
 ودعي القلق بطرق طبيعية و استعيدي السيطرة على حياتك! 

بين العمل والفواتير واألسرة ومحاولة البقاء بصحة جيدة ، يمكن لضغوط الحياة اليومية أن تحولك إلى فوضى قلقة. ربما كنت طفلة قلقًة   

وقت بدء األعراض ، من الممكن أن يكون عقلك ال  نمت إلى شخص بالغ قلق ، أو ربما أصبت بالقلق الحقًا في الحياة. بغض النظر عن 

يستطيع تحمل المزيد و قد تجاوز الحد  وأنت  تنتظرين فقط لحظة االنهيار أو لحظة االسترخاء و الشعور بالراحة.  

 
 

دوية المضادة للقلق  حسنا، أنت  لست وحدك، يعتبر القلق من األمراض النفسية الشائعة و المنتشرة بين األشخاص. قد يكون اللجوء إلى األ

خيارا مطروحا للتخفيف من قلقك لكن ذلك يصاحبه أعراض جانبية غير مرغوبة حيث تعتبر  مشاكل النوم ، وانخفاض الرغبة الجنسية و  

 زيادة الجوع من أكثر المضايقات شيوًعا في عالج القلق بالعقاقير. 

 

ليست الطريقة الوحيدة للسيطرة على مخاوفك وأعصابك. إليك بعض  الطرق  األخبار السارة هي أن العقاقير و األدوية المضادة للقلق  

 السهلة و البسيطة لمحاربة القلق بدون دواء!  

 

 عيشي اللحظة!  -

 

أوالً و قبل كل شيء، عيشي اللحظة! ما الذي تفكرين به األن؟ المستقبل، الماضي؟ فقط ركزي على الحاضر! هل أنت قلقةمن لقاء  

هل أنت متوترة بشأن تحقيق أهدافك المالية؟ هل أنت قلقة بشأن مظهرك الخارجي؟ أو  أنت مهووسة إن كنت ستصبحين األسبوع القادم؟ 

 أما جيدة رغم أنه ليس لديك أطفال أو  رغبة في الحمل في أي وقت قريب!  

 

تلف األشخاص المصابون باضطرابات  إذا أجبت ب"نعم" على أي من هذه األسئلة ، لقد  عرفت اآلنجزءا من المشكلة و كما  يعاني مخ

القلق،أنت ال تستطعين العيش في الوقت الحالي. عوضا عن القلق بشأن اليوم،أنت تفكرين بمشاكل الغد و حسب  شدة قلقك قد تكونين 

 متوترة بشأن أخطاء األمس كذلك!  

 

العودة بالزمن إلى  الوراء و تغيير  الماضي لكن يمكننا عيش حسنا، إليك فكرة! ال يمكننا التحكم أو التنبؤ بالمستقبل و ال يمكننا  السفر و 

اللحظة!  لذلك إليك فكرة: خذي كل يوم كما يأتي،يمكنك أن تكوني استباقية و تفكري في حل مشاكلك  لكن ال تضعي  الكثير من التركيز  

حظة وقد ثبت أنهما يخففان من القلق. جربي  على ما كان وما سيحدث حتى تخلقي القلق لنفسك. اليقظة والتأمل متأصالن في عيش الل 

التمرين لبضع دقائق يوميًا وقومي بزيادة المدة بمرور الوقت. أفضل جزء؟ يمكنك القيام بذلك في أي مكان: في السرير أو في مكتب  

 العمل أو حتى في المنزل. 

 

 إطالق و تفريغ القلق المكبوت بداخلك!  -

 

حد أفراد العائلة إحدى طرق التغلب على القلق. ولكن هناك شيء أفضل من الكالم: الصراخ! كطفلة  يعد التحدث إلى صديق موثوق به أو أ

، ربما تم تعليمك عدم الصراخ وإخبارك باستخدام "صوتك الداخلي". ولكن كشخص بالغ ، يمكنك وضع القواعد الخاصة بك. لذا ، إذا   

 ك القلق المحبوس بداخلك قد يساعدك في االسترخاء!  كنت تعانين من القلق المكبوت فالتصريح و إفراغ كل ذل

 

و هذا يعني اإلطالق الصحي للعواطف في بيئة مسيطر عليها، كلما كافحت و قمت بكبت القلق داخلك، كلما أصبح ذلك مرهقا و قد  

ى إخراج ذلك القلق  يتحول أو  يسبب أمراضا أخرى. اعتنقي القلق كجزء من حياتك ثم اتركيه يذهب! افعلي أي شيء يساعدك عل

 المكبوت كالصراخ، لكم وسادة أو  ضرب قدميك على األرض فقط اطلقي كل تلك المشاعر السلبية المحبوسة بداخلك! 



 

 الحركة!  -

 

قد تكون الحركة و التمرينات الرياضية آخر شيء تودين القيام به إذا كانت قلقة و أعصابك على حافة االنهيار! قد تقلقين حول وجع ما  

 د التمرين أو  إجهاد نفسك و اإلصابة بنوبة قلبية! و هذا سيء بالفعل لكن الحركة تبقى من أفضل الحلول الطبيعية المضادة للقلق.  بع

 

يرفع النشاط البدني مستويات اإلندورفين والسيروتونين لمساعدتك على الشعور بتحسن عاطفي و مزاج معتدل! وعندما تشعرين  بتحسن  

ن مظهرك بالكامل. ونظًرا ألن دماغك ال يمكنه التركيز بشكل متساٍو على شيئين في وقت واحد ، فإن التمرين يمكن من الداخل ، يتحس

دقيقة على األقل من ثالثة إلى خمسة أيام في األسبوع. ال   30أيًضا أن يبعد عقلك عن مشاكلك. ليكن هدفك  ممارسة النشاط البدني لمدة 

 تمارين مؤلمة، يمكنك القيام بأي نوع من الرياضة ألي مدة من الزمن!   تعتقدي أنك  ستكافحين من خالل

 

 التوقف أو  االعتدال في استهالك الكافيين! -

 

إذا  كان كوب من القهوة أو قطعة من الشوكوالتة  أو الكوكا المثلجة تساعدك على الشعور بتحسن فهذا جيد لكن إن كنت مدمنة على  

 بالكافيين فقد يفاقم ذلك مستويات قلقك!  األغذية الغنية 

 

يتسبب الكافيين في حدوث صدمة للجهاز العصبي ، مما يزيد من مستويات الطاقة. ولكن عند التعرض للضغط ، يمكن أن تؤدي هذه   

فع معدل ضربات قلبك  الطاقة العصبية إلى نوبة قلق. اآلن ، قد تؤدي فكرة التخلي عن مشروبك المفضل الذي يحتوي على الكافيين إلى ر 

وإثارة القلق أثناء قراءة هذا ، ولكن ال يتعين عليك التوقف عن تناول مشروب بارد أو اإلقالع عن الكافيين تماًما. األمر كله يتعلق  

 باالعتدال.

 

خالية من الكافيين   عوضا عن إستهالك أربعة أكواب من القهوة يوميا، يمكنك اإلكتفاء بكوب أو  كوبين فقط! أو إدراج مشروبات صحية 

 في نظامك الغذائي مثل شاي األعشاب، مشروبات الديتوكس و العصائر التي ال تهدىء أعصابك و عقلك فقط لكن تعزز مناعتك أيضا!  

 

 وقت النوم!  -

 

نتاجية  مهما كنت مشغولة طوال اليوم، من الضروري الحصول على قسط كاف من الراحة و النوم يساعدك على االشتغال بكفاءة و إ

أكبر. و في النهاية أنت لست روبوتا و يجب أن تكون الرعاية بنفسك أولوية. سواء كنت تعانين من األرق أو أنت بومة ليلية أو مدمنة  

عمل! أسدي لنفسك و لالخرين خدمة و احصلي على ثمان إلى تسع ساعات نوم يوميا مع االستعداد الجيد لوقت النوم كقراءة كتاب و  

 األجهزة اإللكترونية على األقل ساعة قبل النوم! النوم الجيد يؤدي إلى صباح أفضل!   اإلبتعاد عن

 

 تعلمي قول ال!  -

 

من المرجح أنك سمعت بالقول المأثور أن السعادة تكمن في العطاء أكثر من التلقي لكن ذلك ال يعني أنه عليك الجلوس و ترك اآلخرين  

 م. ينتهكون وقتك و يستنزفون طاقتك بمشاكله

 

،  إذا  كنت تهتمين كثيرا بمشاكل اآلخرين  و ترغبين بمساعدتهم فلن يكون لديك وقت أو  طاقة كافية للعناية بشؤونك الشخصية إذا كنت  

تنفقين كل طاقتك تقريبًا في رعاية اآلخرين. هذا ال يعني أنه ال ينبغي عليك أبًدا مساعدة أي شخص ، ولكن عليك معرفة حدودك ، وال  

 ول "ال" عندما تحتاجين إلى ذلك!  تخشي ق 

 

 ال تفوتي وجباتك الغذائية!  -

 

مستوى السكر في الدم عند عدم  قد  القلق يسبب الغثيان و نقصان الشهية. لكن تخطي وجبات الطعام يمكن أن يجعل القلق أسوأ. ينخفض 

يمكن أن يساعدك الكورتيزول في األداء بشكل أفضل  تناول الطعام ، مما يؤدي إلى إفراز هرمون التوتر المعروف باسم الكورتيزول. 



تحت الضغط ، ولكنه قد يجعلك تشعرين بسوء إذا كنت بالفعل عرضة للقلق. لكن حقيقة أنك بحاجة لتناول الطعام ال تبرر حشو أي شيء  

، ولكن االندفاع نحو السكر يمكن أن   في فمك ، لذا فإن هذا ليس عذراً لإلفراط في تناول السكر والوجبات السريعة. ال يسبب السكر القلق

 يسبب أعراًضا جسدية للقلق ، مثل العصبية والرعشة.  

 

أدخلي المزيد من البروتينات الخالية من الدهون والفواكه والخضروات والدهون الصحية في نظامك الغذائي. تناولي  خمس إلى ست  

سكر والكربوهيدرات المكررة.فقط، اتبعي نظام غذائي صحي و اهتمي  وجبات صغيرة على مدار اليوم ، وتجنبي أو قللي من تناول ال

 بصحتك!  

 

 استراتيجية الخروج!  -

 

قد يكون القلق أحيانا ناتجا عن الشعور بالخروج عن السيطرة لذلك يجب أن تعلمي أنه ليس عليك أن تكوني في مقعد القيادة دوما و أنه  

 و من المستحسن اتخاذ خطوات لمعرفة ما يسبب لك القلق و التعامل مع ذلك!  ليس عليك السيطرة على كل شيء لكن من الممكن 

 

هل تسبب لك اللقاءات االجتماعية أو الحفالت القلق؟ هل تحبين التعرف بأشخاص جدد؟، من الجيد معرفة ما يثير قلقك و خوفك و  

مع دقيقة أخرى من التفاعالت المحرجة. كلما شعرت بمزيد من  اإلبتعاد عنه، يمكنك المغادرة إذا بدأ قلقك في التراكم وال يمكنك التعامل 

 التحكم ، قل القلق!  

 

القلق وحش ، لكن من الممكن كسب المعركة بدون دواء. في بعض األحيان ، يكون التغلب على القلق والعصبية مجرد مسألة تعديل  

التحدث مع الطبيب إذا لم تتحسن األعراض أو تزداد سوًءا. يمكن  سلوكك وأفكارك ونمط حياتك. يمكنك البدء بنهج خاٍل من األدوية ، ثم 

م  أن تساعدك هذه األساليب الخالية من العقاقير المضادة للقلق في استكمال نظامك الدوائي. افعلي  ما يناسبك ، واعلمي أن القلق ال يتحك

 في حياتك!  


