
 االمشاعر

 "االمشاعر االملباةة!
 

 االسالمم
 االهھھدووء
 ااالررتيیاحح
 االتمركز
 االقناعة
 ااالتزاانن
 ااإلشباعع
 االلطف
 ااالنفتاحح
 االسكيینة
 ااالسترخاء
 االرااحة
 االرضا
 االصفاء
 االسكونن

 
 ااإلنتعاشش

االشحن  ااعاددةة  
االشبابب  ااستعاددةة  

جديداالت  
 ااالررتيیاحح
سترجاععااال  
ززددهھھھاررااال   

 ااألمل
 االثقة
 ااالنتظارر
 االسكونن
لباالق ططيیبة  
 االتفاؤؤلل
 االتشجع
 االرجاء

 
 ااإللهھھامم
 ااالندهھھھاشش
 االتتوقق

 االحماسة
 االداافع
 االتأثر
 االحافز
 االتحفيیز
 االتحركك
 االتعجب

         

 ااالمتنانن
  االتقدير
 االتأثر
 االشكر
ياالعاططف االتأثر  

 
 االسعاددةة
 ااالستمتاعع
 االمبارركة
 ااالنشرااحح
 االهھھناء
 االتهھھلل
 ااإلعجابب
 االوجد
 االمرحح
 االظرفف
 االفرحة
 االجذلل
 االلهھھو
االغامر ححاالفر  

 االسروورر
 ااالنتشاء
 االدغدغة

 االتحمس
 ااالندهھھھاشش
 االتشجيیع
 ااالستثاررةة
 ااالنبهھھارر
 االطاقة

 ااالنتعاشش
 االحماسس
 ااالندفاعع
 االنشاطط
 االحيیوية
 االشغف
 االتفاجىء
بالحيیاةة االنابض  

 
 ااالبتهھھاجج
 االبهھھجة
 ااإلشعاعع
 االنشوةة
 االشمق
االغامر االفرحح  

 ااإلثاررةة االشديدةة

 االعاططفة
 االترااحم
 االغراامم
 االحب
مفتوححاال االقلب   
 االرقة
 االدففء

 
 ااالنشغالل
 ااالستغرااقق
 االفضولل
 ااالنهھھماكك
 االسحر
 االبهھھجة
 االرووعة
 ااالفتتانن
 ااالهھھھتمامم
 االشوقق
 ااالنخرااطط
 ااالنفتاحح
 ااألسر
 االتحفيیز

 
  

 PEACEFUL 
calm 
comfortable 
centered 
content 
equanimity 
fulfilled 
mellow 
open 
quiet 
relaxed 
relieved 
satisfied  
serene 
tranquil 
 
REFRESHED 
recharged 
rejuvenated 
renewed 
rested 
restored 
revived  

 ⊗ االمشاعر االغيیر ملباةة  ⊗ 
 

 االحزنن
 ااالكتئابب
 ااالغتمامم
 االيیأسس
 االقنوطط

 خيیبة ااألمل
 االتثبيیط

 ضعف االهھھمة
 االقاتم

 ثقل االقلب
 االميیؤووسس منه

 االشجن
 االبؤءسس

 عدمم االسعاددةة
 االتعاسة

 
 االتوتر
 ااالنغالقق
 االنكبة
عاللااالنف  

 صعب ااإلررضاء
 االهھھرأأ

 ااالحباطط
 االنرفزةة
 االعصبيیة
 ااإلجهھھادد

 عدمم االرااحة
 االضغط

 
 االتوقق

 ااالشتيیاقق
 االحنيین
 االلهھھفة

 

 االخوفف
 ااالررتيیاعع
 االقلق
 االترقب
 االرهھھھبة
 االتشاؤؤمم
 االرعب

 االخضوعع للحماية
 عدمم ااألمن

 االحذرر
 عدمم االثقة
 ااالررتيیابب
 االتحجر
 االخشيیة
 االهھھش
 االهھھلع
 االذعر

 
 ااأللم
 ااألسى
 ااالحتضارر

كربباال  
 االتحطم
 االمرااررةة

 اانفطارر االقلب
 االجوعع
 االجرحح
 االوحدةة
 االبؤءسس
 االندمم

 االتحسر
 

 (ااستكمالل) االقلق
 ااالهھھھتزاازز

 عدمم االرااحة
  االصدمة
 ااالجفالل
 االمفاجاةة
 االمعاناةة
 االبلبلة
 ااألززمة

 عدمم ااالررتيیاحح
 االصعوبة
 االتوتر

 عدمم ااالستقراارر
 االضيیق

 
 االحرجج
 االخزيي
 االغم

 ااإلررتباكك
 االهھھيیاجج
 ااإلااهھھھانة
لذااتياالتوتر اا  

 
 ااإلعيیاء
 ااإلنهھھزاامم
 ااإلررهھھھاقق
 االمستنفذ
 ااالنهھھاكك

 قليیل االحيیلة
 فتورر االهھھمة
 االنعاسس
 االتعب
 االسئم
 ااإلباددةة
 االتهھھالك

 اا

 االحيیرةة
 االتردددد
 ااالررتباكك
 ااالضطراابب
 االتضارربب
 االتوهھھھانن
 االحيیرةة

 االتشوشش
 ااالختالطط
 االدهھھھشة
 االحيیرةة
 االدشوةة
 االتمزقق

 
 عدمم االتوااصل

 االفتورر
 االملل

 ااالنغالقق
 ااالنفصالل

داالبع  
 االالمباالةة

 قليیل االحيیلة
 االتنميیل

 ااالنسحابب/ااالنعزاالل
 

 االقلق
 االجيیاشة
 االتنبه
 االهھھم

 االذهھھھولل
 ااإلختاللل
 ااإلحباطط
 ااإلضطراابب

 

 االغضب
 تفاقم االغضب

 غاضب
 االعدااء
 االتكدرر
 ااالحتقارر
 االسخط
 االحدةة

 االسخط االخانق
 االحنق
 االكرااهھھھيیة
 االخصومة
 االمدااهھھھنة

 سرعة االغضب
 ااالستفزاازز
 االضجر

 االشحوبب
ءااالستيیا  
 االلدغغ

 االغضب االشديد
 االغيیظ

  ااالمتعاضض
 

 االبغض
 ااإلشمئزاازز
 االفزعع

 ااإلنزعاجج
 ااإلستيیاء
 االقرفف

 عدمم ااالعجابب
 االعدااء
 االذعر
 االبغض
 االصد

 االتغيیيیر االمفاجىء



 ااالحتيیاجاتت وواالقيیم 
 

 أأشيیاء كلنا نريدهھھھا في حيیاتنا
 

 االسالمم
قبوللاال  

 االتوااززنن
 االجمالل
 االرووحانيیة
 االرااحة
 ااإلتزاانن
 ااإليمانن
 االتناغم
 ااألمل
 االنظامم

 ررااحة االبالل
 االمساحة

 
 االصحة االجسدية

هھھوااءاال  
 ااإلهھھھتمامم
 االرااحة
 االغذااء

 االحركة / االتمرين
 االرااحة / االنومم

 ااالمانن (االجسديي)
 االرعاية االذااتيیة
 االتعبيیر االجنسي

 االمأووىى
 االلمس
 االميیاهه

 
 االلعب

مغامرةةاال  
 ااإلثاررةة
 االمرحح
 االفكاهھھھة
 االبهھھجة

 ااإلسترخاء
 االتحفيیز

 

 االتوااصل(متابعة)
توااصل االذااتياال  
تعبيیر االذااتياال  
وااقع االمشتركك اال  
رااررستقااإل  

 االدعم
 اانن تعرفف ووتعُرفف

 اانن ترىى ووتُرىى 
 االثقة

 االتفاهھھھم
 االدففء

 
 االمعنى

االوعياا  
حتفاللااإل  

 االتحديي
 االوضوحح
 االمهھھاررةة
 ااإلددررااكك

 االمساهھھھمة
 ااإلبدااعع

 ااإلكتشافف
 االفاعليیة
 االتأثيیر
 االنمو

 االتكامل
 االنزااهھھھة
 االتعلم
 االحداادد

 االمشارركة
منظورراال  

 االتقدمم
 االهھھدفف
 االتحفيیز
 االتفاهھھھم

 

 االحكم االذااتي
ختيیاررااال  

 االكراامة
حريةاال  
ستقالللااال  
عبيیر عن االذااتتاالت  
مساحةاال  
لقائيیةاالت  

 
 االتوااصل
 االقبولل
 االعاططفة
 االتقدير
 ااألصالة
 ااإلنتماء
هھھھتماممااإل  

 االتقارربب
وااصلاالت  
رووحانيیةاال  

 االمجتمع
 االرفقة
 االترااحم
 ااإلعتبارر
 االتعاططف
 االصحبة
 ااإلددماجج
 ااإللهھھامم
 االنزااهھھھة
 االحميیميیة
 االحب

 االتباددليیة
 االرعاية
 االشرااكة
 االتوااجد

 ااإلحتراامم / ااحتراامم االذااتت 
 ااألمن

 قبولل االذااتت
 االرعايةاالذااتيیة

 
 

 
وواالوئامم وواالتفاهھھھم في حيیاتك٬، اانتقل إإلى ااستخداامم هھھھذهه االقائمة لخلق االمزيد من االسالمم   

www.altarahum.org لمزيد من االمعلوماتت قم بزياررةة.... 
 

من قبل مركز نيیويورركك للتوااصل االالعنفي  ٢۲٠۰١۱٢۲نشرتت   


