الـذي يـمـكـنـك الـقــيـام بـه لـتـشـعـر عـلـى نـحـو أفـضـل

مـنـظـم أالجـهـاد
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فـكـر فـي مـا هـو جـيـد لـك

اسـتـنـشـق بـهـدوء

استنشق بهدوء

1.

ما هـي الـرائـحـة الـتـي تـحي عـنـدك
الزكريات الجميلة ؟



قـد يكون جسـمك مـنـفـعـل و خائف
ما هي الموسيقى التي تجلب لك السعادة ؟ 

7
6

توقـف عن الـتنـفـس قـلـيال

2.

5

ما هو الطعام االلذ اليك ؟ 

4
3
2
1

اخـرج الـهواء بـهـدوء

3.

ما الذي اعطاك الطاقة حتى تصل الى هاهنا؟ 

أو يمكن أن يكون هـادئا و
مسـترخـيا

0
.تـوقـف عـن الـتـنـفـس بـهـدوء
ما هو شعورك ؟
أكــتـبـه على الـمـقـيـاس ...
ثـم اعرضه عـلى مشرفـتـك  /مشرفـك ...

4.

هل من صورة توقظ االحاسيس السعيدة
عندك ؟

لماذا أشـعـر باالخـتـالف عـن ما كـنـت عـليـه
سابـقا

ال

نعم

هـل يـنـطـبـق هـذا بالـنســبة لـك ؟

 

يصعب علي النوم مساء

عندما يكون االنـسان في خـطر فإن مـخـه يـعمـل في إطار
“.الـبرنـامج االحـتـياطي„

 

اشعر بالمرض وعندي آالم

الجـسم يعـمل في اقصى حـاالتـه . :
اإلنـسان يـكون يـقظ 
العـضالت تكون مشدودة 
يتوقف اإلنسان عن الشعور باالم 

 

اشعركما لو كنت مسحورا او ان شيئ في لم
يكن على ما يرام

 

عندي كوابيس

حتى عندما ينتهي الخطر ال يرجع عمل
المخ الى الهدوء “.البرنامج الطبيعي„
يبقى عمل المخ في إطار
“البرنامج االحتياطي„
و يشعر االنسان كما ان لو كان الخطر
.محدقا .

الذي تشعر فيه آالن هو البرنامج االحتياطي هذه عبارة ردة فعـل
طبيعية على احداث غير طبيعية .يمكنك أن تتعلم كيف أن تطفئ
.البرنامج االحتياطي لمخك و نحن نساعـدك في ذلك .

 

اشعر بالتعب وليس لدي رغبة في اي شئ

 

افكر دائما باالشياء السيئة التي اريد نسيانها

 
 

أجـراس الـخـطـر…

كثير من االشياء تقـلقـني و تجعلني أصاب
بالجنون
احيانا أصا ب بشعور وكأني لم اكن هنا

 

ال يمكنني التركيز اال بصعوبة

 

ال يمكنني التحكم بمشاعري

 

إذا دقـت مـشـاعـرك

يـمـكـنـك الـحـصول عـلى مـسـاعـدة

انا مشـدود أالعصاب و أفجع بسهولة
Sprache: Arabisch; Stand März 2016

…

