ورقة عمل "احكم على جارك"
احكم على جارك.

●

اكتب أفكارك

●

اطرح األسئلة األربعة

●

قم بالتحويالت

امأل الفراغات أدناه ،بحيث تكتب عن شخص ما (حياً أو ميتاً) لم تسامحو بعد مئة في المئة .استخدام جم الً قصيرة وبسيطة .وال تكن رقيباً على نفسك – حاول أن تختبر
الغضب أو األلم على أكمل وجو كما لو أن الموقف يحصل في الوقت الحالي .اغتنم ىذه الفرصة لتعبر عن أحكامك على الورق.
 . 1في ىذا الموقف ،وفي ىذا الزمان والمكان ،من الذي يُغضبك ،أو يربكك ،أو يحبطك ،ولماذا؟
أنا _________ من ___________ ألنه ________________________________ ________________________________ _______________
االسم

الشعوس

______________________________________________________________________________________________

مثالً :أنا غاضبة من وليد ألنّه ال يصغي إلى نصائحي بشأن صحتو.

 . 2في ىذا الموقف ،كيف ت ريد لهذا الشخص أن يتغي ر؟ وماذا تريده أن يفعل ؟
أسيذ من __________ أن _____________________________________________________________________________
االسم

________________________________ ________________________________ __________________
______________________________________________________________________________________________
مثلا :أ ريد من وليد أن يدرك أنو على خطأ .أ ريده أن يتوقف عن الكذب علي .أ ريده أن يدرك أنو يقتل نفسو بنفسو.

 . 3في ىذا الموقف ،بماذا تنصح ىذا الشخص ؟

يجب على _____________________ أن  /أال _______________________________________________________________
االسم

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
مثلا :جيب على وليد أن يأخذ نفساً عميقاً .يجب عليو أن يهدأ .يجب عليو أن يدرك أن سلوكو يخيفني .يجب عليو أن يعرف أن كونو على حق ال يستحق اإلصابة بنوبة قلبية جديدة.

 . 4لكي تكون سعيداً في ىذا الموقف  ،كيف تحتاج من ىذا الشخص أن يفكر ،أو يشعر ،وماذا تحتاجو أن يقول أو يفعل ؟
أحتبج من _______________ أن ________________________________________________________________ ______
االسم

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

مثالً :أحتاج من وليد أن يصغي إلي عندما أكلمو .أحتاج منو أن يعتني بنفسو .أحتاج منو أن يعترف بأنني على حق.

 . 5كيف ترى ىذا الشخص في ىذا الموقف؟ عد د صفاتو.
_______________________ هو شخص
االسم

________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
مثالً :وليد هو شخص غير عادل ،ومتكبر ،وصاخب ،ومخادع ،وخارج عن السيطرة ،وغير واع.

 . 6ما ىو األمر المتعلق بهذا الموقف الذي ال ت ريد أبداً أن تختبره بعد اليوم؟

ال أسيذ أبذ اً أن ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

مثالً :ال أ ريد أبدا أن يكذب وليد علي ،ال أ ريد أبداً أن أراه يدمر صحتو بعد اليوم.

اآلن تحقق من كل فكرة أعاله باستخدام األسئلة األربعة .وامنح نفسك الوقت الكافي دائماًكي تتجلى اإلجابات العميقة .ثم حول كل فكرة .وبالنسبة لتحويل الفكرة رقم ،6
استبدل الجملة "ال أريد ابداً أن  "...بالجملتين " أنا مستعدة ألن  "...و" أتطلع إلى  ."...فال ينتهي " العمل" حتى تستطيع أن تتطلع إلى كل جوانب الحياة دون خوف.
ح ّول هذه الفكزة

األسئلة األربعة
مثلا :ال يصغي وليد إلى نصائحي بشأن صحته.

 .1هل هزا صحيح؟ (وعم أو ال .إن كان جوابك ال ،اوتقل إلى .)3
 .2هل أوت واثك تماماً مه ّ
أن هذا صحيح ؟ (وعم أو ال).
 .3كيف تكون ر ّدة فعلك ،و مارا يحذث عىذما تصذّ ق تلك الفكزة؟
 .4من تكون مه دون تلك الفكشة؟

أ) إلى وفسك ( .أنا ال أصغي إلى وفسي بشأن صحتي )
ب) إلى الشخص اآلخز ( .أنا ال أصغي إلى وليد بشأن صحته )
ث) إلى العكس ( .وليذ يصغي إلي بشأن صحته)
وابحج عن ح الث أ مخل ت محذد ة وح قيقيت تج عل كل واحذ ة من ا ل تحوي الث صحيح ت بالنسب ت لك ف ي هزا الوضع .

للمزيد من المعلومات حول كيفية القيام بالعمل ،الرجاء زيارة موقعنا اإللكتروني
t
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