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مقدمه
إنتشارمعصحيحجرظلفيأنفسناوجدناإنذارسابقبدون•

كيف,نخترهلمخيارهومنزليللحجرنخضعجلعناماكورونافيروس
الواقعلكنمعين،وقتإالالمنزلفينجلسالأنإعتدناونحن
وعياأكثرنكونوضروري،أمروالحذرالحيطةأحذمنيجعلاليوم

شنعيالذيوالمحيطوعائالتناأنفسنانحميالسلوكبهذانناأل
لهاظفيينبغيالتيبالمسؤوليةيتحلىأنالجميععلىفيه،
بالنسبةاألمرصعوبةمنالرغمعلىإجباري،أوإرادينفسهحجر

لمالحياة،هذهعلىنعتدلمألنناشيوخ،نساء،رجال،،لألطفال
وجبالحجرهذاعلينافرضالوضعلكن،اإلجتماعيالتباعدنألف
نأعليناذلكظلوفيعلينا،الملقاةالمسؤوليةنعيأنعلينا
فيبهاقومنالتيالسلوكياتبتغييرالنفسيةصحتنابتعزيزنقوم

أمراهنالرالوقتفيوتعزيزهاالنفسيةبالصحةالعنايةألنالمنزل،
.اليومنعيشهلمابالنظراألهميةغايةفي



قادرنيكوالنفسيةبالصحةتمتعهحالةفياالنسان•
تغليسوبه،المتعلقةاألمورمنالعديدتحقيقعلى
علىممكن،وقادرحدألقصىوطاقاتهقدراتهجميع

والمواقفالحياتيةالمتطلباتمختلفمواجهة
إمتالكحياته،فيتواجههالتيوالمشكالت

الصحةعلىمؤشرالظروفمعالتوافقاالنسان
يةالنفسالصحةإمتالكولعلجيده،لديهالنفسية

بكوروناالمتعلقةاألزمةإدارةشأنهمناليوم
ومواجهةالتغلبعلىمساعدعاملإعتبارهاو

.قبلنامنذاتهاحدافياألزمةوإدارةالفيروس



دحأقصىلبذلاالنسانتدفعالالنفسيةالصحة•
لكنها،هدفبدونوإستغاللهالمجهودمنممكن

نفسيةوراحةبسالميعيشلجعلهتسعى
تحققبذلكالحياة،مجاالتمختلففيومتوافق
الذيالنفسيواألمنالداخليالسالملألنسان

ةللراحطلبايومياحياتهفياإلنسانعنهيبحث
عننبحثنحنواليومإنسان،أيمبتغىوالسعادة

بالنظرمضىوقتأيمنأكثرالداخليالسالم
دوللمختلفيحصلماتجاهالمتعددةلمخاوفنا

التياألخباروأنخاصةالفيروسهذاجراءالعالم
.مطمئنةغيرنسمعها



بشكلوإدارتهااألزماتفيالتحكمالنفسيةالصحةمؤشراتأهم•
رأكثكانالحياتيةأزماتهإدارةعلىقادراالنسانكانفكلماجيد،
أقلموالتالتوافقعمليةتتضمناألزمةإدارةعمليةنفسية،صحة

التعامليحسننساناأي.األزمةأحدثتالتيالعواملمختلفمع
مننفسيةصحةأكثرومنهتوافقأكثرهواألزمةمسبباتمع

هنالحظوهذاالحياتية،أزماتهمعالتعامليحسنالالذياالنسان
عمالتعاملفنيتقنالالذياالنساننجد,اليوميةحياتنافي

عدمأواألزمةقيمةمنبالتضخيمسواءتعترضهالتياألزمات
خاللمنغالياثمنهاويدفعالتوترمنمرحلةيعيشيجعلهماتقبلها
شيعييجعلهاألزمةتلكبشأنالقلقأنكماالنفسية،صحته
لذاالتعامل،أحسنإذاعنهاغنىفيأساسكانسوداءمرحلة

؟العالميالوباءهذامعنتعاملكيفهيالحقيقيةفاإلشكالية
رةمألولنعايشهاالتياألزمةهذهنديرأنكأشخاصيمكنناوكيف

حياتنا؟في



ترالتومنالكثيرعلينايخففأنشأنهمناألزمةهذهمعالتعامل•
القولويمكنيحصل،ماجراءالكثيرةمخاوفنانتيجةوالقلقوالضغط

رالتفكيلديناتوفرماإذالصالحناإستغاللهيمكنيحدثماأن
ضيوالمالتقبلعمليةغيرحليوجداليحدث،وأنهمافياإليجابي

مقاومتنايعززأنشأنهمنالذيالداخليالسالمعنبحثاقدما
.النفسيةصحتناعلىحفاظاالفيروسلهذا

حجرالظلفيالنفسيةصحتناتعزيزشأنهامنإقتراحاتسأقدم•
متداخلكلالنفسيةالصحةألنهاممقترحكلو،المنزلي
.العواملمنالكثيرفيهتساهمومتكامل

:يأتيفيماالمقترحاتوهذه•



:تقبل الحجر

الذيالحجرقبولفيتكمنالنفسيةللصحةاألولىالخطوة•
ضرففعملية،نفسيوأمنالداخليالسالمعلىلنحصلنعيشه
نقاومنايجعلماوهوالتقبلبعدمالسلبيةسلوكياتناستؤزمالحجر
،التناعائونحنثمنهاندفعخاطئةبسلوكياتللقيامويؤديالحجر

الحجرفبتبسطيه،ذلكعلىالنفسوتعويدالحجرتقبلالمهممن
يقومبيإيجاسلوكهوبلالكثيريعتقدكماللنفسعقوبةليسهو
وقدراتهاالذاتإلكتشافوفرصةوالمسؤول،الواعياإلنسانبه

ماقوفبأنشطتهاللقيامبدائلإيجادوعلىوالصبرالتحملعلى
.الذاتوتحقيقوإبرازللنجاحللنفستحديإنهمتاحهو



وروناكاالبتعاد عن أخبار 

هذا,الساعةمداروعلىاإلخباريةالقنواتيتابعمناالكثير•
ذلكعنهغنىفينحنوالتوترالقلقمننوعيسبب

عومواقالقنواتمختلفتبثهاالتياألخبارعلىاإلدمانف
تئابإكيسببقدوتوترقلقتسبباإلجتماعيالتواصل

تبثالتيواألخبار.خاصةاألخبارهذهفياإلفراطنتيجة
نمبدلالسلبيةاألمورعلىوتركزوالحاالتاإلصاباتعدد

اتخطووالذينشفاؤهمتمالذينكعدداإليجابيةاألخبار
الخاصةاألخبارعلىاإلدمانتجنبمنالخطرمرحلة
.بكارونا



اإلشاعاتتجنب 

فأطراتغذيهاالتياإلشاعاتمنالكثيراألزماتفيتبرز•
هشيمالمثلوتنتشرنيةسوءأونيةبحسنسواءمختلفة

,مناالكثيريربكماوهواإلجتماعي،التواصلمواقعفي
المعلوماتمنالتأكدعدمرغمنشرهايعيدمناوالكثير
رالتوتدرجةمنيزيداألمروهذاوصدقها،موضوعيتهاومدى

ةسلبياإلشاعاتهذهأغلبيةوأنخاصةمنا،الكثيرلدى
شكلتأينسلباوتؤثرلناالنفسيةالصحةمستوىتمس

هذهفيتجنبهاالمهممنلذالدينا،اإلحباطعواملأحد
.تصديقهاوعدمالمرحلة



الرسميةالمعلومات على التركيز 

سالفيروحولوالمعلوماتاألخبارمنالكثيرتداوليتم•
الفيديوهاتأوالصورطريقعنالمواقعمنالكثيرفي

أوخاطئةمعلوماتيحملمنهاالكثيرأنرغمالمترجمة
نتيجةلدينااإلحباطيغذيماوهوصحيحةغيرترجمة

المعلوماتإستيقاءمهمصحيحة،الغيرالمعلوماتهذه
باإلحصائياتاألمرتعلقسواءالرسمية،مصادرهامن

قطرأوالجديدةاإلصاباتعددأوالفيروسبتطورالخاصة
.الظروفهذهمثلفيالصحيةوالرعايةالوقاية



االجتماعيمواقع التواصل إستخدام 

هذهفياإلجتماعيالتواصلمواقعأهميةرغم•
لظفينعيشهالذيالضغطمنللتقليلالمرحلة

ألنإستخدامهاترشيدمهملكنالصحيالحجر
لشعورسيؤدياليوممدارعلىالدائماإلستخدام

لشعورهمباشرةويؤدياإلنسانيكتنفغريب
نمنوعلهيسببماوهووالقلقوالروتينبالملل
فياإلكتئابمنلمرحلةيدخلهقدالنفسياإلحباط

.بعقالنيةإستخدامهاالمهمالوقت،منهذا



تنويع األنشطة المنزلية

نمإاليكونلنالمنزلفيوالروتينالمللمحاربة•
أنمهملكناألمرصعوبةرغماألنشطةتنويعخالل
اءسوبهانقوممختلفةمنزليةأنشطةخلقنحاول
القضاءأجلمناألطفالمعأواألسرةمعأوفرادى
النفسياإلحباطتجنبومنهوالمللالروتينعلى
حسباألنشطةهناوتكونللحجر،األساسيالعدو
.فيهيرغبومافردكلهواية



إدارة الوقت

مهمةنشاطاتفيوقتنانديركيفنتعرفمهم•
هذهفيمهمالوقتفإستغالللنا،بالنسبة
ذلكويكونمدتها،االنلحدنعرفالالتيالمرحلة
باألنشطةوالقيامالراحةبينالوقتبتقسيم
جازإنفيالوقتإستغالليمكنوأنهخاصةاليومية،

ا،تنتظرنتزالالالتيالعالقةاألعمالمنالكثير
.منافردكلعملحسبذلكويكون



لألطفالتعزيز الصحة النفسية 
خارجللعبالخروجتعودواالذيناألطفالعلىالسهلمنليس•

نكراشدي,للغايةعليهمصعبأمر,المنزلداخليبقواأنالمنزل
ذلك،مهميعلمونالفاألطفالالحجروأهميةقيمةجيدانعي

ةلغوفقالصحيالحجروضرورةبأهميةوإعالمهمباألمرمصارحتهم
الحجريتقبلونيجعلهمممالديهماألموربتبسيطاألطفال

اطاتنشببرمجةلألطفالالنفسيةالصحةتعزيزالمنزلي،ويمكن
قعتوهناوالروتين،المللعلىللقضاءبهايقومونلديهميومية

ارمدعلىاألنشطةبتنويعبذلكللقياماالهلعلىالمسؤولية
نأيوروتين،مللدولالمنزلفيباللعبلهميسمحممااألسبوع

الهادفةوالنشاطاتواللعبالتلفازبينالوقتتقسيميمكن
.والدراسةوالغناءكالرسم،



من الهواتف النقالةاألطفال منح 

مناإلكثاراألطفاللدىللقلقاألساسيالعدو•
تؤدياإلستخدامكثرة,النقالةالهواتفإستخدام

ماهووالعنفلديهموتنميوالروتينبالمللللشعور
سينفجولديهميخلقالنفسيباإلحباطيشعرهم

ملحصولهبالنسبةالوقتتنظيممهممريح،غير
هذهفيإستخدامهاوتقليلالنقالةالهواتفعلى

الوقتفيإستخدامهامننحذردائماالمرحلة،
رخطيأمريعدإستخدامهاإناليومبالكفماالعادي
.امهاإستخدمنالتقليلأوبتاتاتجنبهالذاللغاية



المسنيناإلهتمام ب

الموتأنعلىتركزأخباراإلعالموسائلتتناقل•
منيعانونالذينخاصةالمسنينيصيبدائما

نوعفيهألنهمقبولغيرأمروهوالمزمنةاألمراض
مهمالمسنين،لهؤالءالقلقوزيادةاإلحباطمن

ية،السلباألخبارهذهمثلعنالمسنينإبعادبداية
معهمالحديثخاللمنورعايتهمبهموالعناية

منأكثرالحديثيحتاجونالمرحلةهذهفي,خاصة
.لديهمالخوفمنللتقليلأخرىفئةأي



المالبستغيير 

فسنعلىيحافظفهوالمنزلمنيخرجالدامماأنهيعتقدالكثير•
مؤشروهويغيرهاوالالنومألبسةيرتديمناالكثيرإنبلاأللبسة
نفسيةالالصحةوعلىالنفسيةصحتناعلىبالنسبةسواءسلبي

بسةاأللبإرتداءاالكتفاءوعدماأللبسةتغييرمهم,بناللمحيطين
لىعتدلوالتياأللوانالزاهيةفالمالبسوالنوم،بالمنزلالخاصة

نوعافينوتثباألمل،لديناتزرعوهياليومللغايةجدامهمةالفرج
بنفسمثالاألسرةفبقاءلروتينلبناتؤديوالالنفسية،الراحةمن

مهم,النفسياإلحباطعلىوباعثسلبيمؤشرهواأللبسة
أنباإلحساسعلىيساعدنااللباسفياإليجابيالتغييرإحداث
منةالنفسيوالراحةاألملفينايبعثممااأليامفيتغييرهناك
.السلوكهذاخالل



الحديث اإليجابي داخل المنزل

أنمهمفاألمرالمنزل،داخلالسلبيةاألحاديثتجنب•
ومدىالفيروسوتطورلديناالصحيالوضعتطورنعرف

منكوروناحديثناكلمحوريكونالأنمهملكنهإنتشاره
كلتكونأنخاطئسلوكوهوالمنتشرة،األخبارخالل

لىعتعملذاكرتناسيجعلذلكألنالفيروسحولأحاديثنا
نالسيسببكوروناعلىوالتركيزالمعلوماتباقيإلغاء
لىعبالتركيزالحديثتغييرالمهمفمناإلحباطمنحالة

ويثبتهاةالنفسيصحتنايعززمماحياتنافياإليجابيةاألمور
.نعيشهاالتياألزمةظلفيمقبولمستوىفي



اإلجتماعيالتفاعل 

الصحةلتحقيقأساسيشرطاإلجتماعيالتفاعليعد•
التطوراتمعوالظروفهذهظلفيوألنهالنفسية،
الحديثةالتكنولوجياتإستخداميمكناليومالحاصلة
فيرالدائالحديثيكونأنالتركيزمعاالجتماعيللتفاعل

بيةالسلاألمورعنالحديثوليسإيجابيالتفاعالتتلك
ناكهأنمتناسياكوروناعنحديثهفييركزالكثيرنالحظ,

ويمكنعليهاالحديثيمكنناحياتنافيإيجابيةأمور
طرقعنالعالقاتلتوثيقاإلجتماعيالتفاعلإستغالل
يفاإلفراطعدمضرورةمعلدينا،المتاحةالوسائلمختلف

.ضدهينقلبحدهعنيزيدشيءكلألنإستخدامها



إجتماعيةبناء عالقات 

ناسالعنواإلنعزاللإلنغالقالمرحلةهذهفيالكثيريتجه•
بناءالمرحلةهذهفي,مقبولغيرإنطوائيسلوكهو

أينشخص،كلإهتماماتوفقجديدةإجتماعيةعالقات
داقاتالصوتوثيقوالمعارفالمعلوماتوتبادلالتعارفيمكن

العالقاتهذهفبناءاالجتماعي،التواصلمواقعطريقعن
االجتماعيالتفاعلمننوعيعيشاالنسانيجعل

العالقاتبناءعلىقادربأنهيشعرهالذياالفتراضي
الراحةمننوعالهيحققماوهوالظروفرغماالجتماعية

ةالصحوتعزيزلبناءاليوممهمةجدتعدالتيالنفسية
.اليومالنفسية



صحيغذائي إعتماد نظام 

فراطإللنعيشهالذيالمنزليللحجربالنظرالكثيريتجه•
يكونأنتجنبه،مهميجبخاطئسلوكوهواألكلفي

رأكثاليومالمناعيجهازناتقويةصحي،الغذائينظامنا
الجهازيساعدنظامعلىباإلعتمادمضىوقتأيمن

فياإلفراطعدمخاللمنمستعد،يكونأنالمناعي
ذائيةالغسلوكياتنانفسعلىاإلبقاءفمفيدالغيراألكل
نمالذيصحيالغيراألكلوتجنبالمعتادة،الوجباتوفق

.وكسلناخمولنامنيزيدأنشأنه



االبتعاد عن النوم المفرط

يلةطالمفرطبالنومخاطئسلوكيسلكمناالكثير•
النومتجنبمهممنمقبولغيرأمروهواأليام،هذه

البدنيالخمولمننوعلنايسببالذيالكثير
عليهالجسمنأل،لإلكتئاببدايةيكونوقدوالروتين

جاهزيتهعلىحفاظالمعتادةبالحركاتيقومأن
يؤزمنفسيإحباطأليتجنباالمعتادونشاطه

.مرحلةالهذهفيلإلكتئابويدفعناالنفسيةصحتنا



تمارين رياضية منزلية

بالتمارينالقياممنيجعلالمنزلفيالبقاء•
بلتجنمهمأمرحركاتمجردولوالمنزليةالرياضية
ةالجسديالطاقةولصرفجهة،منوالروتينالكسل

ألنهاالجسمفيبقائهالمنعأخرىجهةمن
مهمإستغاللها،يتملمأنسلبيدورستلعب

جماعيأوفرديبشكلسواءالتمارينبهذهالقيام
يعززإيجابينشاطذلكويعدواألطفالاألسرةمع

إستغالليمكنلذاويطورهااألسرةداخلالعالقات
زتعزيشأنهامنالتيالتمارينهذهمثلفيالحجر
.وتينوالرالقلقعلىتقضيألنهاالنفسيةصحتنا



بأنشطةالقيام 

مهممن,بعدعنللعملالمرحلةهذهفييضطرمناالكثير•
كنيمأنهكماالنشاطاتبهذهللقيامالمنزلفيبقاؤهإستغالل
فيمأنفسهلتطويرالوقتإستغاللوالمدرسينللطالببالنسبة

يجعلالمنزليةالدراسةفيمعينوقتفقضاءالدراسة،مجال
فياألمرهذاتطبيقكانمألوفة،عاديةحياةيعيشاالنسان

بالشيءليساإللتزامعلىالحصولوأنخاصةصعبالبداية
لغايةاإللتزامومحاولةدائماالمحاولةالمهممنلكنهالسهل
فيوقتناإستغاللفياأللفة،سيساعدنامرحلةعلىالحصول

سيةالنفصحتنايعزيزذلكفيفإستمرارنامفيد،إيجابينشاط
.ومستمرةمعنىلهاالحياةوبأن



مرحلة وستمضي

طالتسواءمؤقتةمرحلةكارونابأنأنفسنانقنعأنمهم•
رمؤشالشيءبهذاقناعتناإنمحالة،الوستزولقصرتأو

عدافوهوالمنزليبالحجرإلتزامناخاللمنويكونإيجابي
روسالفييقتلنالمإنوأنهحياتنا،إستمرارعلىإيجابي

ضيسيقيوميانعيشهالذيوالقلقالنفسيفإإلحباط
المهممنلذاذاتهحدفيالفيروسمنأخطروهوعلينا
السيمضيأمرهذاوبأنباألملشعوراأنفسناإعطاء
.قريباالعاديةلحياتناوسنعودمحالة



مهارات جديدةكتساب إ

منالكثيروهناكمهاراتلنتعلممناسبوقت•
التكنولوجياتوفرهماطريقعنالمتاحةالفرص

دتحديهوعليناماكلذلك،أردناإذاممكنالحديثة
هوماومعرفةتعلمهانريدالتيالجديدةالمهارات

مهاراتلتعلمالوقتإستغاللفيوالبدءلنامتاح
ناحياتفيأوعملنافيمستقبلتساعدناجديدة
.المهنيمسارناتطويرفيأواليومية



السلبييناألشخاص االبتعاد عن 

مينومتشائسلبيينبأنهميتميزونشخاصأهناك•
محادثتهمألنتجنبهمالمهممنالمرحلةهذهففي
دائرةفيمعهميدخلناإليهمواإلستماعكثيرا

لإلحباطويدفعناالنفسيةصحتنامنويقللالتشاؤم،
يملكونإيجابيينأشخاصمعالحديثالمهممن,

ملاأليزرعونوالذينالحياة،هذهفيإيجابيتفكير
.إيجابيشيءأييقتلونوال



التعاون

اإلمكانياتوفقالمرحلةهذهفياآلخرينمساعدة•
يامالقيمكنالتيالسلوكياتمنالعديدخاللمنالمتاحة

سانيةاإلنوبقيمتنابالوجوديشعرنااآلخرينفمساعدةبها،
منثيرالكهناكألناليومالنفسيةصحتناتعزيزشأنهمن،

قالطربمختلفتقديمهايمكنوالتيمساعدتنايحتاج
يمكنماطبيعةوحسبمناواحدكلوظيفةحسب
.المرحلةهذهفيمساعداتمنتقديمه



عن الغضب والقلق التعبير 

قىنبأننعتدلمألنناوالغضبالقلقمنالكثيرنعيش•
منبالكثيرالوقت،ونشعرهذاكلالمنزلفيمحاصرين

القلقهذاعنالتنفيسالمهمومنوالقلقالغضب
إستخدامهايمكنطرقهناك,بداخلنانتركهوالوالغضب

فسينأنيستطيعمنفمنامتوفرة،شخصكللدىتكون
إنمناواحدكلعلىإذ،بالرياضةبالكتابةغضبهعن

عنللتنفيساآلخرينإيذاءبدونمناسبيراهمايستخدم
.كذلعنالتعبيرالمهمفمنوغضبقلقمنبهيشعرما



الخوفالتعبير عن 

خصيتناشفيضعفهوكارونامنخوفناعنالتعبيرأنالكثيريعتقد•
منيإيجابأمرمخاوفناعنالتعبيرأنفينا،قوةاألمرواقعفيلكن

نعبرأناعليننعيشه،الذيوالقلقالتوترمنالكثيريزيلأنشأنه
اصحتنسيؤزممخاوفناكتمانإن،صحيسلوكألنهمخاوفناعن

إلحباطلبناويؤديأكثروالتوتربالقلقللشعورويدفعناالنفسية
يحدثماتجاهخوفمنبهنشعرماعننعبرأنمهم,واإلكتئاب

ماولقببدايةمخاوفناعنالتعبيرألنالفيروسهذاجراءالعالمفي
عززسيأمروهومستقبالحدوثهيمكنمالمواجهةوإستعداديحصل
عدمبللشعوريدفعنابهنشعرمافكبت،أكثرالنفسيةصحتنا
هذهفيمشاعرناإخفاءالحكمةمنيعدالوالنفسي،اإلتزان

دوالعالقلقعنللقضاءبهنشعرماعننعبرالعكسبلالمرحلة
.المرحلةهذهفيلنااألول



:تماسك األسرة

خالفاتناننسىأنوعلينامهماألسرةتماسك•
نفسيةالصحتنالنعززبعضناحولنلتفوأنوصراعاتنا

المناختعزيزشأنهمناألسرةفتمساكمعا،
وحدناالسنبأنناللشعورويدفعنااإليجابيالنفسي

فيتدعمناعائالتناإنبليحصلمامواجهةفي
أيمنأكثروالتماسكللتكاتفبحاجةفاليومذلك،
.يحصلماتقبلعلىنفسنالنساعدمضىوقت



النفسيةالصحة يحقق اإلسالم 

أويؤخرالالموتوأنوشره،خيرهبالقدرإيماننا•
والراحةبالطمأنينةروحنايغذييقدم،

زانواتوثباتطمأنينةوبناقلفييشيع.والسعادة
.واالضطرابوالخوفالقلقمننويقي

قالقلمنخاليةةحياتكسبناباهللتناصلقوة•
زمةأأيفيهللنتوجهحيث,النفسيةواالضطرابات

.لهأمرناونسلمتواجهنا

األمنقمةاوهذاليأسوعدمالتفاؤلوباهللناإيمان•
.عندناالنفسي



علىةوالسيطرالتحكممناتمكننانفسأمعناتوافق•
الرضامندرجةناتمنح,وقلقغضبمنمشاعرنا

.باهللناصلتقوييالذياإليمانبفضل

يزيدتسامحتعاونمناألسرةفرادامعناتوافق•
.يالنفسالتوازنقوةيعكس,نزاعاتالويبعدالمودة

وقالقلمننايحصنماوهعناواقمواجهةفيتنامرون•
.االضطراب

لىعتعينناوزكاةوصومصالةمنبالعباداتلقياما•
مامشاقتحملعلىوالصبرالحياةأعباءتحمل
.الفترةهذهتحمله



أخيرا
أنهاتتأثبفالبشريةكاروناعلىللتغلبقائميبقىاألملأنأأؤكد•

.نوعهاكانمهمااألزماتعلىالتغلبعلىقادرة

منميةالرسالهيئاتتقرهاالتياإلرشاداتبمختلفنلتزمأنعلينا•
.الفيروسهذاعلىالتغلبأجل

.المستقبلفيالنجاةسبيلهياليومتضحيتناإن•

لحياةلدليلنااألملويبقىلنا،الوحيدالخالصهواليومالصبروإن•
.ناحللوأينماكناأينماذلكنريددمنامامحققةالسعادةوتبقى

وناكارتأثرقلكلماالنفسيةالصحةمؤشرارتفعكلماو•
.االنسانجسمعلى


