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اإىل فريق واعي...

�ش���ركائي يف رحل���ة التغي���ر ومعركة الوعي، اأر�ش���ل �ش���كًرا من 
الأعم���اق لكم. اإىل اأ�شحاب التمّيز والأفكار النّرة.. اأزكى التحّيات 
واأجملها واأنداه���ا واأطيبها.. اأر�شلها لكم ب���كّل وّد وحب واإخال�ص.. 
تعج���ز احل���روف اأن تكتب ما يحمل قلبي من تقدي���ر واحرتام.. واأن 
ت�شف ما اختلج مبلئ فوؤادي من ثناء واإعجاب.. فما اأجمل اأن يكون 

الإن�شان �شمعة ُتنر دروب احلائرين.
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إذا كنـت تسـعى إىل التعايف مـن أرضار ارتياد املواقـع اإلباحية وترغب 

بإعادة األمور إىل نصاهبا حتتاج إىل خطوتني:

اخلطوة األولى:
أن تعطـي دماغك راحة تامة من كل أنواع اإلثارة اجلنسـية املصطنعة   

لفرتة طويلة ال تقل عن عدة شهور.

  وحتّول اهتاممك إىل أنشطة احلياة احلقيقية.

وهلـذه اخلطـوة فوائد عديدة، إال أن أول وأهم فائـدة هي أن تتأكد ما إذا 

كانت مشاهدة املرئيات اجلنسية هي املسبب لألعراض التي تعاين منها أم أن 

هناك سبب آخر مثل وجود أمراض عضوية أخرى.

E
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التوقف عن مش���اهدة املرئيات اجلنس���ية لفترة طويلة س���وف 

يساعدك على:
عـودة الدائـرة العصبيـة للمكافـأة يف الدمـاغ إىل طبيعتهـا، وزيـادة   -1

حساسيتها واستجابتها للمؤثرات احلياتية، مما يمّكنك من االستمتاع 

بأنشطة احلياة اليومية.

2-  احلد من نشـاط الدوائر العصبية املسـتحدثة بتأثري مشـاهدة املرئيات 

اجلنسـية، الدوائر العصبية املسـتحدثة هي التي تلـح عليك وتدفعك 

إىل االستمرار يف هذا السلوك وتكراره.

إتاحـة املجال لتقوية الروابـط العصبية يف الفص اجلبهي للدماغ حتى   -3

تستعيد قوة اإلرادة والعزيمة.

احلـد مـن تأثـري الضغط النفـي الذي يؤجـج الرغبة امللحـة، ويولد   -4

لديك توًقا شديًدا للعودة إىل ارتياد املواقع اإلباحية.

اخلطوة التالية: 
هي أن جتاهد نفسك حتى تظل ثابًتا عىل قرارك، قد حتتاج إىل عدة أشهر 

وربام أكثر، وقد حتتاج إىل عامني كاملني من املجاهدة يضعف خالهلا تدرجييًّا 

نشاط الدوائر العصبية املستحدثة بفعل اإلدمان، ومن ثم تتالشى هنائيًّا.
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ال تخلو جتربة )التعافي( في بدايتها من التحديات وسببها أن 
الدماغ :

  أصبح معتمًدا عىل إقبالك عىل مشاهدة املرئيات اجلنسية.

يلـّح عليـك أن تشـاهدها كي توفر لـه اجلرعة املعتادة مـن الدوبامني   

)وعدد من الناقالت العصبية األخرى(.

  تعـود عىل هـذا النمط من الكيميـاء –العصبية من خالل جلسـاتك 

املتكررة أمام شاشة احلاسوب وتصفح املواقع اإلباحية.

  قد يستشـيط غضًبا إذا اسـتدعاك –بتأجيج التوق الشديد- لتؤمن له 

اجلرعة التي ترضيه من الدوبامني، ولكنك مل جتبه.

 التحـرر مـن قيـود عـادة ارتيـاد املواقـع اإلباحيـة تكمـن يف أن تعطـي 

دماغك فرصـة ليضعف الروابط العصبية املسـتحدثة بفعل اإلدمان، ويعود 

ا بحق، وسـتصبح قـادًرا عىل أن حتدد  إىل طبيعتـه، وعندها فقط سـتكون حرًّ

أولوياتك دون:
التشويش الذي يسببه التوق الشديد والرغبة املحلة  

  ودون اإلشـارات الصاخبـة التي يرهقـك هبا دماغـك مطالًبا بزيادة 
إفراز الدوبامني والناقالت العصبية األخرى التي اعتاد عليها، والتي 

قد تضعفك -بإحلاحها- وتسلبك إرادتك. 
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يف هذا الكتاب �سوف اأبداأ بعر�ض:
النصائح التي عادة ما يتبادهلا أعضاء جمموعات التعايف.  

  والتوصيات التي وجدها الكثريون جمدية.

�سع يف ح�سبانك اأن:
الظروف ختتلف من شخص آلخر.  

  وكذلك طبيعة األدمغة.
  والسرية املَرضية.

وبالتايل:

فليس هناك وصفة سحرية تنطبق عىل اجلميع  
  عليك أن ختتار النصائح والطرق التي تشـعر أهنا يمكن أن تسـاعدك 

عىل إعادة تأهيل دماغك بام يتناسب مع الظروف اخلاصة بك. 

ال تـدع اهلواجـس تثبطك، كأن تتسـاءل: هل ما أفعلـه صواًبا؟ أنت   
الوحيـد القـادر عـىل أن تقـرر مـا هو )الصـواب( بالنسـبة لـك تبًعا 

ألهدافك ووضعك احلايل.

املدة التي يحتاجها الشخص للتعافي:
يعمـد بعـض األشـخاص إىل وضـع حـد أو أجل زمنـي إلمتـام عملية 
)التعـايف( قـد يكـون مدة مائة يوم أو ثالثة أشـهر، ويقّسـمون هـذه املدة إىل 
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فـرتات أقـر هبـدف حتقيق عدة أهـداف مرحليـة قبل الوصـول إىل اهلدف 
النهائي، وهؤالء هم عادة األشخاص الذين مل يعانوا من العجز اجلني بعد. 
أما بالنسـبة ألولئك الذيـن يعانون فعليًّا من العجز اجلنـي، فهذه الفرتة قد 

تكون غري كافية، وأحياًنا كثرية حيتاجون إىل وقت أطول.

واحلقيقة أن )التعايف( هو املخترب الذي جتري فيه جتاربك اخلاصة، فإذا مل 
تعط خطتك األثر املرجو، عّدل اخلطة. الحظ أنك قد حتتاج يف بعض األحيان 
إىل شـهرين كاملـني لتعرف إذا كانت خطتك فعالـة أم ال، وبالتايل فاألفضل 
أن تظّل ثابًتا عىل خطتك ملدة شهرين عىل األقل قبل أن تقيم النتائج، رشيطة 
أال تنتكس انتكاسة كربى تنذر بخروج األمور عن نطاق السيطرة كأن تعود 

مثاًل إىل ارتياد املواقع اإلباحية بإفراط. 

إليكـم االقرتاحـات والتوصيـات قمـت بتلخيصها ووضعهـا يف نقاط 
واضحـة لتسـهيل قراءهتـا واالسـتفادة منها مـن كتاب »دماغـك حتت تأثري 

اإلباحية« جلاري ويلسون.



اعمل على ضبط وتقليص 
فرص استخدام اإلنرتنت
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 اأزل كل ما يتعلق باالإباحية اجلن�سية:

امـح كل ما يتعلـق باإلباحية اجلنسـية من كل األجهـزة اإللكرتونية   •

اخلاصة بك.

•  قد تكون هذه اخلطوة موجعة نوًعا ما، ولكنها ترسل رسالة واضحة 

ا للتغيري. إىل دماغك أن لديك عزًما حديديًّ

•  تذكـر بـأن متحـي املـواد اجلنسـية املخزنـة يف النسـخة االحتياطيـة 

لبياناتك، وأن تفرغ سلة املهمالت

ختلص من كل مؤرشات الصفحات املحفوظة للمواقع اإلباحية  •

•  وكذلك امح تاريخ التصفح املحفوظ يف متصفح اإلنرتنت.

 غيرّ ترتيب االأثاث:

الدمـاغ يتكيـف مـع اإلحيـاءات املوجـودة يف البيئـة املحيطـة تزامنًـا   •

مـع التهيـج اجلني الذي يشـعر به الشـخص أثناء مشـاهدة األفالم 

اإلباحية.

•  ومـع الوقـت يصبـح هلـذه اإلحيـاءات تأثـري عـىل زيـادة يف إفـراز 

الدوبامـني، ويمكـن أن تؤدي إىل تأجيـج الرغبة امللحـة. فالزيادة يف 

إفراز الدوبامني يمكن أن تؤدي إىل زيادة الرتقب والتوق للمتعة.

•  وبالتايل تنشط الدوائر العصبية املستحدثة بفعل اإلدمان.
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 لل�سيط��رة عل��ى تاأث��ي االإيح��اءات املوج��ودة يف البيئ��ة يف حاالت 
االإدمان على تعاطي املخدرات مثلاً ُين�سح املدمنون عادة اأن يجتنبوا:

األصدقاء.  
واألماكن.   

واألنشطة التي ارتبطت يف السابق بعادة التعاطي.   

 ولكـن يف حـاالت اإلدمـان عـىل ارتيـاد املواقـع اإلباحية فاألمـر أكثر 

صعوبـة، وبالطبـع لن يكون بإمكانـك أن تتجنب نفسـك، أو أن ترحل من 

بيتـك، ولكـن بإمكانك أن جتري بعض التغيـريات يف ديكور البيت وترتيب 

األثاث، ثم حترص عىل أال تشاهد املرئيات اجلنسية بعدها.

احـرص عىل أن تسـتخدم اإلنرتنت يف أماكن غـري معزولة عن باقي   •

أفراد األرسة.

ابتعد عن األماكن التي ترتبط يف ذهنك بمشاهدة املرئيات اجلنسية.   •

غـرّي شـكل املكان الـذي اعتـدت أن جتلس فيـه أثناء تصفـح املواقع   •

اإلباحيـة، كأن تتخلـص مـن الكريس الـذي كنت جتلس عليـه أثناء 

ممارسـة االسـتمناء. ومـن املمكـن أن حتصل عـىل نتيجـة فعالة فقط 

بمجرد أن تغرّي ترتيب األثاث يف غرفتك.
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 ا�ستخدام برامج حجب املواقع:
الربامج التي حتجب املواقع اإلباحية ال ختلو من نسـبة فشـل ضئيلة، إهنا 
تعمل مثل مطبات الرسعة، وقد تعطيك إنذاًرا بأنك عىل وشـك أن تفعل ما 
ال ترغـب بفعله. هذه الربامـج يمكن أن تكون فعالة يف بداية رحلة اإلقالع، 
وقبـل أن تسـتعيد آليـة اإلرادة واختـاذ القـرارات يف دماغك عافيتهـا التامة، 
ولكنـك يف النهايـة لن تكون بحاجة هلا. وهناك برامـج فعالة وجمانية حلجب 

املواقع اإلباحية، وهي متوفرة عىل اإلنرتنت:
- Qustodio: http://www.qustodio.com/index2

- Esafely.com: http://www.esafely.com/

-OpenDNS: https://www.opendns.com/home-internet-security/

ويف كل األحوال استخدم برنامج حلجب اإلعالنات، وبذلك لن تكون 
جمرًبا عىل مشاهدة صور اإلعالنات اخلليعة التي تومض وتتذبذب عىل حافة 
الشاشـة، وخاصة عندما تكون منهمًكا بأنشـطة جادة مثل حتضريات العيد، 
أو رشاء علبـة فيتامينـات. ويرى الكثريون أن حجب اإلعالنات يسـاعد يف 
احلـد من تأجيج الرغبة امللحة ملشـاهدة املرئيات اجلنسـية، هناك برنامج هلذا 

.)Adblockplus( )الغرض متوفر جماًنا اسمه )آدبلوك بلص
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ا للأيام: اداً  ا�ستخدم عدَّ
اًدا  العديـد من منتديـات )التعـايف( عىل اإلنرتنـت توفر لكل عضـو عدَّ
جمانيًّا لأليام، ويظهر العداد عىل شـكل رسـم بياين حتت كل مشاركة ينرشها 
الشـخص عىل صفحات املنتدى، ويبنّي مـا تم إحرازه من تقدم باجتاه اهلدف 
النهائي، ويتم حتديث الرسـم البياين بشـكل تلقائي. بعض الناس –وخاصة 
الرجال- يشعرون بالرضا واالرتياح حني يكون بإمكاهنم أن يتابعوا تقدمهم 

بنظرة خاطفة إىل الرسم البياين.

اآلراء حول فائدة اسـتخدام عّداد األيام متضاربـة، اخلطر يكمن عندما 
يواجه الشخص انتكاسة، ويدخل إىل موقع إباحي مرة بعد فرتة من االمتناع، 

فيعود العّداد إىل الصفر، ويبدأ من جديد.
وقـد ينظـر الشـخص إىل عـدد األيـام عىل أنـه نقـاط فاز هبـا يف لعبة   
تنافسية، وبالتايل يرى تصفري العداد عىل أنه خسارة، وقد يصبح ذلك 
مربًرا له ليستمر يف مشاهدة األفالم اإلباحية لعدد من األيام ألنه -يف 
اعتقاده- لن خيرس شيًئا، فالعّداد سيبدأ العد من الصفر عىل كل حال، 
وبإمكانه أن يبدأ العد من جديد متى شـاء. ومع األسـف فإن العودة 
إىل االنغامس يف مشـاهدة املرئيات اجلنسـية بإفراط أثناء )التعايف( قد 
تـؤدي إىل تـآكل التقدم الذي أحـرزه أثناء فرتة االمتناع التي سـبقت 
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االنتكاسـة، وتأثريها سـيكون أكرب بكثري من جمرد انتكاسة عابرة هنا 
وهناك.

وهلـذا، إذا قررت أن تسـتعمل عـّداًدا لأليام فتعامل معـه من منظور   
طويـل األمد، كن فخـوًرا بمجمل عدد األيام التـي امتنعت فيها عن 
ارتيـاد املواقـع اإلباحية، وال تعطي وزًنـا كبرًيا لعدد األيـام منذ آخر 
انتكاسـة، واألهم من ذلك أال تظن أن بإمكانك أن تعود إىل عاداتك 
السابقة يف مشاهدة املرئيات اجلنسية من جديد بمجرد أن حتقق اهلدف 

الذي وضعته لنفسك يف البداية.

الهدف األهم في نهاية املطاف:
هـو اسـتعادة توازن الدمـاغ وليس عدد أيـام االمتناع، فالدماغ ال يسـتعيد 
توازنه وفق برنامج حمدد، وطاملا أن الدماغ بحاجة إىل املزيد من الوقت ليستعيد 
توازنه فإن عدد األيام بحد ذاته ال يعطي الصورة الكاملة عن نجاح )التعايف(. 

باإلضافة إىل عدد األيام، فإن توازن الدماغ يتحقق ويرتّسـخ باالنخراط 
يف األنشـطة النافعة التي طغت عليها يف السابق عادة ارتياد املواقع اإلباحية، 

مثل:
ممارسة التامرين الرياضية.  

  والتواصل االجتامعي مع األهل واألصحاب.
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  واخلروج لقضاء بعض الوقت يف أفياء الطبيعة. 
وزيادة القدرة عىل التحكم بالنفس.  

  والعناية بالصحة.

هذه األنشطة كلها يمكن أن تفيد يف إعادة توازن الدماغ.

ويفضل أال حتدد لنفسـك هدًفا واحًدا بعيد املدى مبني عىل عدد أيام   
االمتناع عن ارتياد املواقع اإلباحية فقط، ثم تشعر بالفشل واإلحباط 
عنـد أول انتكاسـة. وكبديـل لذلـك يمكنـك أن تضع لنفسـك عدة 
أهـداف مرحليـة، وهبذه الطريقة ستشـعر دوًما بأنـك حققت إنجاًزا 
مـا، وتقدمـت خطوة إىل األمـام باجتاه اهلدف النهائـي، حتى لو كنت 

تزحف نحو هدفك النهائي زحًفا.



تلقي الدعم
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ا يف امل�ساءلة:  ان�سم اإىل منتدى واتخذ �سريكاً
يسـتفيد الكثـريون مـن االنضـامم إىل أحـد منتديـات )التعـايف( عـىل 
اإلنرتنت، وقد جتدها مفيدة لك أنت أيًضا فاالشرتاك يف جروبات )التعايف( 
عـىل اإلنرتنت، مثل جروب )واعي للرجال( عىل الفيس بوك ، و )جروبات 

واعي التعايف عىل التليجرام للشباب والفتيات(:
تعطيـك جمـااًل للتواصل مع آخرين حياولون هـم أيًضا أن يقلعوا عن   

ارتياد املواقع اإلباحية. 
  وقد يكون االطالع عىل جتارب الغري مصدر إهلام لك.

  كام أن املنتدى يعطيك مساحة لتعرّب عن أفكارك.
  وقد يستفيد أحدهم مما تكتب.

ويمنحك شعوًرا مجياًل بأنك قادر عىل تقديم العون لغريك.  
  وقد حتصل منه عىل بعض النصائح التي ترّسع تقدمك نحو اهلدف.

تسـهل عليـك إجياد صديق يمكـن أن يكون رشيًكا لك يف املسـاءلة،   
وهبـذه الطريقـة بإمكانـك أنـت وأحـد أصدقائـك من األعضـاء أن 
تدعموا بعضكم البعض بشـكل أعمق، يف حني حيافظ كل منكم عىل 
خصوصيتـه بإخفاء هويته احلقيقيـة، هذا النوع من الدعم املتبادل بني 
ا لتحقيق نفس اهلدف سارع يف نجاح الكثريين  شخصني يعمالن سويًّ

يف جتربة )التعايف(.
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يقـول أحدهم: »ال تخ��������ض هذه املعركة وحدك، اأن�������ت بالطبع الذي   
�س�������تقود نف�سك على طريق النجاح اإىل نهايته، ولكن املنتدى على االإنرتنت ميكن 
اأن يوفر لك ذلك الكم االإ�س�������ايف من الدافع املحفز، وخا�سة عندما مترّ باأ�سواأ 

االأوقات، وتعاين من هبوط يف املعنويات«.

الناحيـة السـلبية يف عضوية املنتديـات، ويف تلقي الدعـم املتبادل من   
األعضـاء، أن هـذا التواصل حيصـل عىل اإلنرتنت، وألن مشـكلتك 
التي تسبب لك األرضار هي ارتياد املواقع اإلباحية، فانت بحاجة إىل 

تقليص مدة استخدام اإلنرتنت.
ويف حـني يقـّر الكثـريون بأن عضويـة املنتديـات سـاعدهتم يف بداية   
املشـوار، إال أن بعضهم الحظ أنه يف النهاية صار يلجأ إليها كوسـيلة 
لتجنّب االنخراط يف األنشـطة االجتامعية احلقيقية، وحني وصل هبم 
احلـال إىل هذه النقطة، قّرر هؤالء األعضـاء أن يقروا التواصل مع 
أعضـاء املنتدى فقط عـىل األوقات التي يشـعرون فيهـا أهنم بحاجة 

ماسة إىل التشجيع والدعم.

اإلدمان مشكلة حتدث ضمن حميط اجتامعي، والتعايف من اإلدمان أيًضا 
حيتاج إىل حميط اجتامعي كي يتم بنجاح، وال هيم إذا وجدت الدعم والتشجيع 
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عـىل اإلنرتنـت أو بدون اإلنرتنت، املهم هو أن جتد الدعم والتشـجيع عندما 
حتتاجه.

 احر���ض عل��ى ا�ست�س��ارة الطبي��ب النف�س��ي واملواظبة عل��ى ح�سور 
اللقاءات مع جمموعة الدعم:

استشارة الطبيب النفي يمكن أن تكون عوًنا كبرًيا لك، وخاصة إذا:

كان الطبيب من القلة الواعية التي تقر بأن اإلدمان السلوكي هو حالة   
مرضية، واضطراب حقيقي حيتاج إىل تدخل طبي، وأنه ال خيتلف عن 

مشكالت اإلدمان األخرى.

استشـارة طبيب نفي متخصص يف معاجلة القضايا األرسية سيكون   
استثامًرا جمدًيا بالتأكيد إذا كنت تعاين من مشكالت أخرى مثل: 

آثار التعرض لظروف صادمة.  -
-  أو للتحرش اجلني يف مرحلة الطفولة.

أو أنك عانيت من مشكالت عائلية جعلتك تعاين من صعوبة   -
يف تكوين الرابط العاطفي مع من حولك.

  وقـد حتتـاج إىل تناول األدويـة -ولو لفرتة بسـيطة- عندما حتاول أن 
تتوقف عن مشاهدة األفالم اإلباحية، وخاصة:

إذا كنت تشعر بأنك تعاين من الوسواس القهري.  -
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-  كـام أن تناول األدويـة يمكن أن يسـاعد يف التخفيف من آثار 
احلر النفي الناتج عن )التعايف( وأعراض االنسحاب.

وهـذا طبًعـا حيتاج إىل وصفة طبية، وال بـد لك من أن تعرض    
نفسك عىل الطبيب املختص. 

 يقـول شـخص عانى مـن اضطـراب الوسـواس القهـري: »تناول 
م�س�������ادات االكتئاب �ساعدين كثريًا، �سعرت كما لو اأنها كانت تدفعني اإىل االأمام 
دفًعا، وجتربين على اأن اأنظر اإىل حالتي نظرة اإيجابية، وهذا خري يل من اأن تثقل 

كاهلي كل التحديات التي كنت اأمر بها، وترجعني القهقرى«.

 وقـد يصف لك الطبيـب النفي االنضامم إىل جمموعـة دعم، بل قد 
يسـاعدك يف اختيار املجموعة التي تناسـب حالتك، وعندها سـوف تتعرف 
عـىل أناس آخرين يكافحـون مثلك من أجل اإلقالع عن مشـاهدة املرئيات 
اجلنسـية، وتلتقي معهم بشكل منتظم، فال تشعر أنك وحيد يف هذه الرحلة. 
وهناك أيًضا جمموعات الدعم التي تنظم بجهود أفراد، وتدار عىل مواقع عىل 
اإلنرتنـت، وتتبع هذه املجموعات برنامج االثنـي عرش خطوة للمعاجلة من 

اإلدمان، ولقاءات األعضاء قد تكون عرب اإلنرتنت، أو وجًها لوجه.
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 اتخذ مدونة شخصية:
بنفسـك، وقـم بتسـجيل أحـداث جتربتـك يف مدونـة  ادعـم نفسـك 

شخصية:

  رحلـة )التعـايف( ال تسـري عـادة يف طريـق مسـتقيم مـن البداية إىل 
النهاية، بل ستمر بك أيام حسنة وأيام سيئة. وسوف حياول دماغك يف األيام 
السيئة عىل األخص أن يقنعك بأن خطتك ال تسري يف االجتاه الصحيح، وأنه 
ال يوجد بصيص أمل بأنك سـوف تتمكن مـن حتقيق هدفك عىل اإلطالق. 
ويف أيام كهذه ستستفيد من قراءة صحفات من مدونتك الشخصية، وسوف 
يسـاعدك اسـرتجاع الذكريـات يف الثبات وجتـاوز الكبـوات، وخاصة حني 
تقـرأ الصفحات التي تروي معاناتك يف األيـام األوىل من بداية )الربيوت(، 
وتتذكر األسـباب التي جعلتك ختوض هذه التجربة من األساس، فتزيد من 

عزمك وإرصارك عىل أن تضع األمور يف نصاهبا من جديد:

 »عندما كانت تلح علّي رغبتي وت�ستد، كنت اأقراأ مدونتي، فاأدرك اأين قد 
قطعت �س�������وًطا كبريًا يف رحلة االإقالع، ولي��������ض من املنطق اأن اأتراجع. حافظ 

على خ�سو�سية مدونتك بكلمة مرور اإذا مل ترغب باأن يطلع عليها اأحد«.
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 كتابة املدونة يسـاعدك يف التعبري عن كل األمور التي تثقل كاهلك، 
ا –بل من املسـتحيل- أن تبـوح هبا ألي  والتـي تشـعر أنـه مـن الصعب جـدًّ
شـخص آخـر. وبإمكانك أيًضـا أن تقـوم بكتابة مدونـة إلكرتونية وتنرشها 
عـىل اإلنرتنت حتت اسـم مسـتعار خيفـي هويتك احلقيقيـة، وهنـاك العديد 
مـن املنتديـات التي تفسـح ألعضائها املجـال لينرشوا مدونة شـخصية عىل 

صفحات املنتدى .

 املدونـة اإللكرتونيـة يف مثل هـذه املواقع هلا فائـدة إضافية وهي أهنا 
متّكن األعضاء من تبادل اخلربات والنصح، فيقدموا الدعم لبعضهم البعض 

بناء عىل ما ينرشون من مشاركات.



ختلص من الضغوطات واحرص 
على ضبط النفس والعناية بها
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 مار�ض التمارين الريا�سية وال�سغوطات النافعة:

ممارسـة التامريـن الرياضيـة هـي الوسـيلة األكثر نفًعـا يف إنجـاح جتربة 

)التعايف( مقارنة بكل الطرق والوسائل األخرى التي يطبقها الشبان، ممارسة 

التامرين الرياضية وسيلة ممتازة:

لرف النظر عن الرغبة امللحة حني يشتّد إحلاحها.  

  كام أهنا حتافظ عىل لياقة اجلسم.

  وتزيد الثقة بالنفس.

  تساعد عىل حتسني االنتصاب لدى الرجال حتت سن األربعني.

وللرياضة أثر قوي يف حتسني املزاج.  

  ويعتقد العلامء أهنا تسـاعد يف التخفيف من آثار اإلدمان ألن املامرسة 

النشـطة للتامرين الرياضية -ولو لفرتة بسـيطة فقط- يسـبب ارتفاًعا 

ملحوًظا يف مسـتوى الدوبامني، واملداومة عىل أداء التامرين الرياضية 

بانتظـام كجزء مـن الروتني اليومي يؤدي إىل زيادة الدوبامني بشـكل 

دائم مع ما يصاحبه من تغريات إجيابية، ويسـاعد ذلك عىل التخفيف 

مـن وطـأة االنخفـاض املزمـن يف إفـراز الدوبامـني الذي يعـاين منه 

املدمنون يف بداية رحلة اإلقالع، وقبل أن تستعيد أدمغتهم عافيتها. 
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وأستعرض هنا ما قاله أحد األعضاء عىل صفحات منتديات )التعايف(:

 »ال ميكنني اأن اأ�س�������ف مدى اأهمية مترين ال�س�������غط، باإمكانك اأن تقوم 
به يف اأي وقت، واأداء التمرين ع�س�������رين مرة ال يحتاج اإىل اأكرث من ن�سف دقيقة 
من وقتك، اإال اأنه ي�سارع دقات قلبك، وي�سرف اهتمامك بعيًدا عن الرغبات 
امللح�������ة ب�س�������كل فوري. واإذا ا�س�������تمرت رغبتك يف م�س�������اهدة االأف�������الم االإباحية 
باالإحلاح عليك، فقُْم باأداء التمرين يف جوالت متعددة تف�س�������لها عدة ثوان من 
الراحة، وا�ستمر بذلك اإىل اأن ت�سعر باأن ذراعيك �سوف تنف�سالن عن ج�سدك، 

وبعدها لن يكون للرغبة امللحة اأثر، و�ستمر ب�سالم«.
* * *

 »مار��������ض مترينات حمل االأثقال، فذلك �سي�س�������اعدك، واإذا مل ت�س�������عر 
بالثقة يف قدرتك على حمل االأثقال، جرّب ماكينات التمرين، امل�سرفون يف النادي 

الريا�سي �سوف يقدمون لك العون والتوجيه اإذا مل تعرف كيف ت�ستعملها«.

ُتعـرف التامريـن الرياضية بمسـّببات الضغوط النافعـة، وذلك ألن أداء 
التامريـن الرياضية جيهد اجلسـم إىل حد ما ولكن بدرجة يسـرية، فيسـتجيب 
اجلسـم ملواجهـة اإلجهـاد، ممـا يعطيـه إحساًسـا مفعـاًم بالنشـاط والصحـة 
واحليويـة. الكثـريون من أعضـاء املنتديات الذيـن خاضوا جتربـة )التعايف( 
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يؤكدون أن مسـببات الضغوط النافعة عموًما يمكن أن تسـاعد الدماغ لكي 
يسـتعيد حساسـيته واسـتجابته ملتع احليـاة اليوميـة، وبإمكانك زيـارة موقع 
)Getting stronger( وتقـرأ املزيد من املقـاالت واألبحاث املتعلقة بأداء 
التامرين الرياضية وتفاعل اجلسـم معها، ويمكن أن تقرأ عن مواضيع أخرى 
أيًضـا مثـل فوائد الصـوم من حني آلخر، واالسـتحامم اليومي باملـاء البارد، 

وغريها من املواضيع التي تثبت جدواها للكثريين بالتجربة واملامرسة.

 اال�ستحمام باملاء البارد:

كانـت فكـرة االسـتحامم باملاء البـارد يف املـايض القريب تثـري الضحك 
والفكاهـة، ألن القـدرة عىل حتمل االسـتحامم باملاء البارد كانـت تعترب دليل 
الرجولـة يف القرون اخلالية أيام امللكة فيكتوريا، بيد أن الكثريين ممن خاضوا 

جتربة )التعايف( يتحدثون بحامس عن أمهية االستحامم باملاء البارد، وكيف:
ساعدهتم يف استعادة قوة اإلرادة والتصميم بشكل رسيع وفعال.  •

•  ويف املحافظة عىل استقرار احلالة النفسية.

•  إضافـة لذلك فإن االسـتحامم باملـاء البارد يوصـف كعالج طبي يف 

بعض حاالت االكتئاب.
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 يقول أحدهم: »هذا هو اليوم الواحد والثمانون منذ اأن بداأت رحلة 
)الربي�������وت(، اأ�س�������تحم يوميًّا باأبرد ماء ميكن اأن يتحمله ج�س�������دي، واأحيانًا تكون 
عن�������دي رغبة قوية بالهروب من احلمام ب�س�������بب برودة امل�������اء، اإال اأين اأقاوم، 

وعندما اأخرج من احلمام اأ�سعر باأين ملك متوج على العامل كله«.

تذكـر أن عليك أن جتد الوصفة التي تناسـبك، إذا كان االسـتحامم باملاء 
البارد حيسـن مزاجك، وجيعلك أقل رغبة بإضاعة وقتك متسمًرا أمام شاشة 
احلاسـوب، فهو مفيـد لك وخاصة إذا كنت تعاين من أعراض االنسـحاب، 
ولكن ليس من احلكمة أن تبالغ يف أي يشء، وأنت بالتأكيد تعي هذه الفكرة 

جيًدا.

 اخرج من البيت:

وجد الباحثون أن قضاء وقت يف أفياء الطبيعة مفيد للدماع:
فالطبيعة تغذي اإلبداع.  

  وتلهم احللول للمشكالت.
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 وقـد الحظ أعضاء املنتديات ذلك أيًضـا: »لقد وجدت فائدة جمة يف 
ق�س�������اء وقت خارج البيت يف اأفياء الطبيعة، وبعيًدا عن كل التقنيات احلديثة. 
ومن وحي جتربتي فاإن الطبيعة اخلالبة ت�سارع يف تعايف الدماغ، وعودة االأمور 

اإىل ن�سابها«.
* * *

 »اأخرج من البيت كل يوم قبل �س�������روق ال�س�������م�ض، واأرك�ض على اأعلى 
التل�������ة القريبة، ثم اأجل�ض على القمة واأتاأمل �س�������روق ال�س�������م�ض، واأعرّب عن 
�س�������كري وامتن�������اين الأين ما زلت حيًّا اأرزق، واأ�س�������عر كاأين اأعان�������ق الطبيعة عناًقا 

ًّا... عليك بهذه.. جرّبها«. حار

واإذا كنت تعي�ض يف اأجواء املدينة ال�ساخبة:
 خّصـص بعًضا من الوقت للنزهـة وامش إىل احلدائق القريبة، وهذا 
رضوري ومفيد لك بكل األحوال، فقد اكتشف الباحثون يف جامعة شيفيلد 

أن البيئة اهلادئة تؤثر إجيابيًّا عىل وظائف الدماغ.

 »اأخ�������رج اإىل احلدائق واملتنزه�������ات، وتنف�ض الهواء العليل يف اأجواء 
الطبيعة اخلالبة. مل نخلق لنعي�ض بني اجلدران، وننظر اإىل االأ�سكال الهند�سية، 

ونتنف�ض هواء املكيفات طوال الوقت«.
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 توا�سل مع النا�ض:
التواصل مع الناس له أمهية كبرية:

فاإلنسـان خملـوق اجتامعـي بطبعـه، ومفطـور عـىل تكويـن الرابطة   •

العاطفية التي تسمى )االرتباط الزوجي( أو )الوقوع يف احلب(.
•  كام أن أدمغتنا ليس بإمكاهنا أن تسـتمر يف املحافظة عىل توازن احلالة 

النفسية إذا كنا نعيش حياة من الوحدة والعزلة عىل الدوام، عىل األقل 
ليس عىل املدى الطويل. وليس من املسـتغرب أن يشعر أحدنا بالقلق 
واالكتئاب عندما جيد نفسـه وحيًدا ومعزواًل عـن اجلميع، وقد يلجأ 
إىل معاجلة نفسـه من أعـراض القلق واالكتئـاب بإغراقها يف نوع من 

أنواع اإلدمان.
والتواصل االجتامعي يكاد يكون أفضل تأمني صحي يمكن أن يتوفر   •

لك ألنه يسـاعد عىل تقليل هرمـون الكورتيزون، يف حني أن الضغط 
النفي يسـبب زيادة يف نسـبة هرمون الكورتيزون يف الدم مما ُيضعف 

جهاز املناعة.

  وقـد أكد خبري املعاجلة النفسـية وعلم األعصـاب )جيمس كوين( 
عـىل أمهية التواصل االجتامعي يف مقالة نرشهتا جريدة نيويورك تايمز بقوله: 
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ا وغامًّ لو كان حولنا أناس يسـاعدوننا يف ضبط وتوازن احلالة  »تصبح أقل مهًّ
النفسية«.

عندمـا يتوقـف املدمنـون عـن مشـاهدة املرئيـات اجلنسـية، ويرفون 
اهتاممهم بعيًدا عن )وسيلة الراحة( التي اعتادوا عليها، فإن الدائرة العصبية 
للمكافأة تبدأ بالبحث عن مصادر أخرى للمتعة، ويف النهاية سـوف يبدأون 
باالنتباه إىل املحفزات الطبيعية املوجودة حوهلم، وهي بالطبع املحفزات التي 
فطرت الدائرة العصبية للمكافأة عىل االستجابة هلا مثل التواصل االجتامعي 
مـع األصدقـاء أو األزواج، وختصيـص وقـت لالسـتجامم يف أفيـاء الطبيعة 
اخلالبة، وممارسـة التامرين الرياضية، والعمل اجلاد الدؤوب لإلبداع وحتقيق 
اإلنجـازات احلياتية، وغريها الكثري من األنشـطة البناءة واملفيدة، ويسـاعد 
االنشـغال يف هذه األنشطة عىل إضعاف شـدة الرغبة امللّحة -التي تدفعه إىل 

ارتياد املواقع اإلباحية دفًعا- ومتّكنه من الثبات والتغلب عليها يف النهاية.

ليـس من الـروري أن تبدأ بخـوض أحاديث مطولة مـع الناس حتى 
تشـعر بفائدة التواصـل االجتامعي، إذا كنت تعاين مـن العزلة أو أن اإلدمان 
جعلـك غري آبه بالتواصل مع الناس والتعامل معهم، فابدأ بدايات بسـيطة، 

وتقدم نحو هدفك بالتدريج وبخطوات وئيدة.
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مها ثلثة ممن خا�سوا جتربة )التعايف(:  اإليك بع�ض الن�سائح التي قدرّ

 »هن�������اك الكثري من االأماكن التي ميكن اأن ت�س�������اعدك يف ك�س�������ر عزلتك، 
وتوفر لك الفر�سة لكي تعتاد على التوا�سل االجتماعي والتواجد بني النا�ض، 
ولكنه�������ا يف نف�ض الوقت ال ت�س�������كل �س�������غًطا اجتماعيًّا علي�������ك. اجل�ض يف املكتبة 
العام�������ة اأو حماّل بيع الكتب واقراأ كتابً�������ا، اأو خذ جملة واجل�ض يف مقهى اأو 
يف منتزه واقراأ، اأو اخرج يف نزهة طويلة �س�������رًيا على االأقدام. لقد ثابرت على 
�ست لها بع�ض الوقت كل اأ�سبوع حتى  القيام بهذه االأن�س�������طة بانتظام، وخ�سّ
�سارت جزًءا من روتني حياتي، وقد �ساعدين ذلك يف اخلروج من عزلتي، وقّوى 

�سعوري باأين ع�سو ذو قيمة يف املجتمع«.
* * *

 »يف كل مرة ينتابني ال�سعور باأين غريب االأطوار... اأبت�سم ! وقد اأفادين 

ذلك كثريًا، هههه«.
* * *

 »اأح�������اول اأن اأبني عالقات )اأفالطونية( م�������ع النا�ض الذين اأقابلهم 
يف املجتمعات واملحافل والن�������وادي وغريها، وبداأت منذ فرتة بتقدمي اخلدمات 
اال�ست�س�������ارية يف جمال تخ�س�سي ب�س�������كل طوعي مرة يف االأ�سبوع، واأحر�ض على 
اأن اأق�������وم بعمل خريي كل يوم ولو مرة واحدة على االأقل، فاأقدم امل�س�������اعدة 
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ل�س�������خ�ض حمتاج ال تربطني به م�س�������لحة اأو معرفة �س�������ابقة. االنخراط يف هذا 
النوع من العمل اخلريي �ساعدين يف املحافظة على توازين دون �سك«.

واقرتاح آخر سهل نوًعا ما هو أن حتر اجتامعات ذات طابع ممنهج مثل 
اجتامعات األندية، مهام كان اختيارك:

حاول أن تتواصل عينًا لعني مع األشخاص الذين تقابلهم باستمرار،    
ابدأ بكبار السن.

   وحاول أن جتعلها مثل لعبة حتّد.
   واْسَع إىل حتسني أدائك يف كل مرة.

   عندمـا تشـعر أنـك رصت تتواصل مع النـاس عينًا لعـني دون رهبة 
أضف االبتسامة.

   ثم ابدأ بإلقاء التحية.
   وهكذا حّدد لنفسك أهداًفا جديدة أكثر جرأة يف كل مرة، حتى تعود 

لك روحك االجتامعية الطبيعية تلقائيًّا.
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 داوم على اال�سرتخاء وجل�سات التاأمل ال�سامتة:
ختصيص بعض الوقت يوميًّا جللسات التأمل الصامتة يمكن أن يكون :

ا ألولئك الذين يعانون من أعراض االنسحاب. مرحًيا جدًّ  
وقد أظهرت األبحاث أن جلسـات التأمل الصامتة تسـاعد عىل إبقاء   
الفـص اجلبهي من الدماغ فّعااًل بـدوره القيادي، والفص اجلبهي من 
الدمـاغ خمتص بالعقالنية واملنطق واختـاذ القرارات ولكنه يضعف يف 
حاالت اإلدمان، ولكن جلسـات التأمل الصامتة تساعد عىل تقويته، 
ويف نفس الوقت تقوم بكبح مجاح اجلزء اآلخر من الدماغ الذي حيفز 

ويؤجج السلوك القهري.

لنعرض بعض ما قاله أعضاء املنتديات عن جلسات التأمل الصامتة:
 »قيل يل اأنه من االأف�س�������ل اأال اأكرث من التفكري يف مو�سوع االإقالع عن 
م�ساهدة املرئيات اجلن�سية بحد ذاته، واأن اأتعلم كيف اأمار�ض جل�سات التاأمل 
ال�س�������امتة. فحر�ست على القيام بجل�سات التاأمل ال�س�������امتة بانتظام، وكلما 
اأمعنت يف التاأمل اأثناء جل�ساتي تلك �سار ذهني اأقوى، و�سار االإدمان اأ�سعف، 
ولذلك قمت بزيادة الوقت املخ�س�ض جلل�سات التاأمل ال�سامتة، وقد قّل تفكريي 

واهتمامي مب�ساهدة االأفالم االإباحية اإىل حدّ كبري«.
* * *
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 »عندما اأداوم على جل�س�������ات التاأمل ال�س�������امتة بانتظام، فاإن اجلزء 

م�������ن دماغي الذي يحثني على االإق�������الع عن ارتياد املواق�������ع االإباحية )الف�ض 
اجلبهي( ي�س�������بح اأقوى واأكرب تاأثريًا. وعندما اأنقطع عن هذه ال�س�������لوكيات، 
اأو اأق�������وم بها ب�س�������كل غ�������ري منتظم، فاإن ذل�������ك اجلزء من دماغ�������ي الذي يتفنن 
باختالق االأعذار لت�س�������ويغ وتربير م�ساهدة االأفالم االإباحية كو�سيلة لقتل امللل 
اأو التخل�ض من ال�س�������غط النف�سي ي�س�������بح اأقوى. يبدو يل اأن املعركة للتخل�ض 
من االإدمان على م�س�������اهدة املرئيات اجلن�سية هي يف احلقيقة معركة بني اأجزاء 
الدماغ العقالنية واملنطقية من جه�������ة، واالأجزاء العاطفية واالنفعالية من 
جهة اأخرى. وجل�س�������ات التاأمل ال�س�������امتة هي براأيي اأف�س�������ل و�س�������يلة لو�سع 

الف�ض اجلبهي من الدماغ يف مركز القيادة«.

ا حلياتك ومنرّ هواياتك واإبداعك: د هدفاً  حدرّ
يف األسـابيع األوىل مـن رحلـة )التعـايف( سـوف تعـاين بالدرجة األوىل 
مـن رصاع مع التشـتت الذهني واحلرية، ولذلك عليك أن تسـتثمر طاقتك، 
وتشـغل نفسـك بأنشـطة إضافية تضمن أن متأل وقت فراغك، وتزيد ثقتك 

بنفسك، وتعطي قيمة أكرب حلياتك.
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أكد شـباب ممن خاضوا جتربـة )التعايف( عىل رضورة مـلء وقت الفراغ 
بأنشطة خمتلفة، واستكشاف أشياء جديدة يمكن أن تتعلمها: 

 »ال تتوقع اأن تعي�ض بعد االإقالع عن م�ساهدة االأفالم االإباحية بنف�ض 
الطريق�������ة التي كنت تعي�س�������ها يف ال�س�������ابق ثم ترجو وتاأم�������ل اأن يتغري حالك! اأي 
اأن ت�س�������تيقظ من النوم يف ال�س�������باح وتعمل لفرتة ق�سرية، ثم تت�سفح املواقع 
على االإنرتنت، ثم تعود لعملك وتعمل لفرتة ق�س�������رية، ثم تت�سفح املواقع على 
االإنرتنت مرة اأخرى، وقد جتازف ب�سمعتك وتت�سفح مواقع غري الئقة يف موقع 
العمل، ثم تعمل لفرتة ق�س�������رية، وبعدها تت�س�������فح املواق�������ع على االإنرتنت من 
جديد وهكذا دواليك... اال�س�������تمرار بهذا ال�س�������كل لن يغري �س�������يئًا، والعادات 
ال�سيئة لن تزول بع�سا �سحرية، ولن يتغري اأي �سيء دون اأن تبذل جهًدا واعيًا 

وهادفًا للتغيري«.

عندمـا تسـعى وتعمل كي تتعلم أشـياء جديدة ويف كل حـني تفتح فيها 
لنفسـك أبواًبا لإلبداع فإن دماغك سـيكون شـاكًرا لـك صنيعك، فاإلبداع 

وتعلم اجلديد كالمها يسهامن بفاعلية يف:
رصف الذهن عام يشغله ويشتته.  

  ويمنحان الشخص الشعور بالرضا واالمتنان.
  وحـني تشـغل وقتـك بالتعلـم والتجديد سـوف يتوّلد لديـك توقع 

ا وذا قيمة. وترقب بأنك ستنجز شيًئا هامًّ
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 »يف ال�س�������هور القليلة املا�س�������ية منذ اأن بداأت رحلة )التعايف(، اكت�سفت 

�������ا اأين مبدع يف اإلقاء النكات، ويف خو�ض النقا�سات، وبدون مقدمات �سرت  اأي�سً
اأرى االأحادي�������ث مع النا��������ض وكاأنها معزوفات مو�س�������يقية، واأجد هذا التغيري 
ممتًعا جدًّا، ومثريًا لالإعجاب يف نف�ض الوقت. اأفكر حاليًا باالن�سمام اإىل فرقة 
النادي امل�س�������رحي يف اجلامعة لعل�������ي اأمتكن من تطوير هوايتي، مل اأعد اأ�س�������عر 

برهبة من التمثيل على خ�سبة امل�سرح، وهذا �سعور مثري حقًّا«.
* * *

 »اأنا كاتب ومو�س�������يقي، لكني يف ال�سنوات القليلة املا�سية تركت موهبتي 

الفني�������ة ترتاجع، وتفقد اأهميتها، حتى �س�������ارت جمرد اأعمال جانبية وثانوية، 
وال�سبب اأين بداأت بارتياد املواقع االإباحية على االإنرتنت، ومع االأيام انغم�ست 
يف ت�س�������فح املواقع اأكرث واأكرث. ظننت وقته�������ا اأين اأمر مبرحلة جمود فني، الأين 
كنت اأجد �سعوبة يف التفرغ الأعمايل الفنية، فلم يكن باإمكاين اأن اأجل�ض واأكتب، 
وال حتى جمرد مالحظات اأو خواطر عابرة، ولكن منذ اأن بداأت رحلة )التعايف( 
ع�������دت اإىل التزام�������ي بالعمل الفني، واأعم�������ل حاليًا على تاألي�������ف ثالث اأغنيات، 

والرابعة ما تزال يف مرحلة االإعداد، و�ستجد طريقها اإىل النور قريبًا«.
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ستجد أن العديد من الشبان يبدأون بالعودة إىل ممارسة هواياهتم املفضلة 
مـن جديد مع بداية رحلـة )التعايف(، والكثريون منهم حياولون استكشـاف 

هوايات ومهارات جديدة، وهذا ما عرب عنه ثالثة منهم:

�������ا عملية يف الطبخ واخلب�������ز، اأجدها ممتعة جدًّا،   »بداأت اآخذ درو�سً
وت�سغلني عن م�سكلتي، وعندما اأنهي الدر�ض اأح�سل على مكافاأة لذيذة«.

* * *

 »�س�������رت اأمار�ض ريا�س�������ة اليوغا، وهذا ي�س�������اعدين عل�������ى اخلروج من 
�������ا يعطيني فر�سة الأتعرف على الكثري  البيت وا�س�������تهالك جزء من طاقتي، واأي�سً

من االأ�سدقاء. وهذا �سيء ما كنت اآبه به قبل )التعايف(!«.
* * *

 »منذ بداأت رحلة )التعايف( �سرت اأذهب اإىل النادي الريا�سي بانتظام، 
وبداأت اأتعلم عادات االأكل ال�سحي والهندام االأنيق«.

نصيحة قيمة:
احرص دائاًم عىل وضع حد لألنشـطة التي تزيد إفراز الدوبامني بشـكل 

غري هادف مثل :
األلعاب اإللكرتونية.       وتناول الوجبات الرسيعة.  
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  ولعب القامر. 
وجتنـب قضـاء الوقـت يف تصفح التسـلية مثـل موقع )الفيـس بوك(   
)Face book(، ومتبلـر )Tumbler(، وتويـرت )twitter(، وياهـو 

.)Yahoo(
أو مشاهدة برامج التلفزيون السطحية واخلالية من املضمون.   

 واسـتبدل هذه األنشـطة التي هتدر الوقت دون فائدة بأنشطة أخرى 
يمكنها أن تولد لديك شـعوًرا بالرضا واالمتنان عىل املدى البعيد، حتى وإن 

مل تكن تعطيك نفس الدرجة من اإلثارة اآلنية عىل املدى القريب.

 عليك باالأن�سطة البناءة مثل:

جتاذب أطراف احلديث مع الناس.  

  أو تنظيم وترتيب مكان عملك.

  أو املداومة عىل جلسات التدليك العالجية. 

ويمكنـك أن تقـي بعـض الوقـت يف التفكـري اجلاد يف مسـتقبلك،   

وحتديد أهداف حياتك.

  وبإمكانك أيًضا أن تقوم بزيارة شخص عزيز عليك.

  أو تشغل نفسك ببناء وتركيب يشء ما.

  أو بزراعة اخلراوات يف حديقة منزلك.
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 باختصار، اشـغل نفسـك بعمل يمنحك الشـعور باالنتامء، أو يزيد من 
فـرص التواصـل االجتامعي، أو يسـاعدك عـىل أن متي قدًما باجتـاه حتقيق 

هدف شخيص طويل األمد.

املرئيـات اجلنسـية املتوفرة عـىل اإلنرتنـت تعمل كمحفز قـوي تصعب 
مقاومتـه، ويمكـن أن يستسـيغه البعـض كنـوع مـن التطبيـب الـذايت الذي 
يساعدهم يف جتاوز الصعوبات احلياتية التي تواجههم، وخاصة أولئك الذي 
يعانون من حاالت امللل، واإلحباط، والضغط النفي، والوحدة. ولكن إذا 
كنـت قد قرأت هذا الكتاب بإمعان وتفكـر، فأرجو اهلل أن تكون قد اقتنعت 
بـأن تعريـض دماغـك مـراًرا وتكراًرا ملحفـز خـارق للطبيعة مثـل املرئيات 
اجلنسـية عـىل اإلنرتنت فقط هبـدف التغلب عىل هـذا النوع من املشـكالت 
إنـام هو صفقة خارسة، ألهنا يف النهاية سـتكون وبـااًل عليك، وعىل صحتك 

وأهداف حياتك.

كلـام اهتممـت بتحسـني حالتك النفسـية، كلام قلت حاجتـك للتطبيب 
الـذايت، االهتـامم باللياقـة البدنية وتعلم عـادات األكل الصحـي هي خطوة 
البداية فقط، منذ آالف السنني واإلنسان يصارع حتديات املحافظة عىل توازن 
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الدماغ دون اسـتعامل األدوية املتوفرة يف هذا العر، والكثريون ممن سبقونا 
تركوا لنا حلواًل ثاقبة وملهمة، وهي اليوم متوفرة عىل اإلنرتنت ليستفيد منها 
اجلميع. ليس من الروري أن تعيد اخرتاع الدوالب، انظر حولك وابحث، 

فكر بعمق، وطور مع الوقت فلسفتك يف احلياة ثم اعمل عىل تطبيقها.



كن إجيابيًّا اقبل على مناهل 
العلم، واحبث عن اإلهلام
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 ارفق بنف�سك:
أولئك الذين جيتازون جتربة )التعايف( بسهولة يتميزون:

باملرح وروح الفكاهة.  
  ويتقبلون إنسانيتهم.

  ويدركون مواطن ضعفهم. 

يقـرون بـأن لدهيم رغبة يف اجلنس، ولكنهـم يف نفس الوقت يقدرون   

ذواهتم، وحيرتمون هذه الفطرة اإلنسـانية، ويدركـون أمهيتها، وبداًل 

مـن أن ينكروهـا، ويتنكروا هلـا، فإهنم حيملون أنفسـهم عىل االلتزام 

بالسلوك الصحي عند االستجابة هلذه الرغبة الفطرية.

  ويوجهون طاقتهم اجلنسـية بالتدريج إىل الطريق القويم حتى يصلوا 

إىل بر األمان. 

وهم بالتأكيد يعاملون أنفسهم بالرمحة والرفق، فال يقسون عليها، أو   

هيددوها بالفشل واخليبة عند كل كبوة أو انتكاسة.

الرغبـة اجلنسـية هـي فطـرة إنسـانية ال غنى عنهـا، وهي عامل وسـائق 

أساسـيان يف احلياة، وعندما تتخذ القرار بالتخيل عن اإلثارة اجلنسـية املكثفة 
التـي توفرهـا لـك مشـاهدة األفـالم اإلباحية، سـوف يتعـرض دماغك إىل 
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تغيـري كبري، ويتوجب عليـك أن تتعامل مع النتائج املرتتبـة عىل هذا التغيري. 

ولذلـك فمن األفضل أن تعمل عىل التخفيف عن نفسـك، والتيسـري عليها 

قدر املستطاع حتى تتمكن من اجتياز هذه املرحلة االنتقالية، فتسامح نفسك 

إذا أخطأت، وتقف من جديد إذا تعثرت، وتسـتمر بالسعي ُقدًما حتى تصل 

ا أن تكون مرًنا يف مواجهة التحديات،  إىل هدفك النهائي. من الروري جدًّ

ختيـل ماذا تفعل عندما متارس رياضة التزلج عىل اجلليد، أو التزلج عىل املاء: 

ينبغـي عليـك أن تتجاوب مـع التعرجات واحلواجز التـي تعرض لك حتى 

تظل ماضًيا يف طريقك وال تتعثر.

 تعلم كيف ي�ستجيب دماغك لل�سهوات:

كل الذين خيوضون جتربة )التعايف( يقدرون قيمة اطالعهم عىل املعلومات 

التي توضح الوظائف األساسـية للدماغ عند االستجابة للشهوات، وبغض 

النظـر عـن مدى تبحرهـم يف العلـوم الطبيعية، فإهنـم يسـتفيدون فائدة مجة 

مـن تعلم مبـادئ علم وظائف الدمـاغ التي ترشح كيف تتأثـر أدمغتهم عند 

تعّرضهـا للمحفـزات اخلارقـة للطبيعـة، ومن ضمنهـا -بالطبـع- املرئيات 

اجلنسـية املتوفـرة عـىل اإلنرتنت هـذه األيام. علـم وظائف الدمـاغ يبنّي هلم 
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كيف وصلوا إىل حاهلم التي هم عليها فقط بسبب ارتيادهم املتكرر للمواقع 
اإلباحية، وليس هذا فحسب ولكنه أيًضا يدهّلم عىل الطريق إىل اإلصالح:

 »مبجرد اأن عرفت ما الذي يح�سل يف دماغي، وما الذي ي�سبب يل امل�سكالت 
التي اأعاين منها، �سعرت باالرتياح، لقد تفاجاأت كثريًا عندما عرفت الطريقة التي 
يخدعنا بها دماغنا، وعندما ت�س�������لحت بهذه املعرفة �س�������رت اأ�سعر باأين قادر على 
متيي�������ز وفهم ما يحدث يل، وزادت ثقتي باأين �س�������وف اأمتكن من حل م�س�������كلتي، واأين 

�ساأمتكن من التغلب على االأعرا�ض التي اأعاين منها قبل فوات االأوان«.

قنـاة )واعي( عىل اليوتيـوب افتتحها فريق واعي قبل سـنوات ، وفريق 
واعـي يتكون من جمموعة من الشـباب امُلْبَتِكر والشـغوف بحل املشـكالت 
والـذي أخـذ عـىل عاتقه يف العـامل كله مسـئولية التوعيـة بمخاطـر اإلباحية 
اجلنسـية عرب اإلنرتنت ومسـاعدة من يعانون بسـببها، وهـذه القناة هي بيت 
القصيـد لـكل مهتـم باالطالع عىل علـم وظائف الدماغ فيـام خيص اإلدمان 
عىل مشـاهدة املرئيات اجلنسـية، وحتوي القناة وأيضا موقعنا وكل حسـاباتنا 
عـىل مواقع التواصـل االجتامعي اخلاصة بفريقنا مصـادر علمية متنوعة مثل 
الفيديوهـات اإلرشـادية املبسـطة املوجهـة إىل عامـة النـاس، باإلضافـة إىل 
عـدد كبري مـن الدراسـات الطبية، واألبحـاث األكاديمية املتعلقـة باإلدمان 

السلوكي.
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موقع واعي:
www.antiporngroup.com

وقناة واعي عىل اليوتيوب:
www.youtube.com/antiporngroup

 

 ابحث عن االإلهام:

رحلـة )التعايف( مليئـة بالتحديات، ومن املفيد لـك أن جتد منبًعا لإلهلام 

تسـتقي منه بانتظام، أو حتى يوميًّا لـو احتاج األمر. قد يكون مصدر إهلامك 

هو :

اشـرتاك يف أحـد املنتديـات عـىل اإلنرتنـت، أو جمموعـات التعـايف    
اخلاصـة بفريق واعي عىل التليجرام للشـباب والفتيـات واملتزوجني 

واملتزوجـات . أو جـروب واعي للرجال عـىل الفيس بوك فهي توفر 

الكثري من الدعم والتشجيع ألعضائها.

   وقد يأتيك من قراءة أفكار فيلسوف شهري.
   ومـن املمكـن أن جمـرد االطالع عىل كتـاب ديني لعـدة دقائق هو ما 

يشعرك بالراحة ويبعث فيك األمل. 
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 يقول شـاب متحمس للمطالعـة: »ال�سيء الثاين الذي �ساعدين كثريًا 

وبح�������ق ه�������و املطالعة، كتابي املف�س�������ل اأعطاين حتديًا مثريًا، طل�������ب الكاتب من 
كل ق�������ارئ اأن يحدد هدفً�������ا حياتيًّا يود حتقيقه، ثم ي�س�������ع خطة عملية، ويحدد 
اخلط�������وات التي ينبغ�������ي اأن يخطوها م�������ن اأجل حتقيق هذا اله�������دف، ثم يلتزم 
بتنفيذها، بل ويجرب نف�سه على اإمتامها بغ�ض النظر عن كل امل�ساعر امل�سادة 

التي قد ي�سعر بها.

فحددت لنف�سي هدفًا وهو: )اأن اأح�سن قدرتي على التوا�سل االجتماعي(، 
وو�س�������عت خطوات عملية من اأجل حتقيق هديف، فا�س�������رتكت يف النادي اجلامعي 
رغم اأين نف�س�������يًّا مل اأكن ميّااًل اإىل اال�سرتاك يف اأي ناد، و�سرت حريًا على اأكون 
البادئ يف املناق�س�������ات مع زمالئي يف الدرا�س�������ة حتى ولو مل اأكن اأ�سعر برغبة يف 
احلديث، وعندما كنت اأتلقى دعوة للخروج اإىل ناٍد اأو متنزه كنت األبي الدعوة، 
وحت�������ى ول كنت قد عزمت على عدم اخلروج من املنزل كنت اأحمل نف�س�������ي على 
اخلروج وتلبية الدعوة، وقد حاولت اأن اأبحث عن �س�������داقات جديدة رغم اأن 
ه�������ذه اخلطوة كانت ت�س�������بب يل التوتر. لقد كانت مهمة �س�������عبة جدًّا، ولكنها يف 

النهاية كانت ال�سبب يف تعريف على جمموعة من االأ�سدقاء املمتازين«.
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يمكنـك االطالع عـىل املزيد من التجـارب امللهمة ألشـخاص خاضوا 
جتربة )التعايف(، وختلصوا من براثن اإلدمان عىل ارتياد املواقع اإلباحية، لقد 
قمنا بجمع املئات منها، ونرشناها يف مقتطفات عىل قناة )يوميات وبرشيات( 

لالطالع عليها من هنا :
https://t.me/montada_wa3i لألبطال  

https://t.me/MontadaBatalatwa3i والبطالت  
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اخلالص���ة

و�سفة �سريعة للتوقف عن االإباحية واال�ستمناء

: ضبط وتقليص فرص استخدام اإلنترنت: أوالاً
عن طريق عمل التايل:

أزل كل ما يتعلق بالصور السيئة من حاسوبك أو هاتفك.    
غري ترتيب األثاث:  

ال تكـن يف عزلة مـع اإلنرتنت وحتى يراك اآلخرون وأنت تتصفحه كأن   
يكون ظهرك للباب املفتوح أو تصفح اإلنرتنت يف وجود شخص آخر. 

استخدم برامج حجب املواقع السيئة وحجب اإلعالنات.  
مثل برنامج احلجب:  

Qustodio: http://www.qustodio.com/index2

وإضافـة AdBlock plus حلجـب اإلعالنـات السـيئة واالطارات   
املنبثقة. 

استخدم عداد األيام.  
كام يف تطبيق واعي عىل جوجل بالي للتشجيع والتحفيز.   
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ا: تلقي الدعم: ثانياً
من خالل:

جروبات الدعم:   
مثل جمموعـات واعي عىل التليجرام للشـباب والفتيات للمتزوجني   
وغـري املتزوجني عـن طريق التواصـل معنا من خالل حسـاباتنا عىل 

السوشيال ميديا. 

استشارة طبيب نفيس:  
لديه وعي باإلدمان السلوكي .   

اختاذ مدونة شخصية:  
تكتب فيها يوميات التعايف ترشح فيها تقدمك وتراقب فيها مشاعرك   

وتساعدك يف التحفيز إلكامل الطريق . 

ا: تخلص من الضغوطات: ثالثاً
وذلك بالنصائح التالية:

حافظ عىل الصالة والذكر.   
مارس الرياضة.  

اخرج من البيت.  
تواصل مع الناس.  
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داوم عىل االسرتخاء والتأمل.  
حدد هدف حلياتك ونِم هواياتك.  

ا لألنشـطة التـي تزيـد الدوبامني بشـكل غري هـادف مثل  ضـع حـدًّ  
التدخني أو الوجبات الرسيعة الغري صحية . 

ا: ا: كن إيجابّياً رابعاً
أرفق بنفسك.  

إذا انتكست وتعلم كيف تعود لطريق التعايف من جديد.  

تعلم: عن اإلدمان وكيف يستجيب دماغك للشهوات حتى تستطيع   
أن تتعامل معه يف أوقات الضعف من خالل

موقع واعي:  
www.antiporngroup.com

وقناة واعي عىل اليوتيوب:  
www.youtube.com/antiporngroup

ابحـث عـن اإلهلـام بقراءة قصـص الناجحني بشـكل عـام وقصص   
األبطـال والبطـالت الذين خاضـوا طريق التعايف وذلـك من خالل 

قناتينا يوميات وبرشيات عىل التليجرام 
https://t.me/montada_wa3i

https://t.me/MontadaBatalatwa3i
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عناوين حسابات فريق واعي

عنوان املوقع عىل شبكة اإلنرتنت:     
       www.antiporngroup.com 

عنوان صفحتنا عىل الفيس بوك:   
   www.facebook.com/antiporngroup )صفحة )عالج إدمان اإلباحي��ة

/https://www.facebook.com/wa3i.org )صفحة )واعي

صفحة »AWARE« عىل الفيس بوك باللغة اإلنجليزية:      
 www.facebook.com/awareAU

عنوان قناتنا عىل اليوتيوب:    
    www.youtube.com/antiporngroup

عنوان حسابنا عىل تويرت:    
    www.twitter.com/antiporngroup 

عنوان حسابنا عىل اإلنيستجرام:   
    www.instagram.com/a.n.t.i.p.o.r.n.g.r.o.u.p
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عنوان قناتنا عىل التليجرام:     
    www.telegram.me/antiporngroup

عنوان حسابنا عىل الساوند كلود:   
  www.soundcloud.com/antiporngroup

حسابنا عىل آسك:   
  www.ask.fm/antiporn2014  

حسابنا عىل آسك للفتيات:     
 www.ask.fm/tafieforgirls

  عنوان حسابنا عىل بنرتيست:  
  www.pinterest.com/wa3i 

 عنوان حسابنا عىل  تشاينو:
 www.chaino.com//antiporngroup 


