
"وقفة التأُمل" 

إذا وجدت نفسك تقضي الكثیر من الوقت في القراءة عن فیروس كورونا 

مؤخًرا وال یسعك إال الشعور بالتوتر، لدرجة أنك ال تستطیع أن تكمل حیاة 

 Mindful"طبیعیة كما كنت من قبل، فقد ترغب في تجربة "وقفة تأُمل" أو

 "Stop

ھذه ممارسة ذھنیة بسیطة ومختصرة معترف بھا على نطاق واسع، قد 

تساعدك على تخفیف التوتر وآثاره السلبیة بسرعة، واستعادة السیطرة 

على مزاجك، والتركیز على ما تفعلھ في الوقت الحالي. 

ممارسة "وقفة التأُمل" أو "Mindful Stop" بانتظام قد تعزز بشكل فعال 

قدرتك على التعامل مع الضغوطات واإلضطرابات العاطفیة، یمكنك أن تركز 

على ما یجب علیك القیام بھ على الرغم من وجودك ضمن محیط مربك 

ومزعج. ینصح المبتدئین بالقیام بالتمارین التالیة ثالث مرات في 

الیوم أو القیام بھا كلما شعرت بالحاجة لذلك. 

ھذا التسجیل الصوتي لممارسة التأمل، استخدم خالل مواجھة وباء كورونا 

في مستشفیات ووھان في الصین. لقد قلل بشكل فعال من الضغط الذي یشعر 

بھ المرضى وكذلك الطاقم الطبي، وأوصت بھ لجنة الصحة الوطنیة 

الصینیة رسمًیا. 

شارك د. الني لیو ، المطور االمساعد لھذا المنتج الصوتي ، كخبیر أساسي 

في تطویر وتقییم تسجیل التأمل الصوتي المستخدم في ووھان خالل مواجھة 

وباء فیروس كورونا 

تفاصیل البرنامج: 

تسبب الفیروس التاجي الجدید "كورونا' في تغییرات غیر متوقعة في 

حیاتنا. في مواجھة ھذا المرض المعدي المجھول ، یتعین على العدید منا 

البقاء في المنزل ، وإلغاء خطط السفر واألنشطة ، واالبتعاد مؤقًتا عن 

عائلتنا وأصدقائنا. 

مما یضاعف من ذلك ، قلقنا المستمر بشأن ما إذا كنا أنفسنا أو شخًصا 

نھتم بھ مصاًبا 



یمكن لھذه الشكوك أن تجلب لنا اضطرابات نفسیة وضغوطات متراكمة 

یجب حمایة صحتنا النفسیة خالل ھذا الوقت الھش ، وأثبتت دراسة من 

المجلة الطبیة الموثوقة"“الالنسیت"  ھذه األھمیة 

ما یلي ھو "طریقة المساعدة الذاتیة النفسیة في الوباء" التي أعدتھا Alberta Mind Biotech استنادا إلى دراسة بأثر رجعي 

لـ The Lancet والدراسات األخرى ذات الصلة لمساعدة األشخاص المحتاجین إلدارة اإلجھاد في ھذه الظروف. ستساعدك 

ھذه التقنیة أیًضا على إدارة أنواع الضغط األخرى في مكان العمل و الحیاة الیومیة في المستقبل: 

1. خذ نفًسا عمیقًا 

· استنشق بعمق من خالل األنف ، مع الشعور بتوسع البطن للخارج أثناء ملئھ بالھواء. 

· قم بالزفیر ببطء من خالل الفم ، مع إفراغھ من الرئتین وصوالً إلى قاعدة البطن 

· التنفس بوعي ، تتوسع عضالت الحجاب الحاجز وتتقلص إلى حد كبیر،األمر الذي یدفع حركة تجویف البطن بالكامل ،األمر 

الذي سیثیر إحساسنا بالجسم والوعي بالواقع، ویستنشق المزید من األكسجین، ویطلق اإلجھاد، ویھدئ العواطف ویجعل العقل 

أكثر وضوًحا. 

.٢اقتصر تناول أخبار  الكورونا من مصادر موثوقة وبجرعات أقل 

یرید البشر بطبیعة الحال الكثیر من المعلومات في األوقات العصیبة ، لكن المعلومات الخاطئة و عناوین •

األخبار تضر بشدة بإحساسنا بالسالم الداخلي 

البقاء على اطالع بآخر المستجدات مفید ، ولكن یجب الحد منھ الى ٣ مرات في الیوم •

٣. إجراء مكالمة للتواصل: 

· قم بإجراء مكالمة مع قریب أو صدیق أو شخص موثوق بھ. 

.اتصل صوتیاً أو عبر الفیدیو بشخص یھمك واعرض كیف یمكنك المساعدة 

· المساعدة المتبادلة من شخص آلخر یمكن أن تخفف من الضغط وتكسب شعوًرا باألمان والتحكم. 

٤. افعل شیئًا صغیًرا كل یوم لتجعل نفسك سعید 

· ابحث على شيء یجلب لك السعادة كل یوم 



· فكر في شيء أنت ممتن لھ كل یوم 

· ابحث عن الفرح في األشیاء البسیطة والصغیرة 

٥. ابق على اتصال مع جسمك 

· ابدأ یومك بتمددات بسیطة 

· أشعر بكل أجزاء الجسم 

· التركیز على اإلحساس الجسدي مؤسس ویساعد على التخلص من التوتر الذي یتسبب في القلق 

٦. مارسة تمارین"وقفة التأمل" ثالث مرات في الیوم 

· التأمل یمكن ان یساعد الناس بشكل فعال في تخفیف التوتر 

· یمكنك اتباع الدلیل الصوتي أدناه لممارسة تمارین التأمل 

 

٧. الحفاظ على اإلیقاع األساسي لحیاة صحیة 

· قم بإعداد جدول جدید لنفسك تلتزم بھ یومیًا وأسبوعیًا 

· التزم بنظام غذائي متوازن 

· واظب على الحركة وممارسة الریاضة بطریقة ما 
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