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1. التعرض للشمس 
تجبرك  عملك  طبيعة  كانت  إذا 
املغلقة  املكاتب  ــل  داخ البقاء  في 
الصناعية  األضـــواء  تأثير  تحت 
والفلورسنت(  والزينون  )النيون 
لفترات طويلة تصل حسب املتوسط 
لثماني ساعات عمل يوميا، فيمكنك 
عشر  مدتها  ــة  راح فترة  اقتناص 
)ساعة  دقيقة   90 كل  بني  دقائق 
ونصف( تقوم فيها إما باملشي داخل 
تقوم  أن  واألفــضــل  العمل،  مكان 
مؤقتا  العمل  مكتب  من  بالخروج 
الصحو  والهواء  للشمس  والتعرض 
بالراحة  سيشعرك  فهذا  املنعش، 
ويجدد من قدرتك وقابليتك للعمل، 
لضوء  التعرض  أن  إلى  باإلضافة 
خاليا  ــز 

ِّ
يــحــف الــشــمــس  وحــــرارة 

الجسم إلنتاج فيتامني د “D ” املهم 
جدا لصحة اإلنسان بشكل عام فهو 
العظمي  للبناء  جدا  هام  فيتامني 
العظام  خاليا  د 

ِّ
وتــجــد لإلنسان، 

وأيضا  وصحتها،  ــان  ــس اإلن ــدى  ل
لتنشط  الغدد  بعض  الشمس  ز 

ِّ
تحف

أكثر ويؤدي ذلك إلى ارتفاع مستوى 
 Serotonin السيروتونني  هرمون 
وتقليل  املزاج  تحسني  عن  املسؤول 
على  يساعد  وبالتالي  والقلق  التوتر 

الحصول على نوم هادئ ليال.
 2. صعود السلم

السلم  ــزول  ــ ون صــعــود  تــمــريــن 

ومــمــتــازة  ــدا  جـ بسيطة  طــريــقــة 
وتحفيزه  القلب  عضلة  لتنشيط 
وتنشيط  املنتظم  النبض  على  أكثر 
الشرايني  في  الــدم  لسريان  أكثر 
املغذية لكل خاليا وأنسجة الجسم، 
األداء  على  ذلك  سينعكس  وبالتالي 
لكل  )الــوظــيــفــي(  الفسيولوجي 
ستتحسن  وخاصة  الجسم  أجهزة 
تركيز  من  تشمله  بما  املخ  وظائف 
األهمية  في  غاية  عوامل  وهي  ودقة 
ــف  ــائ ــال، ووظ ــمـ ــب األعـ ــل فــي أغ
العاملني  تــهــم  ــي  ــت ال الــعــضــالت 
على  واملعتمدة  اليدوية  بالوظائف 
كان  إذا  لذلك  البدني،  املجهود 
يمكنك  مرتفع  مبني  فــي  عملك 
لتنشيط  السلم  درجــات  استخدام 
يوم  كل  في  مرتني  وقلبك  طاقتك 
باالنتظام  الفارق  وستالحظ  عمل 

في هذا الفعل.
3. تناول فنجان من القهوة

املشروبات  وكل  التقليدية  القهوة 
على  ــوي  ــت ــح ت الـــتـــي  ــة  ــه ــاب ــش امل
الكابتشينو  مثل  الكافيني  مــادة 
والشاي  والنسكافيه  واإلسبريسو 
ــل هــذه  ــة. ك ــازي ــغ ــات ال ــروب ــش وامل
عنصر  على  تحتوي  املــشــروبــات 
لخاليا  ه  واملنبِّ ط 

ِّ
املنش الكافيني 

القلب  لعضلة  ــط 
ِّ

ــش ــن وامل ــخ،  ــ امل
وبالتالي  العروق  في  للدم  والدافع 
النشاط  زيـــادة  فــي  تأثيره  يظهر 

ولكن  وتنبيهه،  لــإلنــســان  الــعــام 
نقمة  ــي  ال النعمة  تتحول  ال  حتى 
أكثر  باالعتماد  الباحثون  فيوصي 
أكثر  ألنه  اإلسبريسو  مشروب  على 
نسبة  في  اعتداال  املشروبات  هذه 
زيوت  على  يحتوي  وألنه  الكافيني، 
تتعدي  وبالتالي  مركزة  غير  طيارة 
فوائده أضراره بكثير، بعكس القهوة 
السلبيات  من  الكثير  له  فإدمانها 

الخطيرة.
4. لعب الكلمات املتقاطعة

لعبة  أي  ممارسة  على  التركيز   
بسيطة فيها جانب من شغل النشاط 
الذاكرة(  )ألعاب  بالتذكر  العقلي 
لبضع  ولــو  التفكير  أو  التخمني  أو 
تحفيز  إعـــادة  فــي  يساعد  دقــائــق 
بشرط  أخــرى  مرة  اإلنسان  طاقة 
في  يتمادى  أال  في  جيدا  التحكم 
بعض  طويل،  لوقت  ذلك  ممارسة 
العمل  بمكاتب  العاملني  املوظفني 
الفيس  بألعاب  اللعب  وقت  يطيلون 
املوبايل  وألــعــاب  واإلنــتــرنــت  بــوك 
اللعب  حماسة  وتأخذهم  باد  واآلي 
شبكة  بألعاب  اهتموا  لو  خصوصا 
اإلنترنت فيتنافسون مع أصدقائهم 
العمل  وقت  ويتناسون  الشبكة،  على 

يراعون  وال  إنتاجيتهم  تقل  وبالتالي 
العمل  إعطاء  عدم  في  ضمائرهم 
العمل  أصحاب  يضطر  وهذا  حقه، 
عن  اإلنترنت  خدمة  بفصل  أحيانا 
املواقع  بعض  حجب  أو  موظفيهم 
مثل  عـــادة  املوظفني  تشغل  الــتــي 
والياهو  وتويتر  بوك  الفيس  موقع 
أو يختص أحد موظفي  وسكاي بي، 
إلكترونية  بمراقبة  بالشركة   IT
متابعة  ــق  ــري ط عـــن  لــلــمــوظــفــني 
يفتحونها  التي  اإلنترنت  صفحات 

ويتعاملون عليها.
 5. تمرينات االستطالة

اإلنسان  ألن  الوسائل  أسهل  من 
يستطيع ممارستها في مكان جلوسه 
تتطلب  وال  آلخــر  وقــت  من  ومكتبه 
تتطلب  أو  العمل،  الخروج من مكان 
يستطيع  ليمارسها.  خاصة  ظروفا 
بسيطة  تمرينات  عمل  ــان  ــس اإلن
والرقبة،  الكتفني،  عضالت  إلطالة 
وخاصة  الظهر  لفقرات  واستطالة 
الذين  للموظفني  القطنية  الفقرات 
كــراســي  عــلــى  الــجــلــوس  يطيلون 

املكاتب. 
6. تحّرك من مكانك

شيئا  وافعل  مكانك  من  تحّرك 

كيف تستعيد نشاطك فى دقائق؟
في حياة يومية رتيبة، سريعة الوتيرة، تتثاقل لحظاتها على 
الناس في كل حركة من حركات عقارب الساعة، تتدفق عشرات 
أمر  في  وتحتار  بعضها  عقولنا  تستوعب  ساعة،  كل  األخبار 
بعضها، يتوه الفكر وال يستطيع تمييز الحقيقة والكذب. كل هذا 
نشعر به كل يوم ويأتي يوم اإلجازة األسبوعية فنستسلم لنوم 
راحة،  وعدم  وتوتر  قلق  كله  نوما  ونلقاه  مريحا  عميقا  نتمناه 
الوقت  وساقية  العمل  لوتيرة  جديد  أسبوع  بداية  في  فنعود 
الرفاهية  في  نطمع  وال  البسيطة  الراحة  عن  نبحث  هي.  كما 
)األوفر( ولكن في لحظات من االنتعاش اللحظي، إفاقة مؤقتة، 
اإلدارة  علوم  تقوله  ما  بنا  يفعل  شيء  إيجابي،  معنوي  شحن 
النشاط  إعادة  تستطيع  لكي  للنفس  تشجيع  أي   )motivation(
بعد دوامات الروتني الالنهائية. ومع االطالع على أحد البحوث 
سنقدم  ببريطانيا  الطبية  البحثية  املراكز  أحد  في  الحديثة 
لتعيش  النفسية  شحن  إلعادة  واألسهل  األفضل  الوصفات  لكم 

أفضل وسط ركام املسئوليات والروتني اليومي.
لخصنا كيف تستعيد نشاطك في دقائق في النقاط التالية:
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بإعداد  القيام  يمكنك  مختلفا، 
أي  أو  ــازج  ــ ط عــصــيــر  مـــشـــروب 
ليعطيك  تفضله  آخـــر  ــروب  ــش م
بضعة  ولو  التحرك  تستطيع  طاقه، 
أمتار داخل غرفة مكتبك، تستطيع 
لدقائق  جلوسك  مكان  حتي  تغيير 
الكمبيوتر،  جهاز  في  النظر  وعدم 
تليفونية  مكاملة  إجـــراء  تستطيع 
أو  زوجتك  أو  حبيبتك  مع  لطيفة 
ابنتك أو أمك بشرط عدم الحديث 
فيما يؤدي بك إلى الضغط العصبي 

والنرفزة.
7. استخدم خيالك

 إذا كنت شخصا خياليا صاحب 
فاستخدمه  ــر  وافـ خــصــب  خــيــال 
من  فترة  كل  دقائق  لبضع  إيجابيا 
تفعل  أن  تستطيع  املتواصل،  العمل 
ابدأ  فقط  مكانك،  في  وأنــت  ذلك 
بعمق  ــس 

ّ
وتــنــف عينيك  بتغميض 

أو  كرسيك  في  بجسدك  واســتــرِخ 
لعضالت  مريح  آخــر  كرسي  على 
نفسك  وتخّيل  والــرقــبــة،  الظهر 
هادئة  أماكن  في  تحيا  للحظات 
رائقة، محببة إليك أو ربما لم تزرها 
بعد ولكن يأخذك االشتياق بخيالك 
لهناك، مكان تتمني زيارته أو مكان 
يحمل لك ذكريات جميلة. واحرص 
تفاصيله  ــأدق  ب املكان  ل  تخيُّ على 
تستغرق  حتي  مثال  رائحته  حتي 
ــي تـــصـــوره، وبــمــجــرد شــعــورك  ف
على  الحرص  مع  التام  باالسترخاء 
عدم الوصول للنعاس والنوم، حاول 
إلى  نفسك  وأفــق  االنتباه  استعادة 
افتح  ثم  الواقع مرة أخرى تدريجيا 
مجددا.  نشاطك  واستعد  عينيك 
تتدرب  أن  الطريقة  هذه  في  املهم 
بداية  في  ألنك  البداية  في  عليها 
سيأخذك  غالبا  لها  استخدامك 
يعرضك  وقد  لفترة  وتنام  النعاس 
والجزاء  للعقوبة  أو  لإلحراج  ذلك 
من  أحــد  اكتشفك  إذا  العمل  فــي 
قم  العمل.  وقت  في  نائما  املديرين 
البداية  في  ذلــك  على  بالتدريب 
وأنت في بيتك وعندما تصل ملرحلة 
جيدا  انتباهك  في  التحكم  تستطيع 
تستطيع  االسترخاء  لحظات  أثناء 
أثناء  نشاطك  الستعادة  بها  القيام 
فترات العمل. هذا التمرين تستطيع 
الحصول  فــي  اســتــخــدامــه  أيــضــا 
حقيقي  واسترخاء  هادئ  نوم  على 
اترك  وهنا  النوم،  قبل  فتمارسه 
نفسك وال تتعب في اإلبقاء على حالة 
لتحصل  نفسك  اتــرك  بل  اليقظة 
فيستعيد  عميق  نــوم  ساعات  على 
الجسم نشاطه بحق بعد ساعات من 

النوم الهادئ ليال.

8. قراءة الكتب
أفضل  هي  لي  بالنسبة  القراءة 
من  للتخلص  أستخدمها  طريقة 
ودائــمــا  اليومية،  العمل  ضــغــوط 
اقرأ  مما  أستفيد  بحيث  أستخدمها 
بالذنب  أشعر  ال  الوقت  نفس  وفي 
ولكن  طائل،  بال  وقتا  ضّيعت  بأنني 
نحن نعرف أن قراءة الكتب العلمية 
والتاريخية والروايات تحتاج للتفرغ 
في  تكون  أن  يصح  وال  والتركيز 
حينها  تستطيع  فلن  العمل،  أوقات 
القراءة،  في  أو  العمل  في  التركيز 
بعض  بقراءة  مثال  أنصحكم  ولكن 
تقرؤون  أو  البديعة،  الشعر  أبيات 
مثل  الخفيفة  الكتب  من  صفحات 
اب مثل عمر 

ّ
كتب األدب الساخر لكت

طاهر، عزت حنفي وغيرهما، ألنها 
ويمكنك  الوقت  من  الكثير  تأخذ  ال 
قراءة جزء منها وتعود إليه بسهولة 
في  السهلة  الكتب  مــن  نــوع  فهو 

استيعابها وال تتطلب جهدا بزيادة.
9- املشي بشكل متواصل 

اإلنسان  بقيام  الخبراء  يوصي   
الخفيف  باملشي  والقيام  ن  بالتمرُّ
فمن  ولذا  يوميا،  ساعة  نصف  ملدة 
يبعد  ال  عملك  مكان  كان  لو  املمكن 
على  تمشيه  أن  تستطيع  بمقدار  إال 
بذلك  تــقــوم  أن  صباحا  قدميك 
الصباح  في  فاملشي  استطعت،  لو 
باألوكسجني  جسمك  سيمد  الباكر 
النقي، وحركات عضالتك املختلفة 
داخــل  الــدمــويــة  ــدورة  الـ ط 

ّ
ستنش

الالزمة  الطاقة  وتعطيك  الجسم 
لبعد  نتيجة  ذلك  تعذر  وإذا  للعمل. 
وقت  اقتطاع  تستطيع  العمل  مكان 
باملشي  للقيام  اليوم  خالل  بسيط 
ولو لعدة دقائق، فمثال قم بالذهاب 
أو  مــواصــالت  وسيلة  بــأي  لعملك 
بسيارتك الخاصة وبعد وقت العمل 
تقوم  ساعة  نصف  اقتطاع  تستطيع 
تــراك  حــول  السريع  باملشي  فيها 

يتميز  هــادئ  شــارع  في  أو  النادي، 
التي  األشجار  به  وتتواجد  بالهدوء 
وإذا  الهواء.  تنقية  في  هام  دور  لها 
حتى  باملشي  قم  ذلــك  لك  يتح  لم 
أو  بيتك  فيها  يقع  التي  الشوارع  في 

عملك ولو لعشر دقائق يوميا.
الحلوي  مــن  قطعا  تــنــاول   .10

والسكريات
جــدا  الغنية  األطــعــمــة  فــهــذه   
جسم  تمد  الــحــراريــة  بالسعرات 
الطاقة  مــن  هائل  بقدر  اإلنــســان 
املطلوب  بالنشاط  لقيامه  الالزمة 
سواء مجهوده في العمل أو في غيره، 
ألن  يدوم،  وال  مؤقت  تأثيرها  أن  إال 
سعرات  على  تحتوي  السكريات 
حرارية سريعة الحرق داخل الجسم 
خاليا  ــل  داخ ــأول  ب أوال  وتستنفد 
اإلنسان،  جسم  وعضالت  وأنسجة 
اإلنسان  يتناول  بأن  فننصح  لذلك 
الطازجة  السناكس  قطع  بعض 
البروتني  على  تحتوي  التي  الخفيفة 
تنفد  ال  فهي  األمينية  واألحماض 
بسرعة داخل الجسم، وتأخذ بعض 
وبالتالي  الحرق  عملية  في  الوقت 
ملدة  للطاقة  بمصدر  الجسم  تمد 
قطع  بتناول  أيضا  وننصح  أطــول، 
الطازجة  الفاكهة  مــن  ــح  ــرائ وش
والعناصر  بالفيتامينات  غنية  فهي 
املعدنية الهامة ومنها العناصر التي 
مثل  الذهني  النشاط  في  جدا  تؤثر 

البوتاسيوم والحديد.
11- كتابة اليوميات الشخصية

هي  الشخصية،  اليوميات  كتابة 
هواية أقرب ما تكون لبعض الفتيات 
والنساء، ويهتم بها قليل من الشباب 
ممتازة  وسيلة  ولكنها  والــرجــال، 
النفس  مع  وتصالح  حساب  لعقد 
املؤقت  االنفصال  من  فعال  وتمكنك 
بتدوين  فقط  قم  العمل،  روتني  عن 
على  تحرص  كنت  وإذا  يومياتك، 
يوم  كل  معينة  أعمال  حجم  إنجاز 

تدوين  موهبة  استغالل  فتستطيع 
الراحة  ــت  وق فــي  ــذه  ه اليوميات 
البيني في أوقات العمل، بأن تقتطع 
ساعتني  عمل،  مدة  كل  دقائق  عشر 
نا ما تم إنجازه  مثال وتكتب فيها مدوِّ
وتستطيع  املــاضــي،  الــوقــت  خــالل 
أخرى  مــرة  طاقتك  شحن  ــادة  إلع
وال تصاب بامللل من روتني العمل أن 
حدثت  طريفة  أخــري  أشياء  ن  تــدوِّ
ذهابك  أثناء  أو  العمل  مكان  في 
وما  صباحا،  الطريق  في  لعملك 
تدوينها  مجرد  التي  املواقف  أكثر 
االبتسامة  لك  ويجلب  سيسعدك 
يوم  في  دّونت  ما  قرأت  إذا  مجددا 

آخر.
12.الضحك

على  مؤكد  علمي  دليل  يوجد  ال   
الصحة  ــي  ف ــر  ــؤث ي الــضــحــك  أن 
أن  املــؤكــد  مــن  لــإلنــســان،  العامة 
نفسيا  سيكولوجيا  تأثيرا  للضحك 
عــلــى اإلنــســان ولــيــس شــرطــا أن 
سبب  وبــدون  عاليا  الضحك  يكون 
ظريف  ملوقف  تذكرك  مجرد  لكن 
مثال  لطفلك  مضحك  حــدث  أو 
في  شــاهــدتــه  ــف  ــري ط ــف  ــوق م أو 
وجهك  على  سيرسم  التليفزيون 
للنفس.  منعشة  ضحكة  أو  ابتسامة 
أما عن دور الضحك في وقت العمل 
فالفائدة محسوسة حتى ولو لم يتم 
ولكن  مدى  أي  إلى  تأثيرها  إثبات 
وقت  كل  في  وتستطيع  موجودة  هي 
الشركات  بعض  ولذا  استشعارها، 
تفضل توحيد أوقات الراحة ليتجمع 
املديرين  مع  واملوظفون  العاملون 
العمل،  بمكان  الخاصة  بالحديقة 
لتبادل  املطعم  أو  بالكافيتريا  أو 
العمل  هموم  وتخفيف  الضحكات 
وحدة الروتني اليومي اململ، وبعض 
صيفية  ــالت  رح تنظم  الشركات 
ليكون  الترفيه  أماكن  أو  للشواطئ 
طــوال  للموظفني  حــافــزا  ــك  ذلـ
يهتمون  مديرين  لهم  بــأن  الوقت 
ــأدق الــتــفــاصــيــل االجــتــمــاعــيــة  ــ ب
إمكانهم  قــدر  ويعملون  ملوظفيهم 
ودفعهم  ومكافأتهم  تحفيزهم  على 

إيجابيا للعمل أكثر فاعلية.
13. استخدام املاء البارد

األشياء  أفضل  من  البارد  املــاء   
غسل  فيمكنك  لإلنسان،  املنعشة 
لتستعيد  الــفــاتــر  ــاء  ــامل ب وجــهــك 
من  فترة  بعد  أخــرى  مره  نشاطك 
املسلم  الشخص  ويالحظ  العمل، 
يدب  الذي  امللحوظ  النشاط  مدى 
يسبق  الذي  الوضوء  بعد  جسده  في 
يستطيع  فالشخص  لذا  صالة،  كل 
ويستفيد  الــواجــبــة  الــصــالة  أداء 
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>> قرأت لك >> قرأت لك  >> قرأت لك  >> قرأت لك  >> قرأت لك  >> قرأت لك 
أهم  من  وهــو  الوجه  بغسل  أيضا 
إلنعاش  الصحيح  الوضوء  ــان  أرك
ويكون  بالعمل  أفضل  ألداء  نفسه 
وقت الصالة هو نفسه وقت الراحة 
واســتــعــادة  الهمة  شحذ  ــادة  ــ وإع
كثير  فيها  والــصــالة  ــاط.  ــش ــن ال
الستعادة  تــؤدي  التي  العوامل  من 
توازنه ونشاطه فهي تزيد  الشخص 
والهدوء  النفسي،  االطمئنان  من 

ل القلق والتوتر.
ِّ
والسكينة وتقل

14. شرب الشاي األخضر
والشاي  األخضر،  الشاي  شرب 
للشاي  ولكن  جيد،  أيضا  العادي 
فهو  ــدة،  ــديـ عـ فـــوائـــد  األخـــضـــر 
طبيا  تسمي  مواد  عدة  على  يحتوي 
مفيدة  وهــي  األكــســدة  بمضادات 
جدا في عملية تجدد خاليا الجسم 
لجسم  الحيوي  النشاط  واستعادة 
ظهور  تأخير  في  وتساعد  اإلنسان، 
كما  والكبر،  الشيخوخة  عالمات 
على  أيضا  األخضر  الشاي  يحتوي 
نسبة معتدلة من مادة الكافيني التي 
ذكرنا سابقا فوائدها للجسم وللمخ 
الشاي  في  ونسبتها  خــاص  بشكل 
جانبية  مشاكل  تسبب  ال  األخضر 
بمشروب  ــودة  ــوج امل النسب  مثل 

القهوة والنب.
15. استخدام العطور

لها  الــروائــح  أن  البعض  يعتقد   
النفسية  الحالة  على  ايجابي  أثر 
البحوث  بعض  وأظهرت  لإلنسان 
نسيج  داخل  دقيقا  مركزا  هناك  أن 
املخ في الجزء املسئول عن الذاكرة 
تخزين  عــن  مسئول  ــدى  امل بعيدة 
اإلنسان  مع  ترتبط  التي  الــروائــح 
بمشاهد أو أماكن أو ذكريات معينة، 
ولذلك تجد في نفسك أحيانا حنينا 
ملجرد  املاضي  في  لحدث  مدهشا 
في  لها  معينة  عطر  رائحة  تشم  أن 
ال  أنك  تظن  وكنت  تأثير  خاطرك 
الجميلة  للعطور  أن  كما  تــذكــره، 

تأثيرا على مستويات الطاقة .
رائحة  أن  أيضا  الباحثون  ووجد 
الليمون  بعض الزيوت العطرية مثل 
والجريب فروت تساعد على تحفيز 
ز 

ِّ
وتحف اإليجابية  اإلنــســان  طاقة 

إذن  العمل،  على  وإقباله  نشاطه 
ــرِخ بــني كــل فــتــرة مــن العمل  ــت اس
املستمر واستخدم عطرا ذكيا تحبه 
واستمتع  نفسك  في  محبب  أثر  وله 
باالسترخاء  تشعر  حتى  باستنشاقه 
إليك نشاطك وفاعليتك  يعيد  الذي 

في العمل خالل دقائق قليلة.
16. األعشاب

املشروبات  بعض  شرب  يمكنك   
مثل  “األعشاب”  الدافئة  الطبيعية 

مشروب النعناع والبابونج والجنسنج 
ألنها  والكاكاو  والسحلب  والينسون 
للتوتر  اإلنسان  مقاومة  على  تساعد 
بالراحة  وتشعره  والقلق  واإلجهاد 
من  أكيد  أفضل  وهي  كبير.  حد  إلى 
خاصة  األخرى  املشروبات  أنواع  كل 
املــشــروبــات الــغــازيــة ومــشــروبــات 
مقال  في  منها  حذرنا  التي  الطاقة 
سابق طبقا ملنشور من منظمة الغذاء 

.FDA والدواء األمريكية
17- االستماع إلى املوسيقى

املوسيقي  نوعية  إلى  االستماع    
التي  ــي  ــان األغ أو  إلــيــك  املحببة 
في  كــبــيــرا  دورا  يلعب  تفضلها 
إيقاعك  وضبط  مــزاجــك  تعديل 
نشاطك  بسببها  وتستعيد  الحيوي 
ووسيلتك  قليلة،  دقائق  غضون  في 
والتكنولوجيا  سهلة  أيضا  ذلك  في 
فبإمكانك  وأكــثــر  أكــثــر  سهلتها 
ــاز مــحــمــولــك  ــهـ ــدام جـ ــخـ ــتـ اسـ
املوسيقي  تشغيل  فــي  الشخصي 
لتستمتع  السماعات  واســتــخــدم 
بهدوء دون إزعاج غيرك في محيط 
وأفضل  أدق  أجهزة  وهناك  العمل، 
وغيرها  فور  بي  واإلم  بود  اآلي  مثل 
إلي  االســتــمــاع  مــن  تمكنك  الــتــي 
لتخلصك  الهادئة  املوسيقى  بعض 
إلى  االستماع  أو  العمل  ضغوط  من 
موسيقى البوب الصاخبة لتحفيزك 

بالطاقة الالزمة للقيام بالعمل.
18. تناول الشيكوالته

أفضل  ــن  م الــشــيــكــوالتــه  تــعــد 
على  الخفيفة  الطبيعية  املنشطات 
متص 

ُ
وت تهضم  الجسم،  أجهزة 

بسهولة داخل الجسم، وتحتوي على 

مواد مضادات أكسدة.
على  تحتوي  أنها  إلى  باإلضافة 
فيظهر  الكافيني  من  معقولة  نسبة 
الطاقة  إنتاج  تحفيز  في  تأثيرها 
والعضالت،  الجسم  أنسجة  داخل 
الصحية  فوائدها  إلــى  باإلضافة 
إلى  للذاكرة  تنشيط  من  ــرى  األخ
التقليل من خطر اإلصابة بأمراض 

القلب واألوعية الدموية.
19. إعاده ترتيب مكتبك

 تنظيم مكتبك ربما ال يكون من 
في  العمل  ولكن  الطاقة  محفزات 
الورق  بأكوام  مــردوم  وهو  مكتبك 
املتناثرة  واألكــواب  الطعام  وبقايا 
عزيمتك  عــلــى  ــر  ــؤث ي أن  يــمــكــن 
بامللل،  ويشعرك  للعمل،  وحماسك 
دقائق  عشر  ــو  ول استقطع  لذلك 
مكتبك،  بتنظيم  فيها  قــم  فقط 
بالراحة  شــعــورا  ــك  ذل سيعطيك 
زك للقيام بعملك على 

ِّ
أكثر وسيحف

أيضا  ويمكن  بكثير،  أفضل  نحو 
مديرك  بــإذن  لك  متاحا  كان  إذا 
بالعمل أن تعيد ترتيب املكتب جزئيا 
أثــاث  قطعة  بــذوقــك  تضيف  أي 
باالختالف  تشعرك  بسيطة  معينة 
حتي  أو  للنفس،  املحبب  والتغيير 
املكتب  أثــاث  قطع  مــواضــع  تغير 
أثر  له  التغيير  فبعض  بك  الخاص 

إيجابي على النفس.
20- تناول وجبة اإلفطار

اإلفطار،  وجبة  تناول  ضــرورة   
الوجبات  أهــم  هي  اإلفطار  وجبة 
عنها  يغفل  التي  األساسية  اليومية 
جميع  أن  إال  لــأســف،  الكثيرون 
دائما  ينصحون  التغذية  إخصائيي 

طعام  تناول  بــضــرورة  باالهتمام 
اإلفطار ولو إفطار خفيف يتكون من 
األبيض  والجنب  الخبز  من  قطعة 
كوب  مع  البلدي  والبيض  والفول، 
اإلفطار  وفائدة  الطازج.  اللنب  من 
الالزم  الطاقة  مخزون  يشكل  أنه 
في  اإلنسان  استغراق  فمع  للجسم، 
وقود  إلــى  سيحتاج  فقطعا  العمل 
ونشاطه،  طاقته  ليستعيد  غذائي 
وجبة  يتناول  لم  إذا  الحال  فكيف 
طاقته  ستتأثر  قطعا  ــار؟  ــط اإلف
وقـــدرتـــه على  وتــهــبــط عــزيــمــتــه 
املواصلة مبكرا، أما لو حرص على 
من  نزوله  قبل  اإلفطار  وجبة  تناول 
بواجبات  القيام  فيستطيع  البيت 
دقائق  واقتطاعه  قيام،  خير  عمله 
للراحة كل فترة ستكون أكثر فاعلية 
من  كــاٍف  مــخــزون  لــوجــود  نتيجة 

الطاقة داخل الجسم يعتمد عليها.
21. التنفس العميق

على  يساعدك  العميق  التنفس   
الزائد  والقلق  التوتر  من  التخلص 
عن  الــنــاتــج  العصبي  والــضــغــط 
ضغوط العمل اليومية، فقط اجلس 
على كرسي مريح واحرص على أن 
وأغمض  مستقيما  ظهرك  يكون 
عضالت  على  ــد  ش دون  عينيك 
الهواء  باستنشاق  وقــم  الجفون، 
التركيز  أو  بالعد  قم  ثم  أنفك  من 
تنشغل  ال  حتى  نفسها  أنفاسك  في 
العملية  ر  كــرِّ ثم  أخــرى  أفكار  بأي 
على  تحصل  حتى  مــرات  نفسها 
القدر الكافي من الراحة واستعادة 
بباقي  للقيام  الــكــافــي  الــنــشــاط 

واجبات عملك.


