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من مزيا ملشي لسريع

ُتعتC مماZسة �ملشي �لسريع 
حلماية   Pgممتا �قاية  يومًيا 
طويلة  قائمة  من  �جلسم 
كالسكر<  �ألمر�³  من 
�لقلب  �8مر�³  ��لعقم 
�هشـاشة  ��لشـر�يني 
�لعظاL ��ملفاصل. كما �8 
�ملشي �ملنتظم Òسن نفسية 
�إلنسا� �®عل �لعضال� 
�ملشاعر  �يبعد  توتر�،  8قل 
 [�08 �Òسـن  �لسلـبية 

 e لدما� � يساهم 8يضا�
ينظم  ألنه  �ملز��  حتسني 
 sل� ��رمونا�  عملية 
نفسية  على  
®ابيا  تؤثر 
يساهم   uبالتا� �إلنسا� 
حياته. نوعية  حتسني   e

�لتقاZير  بعض   lتش�
 e �لوفيا�  نسبة   �8  �

 e ¤من جر�] �إلفر� ªلعا�
تنا�/ �لطعاL �قلة �حلركة 
عالية حاليا. �تؤكد على 
مسافة  �ملشـي   PZضر�
�ال{   Pعشر بني  تتر��¨ 

 .Pث عشر 8لف خطو� �

باملائة   ١٠  �8 �تؤكد 
يو�ظبو�   vلنا� من  فقط 
على �ملشي بصفة منتظمة 
كافية.  ¬ركة  �يتمتعو� 
 P0ياg� فإ� �لبد�نة uبالتا�
 e  lخط  Lٍتنا  e  �gلو�
êتلف �ملجتمعا� �لذلك 
تشl 8صابع �الִדاL للبد�نة 
يهد0   lخط �با]  Q8ا 
�لبشرية. �توكد على ò8ية 
�ملكثفة  �حلركة  مماZسة 
�لصحيح  بالشكل  لكن 

�لعمر  مع  يتناسب  �لذ< 
 P0لوضع �لصحي، مشد��
�لطبيب   PZمشا�  �8 على 
مماZسة  على   Lإلقد�� قبل 
Zياضة �ملشي �لسريع ألنه 
e بعض �حلاال� ميكن �8 
ينبه 
� 8خطاZ �مصاعب 
جتنبها   >Zلضر�� من 
لتحقيق �الستفاP0 �ملطلوبة 
من Zياضة �ملشي �لسريع.

 �8 �لتقاZير  تفيد  كما 
�جللطا�   �8 �لسكتا� 
�لوقت   e متثل  �لقلبية 



٣٥

اجمللد التاسع عشر، العدد الثاني -   جمادى األولى والثانية ١٤٢٧ هـ - حزيران/ يونيو ٢٠٠٦ م

8سـبا�  8كثـر   uحلا�
��ذ�   ªلعا�  e �لوفيا� 
فا� �ملشي �لنشط يوميا هو 
�ينصح  منها.  �قاية   lخ
�لذين   vلنا� ح�  �ألطبا] 
يصابو� بالسكتا� �لقلبية 
 Zباملشي كوسيلة ملنع تكر�
�إلصابة ֲדا أل� �ملشي يتيح 
قدZته   P0ستعا� للجسم 

.P0ملفقو�
�لسريع  �ملشي   �8 كما 
�يرفع   Lلد� ضغط  ينظم 
�Òسن  �لقلب   [�08 من 
�جلسم  تز�يد  من  8يضا 
نفس   e� باأل�كسجني 
من  �لتخلص   e �لوقت 
�لضـر�Zية   lغـ �ملو�0 
من  
خر�جها  ®ب   sل�
�ملشي   �8 كما  �جلسم. 
 t8خر  Pفائد له  �لسريع 
ح�  ®عل  8نه   e تكمن 
�ملتقدمني e �لسن يتصفو� 
بالنشا¤ ��حليوية �تتر�جع 
�إلشكاال�   Pحد لديهم 
 �8 تؤZقهم   sل� �لصحية 
لإلصـابا�  تعرضـهم 
 �8 �لسـقـو¤  مثـل 
�لرجل.  �8 �ليد  كسـر 

لتركيبته  إلنسا$  فهم 
جلينية..

H{ة ?1 نقمة!!

�إلنسا�   @�Z0
  Cيعت
�ملتز�يد للطريقة �لs ميكن 
 lلتأث� للجينا�  فيها 
�لبشر<  �لسلو@  على 
 sل�  Zألخطا�  C8ك من 
 e �إلنسا�  سيو�جهها 
�لقا0مة.  �لقليلة  �لسنو�� 
 e حيث ميكن �8 يتسبب
مآg& 8خالقية ��جتماعية 
 @�Z0
 كثPl. �.لك عند 
�جلينية  للتركيبة  �لعلما] 
للشخصية ��لسلو@ �ألمر 
يؤ0<    �8 ميكن   tلذ�
�ملجتمع.   e نز�عا�   �

قريبا  سيتم  8نه  خصوصا 
جينية  مكونا�  �كتشا{ 
�ملزيد  عن  تكشف  قوية 
�لبشرية مثل  من �ملميز�� 
 PZلقد� �لشخصية،  منط 
نوعية  �لذكا]،  �للغوية، 
 Pلقو�� �قوִדا   Pلذ�كر�
�جلسدية. فاخلطر ال يكمن 
 Pملعلومة �لعلمية �جلديد� e
�لكن  e سو] �ستغال/ ما 

�ملكونا�   Yهذ عن  نعلمه 
ال   �8 �®ب  �جلينية. 
 lننسى 8ننا 8صال ُ�لدنا غ
 sل�  PZفالثو متسا�يني. 
حدثت باكتشا{ �خلريطة 
 �Z8ثا لإلنسا�  �جلينية 
�لتعليقا�  من  هائال  ا  كمًّ
�ملحتملة  �ملخاطر  حو/ 
�جتـميل   ùلالستنـسا
�لبشرية. �جلينية  �لتركيبة 

�ألمر  هذ�   �
 �باإلضافة 
�ملتز�يد  �لفهم  يطر¨ 
ֲדا  يعمل   sل� للطريقة 
8سئلة  �لبشر<  �لدما� 
تعريف  بشـأ�  صعـبة 
خصـوصا  �ألخـال&. 
  �8 يعتقد��  �لعلما]   �8
�بالرغم  �لبشرية  �أل0مغة 
بنفس  تعمل  ال  Q8ا  من 
ֲדا  تعمل   sل� �لطريقة 
 sل� �لكومبيوتر   P8جهز
Q8ا  
ال  �إلنسا�  صنعها 
لقو�نني  �ضع  بالتأكيد 
عن  تعجز   sل� �لفيزيا] 
علمية  مـاهية  �ضع 

لألخال&.
�8 لكل  فيه  �مما ال شك 

®ابياته  علمي  �كتشا{ 

تطبيقه  �ميكن  �سلبياته؛ 
 ،lخل�  �8 �لشر   Yباجتا
�هذ� �ألمر Zهن خيا�Zتنا 
 tملستو� على  �لشخصية 
خياZتنا  �Zهن  �لفر0< 
 tملستو� على  �لسياسية 
فإ�   uبالتا� �حلكومي. 
سنتخذها،   sل�  ��Zلقر��
�اعي   �8 فر0<  بشكل 
كانت   �.
 ما  ستحد0 
�لو�حد  �لقر�   Lعلو نتائج 
 �8  P0مو% ��لعشرين 
 tلذ� �ألمـر   ،Pمدمـر
 ��Zيستدعي تنظيم �لتطو
بشكل  �ضبطها  �لعلمية 
مقوما�  مع  يتماشى 
تـضمن  كي  �ألخال& 
بشكل  للمستقبل  Îاية 
�لذ<  ��لسؤ�/  8فضل. 
هـذ�   e نفـسه  يطر¨ 

�ملقاL هو:
سيـكو�  هـل   tُتر
�إلنـسـا�  فـهـم 
 L8 ةÎZ لتركـيبته �جلينية

نقمـة!!

ألخــت مسا�ــة 
�.� (مصر)
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حتديد ما تريد�
qخطو ]�? 

Uلنجا على طريق 

8نه  �لنفس  علما]   tير
عندما تطلق خليالك �لعنا� 
 sل�  PZلصو� ترسم  كي 
فإنك  حياتك   e حتبها 
 lلتفك� Pقو Lبذلك تستخد
��قعك   lتغي  e �إل®ا� 
�سأ�ضح  ترفضه.  �لذ< 
 Pعد  Zلسطو�  Yهذ  Cع
على  ملساعدتك  طر& 
��قع.   �
 خيالك  حتويل 
 vلنا� من   lلكث� يشعر 
ألQم  حياִדم   e بالتعاسة 
يريد��.  ما.�  يعرفو�  ال 
 /�8 Yحتديد ما تريد Cُيعت�
خطوP على طريق �لنجا¨. 
شيئا  تنجز   �8  �0Z8  �.
�
�ال  بالتركيز  عليك  ُمهما 
يبعد@  شي]   >8 تد� 
 �8 عليك  ®ب  كما  عنه. 
تكرZ بينك �بني نفسك ما 
ُينتج   Zلتكر�� فهذ�   .Yتريد
�إل®ا�   Zلشعو� من  نوعا 
�لبـاطن  عقـلك  �0خل 
�®علك قا�Z0 على فعل ما 

 tتريد. �ال تنسى �لتأمل �لذ
 t8قو بأنك  تشعر  ®علك 
�لنو�حي  من  
®ابية  �8كثر 
��جلـسمانية  �لعاطفـية 
�يشـحن  ��لر�حـانية 
�يلك  �®عل  بطاZيتك 
�8سهل. ��جلميع  8قو< 
�لد�ئم  �لتركيز   �8 يعر{ 
كي  لكن  صعب  8مر 
تستفيد من 8فكاZ@ �إل®ابية 
 @Zعليك �لتخلص من 8فكا
عملية   Lتقو� �لسلبية. 
 Zألفكا� بطر0   Yهذ  lلتطه�
 Zألفكا� ��ستقبا/  �ملحبطة 
جـانب  �من  �إل®ـابية. 
�خر، فإ� �حلياP �لs ~ياها 
��لطريقة �لs نعيش ֲדا هي 
عباPZ عن �نعكاv لسلوكنا 
e �حلياe� P كيفية تعاملنا 
 �8 فبإمكاننا  لذلك  معها. 
 sل� �ألساليب  بعض  نتعلم 
�لطريقة   lتغ  �8 شأQا  من 
8نفسنا  مع  ֲדا  نتعامل   sل�
مو�جهة  كيفية   uبالتا�

�ملشاكل �8 �لفشل.
 Z8علن �حلر� على �ألفكا 
 lلتفك� من  �قلِّل  �لسلبية 
 Zقد �8بِعدها  �ملشاكل   e

 @lتفكـ عن  �إلمكـا� 
 lلتفـك� �0ما  �حـا�/ 
باألموZ �إل®ابية.  �e نفس 
�لوقت علِّم نفسك �Z0سا 

®ا0  �حا�/   /äلتفا�  e
�ألموZ �إل®ابية e �أل�ضا� 
تقييم  �لسلبية. حا�/ �0ئما 
منها  �لفاشل  ح�  جتاZبك 
تضا{   ��Cخ Q8ا  على 
حلياتك �Q8ا v�Z0 تعلمت 
منها �8 تكو� 8كثر صالبة. 
حتديد  عليك  ®ب  كما 
حلياتك  منطقية  8هد�ٍ{ 
صعبة  8هد�ًفا  جتعلها  �ال 
�ملنا/ فإ� �حتماال� �لفشل 
كبPl �هذ� يؤثر سلبا على 
نفسيتك. قم بوضع 8هد�{ 
حققت  كلما  ألنك  ممكنة 
هدفا 0�g .لك من تفاäلك. 
ال   �8 �ملقصو0  هنا  ليس 
بل   Plكب  ��gإلجنا تتطلع 
8هد�فك  بتقسيم   Lتقو  �8
يصبح  ¬يث  مر�حل  على 
�كـف  ممكنا.  حتقيـقها 
�صف   e �ملبالغة  عن 
بل  تو�جهها   sل� �ملشكلة 

حا�/ �8 تقلل من شأQا.
بعض  يلي  ما   e 
ليك �

 e تساهم   sل�  Zألمو�
يشعر  ¬يث  �ملز��  حتسني 

:/äملر] بالتفا�
�ألماكن   lتغي حا�/   -
�لs تز�Zها ¬يث ال تعتا0 

  .Pحليا� e على منط معني
- حا�/ فعل شي] يدفعك 
 tلتحد<، ¬يث تتحد� �

طاقاتك  �تكشف  قد�Zتك 

�ملدفونة.
-   من �قت آلخر قم  بعمل 
�Zتني  عن  êتلف  شي]  
حياتك لكي تكسر �مللل.  
8شخا¦  على  تعر{   -
لك  سنحت  كلما  جد0 
يفتح  .لك  أل�  �لفرصة 
 Pجـديد �فـاقا  8مامك 
�معاZ{ جد�0ً قد يضيفو� 


� حياتك. lلكث�
8كثر،  تبتسم   �8 حا�/   -
على  سينعكس  .لك  أل� 

نفسيتك.
�8خ�lً �ليس �خًر� متتع مبا 
بيديك بدال من �لنظر 
� ما 

بيد �آلخرين.

لصديـق: مسـا�ة 
 L. �. � (تونس)


