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 برمجة الجسم: 

  شتليل المريض للد
  (Hyland) باستخدام نموذج هيالند  اف 

 

 

 لمن هذا الدليل؟

الدليل مخصص لألشخاص الذين تم تشخيصهم من قبل طبيبهم بمتالزمة الحساسية 

األلم (. وهذا يشمل المرض  الذين يعانون من Central Sensitivity Syndromeالمركزية )

  
رة طبي ( أو الذينFibromyalgia)العضىل  الليف   يعانون من أعراض غب  مبر

 
 medically) ا

unexplained symptoms كما أنه بالنسبة لألشخاص الذين يعانون من أعراض يشعر .)

الطبيب أنهم قد يستفيدون من برمجة الجسم ألنهم قد يصابون بهذه الحالة. من المهم إبالغ 

ور    أي عالج طتر  ض 
ي. ال تعد برمجة الجسم طبيبك بجميع األعراض ، حتى يمكن البدء ف 

  يصفها طبيبك. يمكن دمجه مع 
 عن األدوية أو العالجات أو العالجات األخرى التى

ً
بديال

 .  العالجات والعالجات الطبية عندما يحتاجها المرض 
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 كيف يتم استخدام هذا الدليل؟

 

ك ماذا تفعل. تعامل مع هذ احات. إنه ال يخبر ا الكتاب يقدم هذا الكتاب معلومات ويقدم اقبى

  كما تفعل مع دليل السفر. اقرأه وقرر ما هو أفضل طريق للت
بالنسبة لك. يتكون هذا  شاف 

 الدليل من أربعة أقسام: 

 

 القسم األول يصف النظرية. • 

  ، باستخدام النظرية • 
  يعط  معلومات حول ما يجب القيام به لتعزيز التعاف 

القسم الثان 

 كدليل. 

  إدارة األعراض. القسم الثالث يقدم المسا• 
 عدة ف 

 القسم الرابع يقدم نصائح حول وضع كل ذلك موضع التنفيذ. • 
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 القسم االول

 

 جة الجسم؟ما ه  برم

  تعتمد عىل نظرية طورها مايكل هايالند )
 Michaelبرمجة الجسم ه  طريقة للتعاف 

Hyland المزمن اإلجهاد (، األستاذ الذي تعاف  من متالزمة (Chronic Fatigue 

Syndrome) يقدم نموذج .Hyland ح  شر
 
 central)لسبب متالزمات الحساسية المركزية  ا

sensitivity syndromes)مثل   
وكيف يمكن عالج  (Fibromyalgia)األلم العضىل  الليف 

 ذلك والحاالت ذات الصلة. 

  الجسم 
تختلف برمجة الجسم عن األساليب السابقة ألنها تستخدم طريقة جديدة للتفكب  ف 

  منطقتك أو قد تجد محتويات 
وكيف يمكن أن يمرض. قد تكون الدورات التدريبية متاحة ف 

 هذا الكتاب مفيدة. 

 

 

 جسد كجهاز كمبيوترال

ا خطأ. مثل الكمبيوتر  ،يشبه الجسم جهاز كمبيوتر ذك  للغاية
 
  يحدث أحيان

، يمكن أن يعان 

  األجهزة
امج (hardware) جسمك من مشاكل ف  . إذا تم فهم الجسم (hardware) والبر

نك ما يمك -هو األجزاء المختلفة من الجسم ( hardware)عىل أنه كمبيوتر ، فإن الجهاز 

نامجؤيتهر  من تعليمات  (hardware) ، مثل العيني   والساقي   والرئتي   والقلب. يتكون البر

نامج  كيفية عمل أجهزة الكمبيوتر   (hardware) يتم إرسالها عبر الجسم. يوجه البر

(hardware) .نامج  . ال يمكن رؤية البر
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 ما هو برنامج التوقف؟

 

(  
الحساسية المركزية متالزمة ( و Fibromyalgiaتنجم متالزمات األلم العضىل  الليف 

(central sensitivity syndromes عن برنامج خاطئ ، برنامج توقف. برنامج اإليقاف )

وس  ئ لفب 
  المكاف 

 بيوتر. يولد برنامج التوقف أعراضكمف 
 
  تمنعك من فعل األشياء.  ا

 

  األشخاص المصابون بمتالزمة 
  يعان 

األلم العضىل  الليف 

(Fibromyalgia) وليس األلم فقطديد من األعراضمن الع ، ،

  تسبب الوالعديد من هذه األعراض 
توقف عن النشاط. يعان 

األشخاص المصابون بمتالزمات الحساسية المركزية 

(central sensitivity syndromesاألخرى أيض ) 
 
من  ا

 العديد من األعراض. 

 

. يمنعك األلم من إ واإلجهاد  يمنعك التعب لحاق من فعل الكثب 

ر بنفسك. يمنعك الغثيان من تناول طعام ضا ر لك. قد الض 

، لكنها مفيدة من وجهة نظر تكون هذه األعراض مزعجة

 جسمك. يمنعونك من القيام بأشياء ضارة. هذه األعراض ه  نتيجة إشارات توقف الجسم. 

 

 أنت بحاجة إليها!  -( تحافظ عىل سالمتك Stop signalsإشارات التوقف ) مالحظة: 

ة من الزمنإذا فشلت   االستجابة إلشارات توقف جسمك، فإن جسمك  ،، عىل مدار فبى
ف 

 يعوضك تدريجي
 
، وبذلك يتكيف. يتكيف جسمك عن طريق تغيب  برامجه بحيث تصبح ا

  "الضاخ بصوت أعىل
". إذا كان شخص ما ال يستمع إشارات التوقف أقوى. يبدأ جسدك ف 

 دث بصوت أعىل! ، فإن االتجاه الطبيع  هو التحإليك
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، رنامج التوقف بإنشاء إشارات توقفيمكن لجسمك الضاخ تطوير "برنامج التوقف". يقوم ب

حتى عندما ال تكون هناك حاجة إلشارات التوقف. برنامج اإليقاف غب  مفيد ويمنعك من 

نامج الخاطئ    يجب عليك فعلها. برنامج التوقف هو البر
، الذي طوره جسمك فعل األشياء التى

الحياة حيث ال تنتج  أسلوبنمط من  -الحياة  أسلوبكطريقة للتعويض عن نمط معي   من 

 .  
وري للتعاف   إشارات التوقف التأثب  المقصود. التخلص من برنامج اإليقاف ض 

 

 

 ما الذي يسبب برنامج التوقف؟

 

  تجعل الناسهناك العديد من ا
  هم، دون خطأ من جانبألسباب المختلفة التى

 ، يستمرون ف 

 العمل وال يستجيبون إلشارات التوقف، ولكن األسباب تنقسم إىل ثالثة أنواع: 

 يستمر الناس أحيان -
 
  العمل بالرغم من أن ما يفعلونه صعب ومتعب وحتى مؤلم.  ا
ف 

امات    تجعل الناس مضطرين لالستمرار. قد تكون البى 
هناك العديد من األسباب التى

امات   العمل.  رعاية طفل أو قريب. قد تكون البى 
قد يكون الفخر بالقيام بعمل  ف 

 ، أو عدم خذل اآلخرين. جيد 

 يضطر الناس أحيان -
 
ئ وال يمك ا   وضع ست 

نهم الهروب. ال يمكن إىل االستمرار ألنهم ف 

 للناس دائم
 
  يعيشونها. اختيار من يعيشون معهم، أو مكان وجودهم ا

 ، أو الحياة التى
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 يرغب الناس أحيان -
 
  االستمرار ألن م ا
. قد يكون ا يفعلونه ممتع أو مثب  أو ناجحف 

  مكان جيد 
. قد يكون هذا الشخص يستمر ذلك الشخص ف  ، ويستمر ألنه أمر مثب 

 بب النجاح. ال يدرك الناس أحيانبس
 
أن أجسامهم أصبحت مرهقة بسبب الضجة  ا

 اإليجابية الناتجة عن األداء الجيد. 

 

ون بشكل خاص لإلصابة بمتالزمات األشخاص الذين يحاولون بذل قصارى جهدهم معرض

شخاص الذين لديهم حس ، األ ية. إن األشخاص الذين يعملون بجد الحساسية المركز 

  إلقاء اللوم عىل أحد لوجود بالمسؤولية
، هم الذين يميلون إىل اإلصابة بهذا المرض. ال ينبع 

هيالند  ، لكن نموذجالمركزية برنامج توقف! ال يوجد سبب واحد لمتالزمات الحساسية

(Hyland) ك بينها جميع  يوضح القاسم المشبى
 
. كل شخص لديه سبب مختلف لالستمرار ا

 عىل الرغم من إشارات التوقف. 
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 القسم الثان 

  
 كيف يمكن استخدام النموذج لتعزيز التشاف 

 

 يضيتم تشغيل برنامج التوقف من خالل نمط الحياة. يتنبأ النموذج أن العالج يتم أ
 
 ا

 يمكنك منع نفسك من أن تزداد سوء، الحياة. من خالل تغيب  نمط حياتكل أسلوب من خال
 
 ا

 وقد تتمكن من عالج نفسك تمام
 
  األعا

ء ألن التحسن يستغرق وقت. التغيب  ف   راض بط 
 
 . ا

 

  األشخاص المصابون بمتالزمات الحساسية المركزية من التعب. من السهل 
يعان 

 -وأنك بحاجة إىل المزيد. لم ينفد جسمك من الطاقة أن تتخيل أن طاقة جسمك قد نفدت 

 ،ويش الفرامل بقوة أكبر الفرامل! سيؤدي القيام بالكثب  من الجهد إىل تشنظام لقد وضع 

 وقليل جد
 
  أن الفرامل ستظل تعمل ببساطة. لك  تتحسن عليك أن تتعلم أن ترفع  ا

مما يعت 

 . وبشكل تدريجر   المكابح برفق

 

 مة إللغاء برنامج اإليقاف: هناك ثالث قواعد عا

 إشارات توقف. يجب أن تكون قادر  افعل أشياء ال تخلق• 
 
عىل تعليم جسدك أن  ا

 سلوكك ال يخلق إشارات توقف. 

 

، فإن من. عندما يكون هناك برنامج توقفعلم جسدك أن العالم مكان جيد وآ• 

 . ء وخطب   الجسد يفش العالم عىل أنه مكان س 
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ئ األلم عند الشعور ب الحركة هو طريقة الجسم لحمايتك من هذا العالم الست 

. تحتاج إىل تعليم جسدك أن العالم آمن.   والخطب 

 

  ادعم برامج جسمك من خالل تحسي   صحة جسمك. ينتشر ب• 
رنامج الجسم ف 

ناك العديد ، وأفضل طريقة لدعمه ه  جعل الجسم كله بصحة جيدة. هجميع أنحاء الجسم

  مرحلة معينة من من الطرق لتحسي   صحتك
، لكن عليك أن تجد الطريقة المناسبة لك ف 

 المرض. 

 

  ظل الظروف المناسبة. بعض الناس يتحسنون. 
  نفسها ف 

 يمكن لألجسام أن تشف 

 

  العثور عىل الظروف المناسبة لرحلة 
  الغرض من هذا الدليل هو مساعدتك ف 

 . التشاف 

 

ئ إشارات توق   فعل األشياء ولكن ال تنشر
 فاستمر ف 

 

 التغيب  

 "التنوع هو نكهة الحياة"

مجة الجسمل وري القيام بأشياء دون تشغيل إشارات التوقف. يعد ابر لقيام ، من الض 

ة طويلة جد  باألشياء لفبى
 
 ا

ً
 عندما تكون مريض ، خاصة

 
 ، طريقة مؤكدة إلطالق إشارات التوقف. ا
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!( إلنتاج إشارات   ذلك البشر
توقف عند تنفيذ  تم تصميم أجسام الحيوانات )بما ف 

ة زمنية. لقد تطورت إشارات التوقف هذه ل سبب ما: فه  تجعلك تغب  ما نشاط ألي فبى

  البيئات الصعبة. القياتفعله، وتشجع الفضول
ء ، والفضول يساعد عىل البقاء ف   

م بأي سر

ات طويلة من الوقت، حتى لو كنت تستمتع به ، سيخلق إشارات توقف. القاعدة البسيطة لفبى

ء ألكبر من ه  ع  
  المرة الواحدة.  30دم القيام بأي سر

 دقيقة ف 

 

 

 نصائح: 

 . ال تجلس لمشاهدة التلفزيون1

 ساعات متتالية. عندما تشاهد

 النشاط أو قم خاول تغيب  التلفزيون 

خاء. إ   مشاهدة باالسبى
ذا كنت ترغب ف 

ر    قسمي    هملف صوِّ
 وسّجله وشاهده ف 

 من الجلسات. عدد  أو أكبر 

 يبدو مختلف ب  من نشاط إىل آخر . التغي2
 
 تمام ا

 
اجعل الجسم يشعر أنه تغيب   - ا

 .  
 حقيفى

لية3 لية . عند القيام باألعمال المب   ، ال تفعل كل ذلك دفعة واحدة. قم باألعمال المب  

ة من ال  وقت ال ُيرجح أن تسبب إشارة توقف، لفبى
ً
، ثم افعل من الوقت دقيقة 30-20، مثال

 شيئ
 
لية عىل سبيل المثال الكنسأو عىل ا -آخر  ا  أو نفض ألقل قم بتغيب  نوع األعمال المب  

 الغبار. 
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  العمل4
ء . ف   

، ابحث عن طرق للنهوض من مكتبك والتجول أو القيام بشر

 مختلف. 

ات 5   يمكن من خاللها فصل مناوبتك بفبى
. ناقش مع صاحب العمل الطرق التى

 . ها من أشكال التغيب   الراحة أو غب 

 قارب، فاضبط مؤقتنت لديك محادثات طويلة مع أحد األ. إذا كا6
 
ح أنه ال  ا واشر

ة.  ات قصب   يمكنك التحدث إال لفبى

 

 اإلجهادوتجنب تقليل 

 ينتج اإلجهاد عندما: 

ة طويلة•   تعمل لفبى

 تفعل شيئا تجده• 

 ، وال يمكنكمحبط

  تريد 
 انجازها تحقيق األهداف التى

 مشورين عنكالناس اآلخرين غب  • 

 ديك مطالب متضاربةل• 

  وقتك
 ف 

د أو الجوع•   تشعر بالبر

 عندما تقوم بنشاط قوي• 

 

  األشخاص المصابون بمتالزمات الحساسية المركزية من العالمات 
 ما يعان 

ً
عادة

 . يتم توعيتهم المرتبطة بالضغط المزمن طويل األمد  )الجسدية( واألعراض البيولوجية
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ء مزعج  
دام مصطلح متالزمة الحساسية لوصف ، وهذا هو سبب استخألي سر

األشخاص الذين يعانون من هذه المتالزمة. يمكن أن تصبح أعراض األشخاص الذين يعانون 

ة من عدم الرا حة. ال يمكن تجنب من متالزمة الحساسية المركزية أسوأ مع الكميات الصغب 

 اإلجهاد تمام
 
م عندما يواجهون ، لكن المرض  يبذلون قصارى جهده، ألنه جزء من الحياةا

 تحديات أقل لنظامهم. 

 

، فلن ت تستمتع بوقتك وال تشعر بالتوتر هناك سوء فهم شائع مفاده أنك إذا كن

  الواقع يظهر 
يختار الناس  -، العديد من األنشطة المجهدة ممتعة جسدك استجابة للتوتر. ف 

  تسبب اإلثارة والضاخ 
هات وركوب الخيل التى األنشطة تسبب هذه  -الذهاب إىل المتب  

 استجابة للتوتر. 

 

 لكثب  عن الحد من اإلجهاد وتجنبه، والكثب  منه متاح مجانلقد كتب ا
 
)انظر عىل  ا

 (.  hyland-http://welldoing.org/author/michaelسبيل المثال: 

 

ن يعانون من متالزمات الحساسية المركزية من المرجح أن ُيظهر األشخاص الذي

  استجابة للضغط تجاه أحد
، لذا من المهم اث ال يفعلها اآلخرونمثل األلم العضىل  الليف 

 معرفة أسباب التوتر وكيفية تجنبه: 

 

. ال تلوم نفسك عىل مرضك. •   
  الماض 

  حدثت ف 
 ال تلوم نفسك عىل األشياء التى

  

http://welldoing.org/author/michael-hyland


16 
 

. ال تحمل ضغ•   
  األذى الذي ينة أترك الماض 

 عانيت منهو تفكر ف 
 
  قدما

 . المض 

 نحو مستقبل أفضل. 

 

، وليس أولئك الذين ن يجعلونك تشعر بالرضا اقِض الوقت مع األشخاص الذي• 

يجعلونك تشعر بالتوتر. اجعل بيئتك بيئة آمنة وسعيدة باختيار المكان الذي تذهب إليه 

  الوقت معه. 
 ومن تقض 

 

 يمكنك إرضاء الجميع تشعر بالذنب عندما تقول ال. ال تعلم كيف تقول "ال". ال • 

، وال يجب أن تحاول ذلك. احتياجاتك ال تقل أهمية عن أي شخص آخر. افعل طوال الوقت

 ما تريد. 

 

 • 
ّ
ير  حاول أل   التبر

تشعر باألسف عىل نفسك. لست بحاجة إىل االستمرار ف 

 .  والتفسب 

 

. يمكن أن تكون التمرينات مفيدة ومجهد  تجنب القيام بأشياء ذات نشاط شديد • 

 ولكن ممارسة الرياضة تشكل ضغوط
 
 جديجب أن يتم إجراؤها بكثافة منخفضة  -ا

 
ات  ا ولفبى

ة.   زمنية قصب 

 

  تنتج مست• 
ها التى ويات عالية من اإلثارة أو تجنب المواقف االجتماعية وغب 

 . . ابحث عن السعادة من خالل البحث عن القناعة وليس اإلثارةصخبال

 

  حياتك. حا• 
ول تجنبه. إذا لم تتمكن من تجنبه، فجرب اكتشف ما هو مرهق ف 

 طرق
 
 لتقليل استجابة جسمك للضغط.  ا
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ء الرئيس  
   الشر

الذي يجب تذكره هو أن الحد من التوتر يتعلق بالخيارات التى

 بة لك ويمكنهيمكنك القيام بها. أنت الشخص الوحيد الذي يمكنه اختيار األفضل بالنس

، ولكن العثور عىل نمط حياة يتم فيه تقليل التوتر ليس باألمر السهل تطبيق هذه الخيارات

بأي حال من األحوال. قد تكون رعاية اآلخرين 

( أمر )ا  ألطفال أو األقارب المسني  
 
 صعب ا

 
بشكل  ا

، فعليك أن . إذا كنت ال تستطيع تجنب التوتر خاص

تحاول إيجاد بعض الوقت الذي يمكنك فيه 

لتخلص من التوتر" من جسدك. يوضح القسم "ا

 التاىل  كيفية القيام بذلك. 

 

 

 علم جسدك أن العالم مكان جيد وآمن

 

خاء العميق  االسبى

 
ُ
ات يومية ت   تنتج عن فبى

ظهر األبحاث أن هناك مجموعة من الفوائد الصحية التى

خاء أو التأمل. تقلل الممارسة ال ، ئاب والقلقمنتظمة من أعراض االكتمنتظمة من االسبى

 وتحسن أداء الجهاز المناع  ونظام الهرمونات واألمعاء. 

 

ات البيولوجية   األشخاص المصابون بمتالزمة الحساسية المركزية من التغب 
 يعان 

ات البيولوجية )الجسدية(  المعروف أنها ناتجة عن اإلجهاد طويل األمد. هذه التغب 
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  حالة يقظة دائ
  أن يكون الجسم ف 

 كما لو أن الجسم يتوقع دائم  -ة ميتسبب ف 
 
 ا

 منك أو حولكاإلجهاد 
 
. يمكن التغلب عىل حالة التأهب المستمر هذه عن أن يكون قريبا

خاء العميق من خالل مجموعة متنوعة من  خاء العميق. يمكن تحقيق االسبى طريق االسبى

خاء العميق بشكل منتظم من ا خاء والتأمل. يقلل االسبى بة الجسم للتوتر. ستجاتقنيات االسبى

 تحدث بشعة. تلن  ه العملية من تخفيف حالة التوتر هذ
 
مثابرة. قد تطلب تو  ستغرق وقتا

  البداية
خاء العميق أسهل. يتذكر الجسد تجد صعوبة ف  ، ولكن بمرور الوقت يصبح االسبى

اجع عن تلك األحداث المجهدة األحداث المجهدة. عىل الرغم من أنه ال يمكنك ك ، إال أنالبى

 .  
  الماض 

  ف 
ها من خالل تعليم جسدك أن العالم مكان آمن للعيش فيه. اترك الماض  تزيل تأثب 

. توقف عن القلق بشأن المستقبل. بهذه الطريقة ستواجه ذاكرة جسدك  ركز عىل الحاض 

  
  وتخلق ذكريات جيدة جديدة للتوتر ف 

نامج الخاطئ بمعلومات جديدة الماض  ، وتواجه البر

 وإيجابية. 

 

  اليوم أن تجد وقتحا
 ول مرتي   ف 

 
خاء العميق  ا   حالة من االسبى

يمكنك فيه الدخول ف 

خاء العميق ي 15-10لمدة    أن جسمك وعقلك مرتاحان تمامدقيقة. االسبى
 عت 

 
. يمكن ا

خاء العميق فقط عندما يشعر باألمان. االسبى  خاء والشعور لجسمك أن يدخل حالة من االسبى

ان مع  باألمان يسب 
 
خاء العميق، سيتعلم جسمك تدريجيخالل ال. من ا  تجارب المنتظمة لالسبى

 
 ا

خاء    يمكن أن تنتج االسبى
أن العالم مكان آمن. هناك العديد من التقنيات المختلفة التى

 العميق. 
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  وتشمل الطرق التالية: 

 تكرار الكلمات• 

 تنبيه الذهن التأمل• 

 مسح الجسم• 

عالج ال، )مثل، العالج بالتعاطف مع الذاتور اإليجابية الموجهة للذات الص• 

 االمتنان(. ب

 التصور• 

  تجد 
يفضل األشخاص المختلفون تقنيات مختلفة. األساليب األكبر فعالية ه  التى

  القيام بها. 
 أسهل ف 

 يمكن ممارسة كل من األساليب الخمسة بطرق مختلفة: 

 تكرار الكلمات: 

الكلمة أو مجموعة   قول نفسهذه ه  أبسط تقنية لالستخدام. إنه ينطوي عىل

 الكلمات مرار 
 
 وتكرار  ا

 
ات يشغل العقل ولذا فهو غب  قادر، عىل . إن تكرار كلمة أو مجموعة كلما

  نفس الوقت. هذا يساسبيل المثال
  ف 

  الماض 
عد العقل عىل أن يصبح ، القلق أو التفكب  ف 

 أكبر هدوء
 
 . ا

 هناك عدة طرق للقيام بذلك ، مثل: 

  رأسك.  543215432154321عد• 
 مرات ومرات ف 
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  شيئ• 
 ابحث عن كلمة تعت 

 
 لطيف ا

 
 بالنسبة لك وقلها مرار  ا

 
 وتكرار  ا

 
  رأسك.  ا
 ف 

خاء مرار •    كرر كلمة لها خصائص تساعد عىل االسبى
 
 وتكرار  ا

 
، مثل كلمة "الهدوء" أو ا

 كلمة "السالم". 

خيوتكررها فقط عندما تكون م اختلق كلمة تحتفظ بها لنفسك فقط•   سبى
 
وفقط  ا

خاء.   عندما تشعر بالحاجة إىل االسبى

 

 تركب   كامل للذهن

تتضمن هذه التقنية االنتباه لجسمك أو مشاعرك أو محيطك. فقط راقب ما 

 هناك عدة طرق لتكون يقظيحدث: ال تحكم عليه. 
 
 : ا

 

 -ركز عقلك عىل التنفس • 

 . ببطء  تتنفسوأنت الحظ نفسك 

وات من ركز عقلك عىل مكانك واألص• 

 حولك. 

 أين أنت.  وحضورك إدراك الوجود • 

  ركز عقلك عىل األفكا• 
ر الموجودة ف 

 ، راقب مشاعرك. رأسك. راقب أفكارك
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ء حيالهم. فقط را  
 ، دون حكم. قب نفسكال تحاول أن تفعل أي سر

 

 • .
 
 حاول أن تفرغ عقلك من كل األفكار وتصبح واعيا

 

  "مراقبة نفس يجد 
دون الشعور بعدم االرتياح. إذا واجهت  "هبعض الناس صعوبة ف 

 آخر من أشكال اال 
ً
خاء. ولكن إذا وجدت أنه مفيد، فيمكن أيضهذا ، فجرب شكال  سبى

 
التعامل  ا

  )مع 
ء تفعله طوال  عىل أنه (mindfulnessتمرين التيقظ الذهت   

الوقت. الهدف هو سر

  الحاض  
  العيش ف 

. عش ف   
  ذكريات الماض 

 من التفكب  ف 
ً
 من إجراء ، بدل

ً
الحاض  بدل

 من 
ً
  محادثات خيالية للمستقبل. الهدف هو "أن تكون" بدل

  ف 
"أن تفعل". عندما تمشر

  واألشخاص من حولك. ال تجري تلك المحادثة الخيالية مع شخص الشارع
، انظر إىل المبان 

 ما! 

عىل قطعة من الورق دون محاولة تكوين  تلوينالتمارين الجيدة الرسم أو ال من

ورة. ركز فقط عىل عمل خطوط مستقيمة أو متموجة عىل قطعة من الورق أو وضع نقاط ص

، وصنع والعمل فقط استمتع بالممارسة -بدو عليه . ال تقلق بشأن الشكل الذي ياأللوانمن 

 بأي نوع من العالمات يبدو مناس
 
ء.  ا  

 دون محاولة تحقيق أي سر

 

 عندما ترسم خط
 
  اعتبارك قيامك ، ركز عىل كيفية عىل الورقة ا

رسم الخط. ضع ف 

 - األلوان، ركز عىل الشعور بوضع نقاط من عىل الورق األلوانبالرسم. عند وضع نقاط من 

 ، لن يستمتع الجميع بالرسم وحاول االستمتاع بها. بالطبع
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، طالما أنك ه يمكنك االستمتاع بأبسط األشياء لكن الغرض من التمرين هو إظهار أن

 ، فجّرب ذلك! يمكن  التلوينعله. إذا كنت تستمتع بالرسم أو تركز عىل ما تف
ً
عندما كنت طفال

اء كتب التلوين للبالغ   تيي   لمساعدة األشخاص عىل تنمية الشر
أفاد بعض  - قظ الذهت 

 المرض  أنهم يجدونها مفيدة. 

 

 مسح الجسم

كب   عىل أجزاء مختلفة من الجسم وإرخاء كل جزء بدو   ره. تتضمن هذه التقنية البى

أكبر مفتوحة و  يناستلق عىل األرض مع وضع يديك بجانبك )يمكن أن تكون اليد

خاء التام. ركز عىل أصابع اليد اليمت  راحة( ، أو اجلس عىل كرس  مريــــح حيث يمكنك االسبى

خاء. ركز عىل شعر بالراحة. ثم انقل ومارس ذلك حتى تبدأ ت، اليد بأكملها  واشعر باالسبى

خاء. اآلنبا انتباهك إىل ذراعك ، ركز عىل اليد اليشى ثم الذراع. استمر لكامل واشعر باالسبى

  بدوره. 
خ  كب   عىل أجزاء مختلفة من الجسم واترك كل جزء يسبى   البى

 ف 

 

خ تال    التخىل   -توتر ثم اسبى
خاء يعت  خاء فقط. االسبى )جسمك  من األفضل االسبى

  األرض أو عىل . هناك طريقة جيدة لتصور ذلك وه  تمرتاح وعقلك مرتاح(
خيل أنك تغرق ف 

 .  الكرس 
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 الصور اإليجابية الموجهة ذاتي
 
 ا

 

خاء والتجربة العاطفية اإليجابية.   تجمع هذه التقنية بي   االسبى

  • 
 
  كل األشياء عىل الشير عىل وشك النوم كل مساء عندما تكون مستلقيا

، فكر ف 

  سارت
  ذلك اليوم التى

ة. بشكل جيد ف  حاول أن تشعر باالمتنان حتى ، مهما كانت صغب 

ة. حاول كل مساء أن تجد   ثالثة أشياء يمكنك أن تكون ممتنلألشياء الصغب 
 
لها. ركز عىل  ا

 الشعور باالمتنان. 

احمتوليد مشاعر التسامح •   تجاه نفسك ومن حولك.  والبى

ع شعورك بالحب ليشمل األشخاص توليد مشاعر الحب تجاه نفسك. وّس • 

  التعامل معهم. رفهم وتحبهم أو تعجبهمن الذين تعاآلخري
 ، وحتى أولئك الذين تجد صعوبة ف 

خاء من خالل الصور •  هناك العديد من األساليب المختلفة لتحقيق االسبى

  الكتب وعىل 
نت. شبكة اإليجابية. يمكن العثور عىل معلومات حول هذه التقنيات ف   اإلنبى

 

 التصور

خاء وآل   يات تجمع هذه التقنية بي   االسبى
  الجسم  التشاف 

  ف 
 وتسىم أيض -الذانى

 
 ا

. يمكن أن يكون للتوقعات والنوايا حول الجسد (the placebo effect) تأثب  الدواء الوهىم  

 آثار حقيقية. 
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. تخيل أشعة من الضوء •  كب   خاء والبى ابحث عن مكان مريــــح حيث يمكنك االسبى

  جسدك. حاول أن تشعر بجسدك يستعيد 
.  تدخل إليك وتشف   

صحته من خالل تخيل التعاف 

  مرة واحدة. 
  وتتحسن. تخيل أعراضك تختف 

خ   تخيل أن األجزاء المختلفة تسبى

 

 يفيد الناس غالب
 
خاء العميق.  ا أنه من الصعب العثور عىل وقت ومكان لالسبى

 الشخص الوحيد الذي يمكنه حل هذه المشكلة هو أنت! 

 

 

نت ال   هناك العديد من الموارد عبر اإلنبى
تى

  تقدم النصائح و 
خاء. بعضها مجان    االسبى

، تساعد ف 

 عىل سبيل المثال: 

https://www.dartmouth.edu/~healthed/relax/downloads.html

deep# 

 

  تستمتع 
 بهاخلق مشاعر إيجابية: فعل األشياء التى

 

  الدماغ. ال تؤدي األفكار اإليجابية إىل
  تدور ف 

 جهاز المناعة حساس لألفكار التى

ات واسعة النطتحسي   أداء الجهاز المناع  فحسب اق عىل أجزاء أخرى من ، بل لها تأثب 

 الجسم أيض
 
. أفضل طريقة لتحسي   أداء الجهاز المناع  ه  االستمتاع بالحياة. السعادة جيدة ا

 لك! 

 

  

 

https://www.dartmouth.edu/~healthed/relax/downloads.html#deep
https://www.dartmouth.edu/~healthed/relax/downloads.html#deep
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 ملة والرتيبة تعلم جسدك أن العالم مكان مُ الحياة المُ إن 
ُ
علم مل ورتيب. تريد أن ت

 
 
ء بالفرص لتستكشفها وتستمتع جسدك أن العالم مكان جيد. عل م جسدك أن العالم جيد ومىل 

 بها. 

 ستمتاع بالحياة عندما تكون مريضمن الصعب اال 
 
. المرض يمكن أن يجعل الحياة ا

 جعلك غاضبي كن أنيم -مملة وغب  مهمة 
 
 عىل الرغم من أنه قد يبدو صعب . ا

 
، إال أنه يجب ا

  تمنحك . كلما وممارستها  أن تحاول العثور عىل أشياء تستمتع بها للقيام بها 
زادت األشياء التى

 التنوع هو نكهة الحياة.  ال تنس: ، كان ذلك أفضل. السعادة

نفسهم. الش يختلف كل شخص عن اآلخر وسيكون له طرق مختلفة لالستمتاع بأ

 هو العثور عىل ما يناسبك. الطريقة الوحيدة لمعرفة ذلك ه  المحاولة! 

 

 جرب شيئ
 
 جديد ا

 
 . افعل شيئا

 
  لم تفعله من قبل.  ا

  أنك بحاجة إىل أن  التشاف 
يعت 

 الخاص. تحتاج أيض نفسك تكون خبب  
 
  أنواع األشياء  نفسك إىل أن تكون خبب   ا

الخاص ف 

  تستمتع بها وكيفية 
 االستمتاع بها. التى

 

 إذا وجدت نشاط
 
 تستمتع به ا

ّ
 تقوم ، فمن المهم أل

ة ء ما، فلن تالحظ  -طويلة  به لفبى  
إذا كنت تستمتع بشر

، لذا راقب بدقة طول الوقت الذي تقوم فيه إشارات التوقف

 باألشياء. 
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ء ما   
ورة أنه مفيد لك. يمكن أن تكون لمجرد أنك تستمتع بشر   ذلك بالض 

، فال يعت 

ء عند مشاهدة التلفزيون. يغب  ج  
سمك مشاهدة التلفزيون ممتعة ولكنك ال تفعل أي سر

 فقط عندما تفعل شيئ برمجته
 
ات طويلة. من األفضل ا . ال ينصح بمشاهدة التلفاز لفبى

  عدة أوقات مختلفة. 
 مشاهدة فيلم ف 

 أو العنف. قد ال يكون جسمك قادر حاول تجنب مشاهدة أفالم الرعب 
 
يب   عىل التم ا

، فسوف يتعلم جسدك أن ون وما يحدث لك. إذا شاهدت العنفبي   ما يحدث عىل التلفزي

  تشعرك بالسعادة. هناك العالم مكان عنيف. من األفضل مشاهدة األفالم أو الكوميديا 
التى

 يمكن أن تحسن الصحة. والفكاهة أدلة عىل أن الدعابة 

  لتدليل نفسك
 البقاء مطو ، ربما خذ الوقت الكاف 

ً
. يمكن أن تدلل  ل ئ   حمام داف 
ف 

. ال وبعض أنواع العالج التكميىل  الجسىم  والتدليك  (Spa treatments)السبا عالجات 

، وال تفعل ذلك إال إذا كان يشعرك باألمان بالغ باهظة مقابل أي عالج تكميىل  تدفع م

 والرفاهية. 

 

الفكاهة طريقة جيدة لتعليم الجسد أن العالم 

 -تمتع وتضحك واستمتع بنفسك جيد. حاول أن تس

نت أو شاهد  الرابط  ابحث عن "عالج الضحك" عبر اإلنبى

التاىل  كعالج بالضحك لعالج وتخفيف التوتر 

(Laughter Therapy as Stress Relief :) 
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http://www.skillsyouneed.com/ps/therapeutic-laughter.html 

 

  تتأخر 
  حتى ال تضطر إىل التعجل. حاول تجنب المواقف التى

حاول ترتيب جدولك الزمت 

 الندفاع الجسد أن العالم ليس جيدفيها وتضطر إىل التشع. يعلم ا
 
  ب  ا

. المشر  
بطء كما ينبع 

. انطلق مبكر  يوجد تهديد خ، حتى يدرك جسدك أنه ال وتناول الطعام ببطء. خذ وقتك  ارخر 
 
 ا

. اضبط المنبه قبل    الصباح حتى يكون اإلفطار  5حتى تتمكن من القيادة ببطء أكبر
دقائق ف 

 . وبــهدوء وطمئنينة أكبر راحة

  القيام ب
ء جديد، مثل هواية جديدة. أو افعل شيئفكر ف   

 شر
 
استمتعت به وتوقفت عن فعله  ا

  وقت ما قبل أن تمرض. 
 ف 

 

 جات النفسية الناس عىل تنمية المشاعر اإليجابية. وتشمل هذه: تساعد العديد من العال 

 

احمالعالج •    compassion.org-http://www.selfمع الذات   بالبى

ام  التقبلعالج •  وااللبى 

http://www.actmindfully.com.au/acceptance_&_commitment_thera

py 

 

  

http://www.skillsyouneed.com/ps/therapeutic-laughter.html
http://www.self-compassion.org/
http://www.actmindfully.com.au/acceptance_&_commitment_therapy
http://www.actmindfully.com.au/acceptance_&_commitment_therapy
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امج الخاصة بجسمك  دعم األجهزة والبر

 

 الحركة المثىل

 

 قف قوية. غالباأللم هو إشارة تو 
 
  األشخاص المصابون بمتالزمة الحساسية  ا

ما يعان 

ة.  المركزية من األلم عند الحركة. هذا يدل عىل أن الجسم "يعتقد" أن هذه الحركة خطب 

 يحتاج الجسم إىل إعادة برمجته حتى يفش الجسم الحركة عىل أنها آمنة. 

 

. من المهم أن تحاول تضمي   النشاط ال  
  جزء مهم من التعاف 

  النشاط البدن 
بدن 

ة كل يوم  يفضل أن تقوم به مرتي   أو أكبر ، و كأحد أنشطتك القصب 
 
  يوميا

  يعت 
. النشاط البدن 

ء تفعله حيث توجد حركة جسدية أ  
  والبستنة -ي سر

والذهاب إىل  )أعمال الزراعة( المشر

  
 . صالة األلعاب الرياضية كلها أمثلة عىل النشاط البدن 

 

 ومع ذلك
 
! كل شخص مختلف. يجب أن تحاول تحسي   النشاط إىل ما ، كن حذرا

اج إىل تحسي   فعل ذلك! تحت هو أفضل بالنسبة لك. أنت الشخص الوحيد الذي يمكنه

 ؛ نوع النشاط وطول الوقت الذي تقوم فيه بالنشاط. شيئي   

 

  باخ
  تالف شدة المرض. الستخدام القياسيجب أن يختلف نوع النشاط البدن 

، ف 

  متالزمات الحساسية المركزي
  وضع التشغيل. ة مثل األلم العضىل  الليف 

 ، تكون الفرامل ف 
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 مل. ال يجب أن تزيد الشعة حتى تنطلق الفرا

 

  الحاالت الشديدة، يجب أن يكون النشاط بطيئ
 ف 

 
بات  ا حتى ال ينتج عنه معدل ض 

ء مفيد -قلب شيــــع    البط 
 يمكن أن يكون المشر

 
. بالنسبة لألشخاص المصابي   بأمراض ا

  تقف فيها 
شديدة، يمكن أن تكون التمارين الثابتة ه  األفضل. التمارين الثابتة ه  تلك التى

  أوضا 
ى بعض األمثلQigongع معينة )ضع "أو تجلس ف    محرك بحث لبى

ة(. بالنسبة " ف 

 لألشخاص األقل مرض
 
  ، قد تكون الحركة البطيئة ه  األفضل )مثل تاا

 واليوجا  Tai Chi ي تشر

yoga يمكن زيادة شعة الحركة مع استمرار .)  
الجري أو التمرين القوي  . يجب ممارسةالتشاف 

  عندما يكون 
 متقدم التشاف 

 
 . ا

 البغ
 
  األشخاص المصابون بمتالزمة الحساسية المركزية من األلم مهما  ا

ما يعان 

  يقومون بها. من المهم اختيار شكل بسيط متكرر للحركة يمكن تحقيقه 
كانت الحركة التى

 بأقل قدر من الضيق. 

 

  باختالف الشدة. يجب 
يختلف طول الوقت الذي تستغرقه ممارسة النشاط البدن 

، ويجب أن دقائق 5لوا ذلك لمدة ال تزيد عن صابي   بمرض شديد أن يفععىل األشخاص الم

 دقيقة. من األفضل بكثب  أ 20يقضها معظمهم عىل 
ً
 ن يكون النشاط أو التمرين "قليال

 ومتكرر 
 
تان مدة كل منهما ا   وقت واحد. قد تكون فبى

 من تجميعه ف 
ً
دقائق أفضل  10" بدل

  األ  دقيقة. القليل كل يوم أفضل من 20من 
سبوع. يمكن تمديد القيام بالكثب  مرة أو مرتي   ف 

ة الزمنية   جارية. الفبى
 ، فقط عندما تكون عملية التعاف 

 

 

 

* (Qigong :) هو نظام عمره آالف السني   لتنسيق وضع الجسم والحركة والتنفس والتأمل، 

  والفلسفة  ذور ج من يستخدم ألغراض الصحة والروحانية والتدريب عىل فنون الدفاع عن النفس. 
الطب الصيت 

  جميع أنحاء آسيا عىل أنهعىل أن فلسفة هذا النظام التقليدي وفنون الدفاع عن النفس ، ينظر الصينيون 
 ف 

 ة بطيئة التدفق وتنفسحرك "طاقة الحياة". 
 
 إيقاعي ا

 
 عميق ا

 
 . وحالة ذهنية تأملية هادئة ا
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ة أخرى مهمة. يجب أن ت   األمثل له مب  
ن الحركة بحالة ذهنية من النشاط البدن  قبى

  
ء ف  . قم بالتمرين البط   

الشعور بالسعادة. تخيل كيف تساعدك الحركة البطيئة عىل التعاف 

  مكان تشعر فيه 
  الخارج. افعل ذلك ف 

  القيام بذلك ف 
  الصيف ، قد ترغب ف 

بيئة لطيفة. ف 

 بالسالم واألمان. 

 

. هدفك هو إخبار هدفك هو خداع جسدك حتى ال يحاول منعك من الحركة

جسدك أن حركتك لن تعرضك للخطر. هدفك هو تعليم جسمك أن الحركة عىل ما يرام ألن 

 "العالم مكان جيد وآمن". 

 

  شكل: 
 نوع التمرين الموض به هنا موجود ف 

 (Qigong) كيغونغ•  

 •  
 (Tai Chi) تاي تشر

 (Yoga) اليوجا • 

ء•    البط 
 (Slow walking) المشر

 (Pilates) بيالتيس• 

 

  
نتابحث ف  وستجد العديد من  شبكة اإلنبى

  قد 
أنواع التمارين المختلفة. فيما يىل  بعض الروابط التى

 تجدها مفيدة: 
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http://www.youtube.com/watch؟v=PNtWqDxwwMg  

http://www.youtube.com/watch؟v=EaEZVfhn07o  

 

  
أو  (Tai Chi) قد يجد المرض  أنه من المفيد ابتكار شكل خاص بهم من تاي تشر

جيدة ه  ممارسة من خالل إيجاد حركة تسبب أقل قدر من الضيق. فكرة  (Yoga) اليوجا 

 صور الموجه ذاتيتال بالتخيل أو  ، أو ممارسة الحركةالحركة مع اليقظة
 
 . ا

 

 يعد التمرين األمثل جزء
 
 مهم ا

 
  من برنامج  ا

وطريقة مهمة يمكنك من خاللها  التشاف 

 إعادة برمجة الجسم بحيث يمكن التخلص من برنامج التوقف. 

 

  
خاء والنشاط البدن   ربط االسبى

 

 
 
  هو شكل مفيد جدا

 ،نسبة لألشخاص المصابي   بمرض شديد من التمارين. بال المشر

ء مع    البط 
  )يوض بمزيــــج من المشر

، . عىل سبيل المثال(mindfulnessالتيقظ الذهت 

  ركز عىل كيفية وضع قدم أمام األخرى. إذا ك
  مكان تشعر نت تمشر

  ف 
، فمن المهم أن تمشر

، وأنه يمكنك ممارسة م الجسد أن العالم مكان جيد وآمنفيه باألمان. أنت تحاول تعلي

  هذا العالم
الجيد واآلمن. ال تتشع. حاول أن تتجنب التشع ألن جسمك يربط  الرياضة ف 

 بي   االندفاع والمشاكل. 

  نزهة قصب  
  الصبمرة ، ةيمكن أن يكون الذهاب ف 

ة ما واحدة ف    فبى
اح واألخرى ف 

  وحاول االستمتاع نفسك بعد الظهر، خطة معقولة. انظر إىل
. ال تحاول إطالة وأنت تمشر

   المدة أو المسافة
  فيها. التى

  يمكنك المشر

  

http://www.youtube.com/watch؟v=PNtWqDxwwMg
http://www.youtube.com/watch؟v=EaEZVfhn07o
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يجب أن تكون أي تدريجية للغاية. أي زيادة هو تغيب  برمجيات جسمك.  كهدف

  
  اليوم التاىل   إذا وجدت أنك أسوأ ف 

 األشياء. القليل وغالبعمل ، فربما تكون قد بالغت ف 
 
ما  ا

اتيجية، ولكن تأكد من قيامك بذلك   يكون أفضل إسبى
ً
نك ، مهما كان القليل الذي يمكفعال

 إدارته. 

  وضعية 
يتعرف الجسد عىل العالم بعدة طرق مختلفة. إذا كنت تقف أو تجلس ف 

  وضع مريــــحمتوترة، فإن الجسد "يعتقد" أنك متوتر. 
، فإن الجسم إذا كنت تقف أو تجلس ف 

 -، تنقبض عضالت عمودك الفقري وتميل إىل األمام د أنك مرتاح. عندما تشعر بالتوتر يعتق

  الجلوس مك أنك مرتاح من خالل وضعيتكجسليمكنك إظهار 
 . ف 

  أعىل رأسك يسحبك ألعىلتخيل وج
، بحيث يسقط كتفيك ألسفل ود خيط ف 

 يل أن هذا يحدث عندما تكون جالسويطول عمودك الفقري. دع يديك تسقط بجانبك. تخ
 
، ا

 واقف
 
. يتم تدريس التقنيات المصممة لمساعدتك عىل الجلوس والوقوف والتحرك ا  

، وتمشر

  شكل من أشكال العالج، بطري
 Alexander) سىم تقنية اإلسكندر تقة مريحة ف 

technique) .كب   عىل وضعية أجسادهم حتى يتحركوا  هذه التقنية شجعت الناس عىل البى

  حياتهم اليومية. ثم يؤثر ه
خاء عىل بيولوجيا الجسم، مما ويقفوا بشكل مريــــح ف  ذا االسبى

  ، تايؤدي إىل تحسي   الصحة. مثل
، (Pilates)والبيالتس  (Yoga) واليوغا ( Tai Chi)ي تشر

  منطقتك المحلية. 
 يمكن العثور عىل فصول تقنية اإلسكندر والمدرسي   ف 
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، نت ال تحب القيام بذلك، فستنجح. إذا كإذا كنت تحب القيام بذلك وتذكر: 

 فاالحتماالت ه  أن تفعل ذلك! 

 

 تناول الطعام

 

خاء. تطور البشر ليصطادوا وأكل جسم اإلنسان مصمم ألكل الطع   حالة اسبى
ام ف 

  نفس الوقت! (Mammuthus)الماموث 
 ، لكنهم لم يفعلوا كال األمرين ف 

 

األشخاص الذين يعانون من اإلجهاد هم أكبر عرضة 

لزيادة الوزن. والسبب هو أن التوتر المزمن يغب  كيمياء 

الجسم بطرق غب  مفيدة. اإلجهاد يشجع الجسم عىل 

 خلص من الدهون. الت

خاء.  تناول الطعام عندما يشعر جسدك باالسبى

 نب األكل عندما يكون جسمك متوتر تج
 
 ا

ً
. إذا كنت مشغول

ء ما   
خاء قبل أن تأكل. بفعل سر  ، خذ بضع دقائق من االسبى

 

خاء العميق قبل تناول الطعام يمكن أن يساعدك إذا كنت تشعر  القليل من االسبى

ة بعد بالتوتر. ال تمارس الري اضة لمدة نصف ساعة عىل األقل بعد األكل. ال تأكل مباشر

 التمرين. 

 

، فتأكد . إذا كنت تأكل مع أشخاص آخرينبتيقظ تناول الطعام ببطء وامضغ الطعام

! تجنب مشاهدة التلفاز أو القراءة أو االستماع إىل الراديو عند  من أنك لست أول من ينته 

 
 
  تناول الطعام. تفعل شيئا

 
  وقت واحد. كل وتأكد  واحدا
خاء عند أنك  ف  تركز عىل األكل واالسبى

 األكل. انتبه ألكلك. 
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ال تجوع. الجوع يسبب التوتر. تناول وجبات منتظمة. يجد بعض الناس أنه من 

ة.   من تقليل الوجبات الكبب 
ً
ة بدل  األفضل تناول عدة وجبات صغب 

 

 توصف القناة الهضمية أحيان
 
". األمعاء مل ا  

، يئة باألعصاببأنها "الدماغ الثان 

  الدماغ. يمكن لألمعاء أن "تشعر" بنفس القدر من 
وتتصل هذه األعصاب بمركز العاطفة ف 

خي التوتر مثل الدماغ. تم تصميم أمعائك  لهضم الطعام عندما تكون مسبى
 
. يمكن أن يسبب ا

  الجسماإل 
  كل مكان ف 

  القناة الهضمية. ، ولكن بشكل خاجهاد مشاكل ف 
 ص ف 

 

ا لنموذج
 
 ، يجب أن (Hylandهيالند ) وفق

 
  كافيا

 ومتوازن يكون نظامك الغذانئ
 
ألن  ا

  صج  يمكن أن يقلل  مجةالقيام بذلك يدعم بر 
الجسم. تظهر األبحاث أن اتباع نظام غذانئ

  الكتب حول ااإل شبكة من التعب. هناك الكثب  من المعلومات المتوفرة عىل 
نت وف  ألكل نبى

، لذلك ل اء ، هناك بعض الخالف بي   الومات هنا. لسوء الحظالمعذكر هذه يتم  مالصج  لخبر

 حول ما يشكل بالضبط نظام
 
 غذائي ا

 
 صحي ا

 
  هذه القضايا . ال ينحاز هذا الكتاب إىل جانب ا

ف 

 اإلشارة إىل أن ما قد يناسب شخص، باستثناء الخالفية
 
 قد ال يناسب شخص ا

 
، وأن آخر  ا

 ة الغذائية الغريبة والمتطرفة من غب  المرجح أن تكون مفيدة. األنظم
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 فيما يىل  بعض النقاط األخرى حول تناول الطعام: 

 . ةممتع حاول أن تجعل حياتك• 

 

 

 يعد تناول الطعام نشاط
 
، لذا مثل كل ما تفعله، ا

 حاول أن تجعله ممتع
 
   ! اجعلا

من تناول الطعام متعة ف 

حول  قاسيةباتباع قواعد صارمة و ، وال تقيد نفسك الحياة

. ركز عىل االستمتاع  بالطعام. إذا ما هو صج  وغب  صج 

  تفضلها، وتناولها ببطء ، كنت تحب الشوكوالتة
ستمتع بكل ، وااحصل عىل الشوكوالتة التى

 لقمة. اجعل األكل ممتع
 
ا  اسأل نفسك: . ا

 
  تتناولها فرق

حدث األطباق التى
ُ
ضوء  أم عىل -هل ت

وتهيئة البيئة المالئمة  ، فقم بإنشاء اإلعداد الذي تستمتع بهذا كان األمر كذلكالشموع؟ إ

 
 
ة حتى لو والمريحة لك نفسيا  كانت لنفسك فقط. جعل طعامك ممتع  . اجعل كل وجبة ممب  

 
 ا

 . إنه جزء من عالجك! فقط ليس رفاهية

 

 التنوع هو نكهة الحياة. • 

 

  متنوع. تشب  الد 
الئل إىل أن التنوع جزء أساس  من نظام تأكد من اتباع نظام غذانئ

  رتيب يقتض عىل عدد قليل من األطعمة "الصحية" ليس 
. إن اتباع نظام غذانئ   صج 

غذانئ

 فكرة جيدة. تتطلب التغذية الجيدة التنوع. 
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 استمع إىل جسدك. • 

 

و غب  جيد لك. جزء مهم من برمجة الجسم هو معرفة ما هو جيد بالنسبة لك وما ه

 ت أن طعامإذا وجد
 
 معك )يزيد األعراض لديك إما فور يختلف  ا

 
ة( فتجنب  ا ة قصب  أو بعد فبى

لكن ما هو مفيد ذلك الطعام. يجد بعض الناس أنه من المفيد التوقف عن بعض األطعمة و 

، لذلك ال توجد قواعد صارمة وشيعة. ال يوجد اختبار مؤكد لعدم تحمل سيختلف بي   الناس

  هذا المجال من خالل حمية الطعام إال من خالل ال
تجربة. توصية واحدة من قبل خبب  ف 

 . تتجنب طعام(elimination diet) اإلقصاء
 
 معين ا

 
 لمدة أسبوع تقريب ا

 
  ا

، ثم تعيد إدخاله ف 

. إذا وجدت أنك تزداد سوءنظامك ا  
 لغذانئ

 
، فأنت تعلم أن الطعام يزعجك. عند إعادة تقديمه ا

 من أن تتحسن. من األسهل مالحظة أن األمور 
ً
 تسوء بدل

 

 ال تصدق كل ما تقرأه! • 

وبات الطاقة ال تمنحك الطاقة. إنهم ، ولن يعطون السكر والكافيي   الزائدين مشر

 يفيدك أي منهما! 

 

 أدناه لمقال قد يكون  رابطلقد قمنا بتضمي   
 
. كما سيقدم تفاصيل عن كتاب مهما

والذي ُينظر إليه عىل نطاق واسع  (Brostoff and Gamlinبروستوف وجاملي   ) من تأليف

  موضوع عدم تحمل الطعام. 
 عىل أنه أحد أفضل الكتب ف 

 

http://www.positivehealth.com/article/allergy-testing-1/the-

elimination-diet-a-foolproof-way-of-diagnosing-food-intolerance 

  

http://www.positivehealth.com/article/allergy-testing-1/the-elimination-diet-a-foolproof-way-of-diagnosing-food-intolerance
http://www.positivehealth.com/article/allergy-testing-1/the-elimination-diet-a-foolproof-way-of-diagnosing-food-intolerance
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 المكمالت

 

 أحيان
 
 يكون لدى األشخاص مستويات منخفضة من الفيتامينات والمعادن عىل ا

  صج  
  من ، بسبب مشاكل االمتصاص أو اإلخراج. إذا كنت تعاالرغم من اتباع نظام غذانئ

ن 

  
طريق المكمالت الصحيحة. ومع  ، فقد تتحسن صحتك عن أي فيتامي   أو معدننقص ف 

  من نقص أم ال دون إجراء االختبار ذلك
أو التحليل  ، من الصعب معرفة ما إذا كنت تعان 

 شائع( D). يعتبر انخفاض فيتامي   د الالزم
 
  أا

  نصف الكرة الشماىل  ، خاصة ف 
، شهر الشتاء ف 

  وهناك صلة بي   انخفاض فيت
امي   د واأللم المزمن. قد تساعد "الزيوت الجيدة" الموجودة ف 

  تقليل االلتهاب. ال يوجد دليل عىل أن المكمالت تعالج 
األسماك الزيتية وزيت الزيتون ف 

 متالزمات الحساسية المركزية. 

 

 األدوية

 

  
  يصفها األطباء لعدة أسباب مختلفة. ف 

تم تصميم األدوية لمساعدة المرض  والتى

  بع
يا وتعالج االل -ض األحيان يمكن لألدوية أن تشف  تهابات المضادات الحيوية تقتل البكتب 

  أمراض أخرى
ية. ف  ، احتياجات الجسم. عىل سبيل المثال، يمكن أن تكمل األدوية البكتب 

  حالة خمول الغدة ال
  مرض السكري وهرمون الغدة الدرقية ف 

درقية. ُيستخدم األنسولي   ف 

  حالة وجود 
ويداتالتهاب شديد، مثل التهاب المفاصل االلتهانر   ف  ستخدم الستب 

ُ
 ، ت

(steroids) أحيان 
 
لتخفيف االلتهاب. األدوية يمكن أن تنقذ األرواح. من المهم تناول األدوية  ا

 عند الحاجة إليها. 
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 غالب
 
ما يتم وصف األدوية لألشخاص الذين يعانون من متالزمات الحساسية  ا

يان. عند استخدامها بهذه ف بعض أعراضهم مثل األلم والدوخة والغثالمركزية لتخفي

، لكنها ال تعالج المرض. من فيدة ألنها يمكن أن تخفف األعراض، تكون األدوية مالطريقة

حيث الجوهر فهم ال يصلحون المشكلة. تعد األدوية بشكل عام أكبر فائدة عندما تكون هناك 

 من 
ً
  األجهزة بدل

نامج. مشكلة معينة ف    البر
 مشكلة ف 

 

 

ة عىل أعراض األلم عند استخدامها للسيطر 

، غالب  
 العضىل  الليف 

 
ما تظهر األدوية بعض الفوائد  ا

، سيعلق العديد من المرض  ومع ذلكعند البدء. 

  بأنهم "توقفوا عن العم
ة من الزمن. ف  ل" بعد فبى

ظهر الواقع
ُ
، لم تكن هناك دراسات جيدة التصميم ت

 أشهر من االستخدام.  6إىل  4لم فعالة بعد أن أدوية األ

 

 

 

ا لنموذج
 
، يمكن أن تتطور متالزمات الحساسية المركزية (Hylandهيالند ) وفق

 ض بمرور الوقت. ونتيجة لذلك، أنشأ الجسم برنامجبسبب قمع األعرا
 
قد يؤدي  -للتوقف  ا

اتاستخدام األدوية لتخفيف األعراض بشكل أكبر إىل تفاقم األمور إذا   لم تقم بأي تغيب 

  األعراض إيجابية عىل نمط حياتك. ومع ذلك
، قد يكون من المفيد استخدام أدوية التحكم ف 

اتيجيات جديدة إلدارة حالتك.  ة أثناء تعلم اسبى ة قصب   لفبى
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يمكن الحصول عىل بعض األدوية للسيطرة عىل األلم دون وصفة طبية. وتشمل 

ين (paracetamol) هذه األدوية الباراسيتامول  واأليبوبروفي    (aspirin) واألسبر

(ibuprofen) لها تأثب  مضاد لاللتهابات. يمكن  
أن تكون مفيدة  وأدوية األلم األخرى التى

، يمكن أن تسبب مضادات االلتهاب راحة. ومع ذلك، مثل األلم بعد الجلبعض أنواع األلم

  المعدة عند تناولها بانتظام. 
 مشاكل ف 

 

  يمكن استخدامها للسيطرة عىل األعراض هناك أنواع 
أخرى من مسكنات األلم التى

  متالزمات ا
، يتم وصفها من قبل الطبيب. األنواع لحساسية المركزية. عند استخدامها ف 

 :  الثالثة الرئيسية لهذه األدوية ه 

 (Morphine type medicines) أدوية من نوع المورفي   • 

 (Older-style anti-depressants) مضادات االكتئاب القديمة• 

  الضع• 
 Medicines developed to help in) األدوية المطورة للمساعدة ف 

epilepsy) 

 

 

 أدوية من نوع المورفي   

امادول (codeine)األمثلة الشائعة ه  الكوديي    ، أقراص (tramadol)، البى

 والبوبرينورفي   ( fentanyl)الجلد الفنتانيل  لصقةأو ( morphine tablets)المورفي   

(buprenorphine) نسيج تالف حديث. يمكن أن تكون هذه فعالة عندما يكون هناك 
 
ولكن  ا

وري.    الجسم يصبح الدواء غب  ض 
هذا الدواء مفيد لمشاكل األجهزة  عندما يشف 

(hardware)امج    . (software) ، وليس مشاكل البر
  حالة األلم العضىل  الليف 

، ثبت أن ف 

امادول  ة المدى ولكن ال يوجد دليل واضح عىل فائدة عىل المدى الطويل. البى   يوفر فائدة قصب 
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ةوالسبب هو أن الجسم يتكيف مع ه ، وبمجرد التكيف يمكن ذا النوع من األدوية بشعة كبب 

 ند التوقف عن تناول الدواء. نظر أن تظهر أعراض انسحاب غب  سارة ع
 
ألن هذه األدوية لها  ا

 أيض
 
  ذلك الهلوسة واإلمساكآثار جانبي ا

، يفضل العديد من األطباء عدم وصفها ة، بما ف 

  لألشخاص المصابي   ب
اء (fibromyalgia) األلم العضىل  الليف  ايد من الخبر  

. يعتقد عدد مبى

أن هذه األدوية من نوع المورفي   يمكن أن تجعل متالزمات الحساسية المركزية أسوأ بمرور 

 الوقت. 

 

 

 قديمةمضادات االكتئاب ال

 

يبتيلي   
امي    (amitriptyline) ومن األمثلة الشائعة أميبى  (imipramine) وإيميبر

. عند استخدامها بجرعات (duloxetine) ودولوكستي    (nortriptyline) ونورتريبتيلي   

  االكت
 ئاب ولكن الجرعات المنخفضة غالبعالية يمكن أن تكون فعالة ف 

 
ما تستخدم  ا

  األلم المست
  حاالت اآلالم للمساعدة ف 

مر ومشاكل النوم. وه  مفيدة بشكل خاص ف 

  وقت مبكر من المساء ولي
س قبل الخلود إىل الفراش العصبية. من المهم أن يتم تناولها ف 

 
ً
ة   الصباح. مباشر

عىل عكس األدوية من نوع ، وذلك لتجنب الشعور بجفاف الفم والصداع ف 

من الممكن أن يكون لها آثار جانبية غب  سارة  ، فه  ال تسبب اإلدمان ولكن ال يزالالمورفي   

 متالزمة الحساسية المركزية مصابعند إيقافها بشعة. إذا كان الشخص المصاب ب
 
، باالكتئاب ا

 .
ً
 فسيتم استخدام نوع مختلف من مضادات االكتئاب عادة
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  الضع
 األدوية المطورة للمساعدة ف 

 

يجابالي    (gabapentin) ومن األمثلة الشائعة جابابنتي      (pregabalin) والبر
. إنها مفيدة ف 

 .  
  األلم العضىل  الليف 

بعض أنواع األلم المزمن ولكنها مرة أخرى ال تعالج المشكلة األساسية ف 

  واحد فقط من كل  هل ه  فعالة؟
  ف 

تشب  الدراسات إىل أن عقار بريجابالي   له تأثب  حقيفى

. إنه ليس دواء فعال بشكل خاص . مثل معظم األدوية يمكن أن يكون لها آثار ثمانية مرض 

جانبية تشمل النعاس ومشاكل التوازن. الشكوى الشائعة من هذا النوع من األدوية ه  زيادة 

كب   والذاكرة. نظر وزن المرض  ويمكن أن   تؤثر عىل البى
 
، هذه األدوية ألن الجسم يتكيف مع ا

 فقد يكون من الصعب التخلص منها. 

 

  أن
 أفعل؟ ماذا بإمكان 

من المهم تجنب تناول العديد من األنواع المختلفة من أدوية األلم ألن الجسم يتكيف مع 

  يتعامل بها الدماغ والحبل ال
. أي دواء يحاول تقليد الطريقة التى شوك  مع األلم بشكل طبيع 

 غالب
 
ة من األدوية مع القليل من الفائدة. تتم إ ا دارة ما يجد المرض  أنفسهم عىل جرعات كبب 

  ال تستلزم وصفة طبيةالنوبات بشكل أفضل من خالل ا
  ألدوية التى

، والتقنيات األخرى التى

  للعصب
  تقليل األلم مثل الحرارة وآلة التحفب   الكهربانئ

 Transcutaneous) تساعد ف 

electrical nerve stimulation)  الجلد وتغيب  نمط الحياة األخرى. ناقش دائمعبر 
 
 ا

 ء مع طبيبك. اختيارك للدوا 

 

 إذا كنت قلق
 
  تتناولها وتريد تقليلها بشأن العدد الكبب  من أدوية األ ا

فعليك استشارة ، لم التى

 ،ببطء شديد  ، قللطبيبك. عندما تقلل
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  كل مرة. ليس هناك اندفاع. ال تفعل ذلك بطريقة تشجع إشارات التوقف. 
ودواء واحد فقط ف 

  خلق مشاعر إيجابية. حاول أن تجعل حياإذا كنت تحاول التقليل، فتأكد من اال 
تك نخراط ف 

 ممتعة قدر اإلمكان مع التقليل، واخبى وقت
 
 لن تتعرض فيه للتوتر.  ا

  

 

أسابيع إلعادة ضبط نفسه. ال تقلق إذا زادت  8، سيستغرق الجسم ما يصل إىل عندما تتوقف

اء عودة الجسم ، فمن المحتمل أن يحدث ذلك أثنألعراض بشكل طفيف خالل هذا الوقتا

 ن تقليل جرعة مسكنات األلم شعور إىل مكانه. قد يكو 
 
 رائع ا

 
باإلنجاز، حتى لو لم تتخلص منها  ا

 تمام
 
 . ا
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 القسم الثالث

 األعراض

  متالزمات الحساسية المركزية
  جميع المرض  من ف 

، ال تكون أعراض األلم "مجرد". يعان 

  بدرجة أكبر أو أقل. تشب  بيانواإلجهاد التعب 
  المتوسط يعان 

األشخاص اتنا الخاصة إىل أنه ف 

  المصابون ب
 عرض 35من  األلم العضىل  الليف 

 
  ا ا
، زادت ألسبوع. كلما كان المرض أكبر شدةف 

التهاب  األعراض وزادت األعراض المتكررة. يتم تشخيص بعض األشخاص عىل حد سواء مع

متالزمة اإلجهاد المزمن ( و Myalgic Encephalomyelitisالدماغ والنخاع العضىل  )

(Chronic Fatigue Syndrome)CFS  و   
أو متالزمة ( fibromyalgia) األلم العضىل  الليف 

  األشخاص المصابون بكال (Irritable Bowel Syndrome) القولون العصتر  
 ما يعان 

ً
. عادة

 من حاالت منفصلة ولديهم أعراض أكبر 
ً
 التشخيصي   من شكل أكبر خطورة من المرض بدل

هم.   من غب 

 

استبيان األعراض العام متاح عىل موقع برمجة 

 www.bodyreprogramming.orgالجسم 

 . 

  األشخاص المرض  دائم
 ال يعان 

 
من نفس  ا

 األعراض، لكن لديهم جميع
 
األعراض. كلما زادت  ا

 األعراض كلما اشتد مرضهم. 

سمات األعراض الهامة لدى واحدة من 

األشخاص الذين يعانون من متالزمات 

  ه  
 الحساسية المركزية مثل األلم العضىل  الليف 

  
 

http://www.bodyreprogramming.org/
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ة زمنية. تميل األعرا  إىل التفاقم والتحسن معأنها تختلف عىل مدى فبى
ً
 ض عادة

 
. لذلك فإن ا

  األعراض وإدارة هذا االختالف مهم. 
 االختالف ف 

 

 :  ذا واجهت أعراضإ يرخر مالحظة ما يىل 
 
، فيجب عليك فحصها من قبل طبيبك. تم جديدة ا

العثور عىل معظم األعراض الجديدة كجزء من مرضك ولكن من المطميئ  لطبيبك أن يؤكد 

 أن هذه ه  الحالة وليست مشكلة منفصلة. 

 

  بعض األحيان. من خالل مر 
اقبة قد يكون من المفيد محاولة فهم سبب تفاقم األعراض ف 

ة الخاصة بك، ستكون قادر  األعراض  المتغب 
 
بشكل أفضل عىل تعديل نمط حياتك إىل نمط  ا

 يعزز صحة أفضل. 

 

 
ً
  أول

 ، من المهم إدراك أن األعراض يمكن أن تختلف دون سبب سوى حقيقة أن جسمك ف 

 حالة غب  مستقرة. إذا وجدت سبب
 
 للتدهور، فقد يكون هذا مفيد ا

 
.  ا  لتوجيه سلوكك المستقبىل 

 

  بعض
  نشاط ما األحيان عندما تف ف 

  عىل سبيل المثال -رط ف 
تشعر  -، الكثب  من المشر

  األيام التالية لن تشع
  اليوم التاىل  وف 

. إذا الحظت تدهور باإلرهاق ف   ر بتحسن كبب 
 
 مستمر ا

 
 ا

ة زمنيةما يمكنفي   فعل األشياء. إذا كنت  ، فمن المؤكد أنك تفرطك القيام به عىل مدار فبى
ف 

 متأكد
 
  القيام بنشاط ما من  ا

 التدهور نتيجة ألداء القليل جد ، فقد يحدثأنك ال تبالغ ف 
 
 . ا
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. تشعر بالتعب   اليوم التاىل   واإلجهاد  يمكنك القيام بنشاط تستمتع به وتعتقد أنه عالخر 
ف 

. قد تكون التج   األيام التالية تشعر بتحسن كبب 
 ربة األولية لتدهور األعراض جزءوف 

 
من  ا

  اعملية 
 . إذا الحظت أن شيئلتشاف 

 
 ، فهذا يساعد. ما تفعله يساعدك بعد قليل ا

 

 أخب  
 
 صعبة، فمن المحتمل جد ، أو أصبحت الحياة، إذا أصبت بعدوى، أو جرحت نفسكا

 
 ا

 أن تزداد األعراض سوء
 
. إذا حدث هذا فمن المهم "االستماع إىل جسدك" وزيادة مقدار ا

ه كل يو  خاء العميق الذي تختبر   ااالسبى
مثل  - حد اجهزة الجسمم. إذا كانت لديك مشكلة ف 

فأنت بحاجة إىل تعليم جسمك أنك قادر عىل االستجابة لمشكلة األجهزة هذه  -العدوى 

 وهذا يشمل الراحة والحصول عىل الدعم من طبيبك.  -بطريقة مناسبة 

 

  بعض األحيان 
من ليس من السهل معرفة سبب اختالف األعراض حيث يتقلب الجسم ف 

. يجب أن يعتمد ما تفعله عىل سبب تغب   األعراض لديك. تلقاء نفسه دون تفسب  مباشر

 يجب أن تكون قادر 
 
  لعىل إظهار  ا

 يرسلها لك جسدك أنك قادر عىل االستجابة للرسائل التى

  الوقت نفسه
، يجب أال تدع أعراضك تمنعك من فعل األشياء. فقط من خالل جسدك. ف 

ك  -ن ، ستتحساستحضار إشارات التوقفشياء وليس القيام باأل  إذا كان جسمك يخبر

تنفق الكثب  ، فاستمع إىل جسدك وغب  سلوكك. إذا كان جسدك ال يقول الحقيقة فال بالحقيقة

 من االنتباه. 
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ال يوجد دليل سهل لمعرفة ما إذا كان جسدك يقول الحقيقة أم ال. أنت الشخص الوحيد 

 الذي يمكنه اكتشاف ذلك. 

 

  
  ت نفسك حلة. أنت بحاجة إىل أن تصبح خبب  ر  التشاف 

ناسبك. الخاص وتجد األشياء التى

  هذه الرحلة، ستجد طرق
 عندما تبدأ ف 

 
تتعرف من خاللها عىل نفسك. التعلم هو مفتاح  ا

  
 ، لكنه يستغرق وقتالتشاف 

 
 . كن صبورا! ا

 

 غالب
 
  ما يكون  ا

  حالة تذبذب. ال تثب التشاف 
ط عزيمتك عندما عملية متعرجة ألن جسمك ف 

 
 
  . يستطيع بعض األشخاص تشعر بالسوء. ال تفقد االمل ابدا

 تمام التشاف 
 
، عىل الرغم من أنه ا

  المقام األول. 
  أدت إىل المرض ف 

 ال يزال يتعي   عليهم تجنب الظروف التى

 

 لماأل

  ومعظم المصابي   بمتالزما
 األلم العضىل  الليف 

ت تم اإلبالغ عن األلم من قبل جميع مرض 

 اض األخرى. إنه العرض الذي غالبالحساسية المركزية األخرى. يتفوق األلم عىل جميع األعر 
 
 ا

 ما يجده المرض  أكبر إزعاج
 
حتى عندما يكون لديهم  -وهو العرض الذي يبلغون الطبيب به  ا

 العديد من األعراض األخرى. 

 

 
ّ
  تريد القيام بها. ، وأن تمنعك من فعل األشي تدع األلم يسيطر عىل حياتكحاول أل

 اء التى
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 هناك سببان رئيسيان أللم الناس

 

ر الفعىل  • 
 (Actual damage) الض 

ر •   (Threat of damage) التهديد بالض 

 

ر الفعىل  
 الض 

  حالة تلف الجسم
  الساق  ، عىل سبيل المثالف 

  ، يحتاج الجسم إىل وقت للتكش ف 
 شاف 

  وال
، س برنامج توقف. عندما يشف  الجسم، ولكن لي. ينتج الجسم إشارة توقف، أي ألمتعاف 

  
 ، فإن الشفاء سيستغرق ثالثة أشهر.  األلم. حتى مع أشد حاالت التلفيختف 

 

ر  تهديد الض 

ر الجسم أو يعتقد الجسم أنه   بعض األحيان ال يتض 
ر  ف    لم يتعاف  من الض 

؛ يبفى الجسم ف 

عد ، حتى ب أعراض األلممن خالل الحفاظ عىل حالة تأهب قصوى ويحاول حماية نفسه

  
  هذه الظروف، ال توجد مشكلة ف 

، ولكن هناك مشكلة الجسمأجهزة اكتمال الشفاء. ف 

  انطباعبرمجية مستمرة. يمنحك 
 ألم األلم العضىل  الليف 

 
 بأن هناك شيئ ا

 
 ئخاط ا

 
  جز  ا
ء معي   ف 

 منك وجسمك. يمنحك انطباع
 
. ا ا   الجهاز. هذا االنطباع خاطئ

لحقيقة ه  بوجود مشكلة ف 

امج   البر
ن(software) أن األلم ناتج عن مشكلة ف  . ال (software) امج. تحتاج إىل تغيب  البر

، بضف النظر عن محاولة جعلها صحية قدر (hardware) داع  للقلق بشأن األجهزة

 اإلمكان! 
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امج؟   األجهزة أو البر
 هل ألىم  بسبب مشكلة ف 

 

  تشخيص ما إذا كانت
  الجهاز  سيساعدك طبيبك ف 

أم ال. مع  (hardware) لديك مشكلة ف 

  السن
ة االستخدام ، يمكنهم تطوير مشاكل  تقدم الناس ف  ، (wear and tear)"البىل" كبر

  حالة األشخاص الذين يعانون من متالزمات 
  عادة ما تتم إدارتها بسهولة ولكن ف 

والتى

امج إىل تفاقم هذه األعراض.  (software) الحساسية المركزية ، يمكن أن تؤدي مشكلة البر

  مشكلة األجهزة 
  ( hardware)فكر ف 

، إذا كان لديك هذا  هذه الحالة عىل أنها حريق صغب  ف 

ين عىل اللهب.  ط فهو يشبه سكب البب    الشر

 

ه أن األلم ليس هناك حاجة بعد اآلن. ابحث عن أي  -قم بإجراء محادثة مع جسدك  أخبر

اتيجية ممكنة لتعليم جسدك أن  ه آمن وال داع  لأللم. اسبى

 

 
 
  نادرا

 
مر من يوم آلخر . يختلف األ ما يكون األلم ثابتا

 وعىل مدار اليوم، وستالحظ أن األلم غالب
 
ما يبدو  ا

  متالزمات الحساسية المركزيةوكأنه يتحرك
، . ف 

، حتى أن مكن أن يشعر الجسم كله بالحساسيةي

اللمس يمكن أن يشعر باأللم. هل الحظت كيف 

 ناق أحد أفراد أشتك أمر أن يكون عيمكن 
 
غب   ا

كز الجسم عىل اإلحساس األكبر حدة  مريــــح؟ سب 

 باأل
ً
  أي وقت. إذا خف هذا قليال

، ستالحظ لم ف 

  أن
  محاولة ت المنطقة التالية األكبر شدة من األلم. من غب  المنطفى

طارد األلم حول جسمك ف 

 للسيطرة عىل كل منطقة منفصلة عىل حدة. 
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ء قمت به أو أنه مجرد م من يوم آلخر يتغب  األل عندما   
: سر ، يمكن أن يكون ذلك لسببي  

  تلك اللحظة من الزم
ايد ناتجطريقة يعمل بها جسمك ف   ن. إذا كان األلم المبى 

 
عن اإلفراط  ا

  القيام باألشياء 
ه  قليل تذكر أن القاعدة  -، فمن المهم االنتباه والتوقف عن القيام باألشياء ف 

 خب  من كثب  منقطع ومتعب.  مستمر 

 

  بعض األحيان يزداد األلم دون سبب واضح. لماذا هذا 
  متالزمات الحساسية ومع ذلك، ف 

؟ ف 

إذا زاد األلم غب  مستقرة. يتغب  من تلقاء نفسه. ( software)، تكون برامج الجسم المركزية

  أنك تزداد ، فهذا جزء من العدون أي تفسب  واضح
 سوءملية. هذا ال يعت 

 
حاول تركب   انتباهك  . ا

ء آخر   
ء ممتع. حاول ضف انتباهك عن األلم. قد تالحظ أن العتر  كرة العىل سر  

قدم ، سر

 الذين يتعرضون لإلصابة غالب
 
 يشعرون بأي ألم ألنهم منغمسون جدال  ا

 
  اللع ا
بة. إذا كان ف 

 األلم يحدث بدون سبب، فاستوعب شيئ
 
 آخر. بالطبع ا

ّ
ل األلم إذا كان تتجاه ، من المهم أل

  األشياء 
 من الشعور  -سببه المبالغة ف 

ً
ولكن يجب أن يكون رد فعلك هو إيقاف ما تفعله بدل

 بالتعاسة تجاه األلم. 

 

  أي أعر 
ك إن الرسالة الخاصة بإدارة األلم ه  نفس الرسالة للتحكم ف  اض: إذا كان جسمك يخبر

 . سلوك ، فاستمع إىل جسمك وقم بتغيب  بالحقيقة
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 ب  ، فال تهتم كثا كان جسدك ال يقول الحقيقةإذ
 
، لكنك فقط تستطيع . ليس من السهل حلها ا

 القيام بذلك. 

 

 اإلجهاد

 

  معظم األشخاص الذين يعانون من متالزمات الحساسية المركزية مثل األلم العضىل  
يعان 

  من التعب. يُ 
 الليف 

 
  الصباح تجر عند االستيقاواإلجهاد الشعور بالتعب  عد

 تقريب عامةبة ظ ف 
 
 ا

  العديد من األشخاص مركزية. باإلضافة إىل ذلكلمن يعانون من متالزمات الحساسية ال
، يعان 

  اليوم بعد أن يكونوا نشيطي   
الذين يعانون من متالزمات الحساسية المركزية من إرهاق أكبر ف 

د.   للغاية أو بسبب البر

 

 تقريب عامةهو إشارة واإلجهاد التعب 
 
ك التعب  جسم عندما يكون عىل ما يعطيها ال ا يرام. يخبر

 أن هناك شيئ
 
برمجية لمنعك من القيام ما خطأ. إنه ال يوضح ما هو الخطأ. إنها رسالة  ا

  تجعل الجسم يوفر هذا النوع المعي   باألشياء 
، ولكن هناك العديد من األسباب المختلفة التى

 من إشارات التوقف. 

 

وبات الطاقة ال توفر الطاقة. إذا كانت ال توجد عالجات بيولوجية للتعب.  أطعمة الطاقة ومشر

، فيمكن أن تكون دهون. إذا كانت تحتوي عىل منبهات، يتحول السكر إىل وي عىل سكر تحت

و  -هناك  ة المدى. ومع ذلك -رة وإن لم يكن بالض  ، يمكن أن تتسبب تلك الفائدة فائدة قصب 

  حدوث سلوكيات 
ة المدى ف    بنتائج عكسية لألشخاص ختفائها( )زيادتها أو اقصب 

  تأنى
التى

، ألنها ال مركزية. من األفضل تجنب المنشطاتالذين يعانون من متالزمات الحساسية ال

 تعالج المشكلة األساسية. 
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  التعب إال عندما يكون الجسم بصحة مشكلة األساسية ه  أن الجسم مريضال
، ولن يختف 

 جيدة مرة أخرى. 

 

 النوم

 

  الكثب  
  النوم. عادة ما يستيقظ الناس يعان 

 من األشخاص المصابي   بهذه الحالة من صعوبة ف 

، ويمكن أن مشاكل النوم هذه ه  نتيجة حالتك من النوم وهم ال يزالون يشعرون بالتعب. 

  تقليل مشاكل تتحسن عندما تتحسن صحتك. هناك عدة أنواع من النصائح 
  تساعد ف 

التى

 اتباع هذه النصيحة إذا كنت تواجه مشاكل. ، وقد يكون من المعقول النوم

 

  نفس الوقت كل يوم. • 
 حاوىل  الذهاب إىل الفراش ف 

ئ يمكن أن يساعد. •  وب الحليب الداف  ة. يجد بعض الناس أن مشر  ال تأكل قبل النوم مباشر

  بعض األحيان قد يساعدك االستحمام قبل النوم. • 
 ف 

فكل األدوية لها آثار جانبية ويتكيف الجسم  -تجنب استخدام األقراص المنومة إن أمكن • 

 . عليها  بشعة

 تأكد من أن شيرك مريــــح. • 

خاء العميق قبل النوم يمكن أن يساعد عشر •   دقائق من االسبى

 

 من ذلك، جرب أسلوب
ً
 إذا وجدت أنه ال يمكنك النوم، فال تقلق. بدل

 
 بسيط ا

 
خاء. سوف  ا لالسبى

 القلق يجعل األمور أسوأ. ن وتذكر أينام جسمك إذا احتاج إليه. 
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جسمك لديه ساعة داخلية. تلك الساعة الداخلية تغب  كيفية عمل الجسم. الحصول عىل 

  أفضل حاالته "النوم". ت
  أن جسمك ف 

ختلف احتياجات النوم من وقت منتظم للنوم يعت 

 شخص آلخر، فال تقلق إذا لم تكن نائم
 
تلقاء عىل ، تأكد من الراحة. االس . إذا كنت ال تناما

 الشير أفضل بكثب  من االستلقاء عىل الشير والقلق. 

 

  منتصف 
يجد بعض الناس أنهم مستيقظون ف 

الليل. قد تساعدك معرفة القليل عن تاريــــخ النوم. 

أصبحت اإلضاءة  عندما  1850قبل عام 

 االصطناعية شائعة، نادر 
 
نامون ما كان الناس ي ا

 من ذلك، كان
ً
يناموان أول وا طوال الليل. وبدل

ناموا ي، ثم ستيقظوا لبضع ساعاتثم ي، الليل

تي   من ثانية. يعتقد البعض أن ال
حصول عىل فبى

  أفضل لنالنوم
ا. لذلك ال تقلق ، النوم األول والثان 

 إذا كنت مستيقظ
 
  منتصف الليل.  ا

أو تستيقظ ف 

  قيلولة 
  بعض البلدانال حرج ف 

  النهار. ف 
، تعتبر ف 

ر طبيعية. دع جسمك يفعل ما القيلولة بعد الظه

 يريد دون قلق. 

 

 

 العصتر  متالزمة القولون 

 أيضيتم 
 
  أو متالزمة القولون ا

 الذين يعانون من األلم العضىل  الليف 
 تشخيص بعض المرض 

، والعديد ممن ال يعانون من هذا التشخيص (Irritable bowel syndrome)العصتر  

. لديهم أعراض م   اتالزمة القولون العصتر 
ال يمكنه  لقولون العصتر  مثل األلم العضىل  الليف 

 تفسب  أعراضه
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ح فقط من حيث علم األحياء ب  . (software problem) ويفضل اعتباره مشكلة برمجيةشر

 

 : األعراض الرئيسية للقولون العصتر  ه  

  المعدة• 
 آالم ف 

 إمساك• 

 إسهال• 

 انتفاخ المعدة. • 

 

 تختلف هذه األعراض. تختلف حسب

 ماذا تأكل• 

 ماذا تفعل• 

ات من اإلسهال.  ات متناوبة من اإلمساك مع فبى   بعض األشخاص من فبى
 يعان 

 

 غالب
 
 تناول الطعام ولكنها مرتبطة أيضما ترتبط أعراض متالزمة القولون العصتر  ب ا

 
بالتوتر.  ا

  من من المفيد التميب   بي   حساسية الطعام وعدم تحمل الطعام. إذا كان الش
خص يعان 

عة لتناول هذا الطعام. هناك ، فستكون هناك استجابة شيعة ومتوقساسية تجاه طعام ما ح

 أيض
 
ات بيولوجية واضحة ل ا   ذلك أنواع معينة من الطفح حساسية الطعاممؤشر

، بما ف 

 الجلدي وتورم الوجه. 
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 الرابعالقسم 

 وضعه موضع التنفيذ

برمجة الجسم ه  شكل من أشكال طب نمط 

، حيث يغب  الناس (lifestyle medicine)الحياة 

أسلوب حياتهم من أجل التحسن. تغيب  نمط 

 الحياة ليس باألمر السهل. 

 

 

 

 

 االعتناء بنفسك

 س يطورون هذه الظروف ألنهم دائمكثب  من النا
 
  المقدمة. لك  تتحسنيضعو  ا

، ن اآلخرين ف 

. أن تضع نفسك 
ً
  المقعليك أن تجد بعض الوقت كل يوم تضع فيه نفسك أول

ام األول ال ف 

  أن تكون أناني
 يعت 

 
  اآلخرون. من المهم أن تجد بعض "الوقت ل. إذا لم تتحسنا

" نفش  ، يعان 

ح هذا لآلخرين . إذا لزم األمر وتشافيك كل يوم حيث يمكنك العمل عىل تعافيك أو  -، اشر

 اعرض عليهم هذا الدليل! 

 ، فماذا أنا؟"إذا كنت لنفش  فقط

 ؟يكون لنفش  من إذا لم أكن لنفش  ف

؟"  وإذا لم يكن اآلن، فمتى

 سنة( 2000)مقولة منسوبة لهليل ، كتبت قبل حواىل  

(Saying attributed to Hillel, written about 2000 years ago) 

. كل شخص
ً
 كل إنسان فريد من نوعه. يطور كل شخص الحالة بطريقة مختلفة قليال
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  مرحلة مختلفة من حالته
  واخص إىل إيجاد أفضل طريقة . يحتاج كل شف 

. للتشاف   
 لتعاف 

 

  و ليس من السهل القيام باألشياء الالزمة لتعزيز 
  التشاف 

، وهناك العديد من العوائق التعاف 

  تجعل "
ء الصحيح" صعبالتى  

 فعل الشر
 
  التغلب ا

. فهم هذه الحواجز هو الخطوة األوىل ف 

 عليها. 

 

 نفسك

 غالب
 
. ما يضع األشخاص الذين يصابون  ا

ً
بمتالزمات الحساسية المركزية اآلخرين أول

  باألشخاص المصابون 
متالزمة أو التهاب الدماغ والنخاع العضىل   وأاأللم العضىل  الليف 

، ، (Chronic Fatigue Syndrome) المزمن اإلجهاد  هم "أناس طيبون". عىل مر السني  

 غالب
 
  المرتبة  ا

ة من أجل تلبية الثانيما يكون هناك نمط لوضع احتياجاتك الخاصة ف 

 احتياجات اآلخرين، وغالب
 
  بعض األحيان،  أفراد  ا

، حتى ف 
ً
األشة. قد يكون وضع نفسك أول

 أمر 
 
 صعب ا

 
 . كثب  ا

 
  فعل ذلكما يقو  ا

نانية إذا وضعت ؛ أشعر بالذنب واأل ل لنا المرض  "ال يمكنت 

 
ً
  أول

 تغرق األمر وقت". يساحتياجانى
 
اآلخرين بشكل أفضل إذا كنت إلدراك أنه يمكنك مساعدة  ا

 أنت بصحة جيدة. 

 

  حالة الطوارئبرفقتهمل للركاب الذين لديهم أطفال ، ُيقاعىل ميى  الطائرات
، ارتدوا قناع ، "ف 

". قد بأطفالكمارتداء قناع األكسجي   الخاص ب مساعدة األخرين األكسجي   الخاص بكم قبل

ء ال، لكن هذا هو اكيبدو من الصعب القيام بذل  
  الذي يجب القيام به، تماملشر

 منطفى
 
ا كم  ا

  أن تجد وقت
ء العقالن   

 هو الشر
 
  تجعلك أفضل.  ا

  اليوم للقيام باألشياء التى
 ف 
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  التغلب عىل حواجز مساعدة نفسك ه  استخدام "الحديث 
إحدى طرق مساعدتك ف 

ض أن اسمك  ". تحدث إىل نفسك باستخدام اسمك. افبى  
سوزان. قل لنفسك، "سوزان الذانى

 يجب أن تجد وقت
 
  اليوم للقيام با ا
  تجعلك أفضل". "سوزانف 

  اليوم. ، ألشياء التى
خ  لم تسبى

  
 ". بعض التأمل ه، ومارس  يعما تفعل توقف 

 

 قد يستغرق األمر وقت
 
، وقد اة من إهمال نفسك من أجل اآلخرينللتغلب عىل مدى الحي ا

 نفسك أمر  يكون إيجاد أفضل طريقة لمساعدة
 
 صعب ا

 
، يمكنك ك، عىل المدى الطويل. ومع ذلا

 .
ً
 مساعدة اآلخرين بشكل أفضل إذا ساعدت نفسك أول

 

 خروناأل شخاص األ 

 

، وعندما ون لديهم عالقات جيدة مع اآلخرينيكون الناس أكبر سعادة وصحة عندما يك

ن. ال يمكنك اختيار يشعرون بأنهم محبوبون من قبل اآلخرين ويمكنهم االعتماد عىل اآلخري

 بى األصدقاء الذين يجعلونك سعيدولكن يمكنك اختيار أصدقائك. اخ ،أقاربك
 
. حاول أن ا

 ة مع اآلخرين ألن هذا سيكون مفيدتكون لديك عالقات جيد
 
وري  ا لك. قد يكون من الض 

 . مشاعر االستياء والغضب لن تساعد جسدك عىلالذين تسببوا بأذيتكمسامحة اآلخرين 

  و 
. التشاف   

 التعاف 

 

 البغ
 
 ون األشخاص اآلخرون حاجز ما يك ا

 
  تعرف أنها  ا

ألنهم يمنعونك من القيام باألشياء التى

 يمكن أن تجعلك أفضل. 
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يك أو فرد آخر من أفراد العائلة ال يفهم •   ،ما عليك القيام به من أجل التحسنشر

  العمل حيث أنماط العمل غب  مفيدة. • 
 األشخاص ف 

 

  كثب  من األحيان ال
يك أو أحد أفراد األشة هذا الدليل التعليم إذا كان ف  حل األفضل. امنح الشر

  دو 
مجة الجسم، ندعو دائمراتنا الخاصة بلقراءته. ف   بر

 
كاء وأف ا راد العائلة لحضور الجلسة الشر

ح (Hylandهيالند ) ، حتى يتمكنوا من فهم نموذجاألوىل وبالتاىل  فهم ما عليك القيام به. اشر

" عالحاجة إىل قضاء ب  
عجعض "وقتى  ندما ال تكون مب  

 
  أو أي شخص آخر.  -من األطفال  ا

 

، فإن تثقيف صاحب العمل حول متالزمات الحساسية المركزية مثل األلم إذا كنت تعمل

  يمكن أن يساعدك 
 أن أصحاب العمل ال يتعاطفون دائمعىل الرغم من  -العضىل  الليف 

 
عىل  ا

ولة عىل مرضك. قد يكون من الممكن الرغم من المتطلبات القانونية إلجراء تعديالت معق

  العمل 
ات راحة أكبر من األشخاص اآلخرين. قد يكون عليك التفكب  ف  أن تطلب أخذ فبى

  أو البحث عن وظيفة أخرى. 
 بدوام جزنئ

 

، من ع إىل إيجاد حل خاص بهم. ومع ذلك، لذلك سيحتاج الجميتختلف حياة كل شخص

  هذا الح
، من األصدقاء حدك، ولكن بمساعدة اآلخرينل من نفسك و غب  المحتمل أن يأنى

  يمكنك الحصول ع
. ستكون المساعدة التى ليها واألقارب وزمالء العمل والمديرين التنفيذيي  

 مهم
ً
 من أشخاص آخرين عامال

 
  تعافيك.  ا
 ف 
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 ةوظيفال

 

، من الصعب بشكل خاص وضع مبادئ برمجة الجسم موضع التنفيذ بالنسبة لبعض الناس

  العمل. 
تعتمد التعديالت عىل ممارسة العمل إىل حد كبب  عىل العمل المطلوب واستعداد ف 

 صاحب العمل إلجراء تعديالت. 

  ب المصابي    مرض  اللمساعدة 
، قمنا بإعداد دليل ألصحاب العمل األلم العضىل  الليف 

  نهاية الكتيب. نسخة
  (pdf) واألقارب يمكن العثور عليه ف 

 
وقع عىل م من الدليل متاحة أيضا

 برمجة الجسم. 

 

 إيجاد روتي   

 من الصعب التأكد من أنك تجد وقت، فإذا لم يكن لديك روتي   
 
  يوم حافل للقيام باألشياء  ا
ف 

  تجدها مفيدة ل
  واالتى

  يقدمها بلتشاف 
. من النصائح المفيدة التى  

عض المرض  وضع لتعاف 

  لكل يوم
)مثل الراحة والمزاج ، بحيث يتم التخطيط ليومك باألنشطة المختلفة جدول زمت 

  تعزز 
  و اإليجانر  والحركة وما إىل ذلك( التى

. يجد بعض المرض  أن االحتفاظ التشاف   
التعاف 

، باإلضافة إىل إعطاء إشارة إىل ما نه يوضح ما فعلوه وما لم يفعلوهبمذكرات يساعدهم أل 

 . ينجح معهمينجح أو ال 

 

ة واحدة عىل األقل من  كل يوم يجب أن تخطط لفبى

خاء العميق •   (deep relaxation)االسبى
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 (positive activity) نشاط إيجانر  • 

 ( optimal movement) الحركة المثىل• 

 

طريقة التعامل مع نفسك ال تنس التخطيط لموعد تناول الطعام والحصول عىل مكافأة. 

 
 
 . الهدف من برمجة الجسم هو تعليم جسمك أن العالم مكان جيد. مهمة جدا

 

 يط مهم ألنه من السهل جدالتخط
 
  ا

ً
وتنش االعتناء بنفسك. التخطيط  أن تكون مشغول

  أن
  يعت 

وري ، واك مدرك للوقتلجدول زمت  . للتحسن، من الض  لوقت جزء مهم من التغيب 

  العمل
ام بجدول يضماالستمرار ف  ، وهو جدول ن لك القيام بكل األشياء الصحيحة، وااللبى 

 يمنحك نمط حياة يحسن صحتك. 

 

   أنت فقط من يمكنه العثور عىل نمط الحياة الذي يؤدي إىل
  و  التشاف 

  حكمك.  -التعاف 
 ثق ف 

 

ة  فكرة أخب 

  ا
  األمل واستمر ف 

لعمل عىل التحسن. ال األمل والوقت كالهما معالجان جيدان. استمر ف 

ل إىل داخل نفسك النكسات بسببتخيب أملك 
 
   . وال تجعل اليأس يتسل

  والتعاف 
 التشاف 

  عملية م
  التعاف 

إذا ، فأنت تعلم أنك تفعل األشياء بشكل صحيح. تعرجة. بمجرد أن تبدأ ف 

ت دورة برمجة الجسم ، فلن تكون نهاية الدورة ه  نهاية عالجك. إنها ليست بداية حض 

 البداية. النهاية. إنها مجرد نهاية 
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 من اآلن فصاعد
 
  تعلمتها موضا

وك لك لوضع األشياء التى   العمل ، األمر مبى
ع التنفيذ. استمر ف 

 . بها وال تيأس

 

 

 شهر حافظ عليها 
 
بعد شهر. يعيد الجسم برمجة  ا

 نفسه ببطء. ال يمكنك تشيــــع جسدك. خذ وقتك. 

 

 
 
  حظا

 
  سعيدا

 
  مع رحلتك! حظا

 
  ال سعيدا

  اشتف 
 ف 

 لصحة أفضل! 
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معلومات ألصحاب العمل وأقارب األشخاص الذين يعانون من متالزمة 

   الحساسية
  ذلك األلم العضىل  الليف 

 المركزية بما ف 

 

  و ما ه
 (؟fibromyalgia)  األلم العضىل  الليف 

 

  
حالة طبية شائعة ولكنها غب  مفهومة بشكل جيد وتؤدي إىل انتشار  و هاأللم العضىل  الليف 

األلم العضىل  ب. النظرية الرئيسية الحالية ه  أن األشخاص المصابي   واإلجهاد  األلم والتعب

  ال
طوروا حساسية مفرطة إلشارات األلم. وهذا ما يسىم بالتوعية المركزية وتشب  األدلة ليف 

  األشياء وعدم االستماع إىل جسده. ال يوجد 
إىل أنه يمكن أن ينتج عن إفراط الشخص ف 

 بسيط. غالب عالج
 
  بما يكون األشخاص المصابون  ا

من أصحاب الكمال األلم العضىل  الليف 

 غالب، و )المثاليون(
 
  تطور الحالة. غالبما يكون هذا النهج الضم ا

 ف 
ً
ي عامال  ب 

 
ما يمرون بأيام  ا

مثلون أو نوبة ألم مؤقتة. إنهم ال ي"سيئة" مع ظهور األخب  عادة بسبب أخرى "جيدة" و 

.  بل . يتظاهرون بالمرض  
  لديهم مرض حقيفى

 

 العالج 

 

م هذه الدورة نصائح حول تعديل حض  دورة برمجة الجسم. تقدموظفك أو قريبك يحض  أو 

  
  يمكن أن تساعد ف 

  و نمط الحياة التى
. التشاف   

 التعاف 

 ذات الصلة بالمريض لمجموعة من النصائحالهدف من هذا المستند هو تقديم وصف موجز 

 يعمل أو يتفاعل مالذي 
ً
  ع اآلخرين. تم إعطاء المرض  دليال

ً
 . ُمفصال
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  العمل: 
 ف 

 

ن الكثب  من من نشاط إىل آخر بشكل منتظم وإدارة حالته. تتضمتم نصح المريض بالتغيب  

 الحياة العملية نمط
 
 مستمر  ا

 
األلم العضىل  للسلوك عىل مدى عدة ساعات. سيجد مرض   ا

  
ات راحة منتظمةاألمور أسهل الليف  ، أو إذا تغب  نوع العمل الذي يقومون إذا حصلوا عىل فبى

  أيضيد مرض  األبه عىل مدار اليوم. سيستف
 لم العضىل  الليف 

 
ة )عىل سبيل  ا ات قصب  من فبى

خاء التام عشر المثال ،    بيئة العمل دقائق( من االسبى
، عىل الرغم من صعوبة تحقيق ذلك ف 

  مكتبالم
، فقد تكون فرصة التنقل مفيدة. من المحتمل أن تكون زدحمة. إذا كانوا يعملون ف 

  تسبب اإلجهالمواعيد النهائية المتك
  العمل. المرض  اد غب  مفيدةررة التى

، كما هو الحال ف 

أن التعديالت المتعلقة . إنهم أفضل األشخاص لتقديم المشورة بشألنفسهمهم أفضل دليل 

  و  ساعدهم عىليس ذيبالعمل ال
. التشاف   

 التعاف 

 

  البيت: 
 ف 

  يستفيد مرض  
 من مجموعة متنوعة من األنشطة عىل مدار اليوم. يتماأللم العضىل  الليف 

خاء والقيام بأشياء تخلق  واإلندماج تشجيعهم عىل االنخراط   األمثل واالسبى
  النشاط البدن 

ف 

ون بانتظام من نشاط إىل آخر. سوف يستفيدون من لهمالمتعة   ، لكنهم يتغب 
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ات طويلة صج  نظام غذانئ . ينصح المرض  بعدم مشاهدة التلفاز أو أن يكونوا ساكني   لفبى

 من الزمن. 

 

يع المرض  عىل االستماع إىل أجسادهم عندما تقدم أجسادهم إشارات. التغيب  يتم تشج

 من مجرد الراحة الطويلة. المرض  
ً
المتكرر للنشاط اإليجانر  هو مفتاح التحسي   المحتمل بدل

، ويجب تشجيع المرض  عىل . يجب تجنب اإلجهاد المطولألنفسهمهم أفضل دليل 

 االستمتاع بالحياة قدر اإلمكان. 

 

/ تم تقديم و    تقدمها رقة المعلومات هذه إىل مريض يحض 
حض  دورة برمجة الجسم التى

.  NHS Trustمستشفيات بليموث   
 الذين يعانون من األلم العضىل  الليف 

 للمرض 

 

 كن خبب  نفسك الخاص! 

 لمساعدة نفسك يمكن أن يكون حاجز إن معرفة ما يجب فعله بالضبط 
 
. اكتشف بنفسك ما ا

وافعل المزيد منه. اكتشف ما ال يساعد وافعل القليل منه. خذ نظرة طويلة الذي يساعدك 

  شهر أو ستة أشهر. إذا كنت تتحسن المدى. اسأل نفسك كيف حالك عىل مدى
، فاستمر ف 

ء آخر. توىل المسؤولية، فأنت بحاجة إىل ما تفعله. إذا لم يكن األمر كذلكفعل   
، القيام بشر

  بنفسك وابحث عن طريقك
  الخاص إىل  واعتت 

  والتعاف 
 . التشاف 
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 عن المؤلفي   

كتب   6بجامعة بليموث. نشر  الصج  أستاذ علم نفس  (Michael Hylandمايكل هايالند )

  المجالت العلمية 170من وأكبر 
  الجمعية مقالة ف 

  نفش  معتمد وزميل ف 
، وهو أخصانئ

يطانية. يت   ذلك  ، بما ضمن بحثه طريقة تأثب  نمط الحياةالنفسية البر
، عىل الحالة النفسيةف 

 الجسم والصحة. 

  ديفب   )
  مركز بليموث إلدارة اآلالم وأستاذ  (Anthony Daviesأنتون 

هو استاذ مشارك أول ف 

  جامعة بليموث. لقد عالج 
  المصابي   ب مرض  المشارك ف 

 األلم العضىل  الليف 

(Fibromyalgia ألكبر من )ين  عام عشر
 
  طب اذ متخصص كأست. كما شغل مناصب عليا  ا

ف 

  المؤتمرات الطبية. 
 األلم ومتحدث ف 


