أشياء يمكن أن تساعدك
عىل تصفية ذهنك.
من الطبيعي أن تشعر بالتوتر وحتى باإلرهاق النفسي مع انفتاح األمور
مرة أخرى والعودة ألماكن وتجارب مألوفة .لدينا بعض األفكار البسيطة
بشكل أفضل وتصفية ذهنك
التي يمكنك تجربتها لتساعدك عىل التأقلم
ٍ
والتواصل مع اآلخرين.

تحرك أكثر قلي ً
ال كل يوم

غالبا ً ما نشعر بالخمول بسبب قلة الحركة.جرب صعود الساللم وهبوطها
أو الرقص أو الزراعة (البستنة) أو المشاركة في فصل افتراضي.واألفضل
من ذلك ،أن تتمدد أو تتمشى قليال ً في الخارج إذا استطعت – يمكن أن
يساعدك وجودك في الهواء الطلق بالشعور بالتحسن حقاً.

ّ
ّ
تغذي توترك
غذي نفسك وال

ومع بدء تخفيف القيود  ،قد تجد نفسك تبحث عن شيء مختلف لتأكله
أو بدائل للطهي في المنزل.إذا اخترت أن تتناول الطعام في الخارج أو أن
تطلب الطعام من الخارج ،حاول أن تتخذ خيارات أكثر صحة كلما كان ذلك
ممكنا.توفر خدمة  NHS informبعض االقتراحات في كيفية اتخاذ خيارات
غذائية صحية أكثر خالل الجائحة.

اشرب المزيد من الماء

بشكل صحيح،
يحتاج جسمك للماء (أو أية سوائل أخرى) لكي يعمل
ٍ
لذا احرص عىل شحن نفسك طوال اليوم -خاصة إذا كنت تشعر بالجوع أو
بالتعب أو بالدوخة أو بالدوار أو بجفاف الشفتين.

خذ وقتاً للتخطيط

اعط نفسك الوقت للتفكير في ما هو مهم وقابل للتحقيق.ومن األشياء
التي يمكنها مساعدتك ،أن تقوم بتحديد أولويات أهدافك والتخطيط
لكيفية تحقيقها.

حاول التخفيف من أي قلق متعلق بالذهاب للخارج من خالل إعداد خطة
وقت لنفسك -
بما ستقوم به عندما تغادر المنزل.احرص عىل تخصيص
ٍ
حتى ولو كان لالستمتاع فقط بخمس دقائق لوحدك.
وتماشيا ً مع التوجيهات الحالية ،قامت العديد من المتاجر واألعمال
التجارية بتوضيح الخطوات التي اتخذتها .وقد يساعدك إلقاء نظرة عىل
خططهم قبل الخروج بالشعور بمزي ٍد من الثقة.

ادعم اآلخرين

ق ّ
دم المساعدة

يمكن لبعض األعمال اللطيفة الصغيرة أن تجعل حياة اآلخرين
أكثر سهولة ،وأن تمنحنا هدفا ً للحياة أيضاً.إذا كنت قلقا ً بشأن أحد
الجيران ،فيمكنك أن تسألهم إذا كانوا بحاجة إىل أي شيء في المرة
القادمة التي تذهب فيها إىل السوبر ماركت أو يمكنك أن تترك
مالحظة صغيرة عبر الباب فقط.
للمزيد من األفكار في كيفية نشر القليل من السعادة ،تفضل بزيارة
موقع .Ready Scotland

تحدث إليهم

إذا كنت قلقا ً بأن شخصا ً تهتم ألمره يعاني مع صحته النفسية،
فتحدث معه.ربما يكون هذا كل ما يحتاجه كالكما .قم بزيارة الموقع
اإللكتروني الخاص ب ( SAMHالرابطة اإلسكتلندية للصحة النفسية)
للحصول عىل المشورة أو ألق نظرة عىل النصائح الثمانية
ل Mental Health Foundationلمساعدتك في التحدث إىل شخص
ما حول صحته النفسية.

ابق عىل اتصال مع أحبائك

يمكن أن يكون البقاء بمفردك أو مع عدد قليل فقط من أفراد األسرة
صعبا ً أو قد تكون ما تزال تفتقد األصدقاء أو زمالء العمل أو عائلة
بشكل
أخرى من مناطق أبعد.لربما تكون قد وجدت نفسك تجتمع
ٍ
افتراضي بشكل أكثر تكرارا ً مما اعتدت عليه.

تأكد من استمرار هذا االتصال  ،حتى عندما تكون
بالخارج وفي جميع األنحاء.وما يزال البقاء عىل تواصل
ً
عبر االنترنت باستخدام الدردشة المرئية خيارا ً مفيدا ً جدا إذا
كان بعض أصدقائك وأفراد عائلتك يفضلون البقاء في المنزل.
للحصول عىل المزيد من النصائح حول كيفية تهدئة بالك عندما
تصبح األمور أكثر انشغاال ً وكيفية دعم اآلخرين ،تفضل بزيارة
clearyourhead.scot

