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  سوريا –لينا الحبشي  العربية إلىقامت بترجمته 

 في و, المجتمعات,  الدول في الكبيرة الصحية المشكالت أحد التوتر يعتبر األيام هذه

 اليقين عدم,  بالوحدة الشعور,  المال,  المجتمع,  األسرة,  العمل. العالم أنحاء جميع

 ، اليومية حياتنا في تجنبها يمكن ال أجزاء هي المرضية والضغوط,  الوقت ضيق,

 .الحياة لهذه الصعبة المواقف تجنب مستحيل وشبه

 للتعامل ، يطبقونها الذين ستساعد ،والتي طرق ثمانية ذكرت ، السابقة المقاالت في

 من يقللون الناس من العديد فإن ، ذلك ومع. فعال نحو على منه والحد التوتر مع

 ، واحدة طريقة خالل من والسعادة ، الداخلي سالمهم بناء على ويعملون ، ضغطهم

 .والعبادة,  الصالة ، اإليمان ، هي. التوتر من الحد طرق من التاسعة هي و

 الطريقة هذه استخدام من بدالا  ، هللا بوجود اإليمان فكرة يرفضون قد أناس هناك

 .التوتر من للتقليل



 بشكل أثبتت قد العلمية الدراسات من سنوات أن الناس هؤالء تبليغ أود ، ذلك ومع

 وأن ، بشرية روح كل في موجود ومفهومه ، هويته لمعرفة ، هللا عن البحث أن قاطع

 التفكير في الناس عقول ليمنع يكن لم والثقافات,  اللغات,  المتعددة األجناس وجود

  .الحقيقة هذه عن والبحث

 المبادئ في التفكير دون اختفت ثم ، وعاشت ظهرت أمة أو,  عرق,  مجتمع يوجد ال

 النظريات إعطاء بدون أو ، واإلنسانية الكون بوجود المرتبطة والعوامل,  األسباب, 

 .اليقين درجة عن النظر بغض ، عنها المنطقية واألفكار

 التي األرض ، نفسه يخلق لم اإلنسان أن هو إنكارهم يمكن ال الذي والواقع الحقيقة

 مدير حتى وال التحكم جهاز ليس هو. وتحمينا تغطينا التي السماء أو ، فيها يعيش

 .للكون والدقيق المعقد النظام

 ويجب ، نفسه من يحدث أن لشيء يمكن ال أنه على االتفاق تم ،منذ ذلك إلى باإلضافة

 خلقت للطبيعة خارقة قوة هناك تكون أن يجب ، إذن ؛ صانعا يمتلك أن المصنع على

 مرئي غير أم مرئياا كان سواء ، به مرتبط نظام أو تصميم وكل الكون هذا

 ، غريزة أو ، دافع ، بشرية طبيعة هو المطلقة الخارقة القوة تلك عن البحث إن

 في اإلنسان أن حيث ، للطبيعة الخارقة القوة تلك من الخوف بسبب ومتطورة مشتقة

 هويته معرفة من الرغم على ، وأعظم أقوى بإبداعات مقارنة مطلق ضعف حالة

  .الحقيقية

 ال أمر هو الطبيعة لهذه االستجابة في الرغبة أو الداخلية البشرية الحماسة وجود إن

 .هذا يومنا حتى العالم بداية منذ اإلنسان عليه يتفق فيه جدال

 في. عظيم خالق بوجود ، بالضرورة ، لنؤمن لنا عالمة هو الكون هذا في شيء كل

 .وكماله ، وعظمته ، هللا وجود على شهادة هو حولنا من الخلق كل ، الواقع

 على اتفقوا. مختلفة وخصائص أسماء أعطوه أنهم رغم ، هللا وجود أبداا  البشر ينكر لم

 خلق الذي ،" منه مفر ال وجود" يسمونه الناس وبعض ، للكون عظيم خالق وجود

 .شيء كل

 بهذه الكون جعلت عظمى قوة وجود ينكرون ال ، األحرار والمفكرين الملحدين حتى

 غير بأسماء ويستبدلونها الدينية األسماء يرفضون فهم ، ذلك ومع. الدقيقة األنظمة

  ".األم الطبيعة" أو" الطبيعة قانون" مثل ، ومختلعة واضحة



 في فسيضعك ، إليك اإلصغاء على قادر ، جيد بصديق بساطة بكل متصالا  كنت إذا

 .العناء يستحق ، خلقك الذي ، باهلل متصالا  كونك ، إذاا  ، ضغوطك من يقلل و ، راحة

 من سيخلصك ، باهلل متصالا  تكون عندما ، دينك أو إيمانك ماهية عن النظر بغض

 باهلل واالرتباط اإليمان وجود فإن ، ذلك على وعالوة. الراحة ويمنحك همومك

 الرفاه و بالشرف الشعور,  الحرية,  الشغف,  الغرض,  البال راحة يمنحك

 .إنكاره يمكن ال الذي التوتر من ويقلل ويمّكنك ، والنفسي العاطفي واالستقرار

 اعتراف إنها. لها الروح تتوق وإنما.  طلبا ليست الصالة" ، غاندي المهاتما قال

 ". المرء بضعف يومي

 تخطي عدم حاول. باعتدال تأكل أن عليك أن هي التوتر من للحد التالية الطريقة

 من الصغيرة النقص مقدار حتى أنه الباحثون وجد .مشغوالا  كنت مهما الوجبات

 خالل القلق تسبب أن يمكن( المعقدة ب فيتامينات) البانتوثينيك وحمض الثيامين

  .التوتر أوقات

 إن. حياتك في األهداف ووضع التخطيط هي التوتر لتخفيف سأذكرها طريقة آخر

 وفعالة مفيدة وسيلة هو ، التوتر تخفيف وبالفعل يستطيع عليها والعمل األهداف تحديد

 .الشخصي نجاحك في كبير دور ولعب ، للسيطرة توجيهك ، التوتر لتقليل للغاية

 اآلخرين تدع أو للفرص حياتك تترك فإنك ، لتحقيقها وتخطط أهدافاا تضع لم إذا

 والعمل هدف اختيار. أمل وخيبة إحباط إلى األرجح على سيؤدي مما ، بها يتحكمون

 .شيء كل يغير تحقيقه على

 التالي موضوعنا ستكون تحقيقها نحو والعمل األهداف تحديد كيفية إن

 هذه في المذكورة الطرق اتبعت إذا. الحياة مدى تستمر عملية هي التوتر إدارة

ا ريب غير من فستالحظ ، المقاالت من السلسلة ا إيجابياا تغيرا  ، صحتك في كبيرا

 .لتوترا مع التعامل على وقدرتك ، طاقتك، اآلخرين مع عالقاتك
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