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 . طبيعتهاهذه هي  ،الحاالت الطارئة دائما بشكل مفاجئتظهر 

 قد تخلق شعور بالضغط والتوتر وقد تعطل مجرى حياتنا االعتيادية،ف

 !فضل مع الوضعأنتعامل بشكل  لكيبه  القيامهنالك ما يمكن  طبعا  لكن 

  

 !!! حصانةلدينا 
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 تعامل مع الوضعال

 
  األهل األعزاء،

 . نحن على علم وثقة بأن هذه االيام يرافقها الكثير من المخاوف والشكوك

 

في حياتنا اليومية، وبالطبع تخفي في طياتها ميزات فريدة من نوعها، والكثير  مومة تحديا  األبوة واألتشكل 

 .  من الصعوبات الممكنة األخرى في حاالت الطوارئ

دوات للتعامل مع حالة الطوارئ الحالية وفقا لإلحتياجات المختلفة التي قد تزويدكم بمجموعة من األبنرغب 

 . طفالكمأيحتاجها 

احد عن اآلخر، كل طفل هو عالم بحد ذاته من القدرات، االمكانيات واالحتياجات، ولهذا أوالدكم يختلفون الو

تعرفون أوالدكم خير معرفة، لكن بإمكاننا أن  هلأنتم األ. و توصية معينة تالئم الجميعأال توجد طريقة 

 .التعاملكيفية جل العمل وأبعض التعليمات والمبادئ من على نضيف ونشدد 
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واالنتقال " غير طبيعي"في وضع " طبيعيين"بأن نشعر 

 .الى العمل

يضا أمن المهم إضفاء الشرعية ، ولهذا "طبيعي"وضع أمني مشابه لما نمر به في هذه االيام ليس بوضع 

مع ذلك، من المهم أن نفهم بأن  .للشعور بالخوف والقلق، ولردود الفعل المختلفة للوضع ألوالدنا ولنا

  .او الفعل لعملمرحلة ااالنتقال ل -ولى، والتي سوف تسمح للخطوة التاليةالشرعية هي الخطوة اال

الضغط والصعوبات والتي يمكن ان تتضخم لدرجة أنها قد تتسبب لنا حالة من بأن نشعر ب" طبيعي"أنه ألمر 

 الشلل ب

دنا على والألكن حدوث مثل هذا الشعور، هو ما سيساعدنا على عدم التوقف هناك، إنما تشجيع أنفسنا و

 . مرحلة العمل االنتقال ل

 حالة" الى " الضغطحالة "التشجيع الذاتي ، سيسمح لنا باالنتقال من مع  في نفس الوقت تقبل الصعوبات 

 ."العمل
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كونوا صبورين تجاه ردود الفعل والتصرفات الغير 

 طبيعية للولد

يشعرون بدرجة معينة من التوتر من حولهم،  يشعر االوالد بالتغييرات في بيئتهم، ولهذا على االرجح بأنهم

 .حتى لو قمتم بكل ما بوسعكم للحفاظ على الهدوء

من المتوقع حتى أن هنالك إحتمال كبير بأن يعبر االوالد عن مشاعرهم أو مخاوفهم عن طريق لهذا، 

عن  واقد توقف مفي كثير من االحيان يعود االوالد الى تبني تصرفات معينة بالرغم من أنه .تصرفات مختلفة

 . القيام بها في السابق

في الدخول الى المجال اآلمن، في اللباس، في مثال:  على ال طرفض التعاون مثل سلوكياتوغالبا ما نشاهد 

 . األكل، في التصرفات اليومية

سيطرة في  كون لديه وأن ي" أن يقول ما لديه"، المكان الذي يستطيع به الطفل السلوكيات  تعتبر تلك 

 . مواجهة عدم اليقين

مع  .من المستحسن أن نواجه االوالد بشكل أقل وأن نكون صبورين أكثرفي هذه االوقات المضطربة، 

 . ذلك، إنتبهوا من أن تخلقوا وضعا  تسمحون به لالوالد بشكل مبالغ به

 . اكاالوالد بحاجة الى حدود ونظام يمكنهم االعتماد عليه، وبدونه سيعانون من القلق واالرتب
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 والدلأل بالنسبة الوالدين كمركز العالم          

في معظم . والد وعي وفهم جزئي فيما يتعلق بالوضع والتهديد الذي نعيشهألا لدىفي الوضع الراهن، 

 . ن يحيالن الى الهدوء والسيطرة، سيستجيب االوالد بردود فعل أكثر إعتداال  ااالحيان، إذا كان الوالد

لهذا من  .د حساسية خاصة للغة جسدكم، لحركات الجسم، تعابير الوجه، وتوترات عضتاتكميولي االوال

 . المهم جدا بأن تنتبهوا ألحاسيسكم وردود فعلكم

كل من المستحسن تكريس بعض دقائق في اليوم لتمارين التنفس لتساعدكم على االسترخاء، التشديد على األ

من المحبذ إطالع أحد . رسة الرياضة وأنشطة االسترخاء االخرىوالنوم بشكل مرتب بأكثر قدر ممكن، مما

حتى لو كنت . خط إستشارة هاتفي، ومشاركتهم همومك، وذلك بعيدا عن أوالدك \االصدقاء \افراد العائلة 

 . تعتقد بأن طفلك ال يفهم ذلك، فهو يشعر ويفهم بطريقته

 . ك على االوالد، سينعكس ذل ةوهادئ ةُمتَّزناحاسيسكم كلما حافظتم على 

 \من المستحسن االمتناع عن الصراخ. في حاالت االنذار حاولوا أن تكونوا ُمركزين وهادئين قدر االمكان

 . رفع الصوت

، وبأن نعلم االوالد بأن اأو عزفه ااإلنذار، ومن الممكن تقليدهصفارة يستحسن أن يتعرف االوالد على 

اب للمجال اآلمن وللعب فيه بشكل دائم بلعبة يحبها الولد بشكل االنذار يشير لنا بأنه قد حان الوقت للذه

حاولوا بأن تكون الغرفة مجهزة مسبقا " وبعدها نعود الى غرفتنا االعتيادية"خاص وتناسب ظروف المكان، 

دوات االبداعية، فقاعات الصابون، البالونات، كتب يحبها االوالد، وراق واألاأل -بعدد من االغراض المناسبة

 . دمى، أو كل أمر آخرال

 

 عن وذلك باألمان، الشعور لنقل حضنهم المستحسن من انذارالوقت الذي يكون فيه  في – الصغار االطفال

 .االطفال يحبها دمى او القماش من حفاضات إستخدام الغناء، \معهم التحدث طريق
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 أحيانا هذا خطر وأحيانا مخيف

 عملما يسمى " أو معها التعامل أجل من المواجهة    فيها يجب والتي  -الخطر حالة  بين التمييز جدا المهم من

  .أخرى إسترخاء أنشطة أو التنفس مثل  داخلي بعمل  القيام فيها يجب والتي  الخوف حالة بين وما ،"خارجي

 لمجالا دخول -خارجي بعمل القيام فيها يجب خطرة، حالة عن نتحدث االنذار، يُسمع عندما -المثال سبيل على

 القيام يجب الخوف نواجه لكي. فقط خوف إنما خطر، يوجد ال من،اآل المجال في نكون عندما بالمقابل،. اآلمن

 شد بتمارين القيام ،ءببط التنفس المثال، سبيل على متزنة، حالة الى نعود لكي أنفسنا ومساعدة داخلي بعمل

 شرح سيظهر يلي فيما... ) االمور من يرهاوغ متوازنة غير أفكار عن للكشف وغيرها للعضالت، وإرخاء

 (.التوازن إلستعادة مساعدتنا بمقدروها أدوات عدة عن مفصل

 الى وجهنايو علينا يحافظ فهو -مهمة وظيفة لذلك لكن االنذار، نسمع ان اللطيف باالمر ليس أنه من الرغم على

 التعامل نحاول أن يمكننا بالخوف الشعورب إستمرينا لو وحتى خطر، أي يوجد ال هنالك اآلمن، للمجال الوصول

 . الطرق بشتى معه

 خوفه يواجه من كل هو شجاع مواجهته، فقط علينا الخوف، على االنتصار على مجبرين لسنا نابأن تذكروا

 .يخاف ال من وليس

 

  والخوف، الخطر بين الفرق والدلأل إشرحوا

 :منهم كل مع تعاملنا في الفرق وخاصة

 آمن مكان في نكون أن الى يؤدي رجيخا عمل -الخطر

 يساعدنا داخلي عمل -الخوف

 التوازن ةدإستعا في
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 جدول يومي للحفاظ على نظام في الحياة

مع . رة البيتاداال شك بأن صفارات االنذار الغير متوقعة  ال تسمح ل بالخروج من البيت، مما ُيصعب إ

يمكن بهذه الطريقة  .كتابته ورسمه برفقة الولد حاولوا وضع جدول يومي، ومن المستحسن ان يتمذلك، 

 . دمج أفراد أخرين من العائلة

حتى لو  .االوالد بحاجة الى الحفاظ على إستمرارية وجدول إعتيادي بقدر االمكانالمبدأ من وراء ذلك بأن 

للعب، وبعدها تأتي الحمام يأتي دائما بعد ساعة ا: لم تكن الساعات ثابتة تماما، ترتيب االمور هو االمر المهم

 . وجبة العشاء وما الى ذلك

 \يستحسن بأن ُنوضح أمر الجدول اليومي لالوالد، يمكن رسم بطاقات وتعليقها في الصالون وفي الملجأ 

 .الغرفة األمنة

التي يمكن أن تنقل جانب  -يمكن أيضا تحضير الفتة خاصة لترتيب االنشطة التي نقوم بها أثناء االنذار

 . عاب وغير مهدد للنشاط المشترك الذي يصبح مؤلوفا بعد تكرارهمشابه لالل
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 ...القليل من األخبار

 ! التقارير االخبارية مخصصة فقط لعينيك وألذنيك

التلفزيون المفتوح كل ساعات اليوم على صوت مرتفع ال يناسب وال يساعد االوالد، إنما كون ليس فقط 

إستمعوا لالخبار  .والتوتر مع تكرار المشاهد وأصوات الضائقةيمكن أن تضر وتضيف المزيد من الضغط 

إستخدامكم للسماعات أو عن طريق قراءة االخبار على الحاسوب، وحافظوا على جرعة  طريق عن

 . منخفضة من التقارير االخبارية والتي من الممكن أن يتعرض لها االوالد

الذي سُيسهل على االوالد الحفاظ على التوازن  من المستحسن الحفاظ في البيت على بيئة هادئة، االمر

 .ويمنع التعرض المفرط

 في مثل هذه االيام الروضة مغلقة،  هنأعليهم أن يعلموا ب

وبأنه بعد ذلك سيتم فتح الروضة من جديد وسيعود 

يستحسن ان نذكر في البيت . الطاقم الى الروضة

اسماء الطاقم واالوالد، ومن الممكن أيضا ان 

 .شغال ابداعيةألهم لوحات او ُنحضر 

ب أن نتذكر بأن االوالد معرضين في جمع ذلك، ي

كل الحاالت لبعض المعلومات وذلك من خالل 

ب ايضا جلهذا ي. المحادثات ما بين افراد العائلة

الحرص بقدر االمكان والحد من هذه المحادثات 

 .وكيفية إدارتها
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 ...لعاب وكل ما يحبونأموسيقى هادئة، 

كثر أن ان نستخدم في البيت طرق تهدئة مثل الموسيقى الهادئة واللطيفة لفترات معينة وبأن نكون يمك

 (.يضا بالهدوءأبأن نتأكد بانهم يشعرون )لردود فعل االوالد  ةحساسي

من المستحسن االصغاء للموسيقى بدون كلمات، . أحيانا يمكن التبديل فيما بينها والقيام بذلك مع االوالد

من المستحسن جعل البيت مكان لطيف اكثر فيما يتعلق كذلك، . من الممكن أن تكون ُمهدئة أكثروالتي 

 . بااللعاب، لكي يكون من االسهل البقاء فيه والقيام باالنشطة

حدى زوايا البيت زاوية الوسائد، الفراش، إيمكن ان نجعل من 

مشة البطانية، وبأن نضع فيها بعض االكسسوارات الناعمة مثل االق

وغيرها من المواد الحسية مثل االسفنج، الفرشاة، وسادة لف وغيرها 

 . كمدوالأوكل ما يخطر في مخيلتكم وبحسب ما يفضل 

الوقت مع الولد  هالمكان الذي تقضي فييمكن ان يكون هذا هو 

سي ممتع  . وتلعبون معه مع خلقكم لنشاط حِّ

  

 إجعلوا من المجال اآلمن غرفة االلعاب
هنالك حاجة الى الدخول والبقاء في المجال اآلمن، لهذا من المحبذ جعله ودي لالسف 

قوموا بوضع بعض االغراض وااللعاب التي يحبها، والتي من  .أكثر واقل تهديدا للولد

إسمحوا له بأن  .الممكن ان يبدي فيها االهتمام والتي تمنحه الشعور باالطمئنان أكثر

يمكن ومن المستحسن ايضا . قول الى داخل الغرفةيختار ويأخذ ما يرغب بقدر المع

يمكن القيام بنشاط مشترك يشمل الرسم، االبداع، التلصيق وكل ما  -تزيين المكان

سُيعزز هذا من . يناسب طفلكم ويناسبكم، ومن تم تعليق إبداعاتكم وحتى إظهارها الفراد العائلة اآلخرين

 . شعور الطفل باإلطمئنان في بيئته
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 تر؟وضع متو

 بعض النصائح لتغيير المزاج

من الممكن ان نكون . البقاء لفترات طويلة في البيت دون إمكانية الخروج ليس باالمر السهل بالنسبة للجميع

 .مبدعين وأن نشجع الولد على القيام بنشاط حيوي مع الحفاظ على سالمته

وج ، ال يفهمون أحيانا لماذا ال يستطيعون الخراالوالد الصغار جدا  

من البيت، وهم غير معتادين على البقاء لفترة طويلة في نفس 

 . المكان

 ةهنالك حاجة الى إيجاد طرق لتفعيلهم داخل البيت لفترات محدود

، انشطة مشتركة تشمل القفز، التدحرج، (دقيقة 10-20)

بعد القيام بنشاط مكثف  .وغيرها من االنشطة الحركية مع الكرة

إنتقال تدريجي لنشاط ُمهدئ، يمكن خفت بكهذا من المهم القيام 

 . االضواء، تهدئة البيئة والحد من الوتيرة تدريجيا

 (. وترخية العضالت تدريجيا ءلتنفس ببطايلي يمكنكم ان تجدوا تعليمات ُمفصلة لتمارين  ما في)

 

اوف بشكل مبالغ مناسبة جدا للحاالت التي يتعرض فيها ابنكم لفيض من االفكار والمخ  -لعاب، كتب، أفتامأ

  .فيه ومثير للقلق

 

يستحسن اللعب مع افراد  -يستحسن التشجيع على إستخدام الفكاهة

 .."مسابقة الفضيحة الكبرى"او " بمسابقة افضل نكتة"العائلة 
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 م الحضن مجددا  ثم الحضن ثالحضن، 

إسمحوا بذلك، في حين . حبةفي هذا الوقت أنتم واالوالد قد تحتاجون أكثر الى اللمس، الشعور بالقرب والم

من المهم جدا البدء وتشجيع التقرب من . عليكم ان تتذكروا بان لكل شخص إحتياج مختلف من اللمس

من الممكن القيام بالتدليك بعد الحمام، لفه  .الولد، وتحضيره لرغبتكم مع إحترام رغباته واحاسيسه

كونوا . لطيف من الولد بحسب عمره وإحتياجاتهبالمنشفة، الرسم على ظهره، حضنه، دغدغته او كل تقارب 

مدركين لالحتياجات المختلفة للولد فيما يتعلق بترتيبات النوم وإستجيبوا للطلبات الخاصة حتى لو كتلك التي 

 .ال تستجيبون لها في االيام العادية

 لكل واحد يوجد وظيفة 

عداد الى أن الوضع قد يستمر وعلينا ان نفكر من مع ذلك، علينا االست. كلنا امل بأن تنتهي هذه الفترة بسرعة

ال توجد جدوى في هدر الموارد  مثل الوقت . حيث التنظيم، التخطيط وتقسيم الموارد بشكل صحيح

 -على إفتراض بإنكم في البيت مع افراد االسرة اآلخرين، بما في ذلك االوالد االكبر سنا  . وإهتمامكم 

واالهتمام بأن يكون لكل فرد إسمحوا ألنفسكم بتوزيع الوظائف 

" لقضاء الوقت"من افراد العائلة نصف ساعة شاغرة في اليوم 

 .بدون اي وظيفة

، على سبيل من المستحسن جدا إعطاء كل ولد وظيفةكذلك، 

إدخال الحيوان اللطيف الى المجال اآلمن، أدخال جوال  -المثال

العائلة أثناء الوالدين الى المجال اآلمن، القيام بنشاط لكل افراد 

الدور ُينتج الشعور بالسيطرة مقابل . المكوث في المجال اآلمن

مهما  ذلكواقع تكون السيطرة فيها محدودة، ولهذا يعتبر 

 .جدا
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 إفسحوا مكان لألحاسيس

يستحسن بأن تشجعوا االوالد على مشاركتكم بافكارهم واحاسيسهم، والشعور بالراحة في طرح االسئلة التي 

 . تزعجهم

تفكرون أنتم أو أوالدكم بافكار متطرفة، بدال من التطرق إليها كحقائق، حاولوا التطرق إليها على عندما 

أنشطة مختلفة  -، وبدال من الغوص فيها، فكروا ما يمكن ان يجعلهم يشعرون افضلكونها أحاسيس حالية

لي سيظهر شرح مفصل كيف يمكن يما في ) .يمكن القيام بها في هذا الوقت قد تساعد في الكثير من الحاالت

لن تنتهي حالة الطوارئ " -عندما يقول طفلكم على سبيل المثال"(. نموذج الخطوات االربعة"القيام بهذا بـ  

باالنتقال والتركيز وهذا فعال ليس بالشعور الجيد، وإسمحوا له اآلن، أبرزوا له بأن هذا ما يشعر به  -ابدا  

 .ال تحاولوا إقناعه بأنه على خطأ .هتمامه اآلنعلى نشاط مناسب يمكن ان يثير إ

-  
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 ،األهل األعزاء

 .أبطال خارقينن تكونوا أعليكم ان تكونوا قدوة ألوالدكم، لكن ليس عليكم 

يضا قلقون، لكنكم تواجهون مخاوفكم، بنفس الطريقة أوالدكم بأنكم أيضا مشاركة أيمكن ومن المستحسن 

على قوتكم قدر  احافظو. نتم أيضا بحاجة من مرة ألخرى لالنتعاشأ. ايضا مواجهتهأالتي يمكنهم هم 

 . االمكان

 .همية كبيرة لتصرفاتكمأتذكروا بأن اوالدكم يشاهدون العالم من خاللكم ولهذا توجد 

نفسكم لكونكم قادرين على العمل والتعامل مع الضغوطات في مثل هذه االوقات الصعبة، وكذلك أإحترموا 

 . تكمايضا ابناء عائل

كونوا متسامحين تجاه انفسكم في االماكن التي تصرفتم فيها بشكل 

 . إنساني

يمكنكم انت أيضا االستعانة ببعض التعليمات ودمجها في حياتكم 

 .اليومية في البيت، نحن نعتقد ونؤمن بأنها قد تخفف عنكم ولو قليال  

 

 مع إستخدامها يمكن وتقنيات طرق  عدة عن شرح يلي فيما

 .اآلمن المجال في مكوثال واثناء لذلك، المناسبة الحاالت وفي اليوم خالل د،االوال
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 أرجوحة حصانة عائلية

المخاوف والقلق، والتي يتعلق بعضها بالوضع االمني  ،الصعوباتيواجه العديد منا  ،في مثل هذه االيام

 . وبعضها ال يتعلق بذلك

 . معها، في الحياة اليومية وفي ساعات الطوارئ للتعامل االدوات والموارد، لجميعنا توجد مع ذلك

 .يمكن ان ُنشبه التوازن ما بين الصعوبات وموارد التعامل معها باالرجوحة أو الميزان

وعلى الطرف ". بالتحديات"وندعوها  -على أحد طرفي االرجوحة توجد كل االمور التي ُتصعب علينا وتتحدانا

 .لوفة لنا لكي نواجه هذه التحدياتامن االدوات والطرق الم اآلخر من االرجوحة يوجد لدينا مجموعة

احد اهداف هذا الكتيب هي تذكيرنا بالموارد والقوى التي لدينا، ولكن ايضا جعلنا نتعرف ونتعلم ادوات جديدة 

 .تساعدنا في مواجهة التحديات

ببطئ بمواجهة التوتر او احينا أفضل طريقة لموازنة االرجوحة هي بإستخدام احدى االدوات، مثل التنفس 

واحيانا نوازن االرجوحة عن طريق إضعاف التحديات والصوبات، على سبيل المثال، النوم . طلب المساعدة

 .مع الطفل في مثل هذه االيام والتي يستصعب فيها النوم لوحده

 

 بناء أرجوحة حصانة عائلية

 إذا كيف يقومون بذلك؟

 : يحضرون مسبقا  

 وما شابه ذلك وديانحجار  \قطع من الخشب \لكرامن الككريات  \حجارة صغيرة

 اقالم حبر \صفحات صغيرة وورق تلصيق

 صحون أو كل فكرة أخرى لبناء ميزان  \سلتين

 .واحد من أفراد العائلة التفكير بصعوبة معينة يواجهها في مثل هذه االيام وكتابتها على  حجركل يطلب من 

 \وبة في البقاء في المجال اآلمن لفترة طويلة، إلغاء المخيم الصيفيالخوف عند سماع االنذار، صع -مثال

اللقاءات االجتماعية بسبب الوضع الراهن، مشاكل إقتصادية بسبب الوضع الراهن وغيرها من  \االحتفاالت

 . موراأل
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كتابة كيفية  ، ويحاولاالداة التي بواسطتها يواجه هذه الصعوبة \كل واحد من افراد العائلة ُيفكر بالطريقة

، التواصل قول النكتطرق لتهدئة الخوف، اللعب،  -مثال. مواجهتها بكلمة واحدة او بكلمتين على حجر آخر

 ...عبر االنترنت

الصعوبات في سلة واحدة،  \كل الحجارة التي ُتمثل التحديات -نضع الصعوبات والتحديات في سلتين مختلفتين

 . نواجهها بها في السلة األخرى وكل الحجارة التي ُتمثل االدوات التي

ن جدا  مشاركة باقي افراد العائلة باالمور التي قمتم بكتابتها، يمكن معا  ايضا إضافة الصعوبات سمن المستح

 . ا بهاهونهلتي تواجا وأدوات المشتركة لجميع افراد العائلة واأل

 

ل فرد من افراد العائلة العديد من كلبالطبع قد الحظتم بأنه من الرغم من الصعوبات والتحديات، يوجد 

 . دوات لمواجهة الوضعالقدرات واأل

 ...كلنا أمل بأنه بعد قراءة هذا الُكتيب وتطبيق الفعاليات المقترحة، يمكنكم إضافة عدة أدوات أخرى لالرجوحة
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 تدريجيا العضالت وترخية شد

 من المستحسن طباعة الشرح، وممارسة التمارين مع باقي افراد العائلة واالصدقاء
على شكل لعبة مسلية، لكن يمكن أيضا فقط شد وترخية مجموعة مختلفة من  ،يمكن القيام بالتمرين كما هو معروض هنا

على )مع تقلص او تمدد أقل قوة مرة واحدة بإحكام والمرة التالية . العضتات في الجسم، كل مجموعة من العضتات مرتين

سبيل المثال، شد قبضتي اليدين، رفع االكتاف، شد عضتات الوجه، شد عضتات البطن، دفع القسم االسفل من العمود 

 .(الفقري بإتجاه ظهر الكرسي، رفع االرجل وفتح اصابع االرجل نحو الخارج والداخل

 

إسندوا ظهركم قليال نحو الخلف، ضعوا . بها بأكبر قدر من الراحةهل إنتم مستعدون للبدأ؟ جدوا الوضعية التي تشعرون 

اآلن أغمضوا أعينكم إذا كنت تشعرون بالراحة عند . قدم على األرض وأجعلوا أيديكم معلقة بشكل حر في الهواءالكفوف 

 .هيا بنا نبدأ. بحاجة للقيام بذلك يمكنكم إغماضها الحقا عندما تشعرون بأنكم. إذا لم يناسبكم االمر، إبقوها مفتوحة. القيام بذلك

 
. اآلن إعصروا نصفي حبة الليمون بقوة. تخيلوا بأن في كل من راحة يديكم يوجد نصف حبة حامض

اآلن . إشعروا بالتوتر في ايديكم واذرعكم أثناء عصركم للحامض. حاولوا عصر الحامض بالكامل

خذوا نصفي حامض آخرين ... م إطالقهمإنتبهوا لحالة العضالت عندما يت. اسقطوا نصفي الحامض

اآلن إسترخوا ودعوا الليمون يسقط من بين . جيد. فقط قليال  . جميل. ايضا، لكن اآلن بإستخدام أقل قوة اواعصروه

 ...يديكم

 

الطرق للقيام بهذا هي  ىحدإنفسنا وموازنة جسدنا، أ تهدئةعندما نكون متوترين ونرغب في 

 .الجسم بشد وترخية كل العضتات في

 .نشعر بأن عضتات جسدنا مشدودة، بعد القيام بالتمارين سنشعر أكثر بالتحرر لم حتى لو

 .لكي ال ننسى وال أي مجموعة من العضتات المهمة

 .الترتيب التالي بحسبننتقل من مرحلة الى أخرى 



 
سي"  "المجال اآلمن الحَّ

 العمل   إلى -االنتقال من الضغط  

 في حاالت الطوارئ 

 هاريس -على إسم كوهين" حوسين"مركز 
 (جمعية ُمسجلة)إنشاء جمعية االوالد المعرضين للخطر 

 
 chosen@hosencenter.org.il:  بريد إلكتروني|   7339339-03: فاكس|  7339304-03: هاتف|  6719958تل ابيب  , أ18شارع أشرمان  –" حوسين"مركز 

 

17 

أرفعوها . مدوا يديكم الى األمام .قطة كستانة يغطيها الفرو ترغب بالتمدداآلن تخيلوا بانكم 

مدوها  الى االعلى . إشعروا بالشد في كتفيكم. من فوقه ونحو الخلفبالكامل . فوق رأسكم

. جيد، قطط، اآلن لنتمدد مجددا  . اآلن دعوا يديكم تسقط مجددا نحو االسفل الى جنبكم. أكثر

إرفعوها فوق راسكم شدوها مجددا  نحو الخلف، شدوها بقوة اآلن . مدوا أذرعكم الى األمام

 .يف أصبحت اكتافكم محررة اكثر اآلنإنتبهوا ك. وها تسقط بسرعةعد

 

ه. من الصعب جدا مضغه .كبير في فمكم( لبان)علكة لديكم  ! بقوة. قوموا بعضَّ

الحظوا كم . فقط دعوا فككم يتدلى بحرية. اآلن إتركوه. إستعينوا بعضالت الرقبة

 . هو لطيف بأن تدعوا فككم يسقط بحرية

ها لكن هذه المرة ليس بقوة ألنه قوموا ب. دعونا نركز مجددا في مضغ العلكة عضِّ

أنتم تمضغون العلكة جيدا بدون أي جهد . جميل.. اآلن لم يعد قاسيا كما كان

انتم تشعرون أفضل فقط من . فقط  دعوا الفكين يتدلوا. اآلن إتركوه مجددا  . خاص

 .تحريرهم ومن انكم لست بحاجة الى محاربة العلكة

 . تحرروا قدر االمكان. على العلكةإنتصرتم . حاولوا إراحة كل جسدكم

 

جميل، . دون إستخدام يديكم احاولوا طرده. تحط على انفكم .ذبابة مزعجةاآلن تأتي 

عدوا انفكم دوا انفكم بقدر االمكان. جَّ  -إنتبهوا عند شدكم لألنف. إسحقوا أنفكم بقوة. جعِّ

عندما تحررون . تقلصونيضا يأهم . الوجنتين، الفم، الجبين والعينين يساعدونكم في ذلك

اآلن . اقمتم بطرده. جميل. انفكم، يتحرر معه باقي اجزاء الوجه وهذا هو إحساس جميل

 . حرروا أنفكم

دوا أنفكم مجددا  . تماما في وسط انفكم. عود مجددا  ت يأوبس، ها ه جعدوا . ااطردوه. جعِّ

. افقط لكي تطروده أنتم على علم بأنه يكفي تجعيد صغير. انفكم، لكن قليال هذه المرة

دعوا . االسترخاءاآلن يمكنكم . يمكنكم تحرير انفكم. جميل، لقد حلق بعيدا  . حافظوا على هذه الوضعية لفترة قصيرة

 .االحساس في وجهكم لطيف، ناعم وهادئ. وجهكم يبقى سلسا ، بدون تجاعيد في اي مكان

 
أنه ال يراكم مستلقين على . هو ذاهبإنه ال يعلم الى اين  .فيل صغير ولطيفاآلن يأتي ! مهال  

ال يوجد لديكم ما يكفي من الوقت . ال تتحركوا. العشب وهو على وشك ان يدوس على بطنكم

شدوا عضالت . شدوا بطنكم  خوفا من ان يدوس عليكم. فقط إستعدوا لذلك. لتمهيد الطريق

 .يمكنكم ان تسترخوا اآلن. خرىيبدو لي بأنه يتجه نحو الجهة األ. إبقوها مشدودة. بطنكم بقوة
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 .األن الشعور افضل بكثير. دعوها ترتخي بقدر ما تقدرون. إسمحوا لعضالتكم باالسترخاء

حولوا بطنكم . إذا داس الفيل عليكم وبطنكم مشدودة، لن يؤلمكم هذا. بقوة. ُشدوا بطنكم. إستعدوا. أوبس، ها هو يعود مجددا  

انتم . يمكنكم ان تسترخوا اآلن بالكامل. أختفى الى غير رجعة. كنكم ان تسترخوا اآلنيم. جميل، أنه يبتعد مجددا  . الى صخرة

إنتبهوا للفرق ما بين البطن المشدود . الكل على ما يرام، يمكنكم ان تشعروا بالراحة وبأن كل شيئ على ما يرام. محميين

 .حسنا، مسترخي وهادئ -هكذا نريد ان نشعر. ىءوالبطن الهاد

حاولوا ان تصلوا  . إدفعوا باصابع قدميكم عميقا في الوحل .حافي القدمين في بركة وحل كبيرةا بانكم واقفين اآلن تخيلو 

إدفعوا نحو االسفل، أبعدوا أصابعك . إستخدموا عضالت الساق للدفع. بإستخدام قدميكم الى أكبر عمق ممكن في بركة الوحل

حرروا ارجلكم اتركوا أصابع . اآلن أخرجوا من بركة الوحل. اصابعكمرجلكم عن بعضها البعض، إشعروا بالوحل يدهس بين 

 .ارجلكم تتحرر واشعروا كم هو جميل بأن تكون متحررا  

 

إدفعوا كفوف . سفلنحو األ نقدميالفي دفع  نساقيالإستعينوا بعضالت . داعبوا الوحل باصابعكم. عودوا الى داخل بركة الوحل

أنه ألحساس جميل بان تكون . رجلكمأواصابع  اساقيكم ا،حرروا راحة قدميكم. خارجا   اآلن أخرجوا. جيد! بقوة. قدميكم

 .انتم تشعرون  بالراحة والدفئ. ال يوجد اي توتر. متحررا  

. اآلن يمكنكم وضع احدى اليدين على البطن التنفس عدة مرات ببطئ. حين لفترة معينةيإسمحوا النفسكم بأن تبقوا مستر

 .قة واحدةإستريحوا لمدة دقي

 

بعد برهة من الزمن ساطلب منكم فتح اعينكم وهذا سيكون نهاية  .دعوا جسدكم يسترخي وإشعروا بكل العضتات التي تحررت

احيانا  قبل ان تهدئوا، عليكم ان تكونوا . مع مرور اليوم تذكروا كم كان االحساس جيدا عندما كنا مسترخين. هذا اللقاء

دواعضالتكم قليال. فعال، كما فعلنا في تمارين اليوممتوترين اكثر مما انتم عليه  جيد . اآلن، وببطئ كبير، إفتحوا اعينكم ومدِّ

 .ابطال األسترخاء اسوف تكونو ،قمتم بعمل جيد. جدا  

 

، من المستحسن التمرن في ساعات الليل، بعد خلودكم الى السرير  أكثر هدوءا   مارسوا التمارين التالية في كل يوم لكي تكونوا

سيساعدكم هذا على التخلص من مخاوفكم ومن التوتر في جسدكم وبالتالي . االضواء مطفئة وال يقوم أي شخص بمضايقتكم

بعد ان تتعلموا الطريقة وتنجحوا في االسترخاء، يمكنكم مساعدة انفسكم في االسترخاء . سيكون من االسهل عليكم الخلود للنوم

فقط تذكروا الليمون، الذبابة، الفيل، العلكة وبركة الوحل، وسوف تسترخوا . اكن األخرىفي المدرسة وايضا في العديد من االم

 . اليوم هو يوم جيد وانتم مستعدين لكي تشعروا متحررين جدا  . أحيانا على الفور

 :فكروا بثتاثة تشبيهات اخرى، والتي عن طريقها يمكنكم ممارسة تقلص وترخية العضتات

 (عصر الحامض، قطة تتمدد، مضغ علكة كبيرة جدا  : على سبيل المثال)

 : ____________________لعضتات األرجل .1

 : ______________________لعضتات الوجه .2

 : _______________________لعضتات البطن .3
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 التنفس ببطئ 

 ما هو التنفس ببطئ؟

يساعد في  فهو. لإلسترخاءليس بوصفة سحرية  ءالتنفس ببط. التنفس ببطئ يدفع الجسم الى التوازن

يجب الحرص على  ءلكي نتنفس ببط .الصعوباتعند الحد من التوتر والعودة الى العمل بشكل افضل 

  .، التنفس بوتيرة تابثة ومريحة لناءشهيق إعتيادي، زفير بطي :تنفيذ المبادئ الثالثة التالية

ال . الهواء الى الداخل بقوة كبيرة التنفس يجب ان يكون بدون أي مجهود، لهذا ال تقوموا بإستنشاق

في حين تمررونه عبر اسنانكم،  ءأخرجوا الهواء ببط. ترفعوا أكتافكم وصدركم عند إستنشاقكم للهواء

أرخوا عضالت البطن ودعوا . غوص بطنكم نحو الداخليفي الوقت الذي تقومون به بذلك ... تسس

اآلن أطلقوا الهواء خارجا . الهواء بطنكم مجددا  سيمأل . أدخلوا الهواء بدون اي مجهود. الهواء يخرج

يمكنكم ان . ركزوا على تنفسكم وإستمروا في التنفس بنفس الطريقة لفترة زمنية معينة... ببطئ، تسس

 . ون فقاعة صابون كبيرة بقدر االمكانئتتخيلوا بأنكم تنش

إذا لم . لهواء بلطافة وبدون جهدإستنشقوا ا. ضعوا إحدى اليدين على البطن في الوقت الذي تتنفسون فيه

اآلن دعوا الهواء يخرج ببطئ عبر . ترفعوا الكتفين والصدر ستشعروا بالهواء يمال بطنكم

إنتبهوا لحركات بطنكم في الوقت الذي . غوص بطنكم نحو الداخليإشعروا كيف ... تسس...اسنانكم

. تفضلون ذلك مم إغماض عينيكم إذا كنتيمكنك. دقائق 3-2دعونا نقوم بذلك لمدة . تستمرون فيه بالتنفس

 .حالة األسترخاء الجديدةبإستمتعوا  

 :قوموا بإجراء مقابلة مع الوالدين

 جسدك؟هل شعرت بأن التنفس ببطئ ساعدك على تهدئة نفسك و 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 هل شعرت بصعوبة معينة؟ إذا أجبت بنعم، ما هي؟ 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 قد يساعدك؟ ءبأي من االوضاع تعتقد بحسب رايك بأن التنفس ببط 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________ 
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 لتوازن االفكار 4 نموذج الخطوات الـ 
 

 تحديد الفكرة التي خطرت على بالنا -1الخطوة الـ 

عادة ما تظهر تلك االفكار على شكل حقيقة جديدة تخطر 

 .على بالنا بدون القدرة على السيطرة على ذلك

. بعد هذه المقولة وضع عتامة سؤال -2الخطوة الـ 

. نفحص في ما إذا كانت تلك الفكرة صحيحة مثل الحقيقة

 هل هي هكذا دائما صحيحة؟

والتي تتطرق الى ما نشعر بالطريقة األكثر مناسبة  نصيغ الجملة مجددا  وتوجيهها للعمل -3الخطوة الـ 

بواقع حقيقي إنما إحساس او فكرة والتي تبدو لنا كأنها  تليس )قع وليس على اإلطالق ابه اآلن في الو

 (.صحيحة اآلن

 فكروا فيما يمكنكم القيام به لكي تشعروا على نحو افضل -4الخطوة الـ 

 :كيف يعمل هذا بالضبط -مثال
 !هذا الوضع لن ينتهي ابدا   – تحديد الفكرة .1
 ?هذا الوضع لن ينتهي ابدا  عتامة سؤال؟  .2

  . أنا خائف اآلن من ان هذا الوضع لن ينتهي ابدا   - د والتوجيه للعملإعادة صياغة من جدي .3
أنا أعلم بأنني محمي . لن اسمح لهذه الفكرة أن تحدد لي مزاجي اآلن -عمل سيساعدني على الشعور على نحو أفضل .4

 .التلفزيوناآلن، وبالرغم من انني قلق سأعود للقيام باالمور التي أحبها مثل اللعب على الحاسوب ومشاهدة 

 

 . و األسوأ، يعني هذا بأنه قد مرت في مخيلتنا فكرة غير جيدةعندما يتغير شعورنا نح

هذه االفكار بتطبيق " معالجة" يجبفكار غير جيدة، أ ببالنافي هذه االيام بالتأكيد قد تخطر 

 -طريقة سهلة وناجعة

 .نموذج الخطوات االربعة
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 :دعونا نتمرن على النموذج

اآلن، بعد ان تعلمنا كيف ُنستخدم الطريقة، تعالوا نحاول التمرن عليها بحسب االفكار التي تخطر على بالنا 

 .في االيام االخيرة

 

التي تمر في بالك وتتسبب بشعورك بالسوء؟ ( المعيقة)ما هي الفكرة السيئة   ..11

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 -أعد صياغة الفكرة مع عتامة سؤال  ..22

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

  -أعد صياغة الجملة كشعور تشعر به اآلن وليس كحقيقة  ..33

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 ي عكس ذلك؟ \ي تشعري به لك\ماذا يمكن ان تقوم -أضف توجيه للعمل  ..44

____________________________________________________________

________________________________________________________ 
 

صحيحة  تفقط، وليس اللحظياالفكار المعيقة تعبر عن شعورنا  :تذكروا

ندعها سنا، لن أمجددا في ر تهامن المهم إعادة صياغ. بالواقع

 .ُتسيطر علينا، وسنحرك انفسنا نحو العمل
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 !تع نحال 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 ":تع نِحتا"مراحل 
 ".وقفت: "أنا اضع فرامل الفكاري الحالية وأعطي نفسي االوامر. أنا آخذ إستراحة توقف -ت

وبعدها  ،ءبعمق وببطدا أنا أشد قبضتي يدي في الوقت الذي آخذ فيه شهيقا واح. ضالتعانا أمرر التركيز للجسم وللـ -ع

إذا كان االمر مناسبا للوضع، اضع ... ) تسس. احرر عضالت قبضتي في الوقت الذي اخرج فيه الهواء خارجا ببطئ

 (. أحدى يدي على البطن

  فس واحد عميق وبعده نفس آخر بطيئ او حتى إتنيننأنا آخذ    -ن

عندما اكون داخل المجال " -واقول لنفسي جملة رئيسية مثل ديث داخليحديث داخلي ُمهدئ انا اتحدث بحأنا أستخدم  -ح

 ". يمكنني التعامل مع هذا"أو ".  اآلمن، أنا في مؤمن

 اريخ،في هذه االيام، حيث يتم تعطيل حياتنا على يد صفارات اإلنذار وسقوط الصو

 قد نشعر بفيض من المشاعر القوية   

 .الخوف، الغضب، القلق، الحزن: مثل

لكي نواجه هذا الفيض من المشاعر، هنالك حاجة الى التوقف وفقط عندها يمكننا العمل بشكل 

 . متزن وصحيح

 ؟!كيف نقوم بهذا؟

 نعمل بحسب المراحل التالية، نتذكرها وفقا للعبارة

 تع نحتا
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مام ومواجهة الوضع بشكل افضل، او ترك االمر والعودة إليه مجددا ومحاولة مواجهته في الاآلن يمكنني التقدم نحو ا -ال

 .وقت الحق

 

 

 هاريس-نعلى إسم كوهي" حوسين" مركزعن 

هاريس هو مركز مهني يتعامل بتعزيز، تطوير، -على اسم كوهين" حوسين"مركز 

إستشارة، تدريبن بحث وتنبؤ في مجال االستعداد وتطوير الحصانة الشخصية، 

كذلك، ُيستخدم المركز لمدرسة لإلرشاد في . العائلية، الجماهيرية والتنظيمية

 .المجاالت المذكورة

لى مبادئ المسؤولية المتبادبة، المسؤولية الشخصية واألُخوة تعتمد برامج المركز ع

 .االنسانية

خبرة في تعزيز، تطوير وتطبيق المشاريع على المستوى " حوسين"لمركز 

 :القطري

 18في " حصانة المدينة" ، مشروع تجريبي 2013حتى  2010ما بين السنوات 

 20مليونان من السكان، ميزانية تقارب الـ ) سلطة مليون

 "تع نحتا"دثة طلب منكم العمل وفقا لـ أخبروا عن حا

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 
 "تع نحتا"خبروا بإختصار كيف شعرتم، وكيف ساعدكم أ

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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الصحة \لتطوير وإنشاء نموذج قطري لالستعداد ولحصانة االنظمة والجماهير في مجال التعلمي، السكان، الصحة( شيكل

طنيةن صناديق المرضى لمكتب الدفاع عن الجبهة، باالشتراك مع المكاتب الحكومية، البنى التحتية الو( العقلية والمعلومات

 .(والمستشفيات

 لعب للحصانة " سنتين إضافتين، مشروع تجريبي لتطوير وتطبيق نموذج ، مخطط ل2013من بداية سنة 

تم تأسيس الصندوق ( جمعية مسجلة)من اجل اصحاب المهن التي تتسبب بالتآكل " دوائر-معغليم"، ضمن صندوق "في العمل

لمهن التي تتسبب ، وبحسب اهدافها تركز فقط على ا(ת"תמ)جمعية الصناعيين، إتحاد العمل ووزارة االقتصاد  على يد

 .يمرر مركز حوسين العشرات من الورشات في المصانه والمؤسسات في انحاء البالد. بالتآكل الجسدي

 

 

وشركائه، والتي تعتمد على النماذج التي ُبنيت على مر السنين، ظهرت " حوسين"المقاالت واالبحاث التي قام بها طاقم مركز 

دة في العالم وتم االعتراف بها من قبل المجتمع المهني والخيري العالمي في المجال وتلقى الصدى في المجالت العلمية الرائ

 (لير وصندوق روكفلر-على سبيل المثال، صندوق فان)

 

 6719958أ، تل ابيب 18شارع اشرمان يوسف 

 7339339-03: فاكس| 7339304-03: هاتف

 chosen@hosencenter.org.il: البريد االلكتروني

 

 -معية االوالد المعرضين للخطرج :للتبرعات

 5403013، جفعات شموئيل 13شارع غوش عتسيون 

 5739642-03:فاكس| 5730130-03: هاتف

 shlomitw@childrenatrisk.org.il: البريد االلكتروني

 

من قانون ضريبة  46كل التبرعات لجمعية االوالد المعرضين للخطر يعترف بها من أجل خصم الضريبة بحسب المادة 

 .الدخل


