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بداية كيف تصفين نفسك؟ وكيف 

تحبين تقديم نفسك للقارئات؟

انطلقت حياتي المهنية مع بداية غير تقليدية، 

بين عالمي اليوغا وريادة األعمال.

حصلت على شهادة في العلوم الطبية الحيوية في لندن، وهو 

ما طّور اهتمامي بطبيعة جسم اإلنسان. ثم أكملت دورات في 

علم حركة الجسم، والتغذية، وطب األعشاب، واليوغا. عند 

عودتي إلى المملكة العربية السعودية، عملت لفترة وجيزة 

في مجال الخدمات المصرفية، لكنني سرعان ما أدركت أن 

هدفي الحقيقي يكمن في شغفي بالعافية الشاملة.

بعد مالحظة الفجوات في السوق لخلطات الشاي الفاخرة 

المتخصصة، تسلحت باإليمان والثقة وعملت على مشروعي 

الريادي األول عبر تأسيس "ماتشي تي” MaChii Tea، وهي عالمة 

متخصصة في أنواع الشاي الفاخرة والمعززة للعافية. وكرست 

نفسي بالكامل لبناء عالمتي التجارية، وسافرت حول العالم بهدف 

إثراء معرفتي بالجوانب المختلفة التصال العقل بالجسم.

اكتشفت اليوغا في رحلة إلى اليابان عام 2015، ومنذ ذلك الحين 

لم أدع يوما يمر دون أن أمارسها. أدركت أن شغفي باليوغا وحبي 

للشاي يسيران جنبا إلى جنب، وواصلت تطوير حياتي المهنية 

كمدربة يوغا. أكملت تدريبي في جزيرة بالي، مع التركيز بشكل 

أساسي على علم اليوغا الفيزيائية، بما في ذلك التنقلية والحركية.

أعتقد أن مفتاح نمط الحياة الصحي يكمن في اتباع نهج شامل 

للعافية، من خالل التركيز على الجسم والعقل في الوقت نفسه.

ماذا عن دراستك واختصاصك؟

 ،UCL تخصصت في العلوم الطبية الحيوية في كلية لندن الجامعية

وركزت دراستي على جسم اإلنسان، من جوانب عّدة مثل الميكانيكا 

الحيوية، وحركية اإلنسان )علم حركات الجسم(، والتغذية، والوراثيات، 

والبيولوجيا العصبية، والتنمية البشرية، وغيرها الكثير. وشاركت 

في دورات كثيرة بعد ذلك لتطوير معرفتي حول التغذية، والعلوم 

الرياضية، والمحاسبة المالية، وطب األعشاب، واإلنتاج الموسيقي. 

كانت معظم هذه الدورات عبر اإلنترنت مع جامعات متعددة.

رحلتي مع اليوغا بدأت في جزيرة بالي، ثم تابعت تعلم اليوغا 

في لندن مع معلمي الذي سأبقى دوما ممتنة جدا له.

هجرت العمل المصرفي لتمارسي الكثير من 

النشاطات واألعمال اإلدارية والتجارية. لماذا، 

وما أحب تلك األعمال إلى قلبك؟

سأتحدث عن كلمة واحدة: "إيكيغاي" Ikigai. وهو مفهوم ياباني 

يعني سبب وجودك وهدفك في الحياة، أي سر سعادتك. اإليكيغاي 

الخاص بك هو التوازن بين هذه األمور األربعة: ما تحب، وما 

الذي تجيده، وما يمكنك كسب المال منه، وما يحتاجه العالم. 

األمر شخصي جدا، فال توجد إجابة صحيحة أو خاطئة.

ال أعتقد أن الخدمات المصرفية سمحت لي شخصيا بالوصول 

إلى اإليكيغاي الخاص بي. فلم أشعر مع تلك المهنة بالحماس 

واالندفاع. ال تفهموني خطأ، أنا ممتنة للغاية ألني تعلمت الكثير 

من الدروس التي سمحت لي ببدء عملي الخاص، ومنها الثقافة 

المالية، وهذا أمر أساسي ليبدأ المرء عمله الخاص. كما 

علمتني الخدمات المصرفية قيمة جمع البيانات وتحليلها.

أنا بالتأكيد أستمتع أكثر بامتالك عملي الخاص، لكن لديه سلبيات 

أيضا مقارنة بالحصول على وظيفة من التاسعة إلى السادسة. ففي 

العمل الحر ال يمكن فعليا التوقف عن العمل، فهو صنيعتك واسمك 

واستثمارك وحياتك. ال يوجد شيء اسمه عطلة نهاية األسبوع أو 

عطلة، خاصة في بداية المشروع. واألمر الثاني هو التقلب. فالعمل 

في بيئة منظمة مثل البنك كان يعني االستقرار. والعمل على 

مشروع خاص مثل "ماتشي تي” فيه نقاط إيجابية وأخرى سلبية، 

لكن أهم النقاط اإليجابية تساوي تماما أسوأ النقاط السلبية.

أعتقد أن ما أفعله اآلن مع "ماتشي تي” واليوغا يندرج تحت 

اإليكيغاي الخاص بي، فأنا أعمل فيما أحبه وأجيده وأحصل 

على مال مقابل ذلك. ومع الشاي أبذل قصارى جهدي لرد 

الجميل إلى العالم، وذلك بعدم المساومة على المسؤولية 

األخالقية فيما يتعلق بمصادر الشاي، وبالتركيز بشكل كبير على 

االستدامة والبيئة. وأحب أيضا رؤية تلك االبتسامة على وجه 

شخص ما مباشرة بعد حصة اليوغا، فهذا أمر يثلج صدري.

ما رسالتك التي توجهينها عن كل مهنة أو عمل أو هواية 

إلى المجتمع السعودي عموما والمرأة خصوصا؟

رسالتي هي أال تحلمي بالنجاح بل اعملي من أجله. وهناك 

جزءان صعبان، األول هو البداية، والثاني هو الصبر. 

وسأعطي بعض األمثلة على ذلك في حياتي الشخصية:

• اليوغا، تمارين الجمباز، الجمنازيوم: أضع لنفسي أهدافا 
أرغب في تحقيقها، وأنا أعلم أن الطريقة الوحيدة التي يمكنني 

بها تحقيقها هي بالعمل الجاد. أحيانا تخيفني األهداف )عندما 

بدأت تعلم الوقوف على اليدين بالطبع كنت أخاف من السقوط: 

وبالفعل سقطت عدة مرات إلى أن تعلمت في النهاية(. 

ال بأس بالسقوط. في بعض األحيان يستغرق تحقيق األهداف وقتا 

طويال، ألن القوة والمرونة ال يمكن بلوغهما بين ليلة وضحاها. 

أحب تحديد األهداف ألنه ال توجد طريقة للغش، فإما أن أعمل 

بجد وأحصل على مرادي، وإما ال أعمل بجد وال أصل.

أنا ال أمارس اليوغا التقليدية بل أحب أن أضيف 
إليها لمستي الخاصة منطلقة من خلفيتي 

في مجال الطب الحيوي وعلوم الرياضة
تحديد األولويات والتنظيم والقدرة على 

التكيف.. ثالثة مفاتيح أعيش وفقا لها
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تخصصت في العلوم 
الطبية الحيوية في لندن 

وركزت على جسم اإلنسان 
وعلم حركات الجسم 
والتغذية والوراثيات 

والبيولوجيا العصبية 
والتنمية البشرية

التأمل هو فن العيش 
في الوقت الحاضر 

ولدي أهداف ال أحالم
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