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هيلني  آن  والصحفية  الكاتبة  تناولت  وقد 
نشره  كبيرة  بشعبية  حظي  مقال  في  بيتيرسن، 
موقع »بزفيد« اإللكتروني األمريكي، الكيفية التي 
أصبح بها َمن يعرفون بـ«جيل األلفية« ينتمون إلى 
على  واإلرهاق  اإلنهاك  من  يعاني  الذي  »الجيل 

املستويني الذهني والبدني«.
الوخيمة  العواقب  عن  بيتيرسن  وتحدثت 
بالتعريف  وتناولت  بذلك،  اإلصابة  على  املترتبة 
بها  يصاب  املهام«  أداء  عن  »العجز  باسم  حالة 
جهد  بذل  إلى  اإلنسان  تدفع  حالة  وهي  املرء، 
كبير ألداء مهامه وواجباته حتى وإن كانت معتادة 
وبسيطة.كما تحدثت الكاتبة عما وصفته بـ«تدخل 
في  يسهم  كعامل  مكثف«،  بشكل  واألمهات  اآلباء 
حدوث املشكلة، نظرًا ألن من ينتمون لجيل األلفية 
يخضعون لعمليات تدريب قاسية وإعداد القتحام 

سوق العمل.
     لذا ترسخت في أذهان أبناء هذا الجيل فكرة 
أنشطة  في  االنهماك  أو  للعمل  املستمرة  الحاجة 

بغية االرتقاء بمهاراتهم الشخصية.

التشابه مع مشكلة »اإلنهاك في العمل«
الذي  اإلنهاك  بني  كثيرة  شبه  أوجه  وتوجد 
يعاني منه »جيل األلفية«، والنمط التقليدي للحالة 

التي تعرف بـ«اإلنهاك واإلرهاق جراء العمل«.
     ويحدث هذا الشعور نتيجة اإلجهاد والتوتر 
اللذين يستمران ملدة طويلة، وهو شعور يبرز من 
وإنهاك  الواقع املحيط،  انفصال عن  خالله حالة 
عاطفي، فضال عن إبداء السخرية الالذعة وتبني 
نظرة متشائمة، واإلحساس بعدم الفعالية والعجز 

عن الفعل اإليجابي.
وتتمثل العوامل الستة الرئيسية املؤدية للشعور 
عبء  تحمل  في  العمل،  جراء  واإلرهاق  باإلنهاك 
كبيرة  بقدرة  التمتع  عدم  مع  املهام،  من  هائل 
العوامل،  بهذه  املرتبطة  األمور  في  التحكم  على 

محفز  أو  نفسيا  مرض  غير  عمل  في  واالنخراط 
ماديا، أو العمل في وظيفة ال يحصل فيها الشخص 
مع  تتعارض  بأعمال  واالضطالع  حقوقه،  على 
التواصل  إلى  االفتقار  عن  فضال  ومبادئه،  قيمه 

االجتماعي في مكان العمل.
    ومن بني أكثر األشخاص عرضة لإلحساس 
التنقل  إلى  يضطرون  الذين  أولئك  الشعور  بهذا 

بني بيئات معقدة ومتفاوتة، وأحيانا معادية.
تلك  من  يعانون  األلفية«  »جيل  أبناء  كان  وإن 
الحالة بمستويات مرتفعة، فيما يبدو، فربما يشير 
بيئات أكثر تعقيدا مليئة  أنهم يواجهون  إلى  ذلك 

بمشكالت مقارنة ببيئات أخرى.
وعلى الرغم من أن العوامل السابقة هي نفسها 
التي تصيب الجميع على األرجح، سواء من »جيل 
فإن  واإلنهاك،  اإلجهاد  وهي  غيرهم،  أو  األلفية« 
الجيل  هذا  ألبناء  تحدث  أنها  في  يتمثل  الفارق 
بكثير،  أكبر  بطرق جديدة وغير متوقعة وبمقداٍر 

ولم نكن نهتم بها.
فكلنا يعلم، على سبيل املثال، أن ممارسة النمط 
 - االجتماعية«  بـ«املقارنة  ُيعرف  الذي  التقليدي 
نفسه  مقارنة  عبر  وقدراته  لذاته  املرء  تقييم  أي 
في  باإلنهاك  الشعور  في  دورًا  تلعب   - بآخرين 

مجال العمل.
     وتتزايد حدة التنافس االجتماعي واملقارنة 
األلفية«،  »جيل  أبناء  بني  باستمرار  باآلخرين 

كيف يواجه الشباب الشعور الدائم باإلرهاق؟

راجفيندر سامرا
كاتبة ومحاضرة فى مجال الصحة

    دائمًا ما نشجع َمن يتعرضون ملشكالت في مجال العمل على التحلي 

باملرونة والصالبة، ولكن هذه النصيحة ربما ال تمثل سوى مصدر آخر 

للضغوط والتوتر.
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أن  بالفعل  تبني  كما  اإلنترنت،  شبكة  بسبب 
االنخراط في هذا األمر، يرتبط بظهور أعراض 

االكتئاب لدى الشباب.
التواصل  وسائل  استخدام  تجنب  أن  كما 
قد  إذ  املشكلة،  هذه  من  يحميك  ال  االجتماعي 
بشبكة  واالتصال  التكنولوجيا  استخدام  يؤدي 
فيما  وذهني،  بدني  إنهاك  حدوث  إلى  اإلنترنت 
لإلنترنت  املفرط  االستخدام  بني  الدراسة  تربط 

والشعور باإلنهاك.
التي  الجوانب  بعض  سوى  سبق  ما  يعدو  وال 
نحٍو  على   - األلفية«  »جيل  خاللها  من  يتعرض 
متزايد - للضغوطات نفسها التي نعلم أنها تؤثر 

سلبيًا على األشخاص في بيئة العمل.
بيد أننا ال نعلم سوى القليل للغاية عن الكيفية 
اإلرهاق  من  الجيل  هذا  أبناء  بها  يعاني  التي 
جريت 

ُ
واإلنهاك. إذ إن الدراسات املبكرة التي أ

بني  تفاوت  وجود  إلى  أشارت  املجال،  هذا  في 
األجيال في هذا الصدد.

     فعلى وجه التحديد، يتعامل »جيل األلفية« 
املرحلة  الغالب  في  وهو   - العاطفي  اإلنهاك  مع 
األولى من »اإلنهاك واإلرهاق البدني والذهني« 
- بطريقة تختلف عن طريقة أبناء جيل »الطفرة 
اإلنجابية«، وهم مواليد الفترة بني عامي 1946 

و1964.
     فحينما يشعر أبناء »جيل األلفية« باإلنهاك 
لإلحساس   

ً
ميال أكثر  يكونون  العاطفي، 

ترك  في  والرغبة  الرضا  وعدم  باالستياء 
لجيل  املنتمني  من  أكبر  بشكل  وظائفهم، 

»الطفرة اإلنجابية«.
جريت بشأن ذلك 

ُ
وأظهرت الدراسات التي أ

بالتعقيد  تتسم  التي  والبيئات  الضغوطات  أن 
ُمتضافرة مع رفع سقف التوقعات والطموحات، 
وتفضي جميعها إلى تهيئة الظروف التي تؤدي 

إلى اإلحساس باإلجهاد الشديد.
من  معاناة  خطر  يزداد  املنطلق،  هذا  من 
وكمال،  بإتقان  املهام  أداء  على  يحرصون 
بشأن  دائما  أنفسهم  ينتقدون  من  السيما 
أدائهم، بهذا النوع من اإلنهاك. فهؤالء تحديدًا 
- وبطبيعة الحال - يعملون بِجد لتجنب الفشل، 
وهو ما يجعلهم عرضة بشكل أكبر لهذه الحالة.

التحلي باملرونة
»جيل  أبناء  تواجه  التي  الضغوط  تتشابه 
في  العاملون  منها  يعاني  التي  تلك  مع  األلفية« 

مجال مراقبة الحركة الجوية.
ملواجهة  مؤخرًا  املتبعة  األساليب  بني  ومن   
مشكلة املعاناة من هذا الشعور في بيئة العمل، 
تدريب العاملني على التحلي بمزيد من املرونة 

والقدرة على مواجهة الضغوط.
   ويرتكز هذا التوجه على افتراض يقول إنه 
بمقدور األشخاص ذوي الكفاءة العالية تحسني 
السقوط  لتجنب  العمل  مكان  في  ممارساتهم 

 للشعور باإلنهاك البدني والذهني.
ً

ضحية
مؤخرًا  كر 

ُ
ذ كما  ذلك،  من  الرغم  وعلى      

الطبية  »املجلة  دورية  في  ِشَرت 
ُ
ن افتتاحية  في 

»بي  باسم  اختصارًا  املعروفة  البريطانية«، 
الحالة،  بتلك  اإلصابة  مخاطر  فإن  جيه«،  إم 
بكفاءة  يتميزون  من  لدى  األرجح  على  تزيد 
ويبدو  النفسية،  بالصحة  ويتمتعون  عالية، 

مواجهة  على  والقدرة  باملرونة  يتسمون  أنهم 
الضغوط.

     ورغم أن هذا األمر يبدو بديهيًا، أظهرت 
بشأن  جريت 

ُ
أ التي  الدراسات  أولى  من   

ً
واحدة

الذهني  اإلجهاد  من  الحالة  تلك  مواجهة 
أن مخاطر مواجهة  العمل،  أماكن  والبدني في 
هذه املشكلة كانت أكبر بني العاملني األقل قلقًا 
واألكثر سعادة وقدرة على امتصاص الضغوط 
ضمن  كانوا  بمن   

ً
ُمقارنة لها،  يتعرضون  التي 

مجموعة أخرى ال يتحلى أفرادها بهذه السمات.
يتذكرها  ال  التي   - الدراسة  هذه  وشملت 
من   400 من  أكثر  من   

ً
مؤلفة  

ً
عينة  - كثيرون 

املتحدة  الواليات  في  الجوية  الحركة  مراقبي 
وتابعت  املاضي،  القرن  سبعينيات  خالل 

حاالتهم ملدة ثالث سنوات.
 وخدم غالبية أفراد العينة - باألحرى 99 في 
املئة منهم - في الجيش األمريكي، مما يجعلنا 
شهدت  بمواقف  قبل  من  مروا  أنهم  نتوقع 
على  أكسبهم  ما  شديدْين،  وإجهادا  توترات 
هذه  مثل  وجه  في  الصمود  على   

ً
قدرة األرجح 

املواقف.
     وتظهر نتائج هذه الدراسة بعض الظروف 
اإلنهاك  يصيب  أن  إلى  أدت  التي  والحاالت، 
يبدو  التي  املجموعة،  هذه  والبدني  الذهني 
ومواجهة  وظائفهم  أداء  على  قادرين  أفرادها 

املصاعب واألنواء.
على  جديدة  بتقنيات  استعانتهم  وأدت 
تعقيد عملهم، دون منحهم التدريب الضروري 
لتمكينهم من االنتفاع بهذه التقنيات. كما كانت 
فترات  فيها  توجد  وال  طويلة  عملهم  نوبات 

للراحة، فضال عن تردي أوضاع بيئات العمل.
     كما كانت مواعيد هذه النوبات والجداول 
مفعمة  توزيعها  كيفية  بتحديد  الخاصة 
باملشكالت والتحديات، بل ويمكن أن تكون غير 

متوقعة في الوقت نفسه.

والعوامل  والخصائص  السمات  هذه  وتبدو 
ألبناء  بالنسبة  األرجح  على  كبيٍر  بقدٍر  مألوفة 
مظلة  تحت  يعملون  من  وكل  األلفية«،  »جيل 
فيه  العمل  عقود  بأن  يتصف  اقتصادٍي  نظاٍم 

مؤقتة أو قصيرة األجل.
تأثير معاكس

 وتعقيدًا 
ً

    أصبحت بيئة العمل اآلن أكثر صعوبة
بشكل هائل وعلى نحٍو متسارع.

تدريب  على  األخيرة  اآلونة  في  التركيز  إن 
من  الحالة  بهذه  اإلصابة  تجنب  على  العاملني 
بقدٍر  التحلي  على  تشجيعهم  خالل  من  اإلجهاد 
سيتحول  للصمود،  والقابلية  املرونة  من  أكبر 
والتوتر  لإلجهاد  آخر  مصدٍر  إلى  األرجح  على 
على  سيتعذر  ربما  مثالي  هدف  إلى  أو  والضغط، 

البعض تحقيقه.
تفاقم  إلى  سيؤدي  ذلك  بأن  توقعات  وثمة 
 لإلنهاك واإلرهاق وليس 

ً
خطر وقوع املرء فريسة

الذين  لألشخاص  بالنسبة   
ً

خاصة العكس، 
الذعة  انتقادات  ويوجهون  الكمال  ينشدون 
ألنفسهم لكي يتسنى لهم دائما البقاء على املسار 

الصحيح.
ثل التي نؤمن بها 

ُ
    من جهة أخرى، فإن أهمية امل

ورؤيتنا ملا نحن عليه اآلن وما ينبغي أن نكون عليه 
يحدث  فيما  السبب  لنا  تكشف  قد  املستقبل،  في 
من أضراٍر ناجمة عن قولنا إن أبناء »جيل األلفية« 
ز،  والتميُّ د  بالتفرُّ متضخم  شعور  من  يعانون 
وإحساس غير مبرر بالجدارة واالستحقاق، وأنهم 
املعارضة  الرؤى  مع  التعامل  على  قادرين  غير 

آلرائهم، ويحسون باإلهانة ألدنى سبب.
     وعلى نحٍو مشابه، ربما يؤدي أي تدخٍل مكثٍف 
جعل  محاولة  أجل  من  األم  أو  األب  جانب  من 
طفلهما قادرًا على الصمود في مواجهة املشكالت 

والتعامل معها بمرونة، إلى نتائج عكسية.
الرسائل  أن  ذلك  في  السبب  يكون  وقد      
تتعلق  التدخل،  هذا  عليها  ينطوي  التي  األساسية 
االجتماعية،  السيطرة  بفرض  األمر  واقع  في 
واألعراف  للعادات  وفقًا  يتصرف  الطفل  وجعل 
على  التأثير  إلى  غالبًا  سيؤدي  ما  وهو  السائدة، 
أو  املستقبل  في  والخارجية  الداخلية  ُمثله  تشكيل 

املساعدة على تشكيلها.
السمات  من  تعلمه  يمكننا  ما  إن  القول  ويمكن 
والذهني  البدني  اإلنهاك  بحالة  الخاصة 
في  يتمثل  بشأنها،  السائدة  والتوجهات  وأنماطها 
بشكل  وتعقيدًا   

ً
صعوبة أكثر  أصبح  اآلن  العمل  أن 

هائل وعلى نحٍو متسارع.
املعاناة  مستويات  ارتفاع  إلى  ذلك  ويؤدي      
املهنية،  املجاالت  من  الكثير  في  الحالة  هذه  من 
بـ«االقتصاد  ُيعرف  فيما  يعملون  من  بني  وكذلك 
الرعاية  خدمات  مقدمي  مثل  الرسمي«  غير 
املستويات  هذه  تحدث  أن  املرجح  ومن  الصحية. 

املرتفعة كذلك في أوساط »جيل األلفية«.
املشكلة  هذه  ملواجهة  األمثل  السبيل  ويتمثل      
في إضفاء طابٍع أكثر بساطة ويسرًا على البيئات 
ونعمل  نعيش  التي  والعدائية  واملتناقضة  املعقدة 
مهمة  عبء  عاتقنا  على  لقي 

ُ
ن أن  من   

ً
بدال فيها، 

ب أنفسنا على أن نصبح  درِّ
ُ
جديدة، تتمثل في أن ن

ف مع هذه البيئات، وصمودًا  أكثر قدرة على التكيُّ
في وجه ما تحفل به من مشكالت.
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من  ظالما  العام  شهور  أكثر  تخلو  وال 
والبطانيات  التدفئة  نيران  مثل  مسرات، 
التعرض  لكن  الدسمة،  والوجبات  املريحة 

ألشعة الشمس يعد أمرا هاما لصحتنا.
إن  حيث  ذلك،  لكل  علمية  تفسيرات  وتوجد 

التعرض للضوء يؤثر على عظامنا وأدمغتنا.
وفيما يلي األسباب...

1. الضوء يتحكم في ساعتنا البيولوجية
    يساعد الضوء على أداء مجموعة هائلة من 

الوظائف البيولوجية في الجسم
 24 منها  كل  مدة  دورات،  أجسامنا  تنظم 
تستغرقه  الذي  الوقت  تعكس  وهي  ساعة. 

األرض لتدور حول محورها.
البيولوجية،  الساعة  باسم  ذلك  ويعرف     
التي تؤثر على كل شيء في الجسم، من النوم 
وحتى عملية التمثيل الغذائي »األيض«، وكذلك 

إطالق أجسامنا بعض الهرمونات.
البيولوجية في غياب  ويستمر إيقاع الساعة 
في  مكثوا  علماء  وجد  إذ  الخارجية،  املؤثرات 

تقسيم  أو  طبيعي  ضوء  مصدر  أي  بدون  كهف 
يتبع  ظل  البيولوجية  ساعتهم  إيقاع  أن  للوقت 
دورات تستغرق الواحدة منها 24 ساعة تقريبا. 

لكن أجسامنا تستجيب بشدة كذلك للضوء.
النهار في تحفيز مجموعة     ويساعد ضوء 

هائلة من الوظائف البيولوجية في الجسم.
2. الضوء يساعدنا على النوم واالستيقاظ

    ويعد النوم واحدا من املجموعة الهائلة من 
الوظائف البيولوجية للجسم التي يساعد ضوء 
أدمغتنا  يجعل  فالضوء  تحفيزها.  على  النهار 
حاليا.  املتحكمة  هي  اليقظة  أنظمة  أن  تدرك 
باملقابل، عندما يحل الظالم، يبدأ الجسم في 
التي  الكيميائية  املادة  وهي  امليالتونني،  إفراز 

تساعدنا على النوم.
حاليا  الطيران  شركات  بعض  وتطّوع 
بإضاءة مقصورات الطائرات بما يساعد في 
بني  االنتقال  عن  الناجم  األرق  على  التغلب 
يتم استخدام  مناطق زمنية مختلفة. فمثال 
إلى  الركاب  صعود  أثناء  ساطعة  إضاءة 

العشاء،  أثناء  خافتة  وإضاءة  الطائرة، 
ملساعدة  الشمس  غروب  تحاكي  وإضاءة 

الركاب على النوم.
3. الضوء قد يعالج األرق

الضوء  من  نوعا  هناك  أن  اآلن  نعلم      
واألجهزة  الكمبيوتر  أجهزة  من  املنبعث 
اللوحية والهواتف التي نستخدمها قد يحول 
دون إفراز هرمونات ضرورية تساعدنا على 

النوم.
عن  صادرة  جديدة  توجيهات  وتنص 
ضرورة  على  الصحية  السلطات  معظم 
التكنولوجية  األجهزة  هذه  مثل  عن  االبتعاد 
لفترة قبل الذهاب إلى الفراش، مع ضرورة 

ترك األجهزة خارج غرفة النوم.
   ويتفق مع هذا ماثيو ووكر، وهو عالم في 
النوم،  موضوع  في  وباحث  األعصاب  مجال 
الذي يعتبر أن »ضوء النهار هو مفتاح تنظيم 

أنماط النوم اليومية«.
وإن كنت تعاني من صعوبة الخلود للنوم، 

سواء كنت تعيش في منطقة تزداد فيها ساعات النهار أو تقصر، بحسب موقعك على الكوكب، 
فإن تعرضك لضوء الشمس يؤثر عليك.

    وإذا كنت تعيش في النصف الشمالي من الكرة األرضية، فإن فترة الليل تقصر تدريجيا 
بينما تزيد ساعات النهار، والعكس صحيح إن كنت تعيش جنوب خط االستواء.

ملاذا نحتاج املزيد من الضوء فى حياتنا؟
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شمس  ألشعة  ساعة  ملدة  التعرض  فإن 
والجسم  العقل  تحفيز  في  يساعد  الصباح 
في الوقت الصحيح، وهو ما سيساعدك على 
الشعور بالنعاس عندما تذهب إلى الفراش.

4. الضوء يؤثر على حالتنا املزاجية
اليومية  الطبيعي  النهار  ضوء  جرعة 
إن  بل  فحسب،  نومنا  ألنماط  مهمة  ليست 
الدماغ  في  تغييرات  أيضا  ز 

ِّ
يحف الضوء 

تجعلنا نشعر بمزيد من السعادة.
عندما يتعرف الجسم على ضوء الشمس، 
البصري،  العصب  عبر  املخ  إلى  يصل  الذي 
السيروتونني  مادة  مستويات  تزداد 

الكيميائية املسؤولة عن الشعور باالرتياح.
يقل  الذين  أولئك  فإن  النقيض،  وعلى 
بنظام  كالعاملني  الشمس،  لضوء  تعرضهم 

النوبات، قد يعانون من االكتئاب.
ترتبط  نفسية  صحية  حالة  وتوجد      
في  النهار  فترة  بتراجع  مباشر  نحو  على 
باسم  تعرف  والشتاء،  الخريف  فصلي 

»االضطرابات العاطفية املوسمية«.
    ويشعر من يعانون من حالة االضطراب 
العاطفي املوسمي بأعراض اكتئاب تظهر مع 
الشعور  هذا  ويتراجع  النهار.  ساعات  قصر 

لحسن الحظ مع اقتراب فصل الربيع.
أن  إلى  الحالية  الفرضية  وتشير 
تكون أحد  املوسمية  العاطفية  االضطرابات 
وهو  البيولوجية،  ساعاتنا  اضطراب  آثار 
فترة  تراجع  نتيجة  مباشر  بشكل  يحدث  ما 

سطوع الشمس.
عاطفي  اضطراب  من  تعاني  كنت  وإن 
جهاز  شراء  في  تفكر  أن  فعليك  موسمي، 
إضاءة خاص يحاكي ضوء النهار. ويمكن أن 
نصف  ملدة  الجهاز  لضوء  التعرض  يساعد 
الساعة  إيقاع  تغيير  في  الصباح  في  ساعة 

البيولوجية وتحسني حالتك املزاجية.
صالبة  على  يحافظ  الشمس  ضوء   .5

العظام
تمتص  حتى  »د«  فيتامني  إلى  نحتاج 
من  والفوسفات  الكالسيوم  أجسامنا 
لصحة  األهمية  بالغة  معادن  وهي  طعامنا، 

العظام واألسنان والعضالت.
فيتامني  نقص  يسبب  النقيض،  وعلى   
»د« ليونة وضعفا في العظام، باإلضافة إلى 

تشوهات في الهيكل العظمي.
على  الحصول  يمكننا  الحظ  ولحسن     
الشمس،  من  نحتاجه  الذي  »د«  فيتامني 
»فيتامني  باسم  أيضا  يعرف  السبب  ولهذا 

ضوء الشمس«.
عندما  »د«  فيتامني  أجسامنا  وتخلق   
مباشرة،  الشمس  ألشعة  بشرتنا  تتعرض 
على  الحصول  معظمنا  يستطيع  ثم  ومن 
بهذه  للجسم  الضروري  »د«  فيتامني 

الطريقة.
   بيد أن التعرض بكثرة ألشعة الشمس قد 
لذا عليك أن تحرص  يشكل خطورة كبيرة، 
مع  الواقية،  املستحضرات  استخدام  على 
املباشرة  الشمس  ألشعة  التعرض  تجنب 

خالل الفترة األشد حرارة في اليوم.

بعد  سعيدة  لحياة  األساسية  القواعد 
الله في أعماركم  ... أطال  الخمسني عامًا 

رجال كنت أم امرأة .
الذي  املال  لصرف  حان  قد  الوقت   -  1
حياتك  في  جبينك   عرق  من  جمعته 
ألن  التوفير  في  تفكر  فال  به،  والتمتع 
مالك  وسيبقى  النهاية  من  قريب  عمرك 
اختلفوا  وربما  للورثة،  جمعته  الذي 

وتخاصموا من أجله.
صحية،  حياة  عندك  تكون  حتى   -  2
حاول املشي كثيرا  فهو رياضة الكبار في 
السن وال ترهق نفسك فإذا عييت فارتح، 
ثم واصل حتى تنهي حصتك وال تزد عن 
ساعتني كل يومني، تناول أحسن األطعمة 
وال  االستطاعة  قدر  السوائل  واشرب 

تسرف.
3 - ال تشتِر الرخيص لنفسك، بل اشتِر 
دائما األفضل  للتمتع به في أيامك الباقية.
وبسيطة،  تافهة  ألسباب  تغضب  ال   -  4
وال تباِل بما يقوله الناس عنك في غيابك 
وال بني يديك فأنت حر فيما تسمع وفيما ال 

تريد أن تسمع.
5 -  حاول أن تكون أنيقا ونظيفا دائما، 
أن  عليك  لذا  زال،  قد  الشباب  فجمال 
ن صورتك  تنتبه لنفسك وتهتم بها وتحسِّ

باألناقة وحسن الخلق.
»كالسيكي«  طبيعيا  تبقى  أن  حاول   -  6
فالكبير  الشباب،  موضة  اتباع  تحاول  وال 
بمالبس  و  الشباب  بتسريحات  السن  في 
بني  أضحوكة  يصبح  الشباب  وهيئات 

الناس.
7 - ال تترك الفراغ  يسيطر عليك، اجعل 
اقرأ  ثم  يوميا  الله   مع  روحيا  اتصاال  لك 

كتابا أو جريدة أو شاهد برامج تليفزيونية 
للنت  ادخل  ورياضية،  وإخبارية  ثقافية 
واسعد  رحالت  ب 

ِّ
رت يهمك،  عما  وابحث 

بترتيبها واستمتع بها مع الصحبة الحلوة  
واطبخ ، وازرع األزهار ..

فقد  همومك،  فى  كثيرا  تفكر   ال   -  8
فكرت فيها طويال فيما مضى.

تختلف  فال  الشباب  ناقشت  إذا   -  9
بأفكارك،  ليست  فأفكارهم  معهم،  كثيرا 
أنت لك تجربة وهم في مقتبل العمر، وال 
أمامهم،  والجميل  القديم  بزمنك  تتباه 

فزمانك الحقيقي هو اآلن .
أشد  في  فأنت  دعاك،  من  أجب   -  10
املناخ،  وتغيير  البيت  للخروج من  الحاجة 
ومناسبات  الزواج،   حفالت  احضر 
سعيدة ، استجب لكل من دعاك، وساهم 
وال  وحبايبك  أصدقائك  مع  جلسات  في 

تتخلف عن االجتماع بهم ملدة طويلة .
11 - أنصت ثم أنصت قبل الكالم، وإذا 
 على األشياء 

ّ
تكلمت فاختصر وال تتكلم إال

الحسنة، ال تتذكر ما فات من حياتك في 
أال  حاول  و  هفوات،  أو  وذنوب  مصائب 

تحرج أحدا.
فالله  قلبك،  فى  دائما  الله  ادع   -   12

مجيب للدعوات.
وال  يسليك،  عّما  تبحث  أن  حاول    -  13
في  ال  مفزعة  مناظر  مشاهدة  تحاول 

األخبار وال في األفالم وال في الواقع.
بالصالة  أكثر  الله  إلى  تقّرب   -  14
والزكاة إن استطعت وتصدق كثيرا فمالك 
ما تصدقت به وأكلته ولبسته وتجولت به، 

وليس ما تركته للورثة .
15- ابتعد عن  الذكريات املؤملة.

نصائح ما بعد سن الخمسني؟؟


