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ﺗظﮭر اﻷﺑﺣﺎث ﻣن ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم أﻧﮫ ﯾﻣﻛﻧك ﺗﺣﺳﯾن ﻋﺎﻓﯾﺗك وﺳﻌﺎدﺗك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﯾﺎم
ﻧﺷﯾطﺎ ،واﺻل اﻟﺗﻌﻠم ،ﻛن ﻣدرﻛﺎ ً
ً
ﺑﺧﻣﺳﺔ أﺷﯾﺎء ﺑﺳﯾطﺔ ﻛﺟزء ﻣن ﺣﯾﺎﺗك اﻟﯾوﻣﯾﺔ :ﺗواﺻل ،ﻛن
وﺳﺎﻋد اﻵﺧرﯾن.
إن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭذه اﻹﺟراءات اﻟﺧﻣﺳﺔ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺎﻋدك ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺷﻛل أﻓﺿل ﻣﻊ اﻟﺗوﺗر
واﻟﻌﯾش أطول ،وأن ﺗﻛون أﻛﺛر ﺳﻌﺎدة وﺻﺣﺔ ،وذﻟك ﺑطرق ﺟﯾدة ﻟك وﻟﻶﺧرﯾن!
وﻟذا ،ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻣدى ﺻﺣﺗك اﻟﺟﯾدة ،وﻣﺎ إذا ﻛﻧت ﺻﻐﯾراً أو ﻛﺑﯾراً ﻓﻲ اﻟﺳن ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻣﻛن
ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻋﻣل  ٥طرق ﻟﻠﻌﺎﻓﯾﺔ .ﻗم ﺑﺈﺟراﺋﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل أو اﻟﻣﻧزل أو
اﻟﻣدرﺳﺔ .إﻧﮭﺎ ﻻ ّ
ﺗﻛﻠف ﺷﯾﺋﺎ ً وأﺳﮭل ﻣﻣﺎ ﺗظن! وإﻟﯾك ﺑﻌض اﻷﻓﻛﺎر ﻟﻠﺑدء:

اﻟﺘﻮاﺻﻞ
ﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟﻧﺎس ﻣن ﺣوﻟك؛ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ أو اﻷﺻدﻗﺎء أو اﻟﺟﯾران أو اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺗﻠﺗﻘﻲ ﺑﮭم،
ﻓﻲ اﻟﻌﻣل أو اﻟﻣدرﺳﺔ أو ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺎﺟرّ .
ﻓﻛر ﻓﻲ ھذه اﻟرواﺑط اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻣﮭﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗك
وإﻗﺿﻲ وﻗﺗﺎ ً ﻓﻲ ﺗطوﯾرھﺎ .إن ﺑﻧﺎء ھذه اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺳﯾدﻋﻣك وﯾﻘوﯾك ﻛل ﯾوم.

ﻛﻦ ﻧﺸﯿﻄًﺎ
ً
ﻧﺷطﺎ .ﻗم ﺑﺎﻟﺧروج ﻣن ﻣﻧزﻟك أو إذھب ﻟﻠﻣﺷﻲ أو اﻟرﻛض .ﻣﺎرس
ﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻠك وﺟﺳﻣك
اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻟرﻗص أو رﻛوب اﻟدراﺟﺔ أو ﻗم ﺑﺑﻌض اﻟﺑﺳﺗﻧﺔ .اﺑﺣث ﻋن ﺷﻲء ﺗﺳﺗﻣﺗﻊ ﺑﮫ وﻗم ﺑﮫ
ﺑﺈﻧﺗظﺎم .ﯾﺟﻌﻠك اﻟﺗﻣرﯾن ﺗﺷﻌر ﺑﺄﻧك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﯾدة وﯾﺳﺎﻋدك ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻔﯾﺔ ذھﻧك.

واﺻﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺟّرب ﺷﯾﺋﺎ ً ﺟدﯾداً أو ﻗم ﺑﺈﻋﺎدة اﻛﺗﺷﺎف ﺷﯾﻰء ﻛﺎن ﯾﺛﯾر اھﺗﻣﺎﻣك ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑقّ .
ﺗﻌﻠم ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺧﯾﺎطﺔ أو
ﻗراءة ﻛﺗﺎب ﺟدﯾد أو اﻹﺳﺗﻣﺎع إﻟﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إذاﻋﻲ أو اﻟﻘﯾﺎم ﺑدور ﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﻌﻣلّ .
ﺗﻌﻠم اﻟﻌزف ﻋﻠﻰ
ﻣﻣﺗﻌﺎ ،وﯾﻣﻛن أن ﯾﻣﻧﺣك ﺷﻌوراً
ً
آﻟﺔ ﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ أو إﻟﺗﺣق ﺑدورة ﻛﻣﺑﯾوﺗر .ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺗﻌﻠم أن ﯾﻛون
ﺑﺎﻹﻧﺟﺎز وﺑﻧﺎء ﺛﻘﺗك ﺑﻧﻔﺳك.

ﻛﻦ ﻣﺪرﻛًﺎ
ﻛن ﻣدرﻛﺎ ً ﻟﻠﻌﺎﻟم ﻣن ﺣوﻟك؛ ﻻﺣظ اﻟﻔﺻول اﻟﻣﺗﻐﯾرة واﻟﻣﻌﺎﻟم اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ واﻟرواﺋﺢ واﻷﺻوات أﺛﻧﺎء ﻗﯾﺎﻣك
ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ .ﻻﺣظ ﻛﯾف ﺗﺷﻌر .ﺟّرب ھذه اﻷﺷﯾﺎء أﺛﻧﺎء اﻟﻣﺷﻲ أو أﺛﻧﺎء ﺗﻧﺎول اﻟﻐداء أو أﺛﻧﺎء اﻧﺗظﺎر
اﻟﻘطﺎر .إن إدراك "ھﻧﺎ واﻵن" ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺎﻋدك ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﮭدوء واﻟﺣد ﻣن اﻟﺗوﺗر.

ﺳﺎﻋﺪ اﻵﺧﺮﯾﻦ
ً
ﻣرﺣﺑﺎ .اﻣﻧﺢ وﻗﺗك ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ
اﻓﻌل ﺷﯾﺋﺎ ً ﻟطﯾﻔﺎ ً ﻟﺻدﯾق أو ﻏرﯾب .أﺷﻛر ﺷﺧص ﻣﺎ أو إﺑﺗﺳم أو ﻗل
أو ﺳﺎﻋد أﺣد اﻟﺟﯾران .إن ﻣﺳﺎﻋدة اﻵﺧرﯾن ﯾﻣﻛن أن ﺗﻣﻧﺣك اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﮭدف واﻹﻧﺗﻣﺎء ،وﺑﻧﺎء اﻟﺻداﻗﺎت
وﺟﻌل ﻣﺟﺗﻣﻌك ﻣﻛﺎﻧﺎ ً أﻓﺿل.
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https://www.youtube.com/channel/UCrSJnWAsl3LAuwFjp6Rwqcg/videos
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