة وخمسني جراًما من الشكوالتة 
التي  الشكوالتة  أن  ثبت  فقد  اليوم،  في 
تحتوي على 70% من الكاكاو تقلل معدالت 

الكورتيزول وهو هرمون التوتر.
ا.

ً
3 - نم جيد

الشعور  في  تساهم  قد  النوم  فقلة   
تنظيم  على  سلًبا  وتؤثر  باالنزعاج 

طاقتك  من  السليم  النوم  سيزيد  املزاج. 
التوتر.  في  التحكم  على  وسيساعدك 
آلخر  فرد  من  ثلي 

ُ
امل النوم  كمية  تتفاوت 

لكنها تتراوح ما بني السبع والتسع ساعات 
ملعظم البالغني.

أكبر  ساعات  لعدد  النوم  يساعدك  لن 
قد  بل  مزاجك  تحسني  على  عام  بشكل 

ُيشعرك باإلحباط والتعب.
م أن تعيد صياغة أفكارك السلبية.

ّ
4 - تعل

- انتبه عندما تجد حديثك مع نفسك أو 
انهزامية،  أو  مؤذية،  أو  متشائمة،  أفكارك 
الفكرة  أو سلبية. حينها، أعد صياغة هذه 
التفكير  هذا  سيصحح  إيجابي.  قالب  في 
لتكون  أفضل  فرصة  ويعطيك  الخاطئ 

ا وناجًحا.
ً

سعيد
»هذا  بطريقة  تفكر  نفسك  وجدت  إذا   -
ا، لن أستطيع إنهاءه في 

ً
املشروع ضخم جد

كيفية تصبح فى مزاج جيد دائمًا؟
غّير 

ُ
ت أن  بإمكانك  مزاجك.  تفسد  تدعها  ال  لكن  حتمية،  أشياٌء  األمل  وخيبة  اإلحباط 

ن لو ركزت على  تجربتك في الحياة بإضافة بعض التعديالت على سلوكك. ستشعر بالتحسُّ
الشعور بالرضا وفعل كل ما هو إيجابي، فالسعادة قرار. 
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تفكيرك  صياغة  عيد 
ُ

ت أن  حاول  موعده«. 
ل 

ُ
ق ذلك،  من   

ً
بدال للنجاح.  نفسك   

ّ
عد

ُ
لت

هذه  ّسمت 
َ

ق إذا  لكن  تحدًيا،  هذا  »سيكون 
وقتي،  وأدرت  صغيرة  أجزاء  إلى  املهمة 

نجزها«.
ُ
سأ

- إذا انفعل عليك أحد اصدقائك وفكرت 
النظر  »إنه يكرهني«، أعد  في لحظتها في 
لتكون  الجملة  صياغة  أعد  ثم  األمر،  في 
وعلى  شديدة  بضغوطات  يمر  أنه  »أعلم 
وتصرفه،  سلوكه  أبعاد  ُيدرك  ال  األرجح 

هذا الرد ليس له عالقة بي«.
مجهوًدا  لألمور  النظر  إعادة  تتطلب 
تغيير  على  ساعدك 

ُ
ست لكنها  منك،  كبيًرا 

إيجابي  شيء  إلى  نفسك  مع  حديثك 
ومشجع ولطيف.

اجعل السعادة عادة
في  بالرغبة  تشعر  لم  وإن  ابتسم،   -1

ذلك.
املزاج، مع  أثر كبير على  الوجه  لتعبير   -
ذلك  وراء  السبب  يفهمون  ال  العلماء  أن 
كلًيا. َيحث االبتسام على الشعور بالسعادة، 

فابتسم كثيًرا.
اآلخرون.  لك  ابتسم  ابتسمت،  -كلما 
ا، وستصبح 

ً
ن هذا من مزاجك أيض سُيحسِّ

تعامالتك أكثر خفة.
2 - استمع ملوسيقى مبهجة وملهمة.

ن  تحسِّ أن  املرحة  املوسيقى  بإمكان   -
بالصفات  وعيك  تزيد  وأن  مزاجك  من 
حولك.  من  وللبيئة  لآلخرين  اإليجابية 
إلى  باالستماع  يوم  كل  تبدأ  أن  حاول 

موسيقى مبهجة بينما ترتدي مالبسك.
أبِق سماعتك معك لتعطي مزاجك َدفعة 

من وقت آلخر على مدار يومك.

3 - اعثر على هواية تحبها.
ا 

ً
شيئ تفعل  يومًيا  الوقت  بعض  اقِض   

إليه  تتطلع  ا 
ً
شيئ هذا  سيمنحك  به.  تستمع 

وسيوفر لك مهرًبا قصيًرا من الضغط.
هوايات  ابدأ  االستفادة،  من  وملزيد 
قضاء  سيمنحك  الخروج.  منك  تتطلب 

الوقت في الطبيعة مزاًجا إيجابًيا.
4 - مارس اليوجا بشكل منتظم.

 تساعد اليوجا على التحكم في الضغط 
يوم  كل  دقيقة   20 حدد  املزاج.  وتعديل 
ا للراحة 

ً
لتحقق منافع التأمل، واقتطع أوقات

ل إضافي في أوقات الضغط. لتأمُّ
ل للتدريب، لذا كن صبوًرا. - يحتاج التأمُّ

- تأمل في مكاٍن هادئ.
ز على نقطة محورية 

ِّ
- أغلق عينيك أو رك

، كي ال تتشتت بصرًيا.
ً

كلهب شمعة مثال
ز اهتمامك على طريقة تنفسك، إذا 

ِّ
- رك

ُيساعدك  ربما  التشتيت،  من  تعاني  كنت 
شهيقك  بني  ما  الزمنية  الفترة  تعد  أن 

وزفيرك.
جلسات  تحضر  أن  االعتبار  في  ضع   -
ن من أدائك. ربما  حسِّ

ُ
منظمة في التأمل لت

توفر مراكز اليوجا املحلية بعض الجلسات.
 5 - احتفظ بمدونة امتنان.

 اقِض بعض الوقت يومًيا تتعرف فيه على 
األشياء التي تستحق االمتنان، سيساعدك 
وستتمتع  إيجابًيا  سلوكك  يكون  أن  هذا 
بأن  الجيد  بمزاج لطيف، وشارك مزاجك 
تعرض بعضا من تدويناتك على من قاموا 

بتصرفات استحقت أن تكون بمدونتك.
ع شبكاتك االجتماعية. 1- وسِّ

تقديرك  اآلخرين  مع  التواصل  يزيد   
ويساهم  باالنتماء  إحساًسا  ويطّور  لذاتك، 

على  اعمل  بالعافية.  العام  الشعور  فى 
والعائلة  باألصدقاء  عالقاتك  وتقوية  دعم 
ا 

ً
وقت د 

ِّ
حد املنتظم.  التواصل  طريق  عن 

للمكاملات الهاتفية والزيارات كل أسبوع.
األصدقاء  مع  التنزهات  بعض  ب 

ِّ
رت

الطلق  الهواء  في  التمرين  بني  لتجمع 
والتفاعل االجتماعي.

2 - تطّوع لخدمة اآلخرين. 
لذاتك،  تقديرك  من  ذلك  سيعزز   -
عندما  لألمور.  رؤيتك  توسيع  على  ويساعدك 
تخدم  أن  منك  يتطلب  مكان  في  أنك  تدرك 
اآلخرين، سيساعدك ذلك أن تركز على نقاط 

قوتك ومميزاتك، مما ُيحّسن من مزاجك.
في  املحلى  املجتمعي  املركز  مع  تواصل   -
عبر  تطوعية  فرص  عن  ابحث  أو  منطقتك 

اإلنترنت.
3 - انضم لناٍد أو لفريٍق ما.

جديدة،  رياضة  أو  هواية  بني  ما  اجمع   -
ناٍد  إلى  باالنضمام  االجتماعي  والتفاعل 
من  هذا  سيعزز  رياضية.  اتحاد  منظمة  أو 
عن  الناتجة  املنافع  ويوفر  باالنتماء  اإلحساس 
مما  به  تستمتع  شيء  فعل  في  الوقت  قضاء 

ُيحّسن من مزاجك.
املحلية  النوادي  عن  تفاصيل  ستجد 
مع  اإلنترنت،  على  االجتماعية  واملجموعات 

مة.
َّ

نظ
ُ
قائمة باألحداث امل

4 - قم بأفعال خّيرة دون ترتيب.
عد األفعال الطيبة التلقائية طريقة عظيمة 

ُ
- ت

لتحسني مزاجك سريًعا، دون أن تتطلب منك 
كبيرة   

ً
أفعاال تكون  أن  يجب  ال  دائم.  التزام 

بسيطة  بلفتات  القيام  بإمكانك  بالضرورة، 
كشراء قهوة ملن يليك في صف محل القهوة، أو 

إعطاء غدائك لشخص بال مأوى.
اللفتات  من  محدٍد  بعدٍد  بالقيام  التزم   -

الطيبة كل يوم أو أسبوع.
واكتب  به  تقوم  ن كل فعل خيري بسيط  دوِّ  -
ما شعرت به بعدها لتحصل على َدفعة إضافية 

ملزاجك.
أفكار مفيدة

- يساعد أسلوب الحياة الصحي على تحسني 
املزاج من خالل تقليل آثار الضغط.

روك 
ّ
ُيذك أن  واألصدقاء  العائلة  من  اطلب   -

بأن تظل إيجابًيا.
عن  عّبر  سلبي،  بشكل  تفكر  عندما   -
ما  بها  تسعد  بأشياء  ذلك  سيذكرك  امتنانك. 
غير وجهات النظر 

ُ
يجعلك إيجابًيا؛ فسريًعا ما ت

اإليجابية من املزاجات املتشائمة.
تحذيرات

- ال تشارك في محادثات سلبية، حتى ال تؤثر 
على حالتك املزاجية.

صاب 
ُ

ت ال  حتى  والكحول  املخدرات  ب 
ّ
تجن  -

باالكتئاب.


