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د. ماريا جرامينو

6 طرق لتبقى إيجابياً عند استنزاف السلبيني لطاقتك
بني الطبيب واملريض ميكن 
أن تساعدك في تعلم كل ما 
س���بق وأكثر، تعلم كيف 
تضع لنفسك حدودها وكيف 
حتدد خياراتك، وكيف تضع 
أهدافك وكيف حتقق جناحك 

دون أن تتأثر باآلخرين. 
»نس���تطيع أن نسمح 
ب���أن تك���ون ذاتنا  لذاتنا 

احلقيقية«.

فعندما متنح نفسك الوقت 
للتفكر فهذا ميكن أن يعطيك 
فرصة لإلتيان بأفكار سديدة 
وحل���ول، والتأمل هو أحد 
السبل التي جتلب ألصحابها 

صفاء الذهن واحلكمة.

6 - اشتغل على نفسك عبر 
العالج االستراتيجي:

طريقة العالج الشخصي 

بفترات من الشك في النفس 
الثقة،  واإلحس���اس بعدم 
ونظرا ألنه من الصعب أن 
تظل إيجابيا بعد التعرض 
خليبة أمل أو معاناة أزمة، 
فإنه من الضروري احلرص 
على االلتزام بقدر من العادات 
الصحية في التعامل، عندما 
نكون في حالة من الشعور 
بالرضا عن أنفسنا، حينها 
ميكننا أن نغتنم هذه الفرصة 
لنفكر في كيف كان من املمكن 
أن نتأثر إذا ما وجدنا أنفسنا 

في ظروف مشابهة.

5 - أمض بعض الوقت 
بمفردك وأحب نفسك:

خصص وقتا لنفس���ك 
ملمارس���ة هواية أو للسفر 
للتأم���ل،  أو  للمش���ي  أو 
ذلك أن منح أنفس���نا وقتا 
للتفكير ميكن أن يكون له 
تأثير إيجاب���ي كبير على 
النفس وعلى موقفنا العام 
من احلي���اة ككل. كثير من 
الناس يقلل���ون من أهمية 
االنفراد بالذات، لكن حتى 
البداية  لو كنت تشعر في 
بغضب نحو ش���خص ما، 
فإنه يظل من الضروري أن 
تتخذ هذه اخلطوة لتغير 
تفكيرك، بحيث تتمكن من 
العودة إلى الوضع اإليجابي. 

3 - ذكر نفسك بأن لكل 
شخص مساره الخاص:

تتفه���م  أن  ح���اول 
األشخاص بدال من احلكم 
عليهم، حيث يجب علينا 
جميعا أن نتعلم دروس���ا 
مختلفة خالل حياتنا، فرمبا 
قد دخل هذا الشخص في 
حياتك لسبب ما، وفي نفس 
الوقت فإنه يجب أيضا على 
هذا الشخص أن يحصل على 
إدراكه/ إدراكها اخلاص وفق 
زمنه املناس���ب له. وتذكر 
أننا عندم���ا نتبنى رؤية 
أوسع، فإننا نصبح قادرين 
على التخلص من تفكيرنا 

احملدود.

4 - اجعل هذا التحدي 
فرصة لنموك واكتشاف 

ذاتك:

إن قيامنا بتغيير أفكارنا 
إلى أن  وعقلياتنا ي���ؤدي 
تتغي���ر أفعالنا أيضا، فأي 
تغي���ر طفيف يط���رأ على 
تصرفات���ك ميكن أيضا أن 
يساعدك على تصور ما، الذي 
يحتمل أن الشخص اآلخر 
مير به. فقد تسأل نفسك، 
ماذا يحدث ف���ي حياة هذا 
الشخص ليجعله يتصرف 
بهذه الطريقة؟ فجميعنا منر 

في كثير من األوقات عندما 
الناس الصعوبات  يواجه 
في حياتهم، فإن احمليطني 
بهم يصبحون مستهدفني 
نتيجة الس���تراتيجياتهم 
التعامل  غير الصحية في 

مع احلياة. 
س���لوكهم ه���ذا ُيظهر 
ع���دم ش���عورهم باألمان، 
ومخاوفهم وغضبهم. أهم 
ما يج���ب عليك تذكره في 
هذا الصدد هو أن هذا أمر 
يتعلق بهم هم وال يتعلق 
بك أنت، ولهذا فال تأخذ هذا 
األمر على محمل شخصي 
وأبعد نفس���ك عن ألعابهم 

الواعية وغير الواعية.

2 - كن ممتنا لألمور التي 
تسير بشكل جيد:

ضع قائمة باألمور التي 
تس���تحق امتنانك، وأظهر 
للن���اس ك���م أن���ت ممنت 
لوجودهم في حياتك، وانقل 
طاقتك اإليجابية إلى العالم 
ألنها ستعود عليك بالنفع. 
ذلك أن االمتنان يذكرنا بأن 
احلياة تش���تمل على أكثر 
من األمور التي حتيط بنا 
بشكل مباشر، وهي متتد 
فيما وراء تعامالتنا اليومية 

املعتادة.

كتبت د. ماريا جرامينو
إخصائية نفسـية إكلينيكية ـ معاجلة 

نفسية إستراتيجية
دكتـوراه فـي علـم النفـس للفنون 

واآلداب
> > >

غالبا ال نستطيع بسهولة 
إبعاد أنفس����نا عن العالقات 
الس����لبية، وقد تك����ون هذه 
أو  الزمالء  العالقة مع أح����د 
أحد األقارب أو أحد الوالدين، 
ل����ذا عندما يحاول ش����خص 
إحباطك أو استنزاف طاقتك، 
فقد ميثل هذا حتديا يوميا لك 

لتظل إيجابيا. 
فيما يل����ي 6 طرق لتبقى 
إيجابيا بالرغم من األشخاص 
الس����لبيني الذين ال تستطيع 
التخلص منهم أو ال ترغب في 

إبعادهم عن حياتك.

1 - ال تأخذ األمر على محمل 
شخصي:

Drop of Change
www.dropofchange.com.kw ٭
tel: 22444428 – 22444429 ٭
mobile: 60495750 ٭

الش���رق - شارع اخلليج - عمارة 1 ٭ - برج أحمد 
- الدور 12.

»درما كير« السالم الدولي 
يستضيف خبير جتميل أميركيًا 

من 11 إلى 15 اجلاري
يستقبل مركز اجللدية والعناية بالبشرة في مستشفى 
السالم الدولي »درما« اخلبير األميركي جلراحات التجميل 
د.جاري���ت ويرث وذلك خالل الفت���رة من 11 حتى 15 أبريل 

اجلاري.
ود.ويرث هو بروفيسور 
في اجلراحات التجميلية في 
جامعة كاليفورنيا وحاصل 
الب���ورد األميرك���ي  عل���ى 
التجميلي���ة  للجراح���ات 
ومتخصص في اجلراحات 
التجميلية والترميمية للوجه 
واجلس���م وترمي���م الثدي 
)تكبير وتصغير(، وتكبير 
الدهون،  الش���فاه، ونق���ل 
والعالج بالبوتكس والفيلرز 

والبالزما.
ورحبت مدي���رة املركز 
ليندا ناجي بالزيارة املرتقبة 

للبروفيسور األميركي معتبرة ان وجوده في املركز إضافة 
كبيرة له ولعالج احلاالت التي سيباشرها خالل مدة الزيارة 
والت���ي متتد على مدار 5 أيام مش���يدة بإمكانيات الطبيب 
األميركي في مجال جراحات التجميل، معتبرة انه واحد من 
أهم األطباء األميركيني في هذا املجال، مشيرة إلى إمكانية 
استمرار التواصل مع الطبيب من خالل تنظيم العديد من 

الزيارات األخرى وفقا للحاالت التي تتم معاجلتها.
وأكدت ليندا أن زيارة الطبيب األميركي حلقة في سلسلة 
زيارات مستمرة ألش���هر أطباء التجميل في العالم والذين 
زاروا مرك���ز اجللدية والعناية بالبش���رة وأجروا عمليات 
ناجحة من خالله، مش���يرة إلى أن عيادة األمراض اجللدية 
والتناس���لية تضم مجموعة متنوعة من اخلدمات الطبية 
واجلراحية والتشخيصية والعالجية للمرضى من جميع 
األعمار، وتوفر أحدث التقنيات املتبعة في تقييم احتياجات 

الوجه واجلسم التجميلية.

د.جاريت ويرث 

پ ت�شخي�ض وعالج جميع الأمرا�ض اجللدية.

پ حقن الفيلرز لتكبري ال�شفاه واخلدود.

ال��وج��ه وعالج  ل��ن�����ش��ارة  امل��ي��زوث��رياب��ي  پ جل�شات 

ت�شاقط ال�شعر.

پ اذابة الدهون وازالة ال�شيلوليت و�شد اجل�شم باحلقن.

پ جل�شات تبيي�ض الب�شرة عن طريق احلقن.

الزائد  ال���ت���ع���رق  مل���ع���اجل���ة  ال���ب���وت���ك�������ض  ح���ق���ن  پ 

والتجاعيد.

پ عالج الهالت ال�شوداء والتجاعيد حول العني.

پ اأحدث طرق التق�شري الكيميائي لعالج جتاعيد 

الب�شرة وت�شبغات اجللد والن�شارة.
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عيادة اجللدية والليزر وجتميل الب�سرة

د/ حممد عمران -  اأخ�سائي جلدية وتنا�سلية

پ تقنية البالزما الغنية بال�شفائح الدموية ) PRP ( للن�شارة وعالج 

ت�شاقط ال�شعر .

وعالج  والن�شارة  الوجه  ل�شد  املخفية  اجلراحية  اخليوط  اأح��دث  پ 
جتاعيد الوجه.

پ تخفي�شات اإ�شافية على جل�شات الليزر

پ فتح امللف والك�شف جمانًا

الخيوط
عروض خاصة الجراحية

على الليزر


