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Words Ariane Sommer, critically acclaimed author and wellness expert |  كاتبة وخبيرة في مجال اللياقة البدنية،بقلم آريان سومر
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Woman in yoga lotus position standing in front of lake. © Getty Images.
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ou are what you consume. While we have come to
understand that this principle applies to the food we
eat, it extends to many other aspects of our consumption
as well. Amongst them: our daily media intake, the books,
movies and music we expose ourselves to, the relationships
we engage with, and also the choices we make with regards
to the products we buy. All of these forms of consuming
have a profound eﬀect on our lives and wellbeing, physically,
mentally and spiritually. They aﬀect us as individuals and as
societies. Which is why it is paramount for us to take a close
and conscious look at what we allow into our body and mind.

We can most easily see and measure the effects of our
consumption when it comes to food. The well-known phrase
“You are what you eat” is a simple enough equation: when we
fuel ourselves with high quality, nutrient dense whole foods,
we are able to enjoy a healthier, higher performance body.
When we eat junk food, empty calories and highly processed
substances, our body will deteriorate and get ill. Today there
is mounting evidence that our dietary decisions not only aﬀect
our physique, but are inextricably connected to our state of
mind and emotions. Latest studies by renown institutions
such as Harvard University have shown that there is a direct
correlation between the health of our gut and the health of
our brain. The trillions of bacteria that live in our digestive
tract represent the majority of the complex community of
microorganisms in our bodies that we call the microbiome. The
healthier our microbiome is, the healthier we are. A healthy gut
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عنــوان صحتــك .ورغــم أن
هــذا المبــدأ ينطبــق علــى مــا
نتناولــه مــن طعــام ،ولكنــه
يشــمل جوانــب أخــرى مــن اســتهالكنا أيضـ ًـا ،ومــن بينهــا جرعتنــا
اليوميــة مــن اإلعــالم والكتــب واألفــالم الســينمائية والموســيقى
التــي نعــرض أنفســنا لهــا والعالقــات التــي ننخــرط بهــا وخيــارات
الشــراء التي نتخذها .وتؤثر أشــكال االســتهالك هذه بعمق على
حياتنا وصحتنا البدنية والعقلية والروحية كأفراد ومجتمعات.
ولذلــك ،فمــن الحيــوي لنــا أن نلقــي نظــرة واعيــة متفحصــة علــى
مــا نســمح بمــروره إلــى جســدنا وعقلنــا.

يمكننــا قيــاس آثــار اســتهالكنا بســهولة أكبــر عندمــا يتعلــق األمــر
بالغــذاء .وتمثــل عبــارة “طعامــك عنــوان صحتــك“ المشــهورة
معادلــة بســيطة بدرجــة كافيــة .عندمــا نتغــذى بطعــام كامــل مغــذٍ
أداء .وعندمــا
عالــي الجــودة ،ننعــم بصحــة أكبــر وجســم أفضــل
ً
ً
ً
غنيا بالسعرات الحرارية والمواد
طعاما بال قيمة غذائية،
نتناول
عاليــة المعالجــة ،ســيتضرر جســمنا ويعتـ ّ
ـل .وثمــة أدلــة متزايــدة
حاليـ ًـا علــى أن حميتنــا ال تؤثــر علــى بنيتنــا الجســدية فحســب،
بــل ترتبــط علــى نحــو معقــد بحالتنــا الذهنيــة وعواطفنــا أيضـ ًـا.
لقــد أظهــرت آخــر الدراســات التــي أجرتهــا مؤسســات معروفــة
كجامعــة هارفــارد وجــود ارتبــاط بيــن صحــة قناتنــا الهضميــة
وصحــة دماغنــا .وتمثــل ترليونــات البكتريــا التــي تعيــش فــي
جهازنــا الهضمــي الغالبيــة العظمــى مــن مجتمــع األحيــاء الدقيقــة
المعقــد فــي أجســامنا التــي ندعوهــا مجهريــات البقعــة .وكلمــا
كانــت مجهريــات البقعــة لدينــا صحيــة ،تمتعنــا بصحــة أفضــل.
ويتألــف النبيــت الجرثومــي المعــوي مــن مجموعــة متنوعــة مــن
البكتيريا المفيدة المهمة لهضم جيد ،يسهم في بناء نظام مناعة
ً
أيضا عمل أدمغتنا على نحو
فعــال ،ويــوازن هرموناتنــا ،ويضمــن
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When you eat a diet full of whole, natural foods, you really do feel fantastic because your body is getting everything it needs.

flora comprising a diversity of beneficial bacteria is not only
crucial for a well-functioning digestion, fostering a strong
immune system and balancing our hormones, it also ensures
our brains work properly. An unhealthy gut flora has been
linked to anxiety, mood disorders and even depression. A diet
rich in vitamins, healthy fats and plenty of organic plant
based foods that are high in fiber supports a healthy gut flora,
keeps pH levels balanced and strengthens our body’s natural
ability to perform at an optimal level. Greatly reducing animal
proteins [or even cutting them out completely], throwing in
the occasional green juice and adding super foods and tonic
herbs to our daily routine helps detoxify our body, greatly
lessening the risk of disease. Furthermore, according to

Ideas orbiting around a man’s mind. © Getty Images.

مالئــم .لقــد رُ بــط النبيــت الجرثومــي المعــوي غير الصحــي بالقلق
واضطرابــات المــزاج ،بــل حتــى باالكتئــاب .ويدعــم نظــام غذائــي
غنــي بالفيتامينــات والدهــون الصحيــة والكثيــر مــن األغذيــة
القائمــة علــى النباتــات العضويــة الغنيــة باألليــاف نبيتـ ًـا جرثوميـ ًـا
معويـ ًـا صحيـ ًـا ويحافــظ علــى تــوازن مســتويات الباهــاء ،ويعــزز
قــدرة جســمنا الطبيعيــة علــى العمــل بمســتوى مثالــي .ويســاعد
ً
نهائيا عن
التقليــل مــن البروتينــات الحيوانيــة (أو حتــى االمتنــاع
تناولهــا) وشــرب عصيــر أخضــر مــن وقــت آلخــر وإضافــة أطعمــة
صحية وأعشاب مقوية إلى عاداتنا اليومية على طرح السموم
مــن جســمنا ،وتخفيــض خطــر اإلصابــة باألمــراض إلــى حــد كبيــر.
ً
حرفيا التأثير على مورثاتنا عن طريق
وعالوة على ذلك ،يمكننا
ً
وفقا لعلم التخلق ،وهو من أهم
الطعام الذي نضعه في أطباقنا
ً
حاليا ،ويركز على دراسة التغييرات القابلة
ميادين علوم الحياة

Epigenetics as a Science Study Field of Genetics 3D Illustration. © Shutterstock.

What applies to the entertainment segment of media, also
pertains to the increasingly negative and sensationalist
news cycle. Were we to believe mainstream news, our
world is under constant threat, rattled by global instability,
economic woes and wars. While we do still have many and
also pressing problems to solve, according to Johnstone
professor of psychology at Harvard Steven Pinker, the world
is not getting worse, in fact it is getting better every day. In

Just like eating an unwholesome diet can have a disastrous
eﬀect, indiscriminate consumption of media can wreak
havoc on our mental health. The barrage of reality TV shows
often revolving around shallow and callous protagonists, the
countless movies and video games glamorising violence, the
sheer endless torrent of torrid celebrity gossip drowning the
public discourse, will leave a dark imprint on our individual
minds and our collective consciousness. Today’s highly
addictive pop culture is the fast food for the soul. Similar
to processed foods that flood our body with empty calories
while leaving it malnourished, the overconsumption of a pop
culture devoid of genuine philosophical or political
commitment starves our mind and soul. By habitually
consuming it, we become supporters of everything it implies:
materialism, divisiveness, consumerism. Many of us are aware
of this, yet we keep purchasing the magazines, watching
the shows and engaging with the fake drama that lowers
the human spirit and numbs our sensibility.

we make will epigenetically be passed on to our children and
even our grandchildren. Meaning the fast food you eat today,
can shorten the lifespan of your oﬀspring tomorrow. The takeaway of all of the above is this: the food we consume directly
aﬀects us physically, mentally and spiritually. Sickly food
makes us sick. We become obese, depressed and cancerous.
Healthy foods make us healthy and allow us to thrive and
focus on living our lives to the fullest potential.

Steven Pinker is a Johnstone Family Professor in the Department of Psychology at Harvard
University. © Stephanie Mitchell/Harvard Staﬀ Photographer.
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An infographic showing populations from various countries who think the world is getting better.

اســتهالك ثقافــة البــوب الخاليــة مــن أي التــزام أصلــي فلســفي أو
 باســتهالكها بصــورة، ونتحــول.سياســي تجــوّ ع عقولنــا ونفوســنا
 إلــى داعميــن لــكل مــا تنطــوي عليــه مــن مادية وشــقاق،اعتياديــة
 ولكننــا نواصــل شــراء، ويــدرك كثيــر منــا ذلــك.ونزعــة اســتهالكية
المجــالت ومشــاهدة البرامــج واالهتمــام بالدرامــا المزيفــة التــي
.تحــط مــن الــروح البشــرية وتخــدّ ر حساســيتنا
 ينطبــق أيضـ ًـا علــى،ومــا ينطبــق علــى فئــة الترفيــه فــي اإلعــالم
 إن كنــا.دورة األخبــار الســلبية الحافلــة باإلثــارة أكثــر فأكثــر
 ويحــف، فخطــر دائــم يحــدق بعالمنــا،ســنصدق األخبــار الســائدة
.بــه عــدم االســتقرار العالمــي واألزمــات والحــروب االقتصاديــة
،وفــي حيــن أن مشــاكل كثيــرة ضاغطــة مــا زالــت بانتظــار حلهــا

An elephant balances on one leg on a rubber ball exhibiting skill, balance and success.
© Getty Images.
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.للتوريــث فــي التعبيــر الجينــي غيــر المرمــزة بالتسلســل الجينــي
ويميط علم التخلق اللثام عن أن عوامل من قبيل خيارات نمط
الحياة والســلوكيات والنظام الغذائي تســبب تعديالت كيميائية
خارجيــة محيطــة بمورثاتنــا مــن شــأنها “تفعيــل“ هــذه المورثــات
 فاإلفــراط فــي، وعلــى ســبيل المثــال.أو “إيقافهــا“ بمــرور الوقــت
تناول الطعام واإلسراف في تناول األغذية المعالجة يؤثر على
ً
مطلقا المورثات التي تؤثر على البدانة
)DNA( الحمض النووي
 و “يوقــف“ فــي الوقــت نفســه المورثــات التــي،“لتصبــح “عاملــة
 تتخطى انعكاســات، ووفقـ ًـا لعلم التخلق.تؤثــر علــى طــول العمــر
 فالقــرارات التــي نتخذهــا ســتنتقل.خياراتنــا مجــرد أجســامنا
 ممــا يعنــي أن المأكــوالت الســريعة،تخلقيـ ًـا إلــى أبنائنــا وأحفادنــا
 وزبدة.التي تتناولها اليوم قد تقصر فترة حياة ذريتك في الغد
القــول ممــا ســبق أن الطعــام الــذي نتناولــه يؤثــر مباشــرة علينــا
 إذ، فالطعــام غيــر الصحــي يضــر بصحتنــا.بدنيـ ًـا وذهنيـ ًـا وروحيـ ًـا
نصــاب بالبدانــة واالكتئــاب ونصبــح أكثــر تأهبـ ًـا لإلصابــة بمــرض
 ويتيح لنا االزدهار، والطعام الصحي يجعلنا أصحاء.الســرطان
.والتركيــز علــى عيــش حياتنــا بأقصــى إمكاناتهــا
 فمــن،ومثلمــا يــؤدي تنــاول طعــام ضــار بالصحــة إلــى آثــار كارثيــة
شــأن االســتهالك العشــوائي لإلعــالم أن يلحــق األذى بصحتنــا
 التــي غالبـ ًـا مــا تــدور حــول، فبرامــج تلفزيــون الواقــع.الذهنيــة
 التــي تمطرنــا بهــا المحطــات،أبطــال ســطحيين مســتهترين
 والعــدد الكبيــر مــن األفــالم الســينمائية وألعــاب،التلفزيونيــة
 والســيل الجــارف مــن شــائعات،الفيديــو التــي تجمّ ــل العنــف
 كلهــا ســتلقي،المشــاهير المتأججــة التــي تغــرق الخطــاب العــام
ً
 وتعتبر ثقافة.ظالال قاتمة على عقولنا الفردية ووعينا الجمعي
البــوب التــي أفــرط النــاس فــي اإلدمــان عليهــا بمنزلــة المأكــوالت
 ومثلها مثل األغذية المعالجة التي تتدفق إلى.الســريعة للروح
 فاإلفراط في،أجســامنا بســعرات حرارية فارغة دون أن تغذيها
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Indiscriminate consumption of media can wreak havoc on our mental health. © Shutterstock.

Epigenetics, which is currently one of the hottest fields in
life sciences and focuses on the study of heritable changes in
gene expression not encoded by the genetic sequence, we can
literally influence our genes via the food we put on our plates.
Epigenetics uncovered that factors such as lifestyle choices,
behaviours and diet cause external chemical modifications
around our genes which will “switch” these genes “on” or
“oﬀ” over time. For example, overeating and indulging in
processed foods can impact our DNA, triggering those genes
influencing obesity to become “switched on” while at the
same time “switching oﬀ” those that aﬀect longevity. And
according to Epigenetics, the repercussions of our choices are
much farther reaching than just our own bodies. The decisions

How our food culture is making us sick. © Better the Future.
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his book “The Better Angels of Our Nature” he explains that
the world is growing less violent, even though the media
may give a diﬀerent impression. “Despite the headlines, and
with circumscribed exceptions, the world has continued its
retreat from violence”, says Pinker, who analyzed decades
worth of data in order to understand global trends. The
negative headlines we are constantly served by the news
media warp our sense of danger, which is the reason why we
are more afraid of getting eaten by a shark than getting into
a car accident, even though the latter is much more likely
to kill us statistically. While there are plenty of good things
happening on a daily basis, the problem is, most of them never
make it into the news. Why? The answer lies in our biology.
Evolutionary our brains have been wired to pay immediate
attention to what we perceive as a threat. This is a mechanism
that has helped us survive. It is this same mechanism that
makes us give rapt attention to bad news. And captivating
our attention translates directly into advertisement dollars
for TV networks, websites, newspapers and radio shows.
Bad news is a really good money maker. Unfortunately, bad
news is also bad news for our mental health. And, since the
eﬀects don’t manifest physically, like a bad diet does, we
often don’t see the damage that is done until it is too late and
we are suﬀering from anxiety, confusion, depression and
heightened aggression. Stopping the madness does not mean
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يــرى ســتيفن بينكــر ،أســتاذ علــم النفــس فــي جامعــة هارفــارد
أن أحــوال العالــم ليســت فــي تراجــع ،بــل فــي تحســن يومــي.
ويشــرح فــي كتابــه “مالئكــة طبيعتنــا األفضــل“ [The Better
 ]Angels of Our Natureأن العالــم أصبــح أقــل عنفـ ًـا رغــم أن
وســائل اإلعــالم تعطــي انطباعـ ًـا مختلفـ ًـا .وقــال بينكــر الــذي حلــل
مــا يعــادل عقـ ً
ـودا مــن البيانــات بغيــة فهــم االتجاهــات العالميــة:
“على الرغم من العناوين الرئيسية ،ووجود بعض االستثناءات
المحــدودة ،فقــد واصــل العالــم تراجعــه عــن العنــف” .وتغلــف
العناويــن الرئيســية الســلبية التــي تقدمهــا لنــا باســتمرار وســائل
اإلعــالم اإلخباريــة إحساســنا بالخطــر ،ممــا يجعلنــا نخشــى مــن
أن تفترســنا ســمكة قــرش أكثــر مــن خوفنــا مــن حــادث ســيارة،
رغــم أن احتمــال أن يقتلنــا األخيــر أكبــر بكثيــر إحصائيـ ًـا .وفــي
حيــن تحــدث أشــياء كثيــرة جديــدة يوميـ ًـا ،تكمــن المشــكلة فــي
أن أكثرهــا ال يعــرف طريقــه إلــى األخبــار .لمــاذا؟ تكمــن اإلجابــة
فــي بيولوجيــا اإلنســان .ومــن وجهــة نظــر تطوريــة ،فقــد جهــزت
ً
فــورا إلــى مــا نتصــور أنــه تهديــد .وهــذه آليــة
أدمغتنــا لتنتبــه
ســاعدتنا علــى االســتمرار فــي الحيــاة .إنهــا اآلليــة نفســها التــي
تجعلنــا نســتغرق فــي األخبــار الســيئة .ويترجــم االســتحواذ علــى
اهتمامنا مباشرة إلى زيادة ريع اإلعالنات في شبكات التلفزيون
والمواقــع اإللكترونيــة والصحــف والبرامــج اإلذاعيــة .فاألخبــار
الســيئة تجنــي أمـ ً
ـواال طائلــة حقـ ًـا .وممــا يدعو لألســف أن األخبار
ً
أيضــا بصحتنــا الذهنيــة .وبمــا أن هــذه اآلثــار ال
الســيئة ضــارة
تظهــر جسـ ً
ـديا كمــا تظهــر آثــار النظــام الغذائــي الســيء ،غالبـ ًـا مــا
نــدرك الضــرر الــذي يلحــق بنــا بعــد فــوات األوان ،ونحن نعاني من
القلق واالرتباك واالكتئاب والعدوانية المتزايدة .وال يعني وضع
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we have to be uninformed. But it entails to make informed
choices and adjust our consumption habits. A good start is
to search out stories that inspire and uplift us and that are
constructive to the conversation about current events. Today
we live in an unprecedented time of information. For better
or for worse, we have at our fingertips a constant stream of
news coming at us from all angles, and at all times. It is not
only an opportunity, but our responsibility to consciously
choose what we consume. Information alone is not wisdom.
Whatever our source for world news is, our worldview will
become defined by it.
When it comes to media, consuming too much indiscriminately,
can end up consuming us. This also applies to our purchasing
behavior as customers. What we spend our Dirhams, Dollars
or Euros on, has consequences on our individual lives as well
as our global community. There can be great joy derived from
surrounding ourselves with beautiful things. To be privileged
financially and in a position to appreciate the finer things and
experiences in life is by no means something that ought to
be condemned. To the contrary, it can be part of a celebration
of life and the abundance it has to oﬀer. However, for many
of us, what we buy has also become a way of defining our
identity. The brand of an item, and thus the cost and the
image it represents, becomes more important than the item
itself. Similarly, we judge others on the purchases they
make, the watch they wear, their wardrobe, their car, their
house, what they have or don’t have. We have attached a
meaning to products in the sense that they have come to
symbolise specific qualities which we by default transfer
to the people owning them. This way of thinking makes us
feel superior or inferior to others, our sense of self becomes
an empty shell manipulated by marketing and advertising.
And this is when the things we possess start owning us. The
question to ask ourselves as consumers is: do I want to buy
something because it truly makes me happy, enriches my life
or enlivens my spirit? Or do I want it because of what it may
cause others to think of me? Remember, what you buy is not
who you are. True self love and self respect will always come
from deep inside ourselves, never from the outside. Another
facet of our consumerism has vast ramifications on a global
level: with the money we spend today, we vote for the kind
of world we are going to live in tomorrow. If we purchase fur,
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حــد لهــذا الجنــون أننــا يجــب أن نكــون جهــالء ،ولكنــه يتطلب منا
اتخــاذ خيــارات مســتنيرة وضبــط عاداتنــا االســتهالكية .ويعتبــر
البحث عن قصص بناءة ،تلهمنا وتنهض بنا بداية جيدة .ونحن
اليــوم نعيــش فــي عصــر معلومــات لــم يســبق لــه مثيــل .ومهمــا
يكــن مــن أمــر ،ففــي متناول أيدينا دفق مســتمر مــن األخبار التي
تــرد إلينــا مــن جميــع االتجاهــات وفــي كافــة األوقــات .وليســت
هــذه مجــرد فرصــة ،إذ ينبغــي أن نتحمــل مســؤولية انتقــاء مــا
ً
وأيــا
نســتهلكه بوعــي .والمعلومــات بحــد ذاتهــا ليســت حكمــة.
كان المصــدر الــذي نســتقي منــه األخبــار العالميــة ،فمــن شــأنه أن
يحــدد نظرتنــا إلــى العالــم.
وعندمــا يتعلــق األمــر بوســائل اإلعــالم ،فقــد يــؤدي بنــا اســتهالك
الكثيــر علــى نحــو عشــوائي إلــى اســتهالكنا نحــن .وينطبــق هــذا
ً
أيضا على سلوكنا الشرائي كعمالء ،وألسلوبنا في إنفاق أموالنا
ً
أيضــا.
عواقــب علــى حياتنــا الفرديــة وعلــى مجتمعنــا العالمــي
ولعلنــا نســتمد فرحـ ًـا عظيمـ ًـا مــن إحاطــة أنفســنا بأشــياء جميلــة.
وال ينبغي لوضعنا المالي الميسور وتمتعنا بموقع يتيح لنا تقدير
ً
ً
مدانا على اإلطالق .بل
أمرا
األشــياء والتجارب األدق أن يكون
علــى العكــس مــن ذلــك ،إذ ربمــا يكــون هــذا مــن قبيــل االحتفــاء
بالحيــاة وســعة ذات اليــد التــي أتاحتهــا لنــا .ومــع ذلــك ،فقــد بــات
مــا يشــتريه كثيــر منــا وســيلة لتحديــد هويتنــا أيضـ ًـا .فالعالمــة
التجاريــة لبنــد مــا ،وبالتالــي كلفتــه والصــورة التــي يعكســها،
تغــدو أكثــر أهميــة مــن البنــد نفســه .وبالمثــل ،فنحــن نحكــم علــى
اآلخرين من خالل مشترياتهم ،والساعة التي يرتدونها وخزانة
مالبســهم وســيارتهم ومنزلهــم ومــا لديهــم أو ليــس لديهــم .لقــد
ربطنــا المنتجــات بمغــزى ،أي أنهــا ترمز إلى خصال محددة ننقلها
تلقائيـ ًـا إلــى أصحابهــا .وتجعلنــا طريقــة التفكيــر هــذه نشــعر بأننــا
ً
شــأنا مــن اآلخريــن ،ويصبــح إحساســنا بأنفســنا
أعلــى أو أقــل
قوقعــة جوفــاء تتقاذفهــا الحمالت اإلعالنية والتســويقية ،وذلك
عندمــا تبــدأ أشــياؤنا تتملكنــا .والســؤال الــذي ينبغــي أن نطرحــه
علــى أنفســنا كمســتهلكين هــو :هــل أرغــب فــي شــراء شــيء مــا
ألنــه يفرحنــي ،أم ألنــه يثــري حياتــي وينعــش روحــي؟ أم أريــده
للصــورة التــي سيرســمها عنــي فــي عيــون اآلخريــن؟ تذكــر أن
مــا تشــتريه ال يمثــل عنــوان شــخصك .فحــب الــذات الحقيقــي
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we endorse cruelty to animals for the sake of vanity. If we
acquire a gorgeous piece of jewelry without making sure the
precious stones are sourced ethically, we condone horrific and
dangerous work situations in mines, that are often carried
out by children. If we buy animal protein laden fast food, we
stand by companies who wreck the environment via industrial
mass meat or milk production. One thing is certain, even if
we think we can aﬀord to make these choices, the day will
come, when we will have to pay for them, individually and
collectively. The other side of this coin is: when we buy with
our heart and make choices that not only benefit ourselves, but
others [for example by purchasing a bar of fair trade chocolate,
that allows indigenous farmers to make a sustainable living,
or by choosing toxin free, organic household cleaners that
are harmless to the environment], we are truly using our
personal and our buying power to aﬀect this world we all
share in a wonderful way.

Another aspect of our lives that has a deep impact on us are
the personal relationships we engage with. “You are the
”average of the five people you spend the most time with
was one of the maxims of American business philosopher
and bestselling author Jim Rohn. “You are the company
you keep” is a contemporary saying that finds its origin
thousands of years ago in a fable of the famed storyteller
Aesop of ancient Greece. Modern science corroborates this old
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واحترامهــا ينبعــان دائمـ ًـا مــن أعمــاق أنفســنا ال مــن الخــارج أبـ ً
ـدا.
وثمة وجه آخر للنزعة االستهالكية ينطوي على تداعيات هائلة
علــى المســتوى العالمــي :نحــن نصــوّ ت للعالــم الــذي ســنعيش فيــه
باألموال التي ننفقها اليوم .فنحن نؤيد القسوة تجاه الحيوانات
لمجــرد التباهــي إذا اشــترينا الفــراء .أمــا إذا اشــترينا قطعة رائعة
مــن المجوهــرات دون التأكــد مــن أن مصــدر األحجــار الكريمــة
أخالقــي ،فإننــا نتغاضــى عــن أوضــاع العمــل المروعــة والخطــرة
فــي المناجــم ،التــي غالبـ ًـا مــا يعمــل فيهــا أطفــال .وإذا اشــترينا
الوجبــات الســريعة الغنيــة بالبروتيــن الحيوانــي ،فنحــن نقــف في
صــف الشــركات التــي تدمــر البيئــة عــن طريــق اإلنتــاج الضخــم
للحــوم الصناعيــة أو الحليــب .وثمــة شــيء واحــد مؤكــد ،حتــى
لــو كنــا نعتقــد أننــا قــادرون علــى تحمــل تبعــات هــذه الخيــارات،
ســيأتي اليــوم الــذي نضطــر فيــه لدفــع الثمــن فــرادى وجماعــات.
ولكن الوجه اآلخر من هذه العملة هو :عندما نشتري بقلوبنا وال
ً
أيضا
نتخــذ خيــارات تفيدنــا لوحدنــا فحســب ،بــل تفيــد اآلخريــن
(علــى ســبيل المثــال مــن خــالل شــراء لــوح شــوكوال مــن تجــارة
نزيهة ،تتيح للمزارعين األصليين عيش حياة مستدامة ،أو عن
طريــق اختيــار منظفــات منزليــة عضويــة خاليــة مــن الســموم ال
تضر بالبيئة) ،فإننا نستخدم قوتنا الشخصية والشرائية للتأثير
فعليـ ًـا علــى هــذا العالــم الــذي نشــترك فيــه جميعـ ًـا علــى نحــو رائــع.
وثمــة جانــب آخــر مــن جوانــب حياتنــا يؤثــر تأثيـ ً
ـرا عميقـ ًـا علينــا
يتمثــل فــي العالقــات الشــخصية التي ننخرط فيها .كانت مقولة
“أنت المعدل الوســطي لألشــخاص الخمســة الذين تقضي معهم
معظم الوقت” من األقوال المأثورة لفيلسوف األعمال األمريكي
والمؤلــف صاحــب الكتــب األكثــر مبيعـ ًـا جيــم روهــن“ .قــل لــي من
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wisdom with some revolutionary recent findings. Researchers

from New York University and Utrecht University found

Concept art showing a connection from the gut to the brain. © Shutterstock.

تعاشــر ،أقــل لــك مــن أنــت“ هــو قــول معاصــر يعــود أصلــه إلــى
آالف السنين نابع من حكاية خيالية عن إيسوب راوي القصص

out that our brainwaves will likely align with those of the

people we spend time with. This means that our everyday

المشــهور فــي اليونــان القديمة.

social interactions provide the platform for brain-to-brain
synchrony, adding a completely new level to the meaning

بالحيــاة والرحمــة تجــاه الكائنــات الحيــة وأن يســاعدنا علــى
االزدهــار ،لنصبــح نسـ ً
ـخا محتملــة أفضــل عــن أنفســنا .وهــذا هــو

بأدنــى مســتوى فحســب ،بــل ينبغــي أن يذكــي داخلنــا الشــغف

بصورة مثالية ،فال ينبغي لما نتناوله أن يبقينا على قيد الحياة

لألسوأ .دعونا نختار بحكمة وأال نسمح لخياراتنا بأن تستهلكنا.

ً
دائمــا مــاذا ســنصبح ،ســواء لألفضــل أو
فمــا نســتهلكه يحــدد

أبــواب حياتنــا للنجــاح والســعادة.

ً
مصــدرا قويــا للدعــم الــذي يشــرع
وينهضــون بنــا ،فهــذا يخلــق

وطاقتنا ونحيط أنفسنا بأناس يفعلون الشيء نفسه ،ويلهموننا

أمــر مهــم لســعادتنا .وعندمــا نحافــظ علــى ســوية مرتفعــة لعقلنــا

إلينــا .ولذلــك ،فوضــع حــدود صحيــة فــي العالقــات الشــخصية

الموقــف فــي نهايــة المطــاف علينــا بطــرق ســلبية أو أنــه ســينتقل

أنــاس يتذمــرون وتقودهــم فلســفة النقص والخوف ،ســيؤثر هذا

وجسـ ً
ـديا ،الشــركة التــي نديرهــا .وإذا قضينــا معظــم وقتنــا مــع

وتشير هذه النتائج إلى أن الروابط االجتماعية بين الناس تعبر
عــن نفســها بشــدة أكبــر ممــا كنــا نظــن .نحــن فــي الواقــع ،حرفيـ ًـا

نبضــات قلوبنــا يمكــن أن تتزامــن مع نبضات قلوب المقربين منا.

األعصــاب التكامليــة وظيفيـ ًـا في جامعة أرهوس الدانماركية أن

باإلضافــة إلــى ذلــك ،وربمــا بصورة أعمق ،فقد اكتشــف مركز علم

ممــا يضيــف مســتوى جديـ ً
ـدا تمامـ ًـا لعبارة “علــى موجة واحدة“.

االجتماعيــة اليوميــة توفــر منصــة لتزامــن الدمــاغ مــع الدمــاغ،

ً
ً
طويــال معهــم .ويعنــي هــذا أن تفاعالتنــا
وقتــا
مــع مــن نقضــي

نيويورك وأوترخت أن موجاتنا الدماغية تنســجم على األرجح

النتائــج الثوريــة األخيــرة .لقــد وجــد باحثــون مــن جامعتــي

ويؤكــد العلــم الحديــث هــذه الحكمــة القديمــة عــن طريــق بعــض

of “being on one wavelength”. Additionally, and perhaps
even more profoundly, the Center of Functionally Integrative

Neuroscience at Denmark’s Aarhus University has discovered
that our heartbeat can synchronize with the heartbeat of

those we are close to. These findings suggest that social bonds
between people manifest themselves even more powerfully

than we thought. We are indeed, literally and figuratively,

the company we keep. If we spend most of our time around
people who complain and are driven by a philosophy of lack

and fear, this attitude will eventually impact us in negative

ways or even transfer to us. Setting healthy boundaries in

personal relationships therefore is important to our wellbeing. When we keep our mind and energy in a high place

and surround ourselves with people who do the same, with

people who inspire and uplift us, this creates a powerful source

of support that opens our lives up for success and happiness.
What we consume always determines what we become,

whether for the good or the bad. Let’s choose wisely and not
allow our choices to consume us. Ideally what we consume

should not only keep us alive at the basest level, but should

ignite the fire of passion for life and compassion for other

living beings inside of us and help us thrive, becoming the

best potential version of ourselves. This is the greatest work

.

of our lives. When we elevate ourselves, we elevate the rest

of humanity.

نعلــي مــن شــأن اإلنســانية. .

العمــل األعظــم فــي حياتنــا .إذا أعلينــا مــن شــأن أنفســنا ،فنحــن

