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 عسررر المزاج تخيلوا ان في حاجه كمان اسررم ا او عسررر التيكير الصررعا  زي ما في عسررر ه ررم.  المزاج 

مرضررريه بنع جتينه لخلا ما في بعل العنا رررر  حاالزوبتبقي  في اضررربراباز مزاجيه. حنتكلم شرررويه عنه

ل المزاج اللي مثا من ر باليعا علي الحاله المزاجيه وتعما امراض اعتالممكن تؤث الكيماويه اللي في المخ

من ضمن ا  اجما اغلب اضبراباز المزاج مبتكوجش جابعه اوي من امراض. اهم ا الكتئاب بعرجاته المختليه

كعه ما معناها عسررررر  ممكن جسررررمي ا  يله في النيسرررريه فعا علي راي عبله كاما كتئابخيييه من اال حاالز

 جنليزيبيسموها باال Dysthymiaزي وترجمت ا عسر المزاج dyepepsia مال  

 وعلي فكره احنا من موروثاتنا اجنا يعني دايما بنكبت مزاجنا والت اب يعني بينيله مغص المزاج بيتعب

بنقول اجا حاموز من  اكيع حيحصرررررلنا حاجه وح ررررره من كتر ال رررررح  ده يعني مثا لو ضرررررحكنا كتير جقول 

ان هذا الخلا في المزاج ما بيترجموش  القصة ل ح  الكتير حاجه تموز وتثير ال نن يعنيال ح  وكأن ا

عراض جسماجيه ممكن يترجمه النسم ال أل لتعكير مزاج او اكتئاب علي خييف او جرفزه او  لق النسم مثال

للي كنت تحس اج  مش  ادر تعما شغل  ا  واجت مش لقي سبب لكعه تحس ان جسم  كله بيوجع  مثال فعال

يعني مثا الم  تلقي شرررركوت  منه اكتر من العادي لو وكمان لو باليعا عنعك اي مرض ع رررروي متعود تعمله

احياجا كمان يحصررل   ررعا  غريب اجت مش عارا هوا من ايه   رحه المععه ا رربا ا وي واشررع من العادي

اللي عنعه  از المختليه بتقاعالجتخيلوا كمان ان استنابت  لل ومش عايز يستنيب لم اداز الصعا  العاديه

  عالجالسرررركر ابتعي يعلي رغم اج  بتاخع  ضررررغق تلقي العوا اللي بيسررررتعمله سررررنين ا رررربا مش فعال اوي

جه كل ا اعراض احنا مش واخعين بالنا اجا مزاجنا هوا ده كله ما بيتعرفش او مش بيتم ت رررخيصررره ال باجتظام

ويقولك  اجا رايا  وامراض العجيا فيه عنعه تسررعين سررنه الراجا او السررت من دول ى تال اللي ملت ب وتعبان

واول  يقول  مالكش دعوه عمره ايه بس ياعم الحج ده اجت هنا بنزل  من علي الر رريف بحاما اعما عمره

والوهن  األلمان جص اللي كان عنعه من  القصرررررة . يه رهوانجال ما يروح حناك ومزاجه يروق برؤيه الكعبه

ياكان بس من ان مزاجه  له المزاجيه للمريل بتيرق اوي في درجه  عل تت ان الحا ابحاث كتيره جعا اثب

 في ا بتبقي فعال القصررررررةوان كان في امراض معينه  مراضقريبا في كا االتاز المختليه عالجاسررررررتنابته لل

ي ا لو لي  هوايه ابتعي اج ررررررغا في ا واد محتاج تغيير جزري لنمق حيات  رأييان المزاج الملت ب ده فار ه

الغي كا ارتباطات   لو لي  مكان محبب لي  شرررروا ايه الحاجاز اللي بتحب تعمل ا واعمل ا واهتم بي ا و ت 

ومالوش  يقا اهميه باليعا عن اي مرضجه الال عالج الت اب مزاج  ومت ملوش و  رررررري فيه و ت جميا

خلصررت حلقه الن ارده  نبومزاج ع اتمني لكم يوم سررعيع  .اشررعاز عل رران تعرا درجته واهميته والتحاليا 

 اتمني اج ا تعنبكم


