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 إلى كل فرد مؤمن إیجابى یسعى نحو التغییر لألفضل               
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 مقدمة:ال

الحمدP والصالة والسالم على رسول هللا نحمد هللا ونشكره على إنجاز 
فى الدنیا  ھذا العمل وھدایتنا إلیھ ونرجو من هللا أن یجعل لنا بھ النفع

األمة القویة ھى التى تھتم ببناء اإلنسان وصناعة النفوس ف ،واآلخرة
قیم والقناعات والمفاھیم لاإلیجابیة من خالل غرس الصفات وا القویة

والتصورات اإلیجابیة التى نستطیع أن نحولھا إلى سلوكیات وعادات 
إیجابى من خالل التغییر  رات إیجابیة ثم نشكل واقع ومجتمعومھا

والتعمیر والتأثیر فكل فرد مسئول عن غرس اإلیجابیة فى داخلھ لیكون 
بناء مھات واألواألعندما یعامل اآلباء دة وصحة نفسیة بجانب أكثر سعا

یجابیة یساھمون فى كل من حولھم بإ طباء والمدرسینیرین واألوالمد
سعادة الجعل من حولھم أكثر إیجابیة وصحة نفسیة وبالتالى تنتشر 

 عافیة  فأرجو أن تقرأ مستعیناً باP وسائالً إیاه أن یھدیك.الو

 

 

 " " اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما

 

  

  

 أسامة سید                                                        

                                     ١/٥/٢٠٢٢ 
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  :اإلیجابیةمفھوم 

من حضارة   ھو نقطة البدایة لتحقیق ما نریده فى الحیاةاإلنسان  عزیزى القارئ

من ھنا ننطلق نحو بناء اإلنسان   ،التغییرتعمر وتقود وتصنع  وأمة مستنیرة

عكس اإلیجابیة السلبیة  تشمل من المعانى الكثیره بینما واإلیجابیة ،اإلیجابى الخیر

والضعف والتمركز حول الذات والرغبات والجھل خفاق والكسل التشاؤم واإل:وتعنى

المجتمع ط والشكوى من فقط بجانب عدم السعى ألى ھدف بل البحث عن الملذات فق

الفرد السلبى كلماتھ  ،وف السیئةظرالعلى  والقدر فى معظم الوقت والحظ السئ

من ألم ما بداخلھ عتعبر  وره سلوكیاتھ سیئة محبطة تشائمیةشع قناعاتھ تفكیره

 . وتعاسة وضیق

 نحو األخر حقیقیةالذات والرغبة ال نقصد بھا الخروج من قوقعة :بینما اإلیجابیة 

نحواإلصالح للفرد والمجتمع و تغییر واقعھ لیة الفردیة وشعور المؤمن بالمسؤو

وتتضمن اإلیجابیة التفكیر والشعور والتوقع الخیر والنظر إلى  ،وتحقیق غایتھ

الجانب الجید فى الحیاة والتوكل والوعى والمرونة والعطاء والشجاعة والصبر 

بجانب التمسك بالقیم والمبادئ  الفرصوصناعة وإتخاذ القرارات الحاسمة والبساطة 

   .لذیذاً  باً افاإلیجابى یصنع من حامض اللیمون شر ،النافعة

لدیھ قدرة على  ووعى وفق بصیرة وأفعالھ ،أقوالھ ه،شعور ،تفكیره الفرد اإلیجابى

الفوز لنفسھ  محققاً  الفشل والمحن والصعاب لیخرج من كل ذلك فائزاً تخطى 

على الحلول والبدائل ركز ، یداخلى أنھ یستطیع تغییر واقعھان لدیھ إیم ولآلخرین،

یتطلع لما ھو  فى العمل أمل یرى دائماً  متطورة،صاحب عقلیة نامیة ، لحل مشكالتھ

اإلیجابیون یرون حل لكل مشكلة  :لبرت أنیشتاینأیقول  المستقبل،ممكن ویصنع 

مھاراتھ قابلة وقدراتھ و یرى أن ظروفھبینما السلبیون یرون مشكلة فى كل حل 

ینة الروح وتحقیق وكل ذلك ینعكس على الفرد بطمأن سیطرتھ،للتحسین وتحت 

 .الذات والسعادة
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امت الساعة وفى ید " إذا ق :عتماد نبوى قال صلى هللا وعلیھ وسلماإلیجابیة لھا إ

نحو المسارعة فى  الھمةبمعنى  "ن أستطاع أن یغرسھا فلیفعلأحدكم فسیلة فإ

 ، وإستثمار الواقع.العمل مھما كانت التحدیات والظروف الموجودة

إیجابیة أو سلبیة ینعكس  صفات وقناعات أن ما نحملھ بداخلنا منومن ھنا ننطلق 

ومفاھیم اإلیجابیة  صفات ومعانىلذلك نحتاج إلى زرع وغرس  لخارجعلینا فى ا

 هللا الَ  نَ إِ "نیة قال تعالىوھنا إشارة قرآ عكس على شخصیتنا وواقعنافى داخلنا لتن

ن هللا ال یغیر ما بداخل أنفسنا من بمعنى أ " مھِ سِ فُ نْ أَ ا بِ ا مَ روُ یِ غَ ى یُ تَ حَ  ومٍ قَ بِ  اَ مَ  رُ یِ غَ یُ 

بداخل أنفسنا من  غیرنا ما وخلل إلى سعادة وطمأنینة وسالم إال إذا إنحراف وشقاء

غییر الحقیقى فالت، ورغبات خاطئةوأفكار ومشاعر ومفاھیم  قناعات وتصورات

ال یوجد قیود فى العالم  :الحكیم العربى، یقول من الداخل بدأللشخصیة اإلنسانیة ی

فالزاویة الوحیدة التى یمكنك أن تغییرھا فى ، تجدھا فى الداخل القیود دائماً الخارجى 

ن اإلنسان بمعنى أ "ةرَ یِ صِ بَ  ھِ سِ فْ نَ  ىَ لَ عَ  انُ سَ نْ اإلِ  لْ بَ " :، وقال تعالىالكون ھى أنت

ومن ھنا یسعى لتغییر نفسھ من  إلدراك بنفسھ بجانب السلطة علیھایمتلك الوعى وا

 خالل فھم وبصیرة.

سعادة والبھجة لماذا یشعر الجمیع ھنا باللمیذ حكیم وقال لھ: فى یوم من األیام سأل ت

، قال كل شئكیف یرون الخیر والجمال فى  األنھم تعلمو :قال لھ الحكیم إلى أنا ؟

ى الذ : یا بنى إن الشئقال الحكیما ال أرى الخیر والجمال فى كل شئ؟ ولم :التلمیذ

جز عن رؤیتھ بداخل ، ما نعاعن رؤیتھ خارجھتعجز عن رؤیتھ بداخل نفسك تعجز 

 خرینواآل مع األشیاء بھا نا أن نتعاملأنفسنا ما ھو إال نتیجة للطریقة التى قرر

نحن ال نرى  :ف السنین ویقولمن اآل سقراطلذلك أشار  ،والحیاة فى ھذا العالم

الل أنفسنا وما نحملھ نرى الحیاة والناس من خ ،نحنبل نراھا كما األشیاء كما ھى 

 حولنا ونترك الفوضىفى داخلنا، لذلك ھدف وھمى أن نسعى فى تغییر العالم من 

والجھد فى محاولة قت لنتوقف عن ضیاع الطاقة والو ،بداخل أنفسنا والعشوائیة

 .، ألننا لدینا القدرة فقط للعمل على تغییر وتطویر أنفسناتغییر األخر
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                                            اإلیجابى.  نحو التغییر  یضاً أ األخرنا قد نؤثر على من حولنا فیسعى ومن ھ

نشغال اإلب الحقیقى یكونفالتغییر  ،"مكُ سَ فُ نْ م أَ كُ یْ لَ ا عَ وُ نْ مَ آَ  نَ یْ ذِ ا الْ ھَ یُ ا أَ یَ " :قال تعالى

وتصورات ذھنیة وقناعات بصفاء الباطن ودوافع دینیة صادقة و النفس أوالً ب

لنسعد  لنفسیة واإلجتماعیة التى نمتلكھاالصفات والمھارات العقلیة واصحیحة بجانب 

أنت لست فإن لم یعجبك مكانك قم بتغییره  :جیم رونفى الدنیا واآلخرة، ویقول 

  شجرة.

بھ ماء  بوضع ھذه الضفدعة فى إناء اأجرى بعض العلماء تجربة على ضفدعة قامو

روج من ھذا نھا تقفز عدة قفزات سریعة لكى تتمكن من الخشدید الغلیان ثم الحظوا أ

رتھ العلماء بعد ذلك بوضعھا فى إناء درجة حرا ثم قام ،الجحیم التى وضعت فیھ

فدعة ن الضإلى درجة الغلیان وجدوا ھنا أ تدریجیاً  الحرارةعادیة ثم تتصاعد درجة 

الجھاز العلماء بأن  ظلت فى الماء حتى ماتت دون أن تحاول الخروج، من ھنا فسر

ییر البطئ على المدى البعید ما التغالعصبى للضفدع ال یستجیب إال للتغیرات الحادة أ

وال یراقب أو  ت فى داخلھن عندما تتراكم السلبیا، وھكذا حال اإلنساال یستجیب

لذلك والمھارات یصبح فاقد للتفكیر فوالضیق وبعد فترة یبدأ الشقاء والمعاناة یالحظ 

دما تتراكم ، ویجعلنا نسلك طریق اإلیجابیة، وعناضوء الوعى یبدد الظالم فى داخلن

 بدأ نحیا بسعادة وسالم وطمأنینة وفى رضا الخالق.اإلیجابیة فى داخلنا ن

ى تساعدنا على جعل سنطرح بعض المعارف النظریة والتطبیقیة الت ذلك ومن خالل

 الممارسة ألول مرة بھمةثم  لمیبدأ الفرد فى الوعى والتع بمعنى ،اإلیجابیة سجیة

ان المھارات تقاھیم والقناعات فى شخصیتھ بجانب إعالیة نحو غرس الصفات والمف

قد ال یحسنھا فى البدایة ولكن مع الرغبة المستمرة فى  ،والسلوكیات والعادات

التغییر یكون التعلم أسرع وكلما زاد التطبیق والممارسة یصل الفرد إلى نتائج 

ستمراریة فیجد نفسھ یمارس معانى اإلیجابیة واضحة ومن ھنا یتشجع أكثر فى اإل

   صبح جزء من شخصیتھ وأسلوب حیاتھ.ودون جھد وت بتلقائیة 

 .إلى طریق جدید وحیاة ملیئة بالخیر والمعنى وترك بصمة نافعة كجابیة تقوداإلی 
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 تعرف على مستوى اإلیجابیة فى شخصیتك

ى اإلیجابیة من خالل اإلجابة على ھذه األسئلة بصدق تستطیع التعرف على مستو

ؤال من الثالثون، وال تحتاج ة واحدة على كل سختیار إجابشخصیتك من خالل إ فى

 لتحسن نفسك. تخدع نفسك فى اإلجابة بل أجب بكل موضوعیة وأمانة نأإلى 

 

 ؟ فى المھام التى تواجھنى فى حیاتىأتوقع النجاح  -١

 ؟ یة والقیمة وأننى ذو كفاءة عالیةأشعر باألھم  -٢

 ؟ تى وإمكانیاتى وأسعى نحو تنمیتھاأعى جیداً قدرا -٣

 مؤلم؟ موقف نظرتى متفائلة عندما أتعرض لمشكلة أو -٤

        أعتقد أننى متوكل على هللا فى جمیع أمور حیاتى؟   -٥

 ؟ أشعر بالرضا عن نفسى وحیاتى -٦

  أستمتع بحالة تصالح وسالم مع نفسى؟  -٧

 ؟ ع بأفكار ومشاعر طیبة طوال الوقتأستمت -٨

 ؟  تحدیات حیاتى لھا حكمة وفى صالحى أؤمن بأن   -٩

 ؟ كل مستمرتشعر الحماس والحیویة بشأس -١٠

 ؟ ى اإلسترخاء وعیش اللحظة الحاضرةلدى القدرة عل -١١

 ؟ تمتع بوجود عالقات طیبة مع الناسمس -١٢

 ؟ حیاتى لھا معنى وتستحق العیش -١٣

؟                                                      نحو أھدافى وتصرف بدیل دائماً  لدى فكرة -١٤

 ؟ أتخیل حدوث أشیاء مبھجة وممتعة -١٥

 ى ووجھة نظرى؟ أستطیع إقناع اآلخرین بآرائ -١٦

  ؟درة على تحقیق أھدافى بھمة عالیةلدى الق -١٧

 ؟ عطاء مما أمتلك من مال وعلم وجھدأحب ال -١٨

  ؟أستخدم قدراتى ومھاراتى بأقصى حد -١٩

 أبدا  أحیانا  غالبا 
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  ؟حیاتىتغییر شئ ما فى ل تخاذ القرار الحاسمأستطیع إ -٢٠

 ؟ فى أمور حیاتى على اإلستقالل لدى القدرة   -٢١

 ؟ نحو أھدافى لدى إرادة عالیة ومبادرة -٢٢

             ؟  فى األشیاء التى ال تناسبنى )ال(أستطیع قول -٢٣

 أحب مسامحة نفسى واآلخرین عند الخطأ؟  -٢٤

؟ فى جمیع جوانب حیاتى أحاول تكوین عادات إیجابیة -٢٥

          ؟  المستمر نحو أعمالى وإنجازاتى اإلنضباطب أح-٢٦

 ؟ درة على التحكم فى إنفعاالت غضبىلدى الق -٢٧

 ؟شیاء الخاطئة من األ قارنة والمنافسة أعتقد أن الم -٢٨

أمیل إلى ممارسة الریاضة والغذاء الصحى المنتظم ؟   -٢٩

 لدى حكمة فى التصرف أثناء مواجھة ضغوط الحیاة ؟ -٣٠

 

) لإلجابة ١ات من خالل إعطاء (جمع درج بصدق بعد اإلجابة على الثالثون سؤال

فى جمیع كلھا  ك، ثم إجمع درجات) لإلجابة غالباً ٣و( حیاناً ) لإلجابة أ٢و( بداً أ

 .سئلةاأل

  یعنى مستوى اإلیجابیة ضعیف لدیك. ٣٠وإذا كانت الدرجة أقل من  ·

 لدیك. یعنى مستوى اإلیجابیة متوسط ٥٠كانت الدرجة فوق  وإذا ·

 یجابیة قوى لدیك.یعنى مستوى اإل ٨٠كانت الدرجة فوق  وإذا ·
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 المحطة األولى 

 
 التوكل

 
 
 

ِ َفھَُو َحْسُبُھ ۚ «  لْ َعَلى هللاَّ  »َوَمن َیَتَوكَّ

 )٣ –سورة الطالق (                                                
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غییر نحو األفضل وترك بوابة اإلیجابیة والتلمفتاح وحسن الظن بھ  التوكل على هللا

عملیة ولیست  ، من ھنا نحتاج إلى ممارسة التوكل بطریقة فعلیةبصمة نافعة

، نمارس التسلیم نا التغییر اإلیجابى بصدقأرد اكاذبة إذ وكلمات تءادعاشعارات وإ

X المتوكل  ،ونتوقف عن المقاومة والسخط واإلعتراض نحو المواقف والتحدیات

درجة  أنھ یمتلك ، بمعنىب أنھ مستمتع نحو سعیھ فى الحیاةتتیسر لھ الوسائل بجان

قال رسول هللا  ،والمنح ، من ھنا نستمد القوة والتأیید والطمأنینةعالیة من الیقین

، ومن كون أقوى الناس فلیتوكل على هللامن أحب أن ی" :صلى هللا وعلیھ وسلیم

ب ومن أح ،فى ید هللا أوثق منھ بما فى یده أحب أن یكون أغنى الناس فلیكن بما

وكل العبد على هللا حق إذا ت: إبن القیمویقول " أن یكون أكرم الناس فلیتق هللا

، ھزل علیھ السكینة فاطمأن إلى حكمأنو، أراحھ مما أھمھ، وتوكلھ كفاه هللا ھمھ

یشبع حاجاتھ الروحیة التى  ومن ناحیة نفسیة الذى یتوكل، ورضى بقضائھ وقدره

شبع ذى یالووالقرب إلى هللا  والدعاء باX والحمد والشكر والرجاء ستعانةتشمل اإل

اإلیجابیة التى تعرف غایتھا الحقیقیة من  الجانب الروحى فى الشخصیة المؤمنة

 ،تفكیره ،خیاالتھ ،المؤمن المتوكل ظنونھ ،فى الدنیانھ لھ تأیید وطمأنی عبادة وتعمیر

 إیجابیة راضیة.  وتكون والعسر والیسر فى السراء والضراء ، توقعاتھمشاعره

وس والتفكیر اسحالة الفرد النفسیة نحو طرد الو على عظیمةفوائد  التوكل لھ 

ضعف فى السلبى الزائد والقلق والتوتر والھم والضیق وإستمرار كل ذلك یسبب 

 نَ هللا إِ  ىَ لَ عَ  لْ كَ وَ تَ فَ  تَ مْ زَ ا عَ ذَ "َفإِ  :، قال تعالىشخصیة واألمراض النفسیة والجسدیةال

كتساب إل ،ویقین تام یشجعك على ممارسة التوكل بسجیة ربك "نْ یِ لِ كِ وَ تَ مُ لْ ا بُ حِ یُ  هللاَ 

وتشیر دراسة   ك والتخلص من التصادم مع األحداث،السالم الداخلى وحب هللا ل

" على الكویتین بأن العبادات والدعاء والتوكل كانت من أھم القرشى عبدالفتاح"

العوامل لدى األفراد على تخفیف مشاعر الخوف والحزن واإلكتئاب وغیرھا من 

 طوبا لكل متوكل.ف األعراض،

 ھ تحدیاتك؟). تتغذى فى ھذه الحیاة عندما تواج فى یوم من األیام سئل حكیم .( بماذا
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  )أتغذى بثالث وبعدھا أنام قریراً ( :قال الحكیم

 فى الدنیا یجرى بقضاء هللا وحكمھ. ى أن كل شئإیمان :األولى

 قولى لنفسى إن لم أحتمل فماذا أصنع.  :الثانیة

  قولى لعل الفرج والیسر قریب وأنا ال أعلم. :الثالثة

 یعطیك أحسن الظن باX، التوكل على هللا وحسن الظن بھ، من أرقى درجات اإلیمان

جابى قوى غنى مغیر معمر ، وإعلم أن هللا عز وجل قادر على جعلك إیبدون حساب

أو كلمات  كنافعة ال تتشكك فى حسن ظنك باX ال تدع أفكار صاحب بصمة

ل لیس ، وھنا ندرك بأن المتوكزع حسن ظنك باXو التجارب الفاشلة تزعاآلخرین أ

، هللا، یعمل ویسلم النتائج على هللال یسعى ویسأ ،بدرویش بل یدرس ویدعو هللا

 یتحرك نحو التغییر لألفضل ویسأل هللا التیسیر.

الرضا باألوضاع السلبیة دون التدخل بالحركة  ھل التوكل یعنى وھنا یثار تساؤل. 

 منك؟ والسعى والعمل

ا، نفسنوھنا نحتاج إلى األخذ باألسباب والحركة نحو اإلصالح وتغییر أ ،بالطبع ال

ى شخصیة شخاص بأن هللا جعلنعند بعض األ عزیزى القارئ إعتقاد خاطئوھنا 

 الشخصیة الضعیفةلدین ال یأمر (باإلخفاق وولكن ا ،سلبیة ضعیفة فقیرة تعانى

وفھمك  جعل هللا عز وجل النتائج فى الحیاة وفق قانون السببیة  ) والتعاسة والمعاناة

ع غیرك منن الكونیة تعمل معك ون السلسنة الكونیة یسھل علیك الطریق أللھذه ا

فى علم الریاضیات النتائج الصحیحة أن إلى و ال، وھنا إشارة سواء تعرفھا أ

ال تعلق كل فإنتبھ  ،والعشوائیة العاطفةولیس بوالسببیة  یاء بالعقلوالكمیاء والفیز

 ،رأو األسرة  أو البیئة وتدخل فى دائرة ال تنتھى من األعذا أمور حیاتك على القدر

ھو الذى یلوم اآلخرین على أحوالھ السیئة  أن الرجل غیر الحكیم :أبیكتنوس یقول

بینما الرجل الذى بدأ إن یكتسب الحكمة ھو من یلوم نفسھ بینما الرجل الذى صار 

بالفعل  بالفعل ھو الذى ال یلوم اآلخرین وال یلوم نفسھ فأنت تصبح حكیماً  حكیماً 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

- ١٤ - 

 

ومن عالمات ذلك تكرار بعض  طات واألعذار،عندما تعیش حیاة خالیة من اإلسقا

 مشكالتك على الخارج .   الكلمات التى تدل على إنك تسقط 

 ننى شخصیة سلبیة.ال تقول قدر هللا أ -

 ننى تعیس .ال تقول قدر هللا أ -

 ننى فى معاناة. ال تقول قدر هللا أ -

  ننى فى إخفاق.ال تقول قدر هللا أ -

 . ھى السبب فى أحوالى السیئةوبیئتى ال تقول أسرتى  -

قید نا عن العمل الحقیقى بجانب أنھا تعذار التى نفكر بھا تمنعجمیع اإلسقاطات واأل

سر تكلیف اإلنسان وبما أن  كانیاتنا نحو الوصول إلى ما نرید،قدراتنا وملكاتنا وإم

َوأَْن "یغیر یعمر یصنع األحداث، قال تعالى :  باألسباب خذاً آ ھو العقل فكن عاقالً 

ْنَساِن إِالَّ َما َسَعى * َوأَنَّ َسْعَیُھ َسْوَف ُیَرى كل فرد إیجابى یسعى ل وعد، "لَْیَس لِْإلِ

     كل شىء وجعلھا لمن یسعى ویتحرك  أوجد هللا األرزاق والوفرة منفى الحیاة ، 

ر لیبطل مفعول السم فى من أن یباد لدغھ ثعبان بدالً  رجالً  :كوفى ستیفنیقول  

منھ وكانت النتیجة عزیزى  خلف الثعبان لینتقمن یجرى ھذا الرجل بدأ أ جسده

یاه عندما ننطلق من خرافات بأنھ لم یقتل الثعبان بل قتل نفسھ، ھكذا الح القارئ

عندما نواجھ الحیاة من ولكن  ئیة وأعذار تضیع الحیاة دون فائدةوعشوا وعاطفة

ج المشكالت من جذورھا نسعى لوالبحث خلف المسببات نعا خالل السبب والنتیجة

 .خلف أھدافنا من الطریق الصحیح 

  

 األسباب خارجیة عملیة فال تتوقف. التوكل داخلى قلبى فال تتشكك.
  

أو  ون السببیة بمعنى أنھ ال یفھم شئالعقل البشرى قائم على قانن ومن ھنا إعلم بأ 

 ولوال ا"بً بً سً  عً بً تْ أً "فً  :تعالىنى قال سر حدث من دون سبب والسببیة لھا إعتماد قرآیف
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عقلھ ولما كان ھناك علوم تجریبیة أو أبحاث علمیة نتفع اإلنسان بلما ا القانون  ھذا

 ا وفقبقدر هللا ولكنھ یحدث فى الحیاة وكل شئ نھا قائمة على السبب والنتیجةأل

یجد رد من بیتھ ثم یعود بعد ساعة وفجأة عندما یخرج ف ببساطة ومسببات، أسباب

كرسى األنتریھ إنتقل من مكانھ ھنا سیضطرب العقل، لماذا ألن العقل یقول ال یمكن 

، وھكذا طرى بعقل اإلنسانمبدأ ف من دون سبب أو بفعل فاعل فالسببیة تحریك شئ

 من سنن الكون. جعلھ هللا قانون  جةیالسبب والنت

كان ھناك حكیم یأتى إلیھ الناس من كل مكان إلستشارتھ فى بعض  األیام فى یوم من

والمصاعب شاكل الحظ الحكیم أن الناس تعانى من نفس الم ،األمور الحیاتیة

ن یغیر تفكیر الناس بدأ لحكیم أد اا، وھنا أرالتى تواجھم فى كل مرة والتحدیات

ستمر فى جمیعھم واحكیم بجمع الناس ثم  حكى لھم نكتة طریفة ھنا ضحك الناس ال

وبعد دقائق كرر الحكیم نفس النكتة الطریفة وھنا إبتسم عدد قلیل منھم  الكالم 

، فى الكالم وبعد دقائق كرر النكتة الطریفة لثالث مرة فلم یبتسم أحد منھم ستمروا

؟ تضحكوا على نفس النكتھ فى كل مرةھل یمكنكم أن  :ھنا سأل الحكیم الجمیع وقال

 تذمر على نفس مشاكلكم وتحدیاتكم؟اذا تستمرون بالشكوى والفلم ،طبع الالب

فى یدركو مسببات األشیاء التى توصلھم لنتیجة مختلفة أنھم لم  من القصة: الشاھد

، من ھنا نعى أن نصل من خاللھا إلى شئالتى لن  ةمن الشكوى المستمر الحیاة بدالً 

یرھا  ینتعرف علیھا نستطیع تغعات والكراھیة سببھا مسببات عندما االمشكالت والنز

،بل كل اإلنجازات والنجاحات والقدرات البشریة العبقریة ھى نتیجة بطریقة جذریة 

  مباشرة أو غیر مباشرة ألسباب وأفعال محددة.

سباب جزء التوكل واألذن هللا على جعل التوصیات العملیھ التى تساعدنا بإما ھى 

  من شخصیاتنا؟

أمور حیاتك بمعنى التسلیم X وحسن الظن بھ فى جمیع  :مارس التوكل بقلبك -١

دون تشكك  ، فقط علیك بحسن الظنن ربك عظیم وقادر على منحك ما تریدوإعلم أ
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ستجابتك لإلیجاب مة نحو أى تحدى من تحدیات حیاتك إجعل إبجانب عدم المقاو

 والسلب بھا قبول وإستسالم ورضا.

یر ذاتك نحو األفضل لدیك یول الوحید عن تغبمعنى أنك المسئ :إتخاذ المسئولیة -٢

لدیك القدرة  ،حیاتك وصناعة واقع إیجابى ختیار نحو تغییرة على القرار واإلالقدر

والعبادة والدعاء والتعمیر والتأثیر فى الحیاة بالخیر،  على السعى والحركة والعمل

 ختیار.لقد أعطاك هللا ھذه المیزة لك حق اإل

 أو شخصیتك لتغییر الجذریة سباباأل عن البحث بمعنى: األشیاءدراك مسببات إ -٣

السببیة سنة كونیة تعمل معك  ،لحل مشكلتك أو لبناء مشروعك أو تحسین واقعك

النتائج الخاطئة، وھنا نتذكر قول مع  تى ال تتصادمفكن على وعى بذلك ح دائماً 

 النبى صلى هللا وعلیھ وسلم " إعقلھا وتوكل".

  ضل؟      أف تھى األشیاء التى لو أتقنھا أصبحما  ل نفسكإسأ :المثالعلى سبیل 

العادات التى لو ما  ؟ت منھا تخلصت من تعاستىالعیوب التى لو تخلصما ھى 

    شیاء.ات األوھكذا البحث عن مسبب قت اإلنجازات التى أریدھابھا حق التزمت

نتظار إمع  س الشئتكرار نف ھبأن) القاموس الصینى(عرف الجنون فى وھنا إشارة یُ 

ال تؤدى إلى  أو وسیلة معینة، نتائج مختلفة ال تستمر على فكرة أو سلوك أو معتقد

فس العادات ون أن یستمر الفرد على مستوى العلم الضئیل ،فى واقعك نتائج إیجابیة

الصفات والمھارات ثم ینتظر محصلة مختلفة أوینتظر سعادة أو السلبیة ونفس 

إزرع  لك تعمل وفق قانون كونى ال یتغیر،شیاء یجعك مسببات األا، إدرنجاح

لظن وسوف ترى، إعمل أحسن ا ،وسوف تحصد، سیر فى الطریق وسوف تصل

 إسعى وسوف تجد. ،وسوف تنجز

 :اإلیجابیةالنتائج معادلة 

 تحصیل النتائج اإلستمراریة سباباأل التوكل
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 المحطة الثانیة
 

 الوعى الذاتى
 

 

 

 

 

 

إن أول شيء یجب أن تعرفھ ھو نفسك، ألنك إذا عرفت نفسك یمكنك النظر « 

 »ألفعالك بموضوعیة كمراقب محاید

 آدم سمیث                                                          
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 عمیق ن تفھم عالمك الداخلى بشكلالوعى الذاتى أب رحلة التغییر اإلیجابى تبدأ

بما أنت  ى صلةبمعنى أن تصبح عل الوعى: بك فى الواقع والحیاة، بجانب ما یحیط 

بما ھو علیھ   ، وعندما یصبح الفرد واعیاً تفعلھوتشعر بھ وما  تفكر فیھ علیھ وما

من  وتظھر النتائج اإلیجابیة،ر الحلول تنتشوحاضر فإن أفاق البحث وما یفعلھ فى ال

، بجانب رصد المعرفة المباشرة للنشاط النفسىب، مع الواقع بموضوعیة ھنا التعامل

من  :إیكھارت تول، یقول األھمیة بھدف تصحیح مسار الحیاة الواقع  واألحداث ذات

  أھم أمور الحیاة معرفتك بنفسك ومعرفتك عن نفسك.

من الناس ال  كثیراً  ،ن تفھم نفسك ویكون لدیك معلومات دقیقة عنھاأ ببساطة 

یستطیع فھم أفكاره أو مشاعره أو دوافعھ ال یعرف قناعاتھ أو قیمھ العلیا ولكن 

 ،ا نستطیع التطور والنموعندما نعرف أنفسنا بصدق نعالج الكثیر من مشكالت حیاتن

والوعى الذاتى یتضمن أن نتعرف ما ھى نقاط قوتنا وما ھى نقاط ضعفنا نتعرف 

تعرف على وإنفعاالتنا ودوافعنا، ن عرف على رغباتنانت ،على قدراتنا ومواھبنا

شیاء التى تغضبنا نتعرف تعرف على األالتى نحبھا واألشیاء التى نبغضھا، ناألشیاء 

نتعرف  ،نتعرف على مستوى جھلنا والقصور ومخاوفنا ،على قیمنا العلیا ومعتقداتنا

 ،لحیاة وما ال یناسبناناسبنا فى ای تعرف على مان ،ورؤیتنا على طموحاتنا وأھدافنا

 ناتعرف على إحتیاجاتن ،بسلوكیاتنا وعاداتنا وعواقبھا على مستقبلنا الوعى

الوعى  ،التى تجعلنا فى حالة إشباع تامالجسمانیة والنفسیة واإلجتماعیة والروحیة 

ھل نحب الجلوس  ؟حب جمع المالھل ن ؟ح والظھوردحب المھل ن ،الدفینة برغباتنا

النور بداخلك ویجعلنا  ؟ الوعى یضئنشغال بكثرة الكالماإل حببمفردنا؟ ھل ن

ل لنعلم بأن مراحولكن  ،" معرفة نفسك ھى بدایة كل حكمةأرسطویقول " ،ستیقظن

على الطریق  بشكل یومى نستطیع تحسین وعینا ووضع أنفسنا ،الوعى ال تنتھى

 الصحیح .

ومفتاح معرفتھ بربھ ، بربھ رفتھمع اإلنسان سعادة مفتاح :مام الغزالىاإلیقول 

معرفتھ بنفسھ والوقوف على حقیقتھا ومعرفة ما یسعدھا وما یشقیھا فیعمل على ما 

"أعرفكم بنفسھ :قال رسول هللا صلى هللا وعلیھ وسلم ،یسعدھا ویبتعد عن ما یشقیھا

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

- ١٩ - 

 

لفھم نفسھ  من ھنا نفھم أن الوعى من أھم األمور المعینة للفرد، "أعرفكم بربھ

أعمال  من یرید تحقیقھ فى الحیاة ما یناسبھ عره وقناعاتھ وقیمھ وماوأفكاره ومشا

   .وإنجازات لیترك بصمة نافعة

: ال تستطیع إستخدام تلفونك الخاص بكفاءة دون فھم النظام مثال للتوضیح

، بجانب معرفة ھام التى تحتاجھا فى ھذا التلفونواإلمكانیات وكیف تقوم ببعض الم

فساد، وكلما تعلمت معلومات دقیقة األمور التى قد تعرضة للتلف واإل ما ھى

ھكذا الوعى  ،عنھ كلما كان إستخدامك لھ بكفاءة بجانب المحافظة علیھ وصحیحة

لدى الفرد كلما سعى لفھم ذاتھ واإلستبصار بھا ومعرفة المعلومات الدقیقة عنھا كلما 

، وإصالح عیوبھ وإبتعد عن ھیاة من نقاط قوتك وسعى خلف غایتإنطلق فى الح

  .المغریات التى تجلب لھ الصراعات واألزمات

 :من فوائد الوعى الذاتى

شیاء زائفة تغطى أو أستتعرف من أنت بدون أقنعة مكتسبة منذ الطفولة  ·

 حقیقتك أو تعرف نفسك من خاللھا. 

، ستتعرف كائن روحى وفى تجربة مادیة بشریةستتعرف على حقیقتك بأنك  ·

 لماذا جئت إلى الحیاة وما ھى غایتك ورسالتك. 

، وتنطلق فى الحیاة من خالل سك على أول سلم التغییر اإلیجابىستضع نف ·

 طبیعتك ونقاط قوتك ومیولك وما یناسبك لكى تستمتع برحتلك. 

 ، بمعنىاة والمجتمع من خالل ذاتك وعیوبكالواقع والحی ستتوقف عن رؤیة ·

 وعیوب ونواقص على الواقع والمجتمع.  من مفاھیم خاطئةإسقاط ما بداخلك 

یساعدك على تفكیك البرمجة العقلیة السلبیة التى تراكمت منذ طفولتلك  ·

 ولكنك مستمر علیھا بتلقائیة فتأثر على شخصیتك وتطورك فى الحیاة. 

، فأنت المسئول عن اف بالمسئولیة وتدریب نفسك علیھاعتریساعدك على اإل ·

أنت  ،خیاراتك ومواھبك ومھاراتك وأسرتكوعالقاتك وقراراتك وأھدافك 
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یة وعالقاتك الروحانیة اإلیمانیة، المسئول عن جسدك ووقتك وحالتك الماد

 نت المسئول عنھا ولیس اآلخرین.أغلب األمور أ

فى یوم من األیام قرر صبى فى سن العشر سنوات أن یتعلم الجودو وبالرغم من  

صبى التدریب مع مدرب یابانى ، ولكن بدأ الاألیسر فى حادث ألیمأنھ فقده ذراعھ 

شارك  دة فقط طول مدة التدریب وبعد فترة، ثم قام المدرب بتعلیمھ حركة واحخبیر

ت حتى بأنھ فاز فى جمیع المبارایا ة رسمیة، وھنا مفاجأةالصبى فى أول بطول

الرغم من أكثر خبرة وب، ولكن كان المنافس لھ أقوى وواصل إلى المبارة النھائیة

ن أفوز نا سأل الصبى المدرب كیف أستطعت أ، وھذلك فاز الصبى بالبطولة

 :ما األول، أدرب لقد فزت لسببینم، قال الطولة بیده واحدة  وحركة واحد فقطبالب

أن الحركة  :، وأما السبب الثانىھمافقد أتقنت أصعب الحركات وأخطرھا وأقو

، عندما ننمى مساك والسیطرة على ذراعك المفقوداإلن یقوم الخصم بالدافعة ھى أ

، ونستطیع قلب اط ضعفنا نستطیع تحویلھا إلى قوةالوعى الذاتى ونتعرف على نق

  .الموازین وتجاوز العقبات والتحدیات بوضع أنفسنا فى المكان والطریق المناسب

  ؟بإذن هللا على تنمیة الوعى الذاتى ھى التوصیات العملیة التى تساعدنا ما

، بمعنى على معرفة معلومات عمیقة عن نفسكیساعدك  :التأمل الذاتى الصادق -١

ا تتجاوز أفكارك ومشاعرك وتتأمل خلفھا ستجد قناعات معیقة أو مشاعر مكبوتھ بھ

، تأمل بصدق وتمعن فى دوافعك عندما تتصرف فى بعض المواقف إحباط وكراھیة

شیاء العمیقة الحظ واكتشف األ، أو فى بعض المواقف العائلیة أو اإلجتماعیة الحیاتیة

مشاعر وردود األفعال والھجوم الجوھریة بداخلك فھى جذور السلوكیات وال

  نسحاب والغضب الذى تتصرف بھ فى الخارج. واإل

لماذا تشعر  ؟ل نفسك لماذا تتصرف بھذه الطریقةبمعنى إسأ :التساؤل عن الذات -٢

لماذا تحكم على  ؟لماذا تعتقد بھذه المعتقدات ؟ھذه المشاعر فى بعض المواقفب

  الفضول نحو ذاتك . متلك دائماً ن والواقع والحیاة بھذه الطریقة؟ إاآلخری
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نستطیع تجمیع معلومات عن الذات إلى أربعة نوافذ من خاللھا  رونالدلیفى یقسم -٣

  أنفسنا ، ونكون أكثر واعیا بذواتنا.

فھا عن نفسك شیاء وصفات تعربمعنى جزء من الذات بھ أ: النافذة المفتوحة -أ

، بعض ویعرفھا اآلخرین عنك، مثل اإلسم والمیالد والوالدین وخلفیتھ التربویة

لمشاعر ، ھنا أكتب بعض الصفات واصفات الظاھرة مثل الخلق والدراسةال

 اآلخرون عنك.ساسیة التى تعرفھا عن نفسك ویعرفھا والسلوكیات األ

فقط عن نفسھ وال یعرفھا  بمعنى جزء من الذات یعرفھ الفرد :النافذة المقنعة -ب

نت تخفیھا القدرات والمھارات واإلنفعاالت وأشیاء أ، مثل بعض الصفات واآلخرین

إیجابیة تحتاج منك إظھارھا  عن اآلخرین وقد تكون بعض العیوب أو قدرات

الصفات والقدرات والمشاعر واألھداف ، وھنا أكتب بشجاعة بعض لآلخرین

 والمیول التى تعرفھا عن نفسك وتخفیھا عن اآلخرین.

قد تكون بعض  ،من الذات یعرفھ اآلخرون فقط عنك بمعنى جزء :النافذة الخفیة -ج

یة، أو مشاعر بغض أو سلوكیات الصفات اإلیجابیة وقد تكون  بعض الصفات سلب

، وھنا نحتاج الشجاعة إلى سؤال اآلخرون فیك ولكن أنت ال تدركھا یالحظھا سیئة

، أكتب كل ذلك ألصدقاء عن بعض العیوب والممیزاتمن حولنا من المقربین وا

یجتمع علیھا عدد كبیر ممن حولك إعتبرھا حقیقة وتعامل معھا  بدقة والصفة التى

  نھا موجودة بالفعل.على أ

تعرفھ عن نفسك وال یعرفھ ء من الذات ال بمعنى جز: المجھولة النافذة -د

شیاء الجدیدة والمواقف تشفھ عن ذاتك من خالل التجریب لأل، ھذا الجزء تكاآلخرین

بمعنى شاب صغیر توفى والده  ،الظروف المختلفة حتى تتعرف علیھاالجدیدة  و

كان  فھذه الصفةعلى ذاتھ وتفوق فى الدراسة والعمل  البیت وإعتمد فأخذ مسئولیة

شیاء عن نفسھ وال یعرفھا اآلخرین عنھ، وھنا تحتاج ممارسة أ الشاب ال یعرفھا

  دون خوف حتى تكتشف ھذا الجزء من ذاتك.  مختلفة
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بعض  نمى وعیك وتنطلق نحو اإلیجابیة،اآلن بفھم نفسك وإكتشاف ذاتك لت أإبد

 . األسئلة التى تساعدنا

  أھم الجوانب التى تمیزك عن غیرك؟ ما ھى ·

 درات التى تمتلكھا منذ الطفولة؟ما ھى الق ·

  ال التى تفعھا بشكل أفضل من غیرك؟ما ھى األعم ·

 ل التى تستمتع بھا وأنت تمارسھا؟ما ھى األعما ·

  ریاتك عن أھم اإلنجازات واألعمال؟إبحث فى ذك ·

  أنك تؤدیھا بشكل رائع؟ل من حولك عن الممیزات التى یعتقدون إسأ ·

  ھوایات جدیدة والحظ نفسك.وأعمال وقم بتجریب أشیاء  ·

لى اإلنترنت التى قد تساعدك فى ختبارات العلمیة الكثیرة عھناك اإل أخیراً  ·

 كتشاف بعض الجوانب القویة والضعیفة فى شخصیتك.إ

من خالل  بمعنى السعى ألن تكون ملم بما فى الواقع: اإلنفتاح على الواقع -٤

لمستمرة لفھم الواقع وما یحیط بك، وكیف القراءة والسماع والمشاھدة والمتابعة ا

وفھم القضایا لنكون على وعى باإلمكانیات والفرص المتاحة  سیكون المستقبل،

الذى  نفتاح یعطینا وعى للواقع، اإلالعلمیة والثقافیة المعاصرة الدارجة فى الحاضر

  .صحیحنعیش فیھ لنسلك الطریق ال

قاط القوة فى ن تنطلق فى الحیاة من خالل نبمعنى أ :اإلنطالق من نقاط قوتك -٥

شخصیتك وما تستطیع أن تخدم بھ من حولك وإظھار الصفات اإلیجابیة وإستثمارھا 

، عرف نفسك من خالل ما تستطیع ل نقاط الضعف مع معالجتھایخفاء وتعطبجانب إ

 خالل الجانب اإلیجابى النافع حتى تغذى تقانھ تعامل مع اآلخرین والحیاة منإ

فتنعكس على الخارج وتدفع نفسك نحو لنفسك إیجابیة اإلیجابیة وتبنى صورة داخلیة 

، والسعى المستمر لفھم الحیاة والواقع والطرق المختصرة الح واإلیجابالخیر والص

 والبعد عن البرمجیات اإلجتماعیة المدمرة.
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جزء أساسى من  عن ذاتھ والحیاةقناعات التى یحملھا الفرد والالتصورات  تعد تغییر

 برمجة العقل الباطن إیجابیاً إلى تغییر الفرد نحو اإلیجابیة والسعادة ومن ھنا نحتاج 

دایة على وظائفھ وعملیاتھ نا، ولكن نتعرف فى البلكى یعمل مع حداث التغییرإل

 فما الفرق بین العقل الظاھر والعقل الباطن؟ على سلوكیاتنا وشخصیاتنا، وتأثیره

أو الواعى مسؤل عن اإلدراك والتفكیر بحریة وعن األعمال التى  :العقل الظاھر

فھو مسؤل عن العملیات  :العقل الباطنأما  إلى المنطق والحساب والتحلیل،تحتاج 

من سلوكیات %٩٠والتنفس والمشاعر واألحالم ویشكلالحیویة لإلنسان كالھضم 

أفعال سلوكیة مخزنة فھو الفرد وإنفعاالتھ وھذا العقل یتفاعل بطریقة تلقائیة وردود 

عن العادات والطباع واألخالق والمعتقدات وھو أقوى وأسرع من  ل أیضاً والمسؤ

فى  فاكتشف العلماء فى معھد ماكس بالنك بأن قرارات الفرد تصنع  ،العقل الظاھر

  .ثوانى سبع العقل الباطن قبل أن یقرر الفرد بعقلھ الظاھر ب

، بأن األفكار عندما تنتقل إلى )عقلك الباطن قوة(فى كتاب  جوزیف میرفىویشیر 

ن یتقبلھا العقل الباطن ات فى خالیا المخ وبمجرد أالعقل الباطن فإنھا تحدث إنطباع

لشروع علیھا ووضعھا موضع التنفیذ، وتعمل من خالل ربط األفكار یبدأ فى ا

شیاء مثل بإستخدام كل معرفة إكتسبھا فى مراحل الحیاة، العقل الباطن ال یمنطق األ

عل مع كل بذور، ومن بل یقبلھا كالتربة التى تتفا لعقل الواعى وال یجادل فیھا إیضاً ا

األمور تزداد ن أن الحیاة كدح أو أ :لامثعلى سبیل الالمنتشرة القناعات السلبیة 

ومن ، أو ال أستطیع العیش بإیجابیة ،أو ال أستحق السعادة ،سوء أو الحیاة حظوظ

 بذور الثقة والقوة.  إیجابیة تنشئ القناعات  ، وعندما تكونضعفھنا تنشئ بذور ال

یور وھناك وجد عن ط حثاً جل إلى الغابة بافریقیة الشھیرة ذھب رتقول الحكایة اإل

أن النسر ملك ، مع مع الدجاج والبطفحملھ إلى المنزل ووضعھ  صغیراً  اً نسر

وأطعمھ طعام الدجاج والبط ن ھذا الرجل وضعھ الطیور یعیش فى بیئة مختلفة، إال أ

أتى إلى منزل ھذا الرجل عالم  الدواجن وبعد فترة وعاملھ كما یعامل ،البسیط

، واجن إتصدم بوجود نسر بین الدجاجبالطبیعة وعندما دخل ھذا العالم لرؤیة الد
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صل علیھا برفرفة الحریة التى یستطیع أن یح یغفل عن طبیعتھ وقوتھ وفرصة

: أنت نسر ملك الطیور ھدفك بالنسر وقال لھ أمسك العالم ابسیطة من أجنحتھ، وھن

لم الطبیعة ، وھنا نظر النسر إلى السماء وقال لھ عاوتسود حدود السماء ن تطیرأ

طبیعتك أن تطیر عالیاً، وفجأة طار النسر عالیاً فى السماء ولم یعد بعدھا إلى 

، وھكذا مجرد دجاجةاألرض مرة أخرى، ھذا النسر تم تدریبھ وإستئناسھ كى یبقى 

على بعض المعانى المفاھیم والسلوكیات  نسان یتبرمج عقلھ الباطن وتدریبھاإل

ختیار والمسئولیة ومن سان یمتلك القدرة على القرار واإلوالعادات رغم أن ھذا اإلن

لكى  "كالىمحمد على "غییر وتحسین حیاتھ فیسعد ویستمتع، یقول ھنا یستطیع ت

ن تحصل على ما تعتقده تعتقد بأنك األفضل، فأنت یمكنك فقط أن بطل علیك أن تكو

 أنك قادر على الحصول علیھ.

ن یتطابق مع التصورات ق أن العقل البد أھنا نتعرف على قانون التطابمن و

وأننى   ا كانت القناعات بأن الحیاة معاناةإذوالقناعات التى یحملھا الفرد بمعنى 

مع ھذه القناعات ویرسل أوامر إلى الجھاز  یتطابق العقلوسلبى ضعیف وفاشل 

لھذه األوامر وسینتج عن ذلك ضعف وعدم ثقة فى الشخصیة وشعور  العصبى طبعاً 

نفس والحیاة إیجابیة وتمثل قوة كانت ھذه القناعات عن ال اذ، أما إبعدم الرضا

 وسینتج عن ذلك شخصیة قویة یضاً ونجاح ونشاط وذكاء سیحدث تطابق أ صراروإ

  .والتحدیات بقوة یستجیب للمواقفوتستخدم جمیع قدراتھا فى تحقیق ما ترید 

على من بأن الحیاة تستحق أن تعیشھا وسوف یساعدك إیمانك آ :ولیام جیمسیقول 

عنى فاقد األمل فى م ، لذلك القناعات السلبیة الراسخة تجعلھ یعیش بالتحقیق الواقع

، لذلك ال تعیش فى بھا ألصبحنا أفضل ناوإعتقد استعنا باX االذى إذ قدراتھ ومواھبھ

الحیاة یقینى لقناعاتك وإتجاھاتك وأفكارك وتصوراتك وأفعالك حتى ال تندم فى نھایة 

  نحن أحق بالشك من إبراھیم"." :رحلة حیاتك ، یقول النبى صلى هللا وعلیھ وسلیم

 ؟ما ھى أھمیة برمجة العقل الباطن إیجابیاً  

 السلبیة عن الذات. تغییر القناعات -١
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 تغییر ردود األفعال السلوكیة التلقائیة السلبیة. -٢

 .إدارة حسنة لطریقة التفكیر وتنشیط اإلبداع -٣

  تنمیة الذكاء العاطفى والشعور بالسعادة وھناك فوائد عظیمة كثیرة. -٤

  ؟من خاللھا یتم برمجة العقل الباطن ما ھى المصادر التى 

سنوات وھو فى حالة سبع  بمعنى منذ أن یولد الطفل حتى سن مصادر خارجیة: -١

برمجة دون إرادة من األسرة واألصدقاء والمدرسة والمجتمع ووسائل اإلعالم فما 

عقل الباطن ویصبح جزء من نسمح ألنفسنا أن نشاھده أو نسمعھ یخزن فى ال

نفس الدائرة وإما تجاربنا، عندما یكبر اإلنسان لدیھ القرار واألختیار إما یستمر فى 

  إن یغیرھا ویستجیب للخیر واإلیجاب فقط .

عن طریق التحدث مع الذات الداخلى والتفكیر القوى الشدید  :مصادر داخلیة -٢

الحوار مع النفس حول أفكار ومواقف  لبى الذى قد یؤدى إلى اإلكتئاب بجانبالس

والمشاعر الجیاشة  ار وأحداث سلبیة وكل ذلك یتم تخزینھ فى العقل الباطن مع التكر

 .وجسدیاً   وعقلیاً   ویؤثر على الفرد نفسیاً التى تصاحب تلك األفكار 

مخترع  توماس إدیسونیام سألت إمرأة تأمل ھذه القصة للتبسیط، فى یوم من األ

ن أ :فقال لھا ؟ما ھى الكھرباء یا سید إدیسون :ةالمصباح الكھربائى فقالت لھ المرأ

على قوة خفیة ال نفھمھا بشكل مطلق ولكن نستخدمھا فى  الكھرباء ھى إسم نطلقھ

فقد ال نفھم مكنون العقل الباطن بشكل جید ولكن یمكننا  ،مجاالت ال حصر لھا

إستخدامھ لتغییر البرنامج الداخلى لیساعدنا على تغییر العادات وتحسین العالقات 

 . ع فالعقل ھو سید الصفات اإلنسانیةوإكتساب الثقة وتغییر الطبا

وغرس  إیجابیاً التى تساعدنا بإذن هللا فى برمجة العقل الباطن  التوصیاتما ھى 
  ؟القناعات اإلیجابیة

ن تكتب بعض القناعات بمعنى إجلس مع نفسك وحاول أ: حدد القناعات السلبیة -١

یة عن ذاتك وعن الحیاة، ثم إستشعر مدى األلم التى تسببھ لك ھذه القناعات، قد السلب

ثم  ،أو ال تمتلك الثقة فى قدراتك ،القناعات أنك عاجز عن التغییر لألفضل تكون ھذه
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نھا والبراھین التى تثبت بھا لنفسك أ دلةقم بزعزعة ھذه القناعة بالشك فیھا وجمع األ

 تغذیھا بالتفكیر أخرجھا من دائرة القداسة الو القناعة، ناقش ھذه غیر صحیحة

بیة معاكسة لھا وإستشعر كم الفوائد وأنت تحمل ختار قناعة إیجاالسلبى المدمر، ثم إ

 لحقائق والبراھین والعمل الیومى المستمر. القناعة الجدیدة عن نفسك دعمھا با

ألبرت یقول بمعنى تدریب خیالك على التصورات اإلیجابیة   :التصور اإلبداعى -٢

بأن الصورة لعلماء بأن التخیل أھم من المعرفة وأفضل من الذكاء فیشیر ا :أینشتاین

ذھنیة كلمة والتخیل یدفع العقل الباطن إلى جعل الصورة ال) ١٠٠٠(الذھنیة تساوى

مارس التصور والخیال قبل النوم وشوف نفسك إنجاز فى أرض الواقع ملموس، 

كتسبھا وتغرسھا فى شخصیتك، حب أن تشخص إیجابى یمتلك جمیع الصفات التى ت

عقلك  ما تتخیلھ قبل نومك یتخزن فى عقلك ومن ھنا یساعدك :جوزیف میرفىیقول 

 فى الواقع. الباطن على تحقیق ذلك الشئ

إستخدام الصوت الداخلى والخارجى بتكرار جمل إیجابیة : التأكیدات اإلیجابیة -٣

و أنا لست على نفسك ولكن تكون ھذه الجمل فى الحاضر بمعنى ال تقول أنا ال أقلق أ

أنا متمیز  –أنا راضى عن نفسى  –قول أنا أمتلك الشجاعة ضعیف الشخصیة ولكن 

حول كالمك فى كل الموضوعات إلى  ،أنا واثق من نفسى –فى حل المشكالت 

 وتكرار ھذه الجمل اآلف المرات والمرات مع الشعور بالحماس أثناء إیجابى،

 .فى عقلك الباطن إیجابیة التكرار بھذه الطریقة یشكل قناعات

اإلبتعاد عن السلبیین والمحبطین وأصحاب الكالكیع : تغییر البیئة السلبیة -٤

اإلیجابیة معدیة فأصدقائك السلبیون  :سیغموند فروید یقول والمتشائمین والیائسین

وكون بیئتك الصالحة النافعة التى  واإلیجابیون سیزیدونك تفاؤالً  سیزیدونك تشاؤماً 

راضى فى تفتطویر، وھكذا على مستوى عالمك اإلتدفع نحو الخیر والعمل وال

عالم مفید لك یدفعك إلى وسائل التواصل اإلجتماعى تابع الصالح والنافع وشكل 

 األمام واحذف كل شئ سلبى ال تریده فى عالمك، وھكذا فى بیتك شكل البیئة النافعة

  جعلھ مكان مفید لك یغذى أھدافك.العشوائیة فى منزلك بل إ تركوال ت
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على  أو إیجاباً  ، یؤثر سلباً سمح ألنفسنا أن نشاھده وما نسمعھما ن: مدخالت العقل -٥

، عقلنا الباطن، ألن مدخالت العقل ینتج عنھا مخرجات من نفس نوع المدخالت

إیمانیة عندما نقرء قصة رجل خطبة فعندما نشاھد أفالم وثائقیة علمیة عندما نسمع 

، أو معلومات ثقافیة كل ذلك یترجمھ العقل الباطن من نفس النوع وستجد ناجح

بینما  ،ر ناضجة وكالم قائم على الموضوعیة ونطور وننموشعور حماس وأفكا

 عندما نصنع العكس ونسمح لألشیاء السلبیة أن تملئ عقولنا، نجد أفكارنا خرافیة

، علینا بالحذر من ب الخمول، وأعمالنا روتینة دون إبداعكسولة تح وشخصیاتنا

العقل الباطن ال یتغیر بالمنطق ألنھ بمثابة جھاز تسجیل ینتج ما ف مدخالت العقل،

  یطبعھ بكل دقة ولكن نستطیع تغییر مدخالتھ.
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 المحطة الرابعة 
 

 التفكیر اإلیجابى
  

 

  

  

  

 

 » یكوناإلنسان كما یفكر « 

 جیمس اآلن                           
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ن أ ،ائف مھما كان نوع ھذه الفیروساتیشیر العلماء بأن الفیروسات لھا ثالث وظ 

إن ، فى أى مكانن الفیروسات تحترق أ ،الفیروسات تتضاعف وتنقسم بشكل مستمر

بطریقة تلقائیة تنتشر ار السلبیة وھكذا تعمل األفكالفیروسات تنتشر فى كل مكان، 

 بداخل العقل وتفسد مشاعر الفرد وأحاسیسھ وتظھر فى صورة سلوكیات خاطئة

لسلبیة والشكوى ، ومن ھنا یدخل فى االتكرار تصبح جزء من شخصیة الفردومع 

التفكیر السلبى یجلب لنا سلسلة من  والمقارنة والسخط وعیش دور الضحیة،

، یعیق الفرد عن البناء والتقدم والنتائج السلبیةیس والسلوكیات المتاعب واألحاس

، وتشیر الدراسات بأنھ یسبب الكثیر من وإستھالك للطاقة الذھنیة والجسدیة والتطور

مثل كیر السلبى عزیزى القارئ ، التفلنفسیة والجسدیة بجانب ضعف الثقةاألمراض ا

ھكذا الفكرة  ،الذى یقتل ھو السمالثعبان فھى ال تقتل فى حد ذاتھا ولكن  عضة

تفكیر السلبى التشاؤم فى ، من عالمات الما یجعلھا خطره تكرار ھذه الفكرةالسلبیة 

ر أحداث الماضى السلبیة، تكرار تذك ،المبالغة فى تقییم الظروف ،شیاءرؤیة األ

أنا غیر  ،أنا ال أستطیع ،أنا كسول ،تعبر عن تكرار الفكر السلبى مثل أنا عاجز جمل

الفكرى وعدم القدرة على تغیر  التصلب ،م فى الحكم على الذاتمحبوب ، التعمی

 .التوجس وتوقع الخطر ،ھرأی

تشیر بعض و ما نتوقعھ، على طریق الحیاة نواجھ :مصطفى محمودیقول   

ابات النفسیة والعقلیة لیست ناشئة من المواقف ضرالدراسات األخرى بأن اإل

شكلة أو التحدى، وھنا إشارة یقول نحو المفتراضات الفرد الصعبة وإنما ھى إ

، تى یكونونھا عنھاال یضطرب الناس من األشیاء بل من النظرة ال ابیكتینوس

والتعمیم والتھویل والمبالغة ومثالیة الغیر منطقیة  یناتالتخمعلى  التفكیر القائم

 بأن الباحثینالسلبیة لكل حدث، ویشیر  لمعتمة والقرءاةا والرؤیة والتوجس والتشاؤم

 ھناك عالقة بین التفكیر السلبى والمزاج المكتئب.

ر الفرد ومشاعره فى ومن ھنا تعتمد اإلیجابیة والصحة النفسیة على طریقة تفكی

سعید ومستمر  كان الفرد إیجابیة ومبھجة جمیع المواقف، فإذا كان التفكیر والمشاعر

 كان الفرد تعیساً  بیة وكئیبة، وإذا كان التفكیر والمشاعر سلنحو اإلنجاز والخیر
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بى حتى فى ر اإلیجاعلماء الصحة النفسیة على ضرورة التفاؤل والتفكی ، ویتفقیاً شق

% من عوامل تشاؤمى لن ٩٠كتشفت أن إ :دیل كارنیجىالظروف الصعبة، فیقول 

 تحدث فتفائلت من خالل إستخدام "قانون اإلحتماالت" وھذا القانون یستخدمھ

ء إحتمال قد یحدث ثم یحاول إیجاد ستعد الفرد ألسوى أمریكا بمعنى یالمرشدین ف

ن أموت بصعق بمعنى أنھ یقول كنت أخشى أ حل لھذا اإلحتمال بتعقل وھدوء،

، وكنت )٣٥٠٠٠) من (١حتمال موتى بسببھ (البرق فتعلمت من ھذا القانون أن إ

، وھكذا )١٠٠٠٠٠٠٠) من (١تمال حدوث ذلك (فوجدت أن إح دفن حیاً أن أأخشى 

، وھنا إشارة إیجابى مستمر تطبیق قانون اإلحتماالت یجعل الفرد فى تفاؤل وتفكیر

جعل اإلسالم التفاؤل مرتبط  " اَ نَ هللا لَ  بَ تَ كَ  اَ مَ  َالَ ا إِ نَ بَ یْ صِ یُ  نْ لَ  لْ قُ "  :نیة قال تعالىقرآ

 ، ودائماً شر ومصائب إال ما كتبھ هللا لنا ا مننبالثقة فى هللا من ھنا قناعة لن یصیب

ظن عبدى  حسن أنا عند" :، فیقول صلى هللا وعلیھ وسلمیرسل لنا هللا الخیر بحكمة

ویعنى ھذا حسب درجة تفاؤلك وحسن  "فلھ  ن كان شراً فلھ وإ ن كان خیراً بى إ

اإلنسان كما یفكر  لذلك، ظنك باX ستجد فى الحیاة من خیر وبركة ووفرة ونجاح

وكل فكرة  ،لكثیر من األفكار بطریقة تلقائیةا یومیاً  یستقبل الفرد بمعنى إن، یصبح

نافع، ویمكنھا أن تنتج ن تنتج نبات قل اإلنسان یمكنھا أنھا كالبذور فى عأثر ألتترك 

كون السلوكیات فكار إیجابیة تكون المشاعر ھكذا وتعندما تكون األ ،نبات ضار

وحسن ظنك  فتشكل واقع إیجابى من خالل تفكیركإیجابیة  یضاً والعادات والطباع أ

   ومشاعرك اإلیجابیة المستمرة.

بأن الدماغ یعید تغییر وتنظیم وتجدید  )یغیر نفسھالدماغ الذى یقول كاتب كتاب (

وتكوین روابط عصبیة جدیدة على قدر تدریبھ بالتكرار والتفكیر اإلیجابى والتفاؤل 

، وتسمى ھذه الخاصیة اغ بطریقة فعلیة فسیولوجیة مادیةومن خالل ذلك یتغیر الدم

ومن ھنا ندقق  ،الدماغ تفكر بھا تستطیع تغیر عمللیونة الدماغ ببساطة األفكار التى 

أن األفكار تسیطر على العواطف بمعنى أن الفكر السلبیة تولد مشاعر وإنفعاالت 

، وعلى سلبیة ومن ھنا مواقف وواقع سلبى سلبیة وبالتالى تؤدى إلى سلوكیات

، سلسلة كاملة تبدأ بفكرة بیة تولد مشاعر وسلوكیات إیجابیةیجاالعكس الفكرة اإل
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إلیجاب، التفكیر سواء بالسلب أو با من نفس نوع ھذه الفكرةونحصد النتائج 

اإلیجابى والتفاؤل وتوقع الخیر یجعل الفرد یخطط بینما یتنمى اآلخرون یجعل الفرد 

یغیر من نفسھ بینما یشتكى علم بینما یلعب ویتكاسل اآلخرون یجعل الفرد یبحث ویت

جعل الفرد األخرون یجعل الفرد یطور من معارفھ ومھاراتھ بینما یماطل األخرون ی

 . ستقبال فرص الحیاةمستعد إل

وقعات اإلیجابیة لدى كتشاف المزید عن التوقعات السلبیة والتإ النفس علماءراد أ

إدارة مدرسة أرسلت ، بدأ البحث بأن الفرد وكیف أنھا تؤثر على تغییر السلوك

 ،یة ولیست حقیقیةدرجات مستویات ذكاء الطالب للمدرسین وكانت ھذه األرقام وھم

، وھنا توقعات المعلم ھى التى حددت ومستویات ذكاء مرتفعة عن مستوى الطالب

لذلك  ،نتیجة الطالب وفق توقعات المعلم من سیفشل ومن سینجح وبالفعل كانت

توقع  :إبراھیم الفقىستطیع بناء مستقبل إیجابى، یقول ن فسناعندما نوقع الخیر من أن

  ء.عد لألسووإست األفضل دائماً 

 فوائد التفكیر اإلیجابى  

 یقوى جھاز المناعة لدى األفراد. ·

 . تغییر الدماغ بطریقة فعلیة  ·

 تحسین الصحة النفسیة والجسدیة.  ·

 إزالة الحزن والقلق والتوتر.  ·

 إستمرار بذور الشخصیة اإلیجابیة.  ·

 تحسین جودة المشاعر.  ·

 باX.  تقویھ الصلة ·

 رؤیة األحداث والحیاة والمستقبل بشكل إیجابى.  ·

 . إكتساب سلوكیات نافعة ·

 عندما تتغیر األفكار التى نحملھا فى عقولنا تتغیر حیاتنا ویشكل واقع مختلفة. ·
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بمعنى  ،أن یفرق بین الحقیقة والخیال اء بأن الجھاز العصبى ال یستطیعیشیر العلم

تتفاعل وظائف األنسان مع األفكار والصور والتحدث الذاتى الداخلى، بنفس الدرجة 

بأن ما نحملھ فى  عظیمالتى تتفاعل معھا من خالل الواقع والتجربة وھنا إكتشاف 

ا عقولن زنا العصبى كأنھ حقیقة ولیس خیال، عندما نملئیتعامل معھ جھا المخیلة

سین الحالة الجسدیة والتوقعات والمشاھد اإلیجابیة نستطیع تح بالصور واألفكار

 ةنجاز والعمل والتركیز على األھداف ورؤیة الفرص فى الحیاوالنفسیة واإل

 .  وإقتناصھا

  التى تساعدنا بإذن هللا على التخلص من التفكیر السلبى؟ ما ھى التوصیات العملیة

مشكلة أو تحدى شئ عندما تواجھ  بمعنى :األفكار التلقائیةتدرب على وقف تیار  -١

یسبب لك القلق وستجد نفسك تفكر بطریقة سلبیة، ھذه األفكار ال تعنى أنك مدرك 

المشكلة بشكل كامل علیك أن تعرض المشكلة أو التحدى خارجیاً، على سبیل 

عامل معھا المثال: أكتب ھذه المشكلة وتعرف على أسوأ األمور التى قد تحدث وت

   .بشكل إیجابى

تدرب على الحوار الداخلى البناء عندما تجد الصوت الحوار مع النفس:  -٢

الداخلى یكرر أنا عاجز أو أنا غیر محبوب، أنا ال أستطیع إنجاز عمل معین درب 

نفسك على الحوار مع النفس بطریقة إیجابیة منطقیة غالباً تكون الجمل السلبیة 

 بطریقة سلبیة یسبب مشاعر الرفض إتجاه ذاتك، فابدأ من اآلنوالحكم على النفس 

تقبل نفسك كما ھى وجھ مشاعر الحب واإلحترام إتجاه نفسك وعندما تالحظ حوار 

 سلبى حول ھذا الحوار إلى كلمات تحفزك وتدعمك وتغیر من البرمجة العقلیة. 

بیة التى تسیطر على بأن تقوم بتسجیل وتدوین جمیع األفكار السل: مراقبة األفكار -٣

دحض التفسیرات ب ، قمفاض فى معدل السلوكیات اإلیجابیةإنخ تسبب ذھنك فھى

 أ: بمعنى عندما تواجھ موقف أو تحدى ینتج عنھ إستسالم أو حزن  إبدائمةالمتش

دلة والبراھین التى تبین ع األمج، قم بر والصور الذھنیة السلبیةبجمع األحكام واألفكا
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إستمرار ھذه الفكرة فى بفكر فى كوارث تال تعمم فكرتك و أن فكرتك خطأ حتى

 .فقط ذھنك

إلنجازات واألھداف التى نرید تحقیقھا، الفراغ با التفكیربمعنى  :إشغل تفكیرك -٤

ال  ، عدم وجود أھداف یجعلنا نفكر بطریقة سلبیة بجانبفكر بطریقة سلبیةیجعلنا ن

بالتفكیر فیما نرید الوصول إلیھ فى نكسات الماضى، نبدأ ستغرق فى التفكیر فى ن

تعامل مع األمور ن الحیاة فال نتأثر بكالم اآلخرین ونشعر بالدونیة نحو ذواتنا بل

 بمنطقیة بدون تعمیم أو مبالغة وتوجس. 

قم بتقییم ما تفكر فیھ بشكل متكرر فى الیوم وإذا  بمعنى :تقیم جودة األفكار -٥

د طریقة لوضع لمسة إیجابیة حاول إیجاوجدت أن أفكارك سلبیة بشكل أساسى 

 وحاول التقلیل منھا النكعلیھا، الحظ التعمیم والمبالغة والتوقعات التشائمیة 

   .أصبحت واعى لطرق التفكیر الخاطئة

تغییر حالتك المزاجیة الضحك یؤدى إلى : إدفع نفسك للضحك واإلبتسامة -٦

، قد نفسك فى حالة تفكیر أفضلحك ستضع ، وعندما تجبر نفسك على الضوالكمیائیة

سحرى فى  تشعر بالسخریة من نفسك فى البدایة ولكن ممارسة الضحك لھا مفعول

فیقول صلى هللا وعلیھ  ،، لذلك حث اإلسالم على اإلبتسامةتعدیل تفكیرك وتركیزك

  تبسمك فى وجھ أخیك صدقة"."وسلم: 

سلبیة تالحظ طریقة ر الھذا التمرین مساعد لوقف األفكا: التركیز على التنفس -٧

وقف رتفاع المعدة وشھیق بكل ھدوء ھنا یتتنفسك وتحاول أن تأخذ شھیق إلى إ

 قات واإلحباطات وكلمات األخرین.التفكیر عن السرحان فى المقل

ستتعلم، سامح نفسك عندما تخطئ فأحیاناً ستفوز وتتقدم وأحیاناً : سامح نفسك -٨

وال  نحو تصرفاتك التى ترى إنھا خاطئة تلقائىعلى كل األمور، إجعل التسامح 

تاعب ویعیق تدخل نفسك فى دائرة الشعور بالتأنیب الذى یجلب الكثیر من الم

  .إستخدام قدراتك بكفاءة
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 الخامسة المحطة            

 
 ختیارواإل الوراثة والبیئة

 

 

 

 

 

  

 

 »یدك الریاح قدر من هللا بینما توجیھ الشراع من عمل « 

 ستیفن كوفى                                                     
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بأن نمو شخصیة الفرد مرتبط ببعض العوامل المختلفة منھا  یر علماء النفسیش 

، وھى التى تنتقل للفرد من أبائھ وأجداده كالموروثات أو الصفات العوامل الوراثیة

الطول والعرض ولون البشرة  :مثل لإلنسانالتى تحدد صفات األساسیة الوراثیة 

الغدد الصماء  :مثل الداخلیة األعضاءوالشعر ومالمح الوجھ ولون العینین، بجانب 

التى  البیئةبجانب  ،ات التى تؤثر على سرعة نمو الفردالتى تفرز بعض الھرمون

صدقاء ومستوى التعلم والخبرات والعالقات العائلیة واألسریة واأل یعیش فیھا الفرد

األخالق والقناعات والقیم  :، مثلعمل كل ذلك یؤثر على نمو الشخصیةالووبیتھ 

 والمھارات والمعاییر والمعرفة واإلبداع. 

وھنا سؤال ھل اإلنسان سجین العوامل الوراثیة أم أنھ سجین البیئة التى یعیش 
   فیھا؟

 على مجبلون بأننا، الوراثة علماء عند راسخ إعتقاد ھناك كان العشرین القرن فى

 على مجبول الفرد وبأن معینة وتصرفات معینة ألمراض وإستعداد معین مظھر

 یحملھ الذى النووى الحمض حسب ةببساط ،الوراثة حسب معینة وقدرات تصرفات

 المعلومات من سلسلة فى ویتمثل النووى الحمض من یتكون الجین بأن اإلنسان

 األم من یكون الجینات نصف نأ العلم مع البروتینات جمیع لصنع الكمیائیة

 كان ھنا ومن واحد بروتین عنھ ینتج جین كل فإن األب من یكون اآلخر والنصف

 علم خالل من العلماء إكتشف حدیثاً  ولكن ،الجینات أثیر اإلنسان بأن السابق اإلعتقاد

 الجینات عمل تثبط أو تنشط التى العوامل یدرس الذى العلم وھو، الجینات فوق ما

 نأ ذلك ویعنى محتمل خیار)٣٠٠٠(من ولكن واحد بروتین عنھ ینتج جین كل بأن

 خیار تحدد التى ھى للعالم رؤیتھ وطریقة ومشاعره اإلنسان وأفكار البیئیة العوامل

 التى وحدھا لیست الوراثیة والجینات یومیا متغیرة حالة فى فالجینات البروتین ھذا

 وأفكار الجینات نشاط تغییر على وتؤثر أیضاً  فیھا نحیا التى البیئة وإنما حیاتنا تحدد

  . وإختیاراتھ للعالم رؤیتھ وطریقة الفرد وسلوك ومشاعر

، بأن النمو )علم النفس فى القرن الواحد وعشرون(فى كتاب  وتشیر الكاتبة

نھا عالقة ھو نتیجة البیئة والوراثة بمعنى أاإلنسانى لیس مرتبط بالوراثة فقط بل 
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، لذلك كل صفة لدى الفرد سواء جسمیة أو عقلیة أو إنفعالیة أو تفاعل وتأثیر متبادل

 مثالھذا الفى كتابات علم النفس ، ة تعتمد على الوراثة والبیئة معاً إجتماعی

 بیئة فى فرد كل ووضعنا الجینات نفس بداخلھم ویوجد موأت ھناك كان لو ،للتوضیح

 بیئتھ األول أن بسبب) ال( اآلخر بینما الفصام بمرض یصاب قد فاألول مختلفة

 یحمل الذى اآلخر بینما المرض وتنشیط تفعیل على ساعدت للعالم ورؤیتھ وخیاراتھ

 صنع على قادر فأنت اإلیجابیة وإختیاراتھ بیئتھ بسبب یصاب ال الجینات نفس

 یتواصل وشعور وفكرة خاطر فكل الوراثیة جیناتك تغییر خالل من إیجابى مصیر

 اإلیجابیة ھى القوة فقمة ،إیجاباً  وإما سلباً  إما نشاطھا فى ویتحكم اإلنسان جینات مع

 السلبیة ھى الضعف وقمة ویفعلھ بھ یشعر أن یرید الذى ما اإلنسان یقرر فیھا

 .  داخلى سجن فى مستعبد وتجعلھ اإلنسان تقود ومشاعر أفكار مجموعة

ختیار تشكیل بل یستطیع إفقط ومن ھنا الفرد لیس سجین العوامل الوراثیة والبیئة 

، فالوراثة تعطینا ة على اإلختیار الدائم فى كل شئبیئة سویة وإستخدام القوة الداخلی

ة شخصیتھ ومن خالل إستعداد لبعض الصفات بینما البیئة تعین الفرد على تنمی

یستطیع الفرد تغییر قدراتھ ومھاراتھ من خالل الوعى ختیار الدائم القدرة على اإل

، بین ما یبناسبك وما ال یناسبك،كل أمور الحیاة بین الجید والسئ وحسن األختیار فى

، بین أن تختار التركیز على سفاسف نسخة ردیئة من أحدبین أن تكون أنت ولیس 

، ابیة البنائةجیدة اإلیجأو العالقات ال یئةأو معالى األمور، بین العالقات الس األمور

، اإلنسان لیس ولید البیئة والظروف :بنیجامین دیزرائیلبین العمل والخمول، یقول 

یمكن أن یقف أمام إرادة اإلنسان التى  بل الظروف من صنع اإلنسان وال شئ

  تفرض وجودھا حتى على ھدفھا المحدد.

حیاتنا لألفضل مھما  التى نستطیع من خاللھ تغیر للجمیع هللا منحھالشىء الذى 

السعادة والتعاسة إختیار،  ختیارقوة اإلیا بھا ھى ینات أو البیئة التى نحكانت الج

یار، النجاح والفشل إختیار، العمل ختالقوة والضعف إختیار، السلبیة واإلیجابیة إ

العالقات اإلیجابیة أو  ،للدخول الجنة إختیار، الجسم الرشیق أو السمین إختیار

 تحقیق، فرد أو تابع یقلد األخرین إختیارن یكون اإلنسان متإختیار، أالسلبیة 
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ختیار بین العمل وبشكل یومى لدینا اإل ، دائماً األھداف أو التنازل عنھا إختیار

والكسل بین التخطیط والتواكل بین التفكر والسطحیة بین البحث واإلستجابة لقناعات 

كراھیة بین العطاء واألخذ الحب وال المجتمع بین الغذاء الصحى والغیر صحى بین

نجاز والتراخى بین الغضب والسالم بین اإلیجابیة والسلبیة الكثیر من أمورنا بین اإل

م إتخاذ قرارات تشكل ختیار ثا من خالل إستخدام قوة اإلفى الحیاة نستطیع تغییرھ

 العمل على نفسى أجبر لماذا ؟إیجابى أكون لماذا تساؤل یثار وھنا، حیاة مختلفة

 والعادات والمھام التكالیف بعض على اإلنضباط على نفسى أجبر لماذا ؟الجاد

 ونصبح الدنیا فى لنسعدنافعة  لكى نحقق ذواتنا ونترك بصمة ذلك نحتاج ؟النافعة

  .اآلخرة فى ونسعد ونعمر ونغیر أفضل

  التوصیات العملیة التى تساعدنا بإذن هللا على إستخدام قوة الخیار؟ما ھى 

 بین یدیك مع كسر البرمجة التى بمعنى إجعل الخیار دائماً  :نمى عضلة اإلختیار -١

، إجعل خیاراتك إیجابیة على قدر ما تستطیع ومع تجعلنا نتصرف بتلقائیة دون خیار

رة وتعیش حیاة من خالل التدریب ستتصاعد فى خیاراتك ومن ھنا تجد النتائج بعد فت

 تنا .خیارك أنت، لذلك نحن نتاج خیارا

ن األمور تحت سیطرة عندما نختار بعمل ما نرید نعلم أ :التوقف عن الشكوى -٢

، لذلك لنتوقف عن سرطان المشاعر س مرتبطة بالبیئة والناس والظروفاتنا ولیدإر

اتنا فى الحیاة ختیارد القصص الحزینة ونتحمل مسئولیة إوإستخدام الشكوى وسر

  نھا ھى السبب فى ھذه النتائج.أل

للصحة النفسیة وللشخصیة  تحمل المسؤلیة مؤشر :تحمل مسئولیة حیاتنا -٣

، لذلك عندما نتحمل مسئولیة خیاراتنا ننضج ونكتسب الخبرة ونستمر فى الناضجة

جعلنا نحسن من حیاتنا بشكل یومى، المحاولة ونمتلك الحماس والدوافع التى ت

یجابیة لكى یكون أفضل بل ل ال ینتظر العائلة أو الدولة أو البیئة تصبح إالمسئو

 یختار ثم یتخذ القرار ئم یتحمل مسئولیة خیاراتھ من ھنا تتحسن جودة حیاتھ.
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 المحطة السادسة                        

  
 تقدیر الذات

 

 

   

  

 

جوھر الشخصیة ھو تقدیر الذات ویعنى مقدار حب المرء لنفسھ وما  «

 »لحظة یشعر بھ من أھمیة وقیمة تجاه نفسھ فى أى 

   يتریسبریان                                                             
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 فھى الفرد لدى اإلیجابى بالوجدان الخاصة الموضوعات أھم من الذات تقدیر یعد

 التقییم یعنى :الذاتى فالتقدیر الذاتیة بالقیمة والشعور والعطاء اإلنجاز على تساعده

 قیمة ذو نفسك تعتبر أن ببساطة ،إیجاباً  أو سلباً  لنفسك تعطیھا التى القیمة أو والحكم

 التعلیم مستوى عن النظر بغض ھى كما وتتقبلھا ذاتك تحترم أن الحیاة فى وأھمیة

 مشاعر لھا تواجھ أو ذاتك تحتقر ال الوظیفة أو النسب أو الحسب أو المال أو

لتغییر فعندما نفعل ذلك نفقد الثقة بأنفسنا نفتقد القدرة على تحقیق ا ،والدونیة الرفض

 إحتقار بدون وأھمیة قیمة عطیھان نعلینا أ بل حترام الالزمألننا ال نعطى ألنفسنا اإل

 اآلخرین.  إحتقار أو ألنفسنا

 األسبوع فى تبدأ الذات لتقدیر األولیة المشاعر بأن النفس المع :كریستوفر یشیر

 الذات تقدیر یكون الفرد لدى إیجابیة إتجاھات تتكون وعندما الوالدة بعد السادس

، تشیر منخفض الذات تقدیر یكون الفرد لدى سلبیة إتجاھات تتكون وعندما مرتفع

یقللون من قیمھ ذواتھم ومن ھنا % من الناس ٩٥بعض الدراسات األخرى بأن 

یدفعون الثمن فى الحیاة تعتقدون أن األخرون أفضل منھم بجانب الشعور بالدونیة 

أنفسھم ال یستطیعون تحقیق أھدافھم وال یستطعیون  نوتحقیر الذات، ومن ھنا یرو

 القدرة على التغییر أو التعمیر والتأثیر فى الحیاة.

كتاباتھ أربعة أنماط من الناس لكیفیة تقیم نفسھ بناء على  :راینر مارتنز ویشیر

 واآلخرین. 

ھو الذى ال یقدر ذاتھ وال یقدر األخرین، ال یعطى قیمة وإحترام لنفسھ  :النمط األول

 أنا لست جید واألخرون لیسوا جیدون. وال لألخرین،

فى   ھحترام لنفسخرین، یعطى قیمة وإھو الذى یقدر ذاتھ وال یقدر األ :النمط الثانى

 ، أنا جید بینما األخرون لیسوا جیدون.حین ال یقدر یحترم األخرین

حترام إیجابى ھو الذى ال یقدر ذاتھ ویقدر األخرین، ال یعطى قیمة وإ :النمط الثالث

 ، أنا لست جید  بینما األخرون جیدون.فسھ  فى حین یقدر ویحترم األخرینلن
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جابى لنفسھ حترام إیرین، یعطى قیمة وإھو الذى یقدر ذاتھ ویقدر األخ :الرابعالنمط 

 ، أنا جید واألخرون جیدون. ویقدر ویحترم األخرین

من ھنا نحتاج إلى تقدیر ذاتى إیجابى ألنفسنا نحترمھا ونختار لھا أفضل الكلمات 

األخرین  یضاً ر أن نقدالسلوكیات والقناعات وإعطاھا قیمة وأھمیة بدون شروط وأو

، من ر أو غرور أو أن نرى أنفسنا أفضلوأھمیة دون كب ئھم قیمةونحترمھم وإعطا

 .الرضا عن النفس والشعور بالكفاءة ھنا نصل إلى

 وضع بدون موضوعیة بطریقة ذاتك على تحكم یجعلك اإلیجابى الذاتى التقدیر

 عملك فى وحقوقك مطالبك عن تعبر أن الحیاة فى بقیمتك تشعر حتى عالیة معاییر

 الناس من ئةابالم٩٥ بأن الدراسات بعض تشیر القارئ عزیزى وعائلتك وعالقاتك

 اآلخرون أن یعتقدون ألنھم الحیاة فى الثمن یدفعون ھنا ومن ذواتھم قیمة من یقللون

 اإلحترام یستحقون ال بأنھم أنفسھم ویرون ذواتھم یحتقرون وألنھم منھم أفضل

 على ینعكس مرتفع الذات تقدیر یكون فعندما ،الماضى بإنتكاسات وینشغلون

ونحیا اإلیجابیة  لنا اآلخرین ونظرة ألنفسنا ونظرتنا وشعورنا وأفعالنا سلوكیاتنا

  بسجیة.

 ؟الذات تقدیر تنمیة على هللا ذنإب تساعدنا التى العملیة التوصیات ھى ما اآلن

  .داخلنا  فى القواعد ھذه ترسیخ -١

وإحترامك  قیمتك من تقلل فال مطلقة حقائق لیست فیك اآلخرین أراء أن إعلم -

 .المتكلم صفة فالكالملنفسك 

 ھافصحح خاطئة معتقدات عن ناشئة ذاتك إتجاه السلبیة ومشاعرك أفكارك نأ إعلم -

 .معتقداتك مستمر بشكل

 خارجیة شروط أى أو عالقات أو شھادات أو بالمال مرتبطة لیست قیمتك أن إعلم -

  .اآلخرین من أكبر أیضاً  تراھا وال ذاتك تستنقص ال
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 أو إجتماعیة أو عقلیة صفات كانت سواء :نفسك عن إیجابیة صفات عشر أكتب-٢

 الحسابیة والقدرة والتحلیل القویة والذاكرة والمالحظة الذكاء مثل جسدیة أو إنفعالیة

 كما ذاتك تقبل ذلك بعد والوسامة والجمال والتسامح واإلحسان واإلیثار الود وصفة

 وعرف والود الحب مشاعر لذاتك وجھ وقدراتك وشكلك وأخطائك بعیوبك ھى

 من أصحابھ یلقب وسلم وعلیھ هللا صلى النبى كان ،اإلیجابیات خالل من نفسك

 یؤثر اللقب ھذا وكان هللا وأسد هللا سیف مثل قوتھم ونقاط اإلیجابیة الصفات خالل

 .اإلیجابیات خالل من نفسك فعرف الصحابة نفوس فى

 والالشخصیة  ناحقوق خرینآلا من طلبن أن تعلمن بمعنى :مطالبك عن عبر-٣

 غیر خرینآلا مطالب تكون عندما) ال( قول تعلم یفھموك أن خرینآلا من تنتظر

 كنت إذا تریدھا التى باألشیاء أصدقائك بلغ العمل فى مطالبك عن عبر لك، مناسبة

 ترید كنت إذا الناس، بلغ نزعاجإلا عدم ترید كنت إذا الناس، بلغ حترامإلا ترید

 .مطالبك عن تعبر أن المھم الناس بلغ الخصوصیة

 بوقتك ساعد بكلمة، ساعد مھمة، الخطوة ھذه بسیط: بشئ ولو خرینآلا ساعد -٤

 .تتقنھ عمل بأى غیرك مساعدة على نفسك درب بمجھودك ساعد

 نفسك ودرب تكتسبھا أن ترید معینة مھارة على ركز فترة: كل مھاراتك نمى -٥

 إحترام وستجد لك خرینآلا ونظرة ذاتك إتجاه نظرتك تغیر أنت الطریقة بھذه علیھا

 أو بعملك خاصة مھارات أو الحیاتیة مھاراتك نمى خرین،آلا ومن نفسك من

 .إداریة مھارات

  والعیوب خطاءألا كانت مھما ذاتك تقبل شروط بدون لنفسك قیمة إعطى أخیراً 

ال تتضع فروض لكى تتقبل ذاتك فأنت كائن مؤمن حى  أدائك جید أو سیئ مھما كان

 إختر لنفسك والقبول الحب مشاعر وجھثم  فرید من ھنا تغذى شعورك بالسعادة،

 خرین،آلا من أفضل نفسك ترى أو ذاتك تحتقر ال لنفسك، فعالألوا الكلمات أفضل

 ."نفسھ أحدكم یحقرن ال":  وسلم علیھ هللا صلى النبى فیقول

   

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

- ٤٣ - 

 

 
 

 
 المحطة السابعة              

 الحماس

  

 
سر العبقریة ھو أن تحمل روح الطفولة إلى الشیخوخة ما یعنى عدم « 

 »ًا بدً أفقدان الحماس 

 فكتور ھوجو                                                                    
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 اإلیجابیة على لإلستمرار علماء النفس عند مھم مقیاس الفرد حماس درجة یعد 

 معنویة قوة ھو بل شكل أو حجم لھ لیس فالحماس ،واإلنجاز الصالحة واألعمال

 واألعمال المھام إنجاز من ویتمكن بحیویة قدراتھ یستخدم حتى اإلنسان إلیھا یحتاج

 بجانب ،م الخمول والضعف والكسل واإلحباطتقاو ، الحماس قوةسریعة بطریقة

 ھنا من نحو إستمرار الحماس یضاً أ ھام مؤشر الجسدیة اإلنسان طاقة مستوى

 األعمال فى المواصلة نستطیع لن فبدونھا ھام أمر منتظم بشكل طاقتنا تعزیز

 وبالتالى ،الجسدیة الطاقة من عالى مستوى إلى تحتاج ألنھا الكبیرة واإلنجازات

 زاد كلما الجسدیة طاقتنا تحسنت وكلما وطاقتھ الجسد بحیویة البشریة النفس تتأثر

 تعزیز فى فاإلستثمار الذات عن ورضا ونشاط حیویة أكثر ونصبح وعملنا إنتاجنا

 واإلستمتاع األعمال إنجاز على قادرین ونكون طاقتنا إرتفاع على یساعد صحتنا

لھا أھمیة ھائل  البدنیة الصحة لذلك ،اس مرتبط بالنفس والجسد معاً ، فالحمبالحیاة

 إلى یھدف حیاة نمط وتساعدنا على الخمول والكسل وضعف الھمةنحو طرد 

  ."حق علیك لبدنك إن"  حدیث فى نبویة إشارة وھنا ،والرفاھیة بالحیاة اإلستمتاع
 فوائد الحماس:

 .الحیاة تحدیات مع متفاعل الفرد یجعل -١

 .األھداف تحقیق نحو المواجھة محب الفرد یجعل -٢

 .الیوم مدار على مستمر وقود الفرد یعطى -٣

 .محدود غیر حماس یمتلك أنھ بمجرد كبیر نجاح تحقیق من اإلنسان یمكن -٤

 ونحو ذاتھ نحو المستمر السلبى التفكیر فى یدخل حماس لدیھ لیس الذى الفرد أما

 والضیاع والخوف اإلحباط یحدث ھنا ومن ،عام بشكل الحیاة ونحو أعمالھ

  .، والخمولالفرص وضیاع واإلكتئاب والتعب والوحدة والشكوى والتسویف

 الحماس؟ یأتى أین من اآلن

  .الفرد یمتلكھا التى العلیا القیم من یأتى ·
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  .الفرد بداخل التى الواضحة النیة من یأتى ·

 .رؤیة تحقیق نحو الفرد ودافع إعتقاد من یأتى ·

 .یأتى من جسد شیق حیوى ·

 :الحماس أنواع إبراھیم الفقى فى محاضرة إلى یشیر

 واألعمال للعبادات نتیجة النفس فى ینشأ الذى الحماس ھو :الروحانى الحماس -١

 من النوع لھذا الدائم المصدر ھى الروحانیة والقوة هللا إلى اإلنسان بھا یتقرب التى

 عمال مستمر.أقرب إلى هللا تجد حماسة نحو األ ، لذلك كلما كان الفردالحماس

 الفرد ذھن على تصیطر التى القویة األفكار إنتاج فى ویتمثل :الذھنى الحماس -٢

یة ، فكرة إیجابیة قوما شئ إلى یصل لكى ویخطط رغبة ویمتلك قرار یتخذ لكى

 یام وأسابیع حتى یحققھا.واحده قد تدفع صاحبھا أ

 إتجاه الحب عاطفة من وینبع الحماس أنواع أقوى من وھو: العاطفى الحماس -٣

 من حولھ من كل مع والسلیم الصحى التفاعل على تساعده بقوة الفرد ودزوی اآلخر

 ینتج  )األداء قمة( كتاب فى ر:زیجال زیج الكاتب فیقول وأعمال، وعالقات أشخاص

 العقبات من العدید تخطى من تمكننا القوة ھذه تسخیر تم إذا ھائلة قوة الحماس عن

  .واقعیاً  شیئاً  السعادة یجعل التلقائى والحماس تقاوم ال قوة فھو

 الحماس؟ تنمیة على هللا بإذن تساعدك التى العملیة التوصیات ماھى

 واألعمال بالمھام بإستمرار الذھن إنشغال بمعنى: إنجازه ترید ما على التركیز -١

، إسحب نفسك بھدوء نحو التركیز التام على ما ترید الیوم خالل ھازإنجا ترید التى

 المستمر.إنجازه وستجد شعلة الحماس تمدك بالقود 

 فى توازنك على تحافظ أن یجببمعنى  :مظھرك فى واضحاً  الحماس إجعل -٢

 ذراعیك حرك والكسل الترخى تجنب أسرع وبشكل بحماس التكلم خالل من الحیاة

، تصنع الحماس فى البدایة من خالل حركات جسدك وحماس بقوة تنفس المشى أثناء

  حتى تتأثر النفس ویصبح الحماس شعلة مستمرة.
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 البؤس حالة من تخلص وسھل بسط بل األمور تعقد ال بمعنى :دائماً  مبتھجاً  كن -٣ 

 أمور تعقد فال فقط اآلخرین من التعاطف خاللھا من تجنى بل شئ تعالج ال ألنھا

 .بشكوى اآلخرین مع والكالم سلبیة بطریقة نفسك مع بالكالم حیاتك

 ھذه على نؤكد ھنا ومن الجسمانیة الطاقة لتولید الخطوات أھم من وھو :التنفس -٤

 منھا یتكون التى الخالیا صحة مستوى على تكون جسدنا صحة مستوى أن المعلومة

 بأن نعى أن علینا وھنا التنفس، عملیة أثناء فقط الرئتین ثلث یستخدم معظمنا الجسد،

 الیوم خالل طاقتنا ویجعل فعالة بطریقة الجسم أجھزة ینظف سلیمة بطریقة التنفس

 علم فى نوبل جائزة( على الحاصل ووبر دكتور یشیر مبالغة، بدون تتضاعف

 حیاتنا ونوعیة سلیمة صحیة خالیا لتكوین ضرورى األكسجین أن )الخالیا وظائف

 األكسجین من كمیة بأقصى الجسم بإمداد علینا ھنا من جسدنا، خالیا نوعیة تحددھا

 الھواء تستنشق أن ھو السلیم للتنفس یومیة فترة تحدید ،الطاقة من كبیرة كمیة لتولید

 )دات(خمس ع فى األنف من الھواء أخرج ثم )عدات(خمس  مدة فى األنف من

 عملیة أن من تتأكد حتى التنفس عملیة أثناء یتحرك الحاجز الحجاب أن الحظ

 والحظ سلیمة بطریقة تنفس، وھكذا )عدات ثمانى( إلى ودز ثم عمیقة، التنفس

 كیلو ٢( من أقل یزن المخ ھامة معلومة وھنا ،الجسدیة طاقتك مستوى إرتفاع

 من%٢٠ یستھلك المخ ولكن للجسد الكلى الوزن من% ٣ أو١ بین ما ویمثل )جرام

 .الداخلیة األجھزة جمیع وینشط بطاقة یمدك الذى الجسم إلى الداخل األكسجین

 أو السباحة أو المشى أو الجرى :مثل أسبوعى برنامج عمل :الریاضة ممارسة -٥

 عزیزى لك، مناسبة ریاضة أو بالحبل القفز أو األسكواش أو الدرجات ركوب

 إلى الدم تدفق وزیادة اإلدراك ووظائف العصبى الجھاز تعزز الریاضة القارئ

 أو النفسى العالج عن فاعلیة یقل ال بالریاضة والعالج باألكسجین ئالمل الدماغ

 القلب تجعل ریاضة أى ممارسة إلى نحتاج فنحن المعلومة، لھذه إنتبھ لذلك الدوائى

 األقل على نحتاج ھنا ومن الدقیقة فى نبضة ١٢٠ من یقرب لما النبض فى یستمر

 بجانب لجسدنا وقایة ھنا ومن الریاضة، ممارسة من أسبوعیاً  مرات ثالث دقیقة٢٠

 . طاقتھ بإرتفاع الجسد نمد
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 ألف٦٠٠ ویضخ عام كل مرة ملیون٣٦ المتوسط فى ینبض القلب أن :تعلم ھل 

 كل الدمویة والشعیرات واألوعیة الشرایین من میل ألف٦٠ عبر الدم من جالون

 على القدرة فى زیادة بجانب والتوتر القلق ھرمونات تقلیل الریاضة فوائد ومن عام،

 الطاقة فإن مرن جسدك یكون عندما بالتحسن، العام والشعور والصبر التحمل

 والمتعة الفوائد ستكون الریاضة تمارس أن وبمجرد تامة بحریة ستتدفق والحیویة

 .إیجابى إدمان ولكن مدمنا وستصبح

 بجانب الجسدیة لطاقتنا متوازن یكون عندما جداً  مھم الغذاء :الصحى الغذاء -٦

 الدراسات بعض وتشیر السمنة مثل األمراض أخطر تسبب التى بشراھة األكل عادة

 األمراض من كانت والسمنة إنسان ملیون ٥٠٠ العالم حول بالسمنة المصابین أن

 السموم عن البعد أوالً  ،بعنایة الغذاء إختیار نحتاج لذلك العشرین، القرن قبل النادرة

) والمخبوزات الدقیق -المعالج السكر -الملح( اإلنسان لصحة مدمرة فإنھا البیضاء

 فاكھة ،خضروات :مثل أفضل صحى ببدیل ذلك كل ونستبدل الكوال، بجانب

 یمدك الذى الصحى األكل بین بیدك دائماً  والخیار ،أعشاب ،مشروبات ،مكسرات

 البحث أو للنفس مقاومة بدون وتلقائیة، سجیة الصحى الغذاء جعلون السلیمة بالطاقة

 بما الصحى الغذاء على وحافظ المثالى وزنك على تعرف ،المستمرة الطعام لذة عن

 .یناسبك

 بعض تشیر ،طاقتنا لتعزیز سحریة وصفة كبیرة بكمیات المیاه شرب :المیاه -٧

 الماء نقص بسبب الجسم من إستغاثة صرخة ھى األمراض من الكثیر أن الدراسات

 التوازن قتحقی عن المسئول ھو الماء المیاه، شرب خالل من فقط المعالجة ویمكن

 العطش حاسة لدیھم یكون الناس من% ٣٧ أن :تعلم ھل الجسم، وظائف وتنظیم

 یدل بالعطش الشعور بینما نشرب، لكى بالعطش الشعور على نعتمد فال ضعیفة

 على لذلك ماء، الجسم من% ٨٠ أن :تعلم ھل الجفاف، لحالة وصل الفرد أن على

 وسترى المعتدل، الطقس فى فترات على ماء لتر ٢ شرب على وتعود تدرب األقل

 .والعقلیة الجسدیة طاقتك فى تعزیز بنفسك
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 من ھائل كم منا تسلب مدمرة وصفة :السلبیة والمشاعر األفكارتوقف عن  -٨

 من فقط دقائق ٥ بأن العلماء أحد من سمعت الیوم، مر على شعور دون الطاقة

 لمدة المناعة جھاز تعطیل على قادرة والغضب بالغیظ ةالملیئ السلبیة المشاعر

 من الكثیر تسلل بجانب والذھنیة الجسدیة طاقتنا ونستھلك نفقد ھنا ومن ساعات٦

 .المدمرة والمشاعر بالتفكیر اإلستمرار من حذر، فإاألمراض
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 المحطة الثامنة

  
 القرارات

 

 

 

 »المصیر فى لحظة القرار یتشكل « 

 أنتونى روبنز                                 
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التى تحول حیاتك من سلبیة عشوائیة إلى یعد القرار فى الحیاة من أھم األمور 

تساعد  ،أھمیة إتخاذ القرار الجید تجعل الفرد یستغل الفرص فى الحیاة ،إیجابیة فعالة

نتقام قرار فالغضب قرار والتسامح إلفالسعادة قرار وا ،فى رسم مستقبل إیجابى

یجابیة أن إلقرار حتى الالمباالة ھى إتخاذ قرار فى حد ذاتھ فمن أھم الخطوات ا

 تمارس وتدرب نفسك على إتخاذ القرار الفعال.

 ماھو تعریف القرار؟

القرار ھو عملیة إختیار من بدائل لتحقیق غرض أو ھدف معین فلقد أعطى هللا 

ختیار فھو یتصرف بمطلق اإلرادة الخاصة ولكن عملیة إلنسان القدرة على اإلا

إتخاذ القرار تحتاج إلى قدر كبیر من الجراءة والمغامرة فى بعض الحاالت 

، نسانإلداث نقلة إیجابیة فى حیاة افالقرارات الباردة أو الروتینیة ال تؤدى إلى إح

خبرة الشخصیة، وھناك من الناس فھناك من الناس من یتخذ القرارات معتمد على ال

وھناك من الناس  ،من یقلد قرارات اآلخرین فى حل المشكالت التى ال تناسبھ إطالقاً 

رات من یتخذ قرارات عن طریق المحاولة والخطأ، وھناك من ااناس من یتخذ قرا

بأن  )فوق القمة(فى كتاب  :زیج زیجلر یقول، حسب إنحیاذه ومشاعره ورغباتھ

لتزام ھو إلوا ،نكرره بإنتظام ونعززه بالتشجیع والتدریب یصبح إلتزاماً  القرار الذى

  .لإلنجاز وللحریة فى نھایة المطافالطریق المباشر 

ام إذا كان نابع یألنسان فى شأن مصیره ال تنقضھ اإلفتعلم أن القرار الذى یتخذه ا

 ،راربعض المفاھیم الخاطئة لدى بعض الناس المرتبطة بالقمن إرادة وإیمان، 

اإلیمان بمبدأ الصدفة وھناك من یؤمن بمبدأ الحظ وھناك من یفھم القضاء والقدر 

فإنتبھ بأن بطریقة إجباریة ال خیار لھ فیھا،  بمعنى أن األمور تحدث ،بطریقة سلبیة

ھو لحظة إستعداد زائد فرصة فال یوجد حظ فى الحیاة دون قرار الحظ تعریفھ: 

إستعداد وحركة فعلیك و سعى اند من ھم فى حالةإعلم أن الحظ یس ،وعمل وإلتزام

قرار ستمرار فى حالة الالإلمن ا أن تتخذ القرار بأن تحدث تغییر فى حیاتك بدالً 

یام  ألفكل عالم أو مفكر أو مبدع أو بطل أو صاحب إنجاز بدأ بقرار ما فى یوم من ا
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مل وترك قرار قاطع للع ،تخذ قرار قاطع بالمسؤلیة فى الحیاةنفنحن نحتاج أن 

وترك السلبیة  قرار قاطع لإلیجابیة ،عة وترك الترددقرار قاطع للشجا ،الشكوى

من التفكیر التبریرى، وھنا یقول  الخالق بدالً قرار قاطع للرجوع إلى  ،والعشوائیة

 .برة تأتى من إتخاذ القرات السیئةالقرارات الجیدة تأتى من الخبرة والخ :مارك توین

 التى تساعدنا بإذن هللا فى إتخاذ قرارات واضحة وفعالة؟ التوصیاتما ھى 

خذ فیھا قرار معین بعد ذلك علیك المشكلة التى نرید أن نت بمعنى :تحدید الحالة -١

یوجد أكثر من قرار لحل مشكلة أو  ن تعى وتدرك بتوسیع خیاراتك فى الحیاة فغالباً أ

فھناك أشخاص یعتقدون أنھم ال یمتلكوا إال خیار واحد فقط رغم  ،لتغییر وضع معین

 أن ھناك مئات الخیارات والقرارات فإذا كنت تعتقد ذلك ستحصل على ذلك.

المشكلة من جمیع أبعادھا ثم جمع العلومات وإستشارة بمعنى  :التفكیر فى الحالة -٢

لمعلومات والبدائل فالقرار المنطقى ھو الذى یكون مبنى على ا ،من لدیھ معرفة

  ولیس التجارب الشخصیة أو المشاعر.

متاحة حتماالت بعد جمع المعلومات أو الحلول البمعنى تحدید اإل :وضع الحلول -٣

اإلحتماالت ال نضع قیود نجمع فقط، وبعد ، وفى وضع لنا لكى نعالج مشكلة لدنیا

 ذلك تقیم ھذه الحلول .

التفكیر فى الحلول المتاحة بالنسبة لك والتى یمكنك بمعنى  :إختیار أفضل الحلول -٣

إستخدامھا فى حل ھذه المشكلة فلكى نتخذ القرار الصحیح البد من وجود بدائل 

وخیارات وجمع الحلول التى نختار منھا وبعد ذلك تقییم البدائل المختلفة عن طریق 

 معرفة فوائد كل بدیل وإحتمال حدوثھ ثم إختیار البدیل المناسب.

ینقل الفرد الحل الذى تم  معنىب :تنفیذ القرار المناسب فى التوقیت المناسب  -٥

ائج ثم التعدیل من فترة إلى تبع النتائج ثم تقییم النتإلى أرض الواقع وی إختیاره

والتقیم یجعلنا نغیر القرار إذ تطلب األمر المھم وضع القرار موضع التنفیذ  ،أخرى

 لنتحقق من نتائجھ. 
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یجابیة بشكل یومى لتحقق نتائج فى حیاتك فتحقیق إلمارس إتخاذ القرارات ا أخیراً 

النتائج یكون بسبب قرارات صائبة والقرارات الصائبة نتیجة للقرارات الخاطئة فى 

 الماضى فمارس إتخاذ القرار.
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 المحطة التاسعة 
  

 العادات 
 
  
  

 »عادة نحن ما نكرر فعلھ لذا فالتفوق لیس فعال بل « 

 أرسطو                                                    
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ائیة نحو ممارسة اإلیجابیة بتلق نفسناتعد نوعیة عادات الفرد الیومیة مقیاس ھام ال 

عبارة عن كتلة بأن حیاتنا كلھا  :ولیم جمیسیشیر  ،وعفویة دون مقاومة أو معاناة

من العادات التى من خاللھا نصل إلى اإلنجازات الكبیرة والشخصیة المتوازنة 

قة مع معتقداتنا والعالقات الطیبة والرضى عن الذات فعندما تكون العادات متواف

ھى سلوك یتم تكراره بطریقة أتوماتیكیة وتلقائیة  العادة ببساطة:، نشعر باإلنسجام

قدر من التفكیر والجھد ومن ھنا یتحول السلوك مع التكرار  فى أحوال معینة وبأقل

إلى عادة والعادات مع اإلستمراریة تحدد مستوى صحتنا الجسدیة أو النفسیة أو 

تنا الیومیة سلبیة من ھنا نحصد نتائج افعندما تكون معظم عاد اإلجتماعیة أو الدینیة،

اداتنا إیجابیة نحصد ون عوخیمة ونشعر بعدم الرضا عن الذات والحیاة وعندما تك

  .نتائج مرضیة

 ؟لسلبیة وتكوین العادات اإلیجابیةن العادات ایالفرق بین تكو ھنا یثار تساؤل ما

ال تحتاج إلى إرادة لكى نفعلھا فنحن نمارسھا بتلقائیة بل نحتاج إلى  :العادة السلبیة

یتوقف عن التدخین ، ومثال على ذلك: الذى یرید أن اومھا ونتوقف عنھاإرادة لكى نق

سوف یجد أنھ یدخن دون إحتیاج إلى إرادة ولكن حتى یتوقف ویبتعد عن ھذه العادة 

تكوین بینما صعبة فى یحتاج إلى إرادة وعزیمة قویة، لذلك العادة السلبیة سھلة ال

تحتاج إلى إرادة لكى نفعلھا ونستمر علیھا  :العادة اإلیجابیة بینماالتخلص منھا، 

عندما نتوقف عن الممارسة رید التوقف عنھا ال نحتاج إلى إرادة فقط ولكن عندما ن

: الذى یرید اإللتزام على الصالة یحتاج إلى إرادة قویة على ذلك مثالستتالشى، 

لكى یصلى ویلتزم بشكل یومى على الصالة ولكن إذا أراد التوقف عن الصالة ال 

 یحتاج إلى إرادة فقط سیتوقف عن الصالة.

غذائى وحركة وتعامل لذلك جودة صحتنا مرتبطة بنوعیة العادات من طعام ونظام 

على العبادات القلبیة  ، وجودة عالقتنا مع هللا مرتبطة باإللتزامجید مع الجسد

، وجودة صحتنا النفسیة مرتبطة نوعیة بالعادات العقلیة واإلنفعالیة والسلوكیة

ة عالقاتنا اإلجتماعیة مرتبطة بالعادات والسلوكیة التى نمارسھا بشكل یومى، وجود

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

- ٥٥ - 

 

ة عاداتنا تجعلنا ، وھكذا نوعیتمر علیھا فى التعامل مع اآلخرینالتى نسلكھا ونس

ضع یدك على عجلة قیادة حیاتك وال تنظر  :نابلیون ھیلیقول سعداء أو تعساء، 

وتین یومك لكى تدرك عواقب عاداتك، للخلف علیك بالوعى واإلدراك إلى جمیع ر

 الوعى للعادات المتكررة.لك نحتاج إلى لذ

والعطاء  عندما تكون عادات إیجابیة روحانیة كصالة واإلستغفار والصیام

العادات إلى عالقة روحانیة  ة القرآن ستقودك ھذهوالمساعدة لمن حولك وقرآء

، وعندما تكون عادات إیجابیة صحیة كالریاضة والتنفس الصحیحة والغذاء أفضل

، لعادات إلى حالة جسدیة صحیة أفضلمیاه بكثرة ستقودك ھذه االصحى وشرب ال

وعندما تكون عادات إیجابیة إجتماعیة كاإلبتسامة والمسامحة والمصافحة والكرم 

، وعندما تكون عادات لعادات إلى عالقات إجتماعیة أفضلوالمساندة ستقودك ھذه ا

ئقیة والتعلم الذاتى المستمر إیجابیة كالقراءة ومتابعة العلماء ومشاھدة األفالم الوثا

 ستقودك ھذه العادات إلى مستوى من الوعى والثقافة والعلم.

ادات إیجابیة فى على تكوین ع ذن هللات العلمیة التى تساعدنا بإما ھى التوصیا

 مارس الحیاة اإلیجابیة بسجیة؟جمیع أبعاد حیاتنا لن

تأملى مع تحدید العادات بمعنى مراقبة عاداتك بشكل واعى : المراقبة واإلنتباه -١

جع یومك وأكتب ما ار ،مارسھا ثم ضع بدیل عادات إیجابیةالسلبیة التى ت

بدال ، إستذلك: إستبدال التدخین بالسواك مثال ،سھ من عادات وتعرف علیھاتمار

، إستبدال ل كثرة الكالم باإلستغفار والذكر، إستبداالمشروبات الغازیة باألعشاب

بطعام  إستبدال الطعام غیر الصحى ،میدیا بالقراءةتصفح على السوشال ال

، عاداتنا تقودنا إلى نتائج إما سلبیة ل الكلمة السلبیة بغیرھا إیجابیةإستبدا صحى،

 أو إیجابیة.

إتخاذ القرار الصادق نحو إستبدال العادات التى تم تحدیدھا ولكى یكون  :القرار -٢

سأكون أقرب إلى  ادات، مثل:نفسك أسباب قویة على تغییر عالقرار قوى أكتب ل

، سأكون أكثر صحة عندما  عندما أكتسب عادات الصالة واإلستغفار والدعاءهللا
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حیح وشرب األعشاب والمشى أكتسب عادات الطعام الصحى والتنفس الص

نھاء المھام لى أو دراستى عندما أكتسب عادات إ، سأكون أفضل فى عمالمستمر

 مجالى وھكذا. مھاراتى ومتابعة، تطویر فى الموعد المناسب

حولك من أقارب وأصدقاء بعاداتك اإلیجابیة  بمعنى عرف من :أخبر من حولك -٣

، بجانب ال یقاومك األخرین فى الرجوع دة حتى تساعد نفسك على اإللتزامالجدی

 إلى عاداتنا القدیمة.

ات كثیرة إبدأ بالممارسة الیومیة بالتدریج بمعنى ال تبدأ فى تحدید عاد :الممارسة -٤

، ومن خالل باإلحباط بل غیر عاداتك بالتدریجمن البدایة حتى ال تصاب 

الممارسة الیومیة تترسخ ھذه العادة وتصبح جزء من روتینك ومن خاللھا 

 تقودك لألفضل.

بمعنى أعطى لنفسك مكافئة أو ھدیة كل فترة حتى تصل بالعادة : فسكشجع ن-٥

یجابیة تقود لكن ھنا ستكون تلقائیة مع عادات إو الجدیدة إلى مرحلة السجیة والتلقائیة

 لحیاة أفضل.
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 المحطة العاشرة            

  
 اإلیجابیة مقومات

 

   

  

 

 

 

 شخصاً ن تكون أأصعب معركة فى الحیاة عندما یدفعك الناس إلى  « 

 »أخر

 ولیم شكسبیر                                                                  
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نقصد بدایة نحو اإلستجابة لإلیجابیات أو السلبیات شخصیة الفرد ھى نقطة ال

بالشخصیة مجموعة سمات وصفات اإلنسان العقلیة والوجدانیة واإلجتماعیة 

والخلقیة والجسمیة التى تمیز شخص عن أخر وخلف ھذه الصفات قیم ومعتقدات 

وتصورات ذھنیة وأفكار ودوافع ومشاعر فھى نظام متكامل ینتج عنھ سلوكیات 

واحد منھم شخصیة مختلفة  لن لكالمتأمل فى واقع حیاة الناس یجد أوأفعال ولكن 

كس ، وعندما نغیر ما بداخلنا ینعكل منھم أسلوبھ فى التعامل مع األشیاءول عن غیره

على خارجنا لذلك شخصیة الفرد ھى نقطة بدایة التغییر، نحو التدریب على 

السلبیات بسبب عدم المقومات التى تحمى الفرد خالل رحلة حیاتھ من الكثیر من 

 اء أو بسبب القصور فى إستخدام ھذه المقومات.شیالوعى ببعض األ

بمعنى ، تحمل المخاطر أمام اآلخرین بمعنى الجھر بما تؤمن بھ :ولالمقوم األ

بكل راء ن أفكار وقناعات وما نؤمن بھ من أالتعبیر عما بداخلنا م القدرة على

، بجانب تحمل المسئولیة والمخاطر من نقد األخرین أو وأمانة وإیجابیةوضوح 

 رفض األخرین أو أقناع األخرین بما نؤمن بھ، وتحمل عواقب ذلك.

نحن نمیل إلى اإلعتقاد بأن األخرین ،  من اآلخرین ریدالمطالبة بما ن: ىالمقوم الثان

حو السلبیة من خالل إحباط یجب أن یقرأوا أفكارنا ولكن ھذه الطریقة تدفعنا ن

بالتحدید  وماذا نرید األخرین بما نریدن نبلغ أنفسنا، لذلك من مقومات اإلیجابیة أ

ة من األخرین لكى یفھموا ما نرید، أو نعتمد ونعلن عن ذلك ، دون إنتظار المبادر

 على الفھم التلقائى منھم.

نصادف مواقف فى  حیاناً أ، وضع حدود فى التعامل مع األخرین المقوم الثالث:

امل ى وضع حدود فى التع، وھنا نحتاج إلتفاعل مع أشخاص عدائیین أو إنتھازین

عاملونا ومن ھنا ن یحتى ال ننخرط مھم فى السلبیة، بجانب أننا نعرفھم كیف نرید أ

، حینما ال نضع حدود م وحفظ مسافة بیننا وبین اآلخرینحترانفتح مسار إلكتساب اإل

  فى كل وقت ویستھلكو طاقتنا دون فائدة. نسمح لألخرین بأن یزعجوننا
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أن تقول ال لآلخرین أمام المھام التى ال بمعنى  ،القدرة على قول (ال) :المقوم الرابع

تریدھا والمفروضة علیك من زمالئك أو األفراد األعلى منزلة منك فبدون ھذه 

القدرة تتھالك علیك المھام التى لست مسئوالً عنھا، وبالتالى تحرم نفسك من الوقت 

یاتك الشخصي، تفتقد أغلب الناس الذى تحتاجھ ألداء المھام األكثر فعالیة فى ح

الشجاعة لقول كلمة(ال) تعلم قول ال أمام محاوالت اآلخرین للتحایل من أجل 

الحصول إلى مصالحھم، ما الذى یحدث إن لم تكن قادر على قول ال، ستجد من 

یستغلك من خالل أسلوب اإلستعطاف أو من خالل أسلوب المدح، تدرب على قول 

ال یجب أن تضیف أنا أسف إذ لم یتطلب الموقف ھذا، قل ال ال بشكل حازم وھادى و

واتبعھا بتفسیر صریح دون الحاجة إلى الشعور بالذنب، قل ال وبعدھا من الممكن 

أن تعطى خیاراً بدیالً مناسباً، تغلم أن تقول ال دون الشعور بالذنب أن تفكر فى 

الناس على  الموضوع ولیس فى الشخص الذى یطلب منك ھذا األمر، ال ترضى

حساب نفسك بقول نعم فى كل شئ ال فى الوقت الغیر مناسب ال عندما تالحظ 

إستغالل اآلخرین لك ال فى األشیاء الخطأ ھذا ھو مبدأ مھم لكى تكون شخصیة 

 حاسمة تدرب على ذلك.

یستجیب الناس فى الغالب  ،كیفیة إعطاء تقییم إیجابى لآلخرین :المقوم الخامس

یقال بھا النقد فقد یكون النقد عقیم وسلبى وقد یكون معین ومدعم  إلى الطریقة التى

یقوم أغلب الناس بتصید أخطاء من حولھم وحین یعبرون عن ذلك یكون عن طریق 

إصدار األحكام السریعة وبالمقابل إن الفرد الذى سیستقبل ھذا النقد قد یقوم بردات 

و التقییم البناء ألى موقف فعل سلبیة وغضب أو یدافع عن نفسھ بعنف، ولكن ما ھ

أو حدث أن یكون بكلمات محددة ولیس بكلمات غامضة وأن یكون التقییم نحو 

السلوكیات ولیس الشخصیات ویكون قائم على رصد األحداث ولیس إصدار األحكام 

على اآلخرین وأن یركز ھذا التقییم على تحسین أداء اآلخرین ولیس التقلیل من 

حل مشكلتھ من ھنا یكون إیجابى فعال فى إعطاء تقییمات شأنھم ویسمح للمتلقى ب

 نافعة لآلخرین تدل على حسم شخصیتك.
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ال یمتلك أغلب الناس قدرة اإلنصات  ،خرینفن اإلنصات لآل :المقوم السادس

الفعالة بل ھو حدث نادر بین البشر نحن ال نستطیع اإلنصات لكل كلمة ینطقھا 

بھار اآلخر أو نحاول نحدد ما بمظھرنا أو نرید إذا كنا مشغولین الشخص اآلخر إ

ما كان یقال  االذى سنقولھ عندما یتوقف الشخص اآلخر عن الكالم أو اإلنشغال إذ

إلنسان نفسھ صحیحاً أو خطأ، اإلنصات لآلخر ھو فعل أولى للحب یعطى فیھ ا

على نفتاح  إلى حاجات وأفكار ومشاعر اآلخرین فدرب نفسك لكالم الفرد اآلخر بإ

اإلنصات ال تفكر أثناء التواصل مع شخص عندما تفعل ذلك یتم تحریف المعلومات 

وإساءة تفسیرھا وھذا یؤدى إلى سوء الفھم واإلحباط والفشل فى التواصل ،نمى 

إبن ع من یتكلم حتى تكون أكثر حسماً، یقول عادات اإلستماع الجید وال تقاط

 .جیداً  فى أمر أنت تعرفھدب أن تنصت إلى شخص یحدثك قمة األ :خلدون

بمعنى التفاعل بین  ،التواصل بالعینین أثناء الكالم مع اآلخرین :لمقوم السابعا

الناس یكون عملیة ذات إتجاھین والكلمات وحدھا مھما كانت دقیقة ال تعطینا المعنى 

كامالً أن ندرك المعانى المقصودة ولھذا السبب نحتاج اإلتصال بالعینین أثناء الكالم، 

إلى قائمة بالنسبة لثالث عوامل فى التواصل مع   ألبرت مھربیانیشیر عالم النفس 

%من التواصل قائم على المعنى الحرفى للكلمات ٧)عوامل كالمیة ١ر وھى (اآلخ

% من التواصل مع اآلخرین قائمة على الطریقة ٣٨)عوامل صوتیة ٢( التى تقال،

)عوامل جسدیة وحركیة ٣( ،عنى نبرة الصوت وقوة الصوت وحدتھالتى قیلت بھا بم

على التفاعالت الشخصیة  % من التواصل لیست لھا عالقة بالكلمات ولكن قائمة٥٥

نى والقوة للكالم والنقاش علینا أن نضع فى وحركات الجسد التى تعطى المع

تنا بشكل أكثر إیجابیة، ن تعیننا فى إبراز شخصیاإلعتبار العوامل التى بإمكانھا أ

علینا بالتدریب على ھذه الخطوات العملیة حتى مثل المظھر والتواصل بالعینین، 

عندما نتدرب على ھذه المقومات نحمى ونصبح أكثر حسماً،  صبح سجیة لدینات

 .أنفسنا بجانب ال تتحطم شخصیتنا بسبب األخرین
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 الحادیة عشرالمحطة 
 

 المبادرة
 

 
 

 »كلل من أكبر أسرار النجاح أن تخوض الحیاة بال « 

 ألبیرت شفایتزر                                                 
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لدى األفراد اإلیجابین فھى سمة وعادة وخلق مھم فقد یكون  تعد المبادرة سمة 

المبادر غیر ذكى وقد یكون غیر موھوب ولكنھ صاحب إرادة ومثابرة وإجتھاد 

نا ھمن و التطبیق والتنفیذ ولیس التنظیر، وتركیز على الفرص المتاحة یتبع فلسفة

لى دائرة النمو والتطور اإلیجابى، إلى الخروج من دائرة األمان والراحة إ نحتاج

علیھ من روتین یومى ن یتحرك الفرد وفق ما إعتاد ونقصد بدائرة األمان أ

التمسك بھذه الدائرة تجعلنا نخشى البحث عن  ،ونشاطات معینة وعالقات معینة

ح اإلنسان یتمسك بھذه ، وھنا مبدأ ھام للتوضیةفرص جدیدة وتعلم خبرات جدید

ل قائم على آلیة تجنب األلم رغم أن القلیل من التوتر واأللم الدائرة ألن العق

أو تحقیق ھدف جدید جدید أو الحصول على فرصة جدیدة  واإلنزعاج فى تعلم شئ

یجتھد ویبحث عن فرص جدیدة ال یمیل  النمو والتطور اإلیجابى، لذلك المبادر یشكل

عملك ولكنك تخشى  فى، قد تكون غیر سعید الراحة واألمان التى أعتاد علیھاإلى 

عالقاتك ولكنك تخشى التعرف  راء اآلخرین قد تكون غیر سعید فىالمبادرة بسبب أ

ى تغییر بیئتك ، قد یكون لدیك أھداف ترید تحقیقھا ولكنك تخشعلى أشخاص جدیدة

ساعدنا على تجاوز كل ذلك، مبادرة تت علیھا التدریب على الوعاداتك التى إعتاد

للكرام فضیلة وھى المبادرة إلى فعل المعروف وإسداء  :بعلى بن أبى طالیقول 

  الصنائع.

 أغبى طالب فى الفیزیاء نیلز بوریط تعرف على قصة حقیقیة وھى قصة للتبس

ھذه القصة فى جامعة بالدنمارك فى إمتحان الفیزیاء وضمن أسئلة ھذا حدثت 

البارومیتر؟ مع اإلمتحان سؤال كالتالى: كیف تحدد إرتفاع ناطحة سحاب بإستخدام 

فاإلجابة الصحیحة لھذا السؤال ومیتر ھو جھاز لقیاس الضغط الجوى، العلم أن البار

بدیھیة وھى قیاس الضغط الجوى على مستوى األرض وقیاس الضغط الجوى على 

ولكن إجابة ھذا الطالب كانت مستفزة توى ناطحة السحاب ثم الفرق بینھم، مس

اه صفر دون إكمال باقى األجوبة ثم أوصى األستاذ األستاذ الفیزیاء لدرجة أنھ أعط

؟ وھى أن یا ترى ماھى إجابة الطالب ھ لعدم قدرتھ المطلقة على النجاح،برسوب

یربط البارومیتر بخیط طویل ثم یدلى من أعلى ناطحة سحاب حتى یلمس األرض 
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اً ثم نقیس طول الخیط وعلى ھذه اإلجابة ذھب الطالب یتظلم إلدارة الجامعة مؤكد

ئة وحسب قوانین الجامعة ُعین خبیر إلعادة التصحیح ائة بالماأن إجابتھ صحیحة م

ثم تحدید لجنة للطالب إلختباره شفوى وفى وقت اإلمتحان طرح الخبیر نفس السؤال 

قال الطالب  سحاب بإستخدام البارومیتر؟ على الطالب، كیف نحدد إرتفاع ناطحة

بما لدیك فأجاب الطالب وقال: یمكن إلقاء  لدى إجابات كثیرة، ثم رد الخبیر أجب

البارومیتر من أعلى الناطحة ثم نقیس الوقت الذى إستغرقھ حتى یصل إلى األرض، 

أما إذا كانت الشمس مشرقة یمكن قیاس طول ظل البارومیتر وطول ظل ناطحة 

السحاب ثم نتعرف على طول الناطحة من قانون التناسب بین الطولین والظلین، أما 

ا أردت تعقید األمور نحسب الضغط الجوى على األرض ثم نحسبھ على مستوى إذ

قال لھ الخبیر إحتفظ بھذه اإلجابة أیھا الفرق بینھم بإستخدام البارومیتر، الناطحة ثم 

 عزیزى القارئ إسم ھذا الطالب ھو نیلز بور، الرجل الطالب وأضمن لك النجاح.

بور  وبل فى الفیزیاء فباألمل إستمر نیلزالوحید الدنماركى الذى حصل على جائزة ن

 حتى صار فیزیائى عالمى من خالل المبادرة بتفكیر خارج الصندوق وتحدى 

 .وإما أن تحییناً  ، علینا بالمبادرة فمعظم التحدیات إما أن تعییناً الصعوبات والمعیقات

  العملیة التى تساعدنا على إكتساب سمة وعادة وخلق المبادرة؟ ماھى التوصیات 

  :كتساب المبادرةة عشر خطوة عملیة وفعالة إلى ثالثإل نابلیون ھیل یشیر

فى الحیاة یعرف ماذا یرید یمتلك خطة  ددلدیھ غرض مح :الشخض المبادر -١

واضحة لما یرید یسعى فى التطبیق والتنفیذ لیحقق ما یرید ینطلق من نطاق قوتھ 

 وشغفھ ومیولھ.

لدیھ إرادة قویة على اإلستمراریة والمواصلة فى التنفیذ بغض  :الشخص المبادر -٢

ستسلم یصنع الفرص النظر عن كم العقبات والتحدیات التى تواجھھ فھو ال ییأس أو ی

كلما أغلق الباب أمامھ یبحث عن طریق آخر فھو قادر على تحویل فكرتھ إلى واقع 

 ملموس.
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لدیھ عادة التحالف العقلى مع األشخاص الذین یساعدونھ  :الشخص المبادر -٣

شخاص المفیدین ویحدث معھم مشاركة ألللوصول إلى ھدفھ الرئیسى یبحث عن ا

 لكى یصل إلى ما یرید.

یستجیب لألحداث بطریقة إیجابیة ال یتبع عادة ردات الفعل  :الشخص المبادر -٤

وقات ألالسلبیة إتجاه المواقف واألحداث سلوكھ العقلى یكون إیجابى فى معظم ا

 وعندما یتواصل مع اآلخرین أیضا.

یقوم بإتخاذ القرارات الصائبة عندما یكون لدیھ الحقائق  :الشخص المبادر -٥

الصحیحة التى یبنى علیھا قراراتھ فھو لدیھ المرونة فى تغییر ھذه القرارات إذا 

 مر لذلك.ألتطلب ا

ؤلیة یتقبل المسؤلیة الكاملة لكل شئ یتواله وال یتخلى عن المس :الشخص المبادر -٦

 .ویغیر خططھ وعاداتھ وأسالیبھستمر مور بشكل خاطئ، یألعندما تسیر ا

لدیھ عادة التركیز بشكل كامل على شئ واحد فقط إذا أراد أن  :الشخص المبادر -٧

 ینجز شئ یركز على ھذا الشئ بكل طاقاتھ وقدراتھ وإمكانیاتھ.

قات البشریة وال یعلم ما ھى الحوافز التى تلھم جمیع الطا :الشخص المبادر -٨

من أجلھ بدون إعطاء ذلك الشخص حافز مناسب  شئیطلب من أى شخص أن یفعل 

  لما فعل.

األشیاء ذات التفاصیل الصغیرة المفیدة  لدیھ حس قوى لمراقبة :الشخص المبادر -٩

 القادرة على تحویل األعمال الصغیرة إلى أعمال عظیمة. 

عد فى المواقف والموضوعات إال إذا أ رائھال یعبر عن أ الشخص المبادر: -١٠

 كى یبدى رأیھ فیھ .  للموضوع جیداً 

 عندما تطرح علیھ سؤال معین یعطیك إجابة مباشرة. الشخص المبادر:  -١١

ال یؤجل أى عمل إلى الغد فھو یعلم أن التأجیل من أھم  الشخص المبادر:  -١٢

 إسباب الفشل.
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كثر مما یتحدث وحین یكون یتبع عادة اإلستماع واإلنصات أ :الشخص المبادر -١٣

 .فید بھ اآلخرین دون تردد أو منفعةی لدیھ شئ
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 المحطة الثانیة عشر 
 

 الشجاعة
  

  

  

  

نھا الصفة التى تضمن باقى الشجاعة أھم الصفات اإلنسانیة أل« 

 »الصفات

 أرسطو                                                                       
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الشجاعة ومتعة مواجھة المخاطر عالمة من عالمات اإلیجابیة ببساطة ال یمكن تعد 

ال  ،ال یمكن أن تكون واثق إن لم تكن شجاعاً  ،أن تكون صادق إن لم تكن شجاعاً 

یمكن أن تتحرى الواقع وتعیشھ إن لم تكن شجاعاً، لذلك عزیزى القارئ الشجاعة 

تأتى أوالً وكل شٍئ آخر یأتى بعدھا، فھى ضبط النفس والثبات عند كل خطر أو 

أثناء مواجھة محنة، الشجاعة فضیلة وصفة ووسط بین طرفین بین الشخص الجبان 

على الفعل من أجل ما ھو نبیل قلب والشخص المتھور، الشجاع ھو الذى یقدم عن 

الشخص الشجاع مستعد دائماً على أن یخاطر، مستعد دائماً على أن یغامر فالنجاح 

یتطلب شجاعة كالم الناس یتطلب شجاعة، الحكمة تتطلب شجاعة، فاسأل نفسك ھل 

 لدیك سمة الشجاعة؟ ھل تواجھ المخاطر والمجھول بشجاعة؟ ھل تمتلك الجراءة فى 

  بل اإلخفاق وتحاول بشجاعة؟                         بشجاعة؟ ھل تتق والتنفیذ التفكیر

ھو ضعیف القدرة على مواجھة  خصائص الشخص الجبان الخائف:ما ھى 

األحداث ھو تابع بطریقة مطلقة لآلخرین فكریاً وعاطفیاً، لدیھ شعور بالعجز 

لجبان ال یجد إال خیمة والدونیة والخوف، ضعیف اإلرادة یمارس الكذب بكثرة، ا

 الكذب لكى یختبأ تحتھا كى یخفى ذاتھ داخلھا، اآلن نتعلم قاعدة أساسیة.

علماء النفس: بأن جمیع أنواع المخاوف ھى مكتسبة ویولد الطفل بنوعین فقط یشیر 

ة، والخوف من السقوط من من أنواع الخوف وھما: الخوف من األصوات العالی

ھى مكتسبة قد تكون بسبب خبرة مخیفة  جمیع المخاوفم أن نتعلھنا ومن أعلى، 

حدثت فى الطفولة أو قد یكون إنطلق لك عن طریق العائلة، أو قد یكون بسبب تربیة 

خاطئة وعنف أسرى، أو یكون بسبب تكوین مفاھیم خاطئة ولكن یوجد خوف 

طبیعى وإیجابى لدى جمیع الناس مثل: الخوف من هللا، أو الخوف الذى یدفع 

  نسان نحو التفوق.اإل

، لقد أخفق فى مواجھة الفشل بشجاعة وقوة نینكولل ھاماإبروھنا ننظر إلى شجاعة 

سنة، ثم خسر فى اإلنتخابات عندما كان ٢١مال الحرة عندما كان عمره فى األع

سنة ٣٤األعمال الحرة عندما كان عمره ، وأخفق مرة أخرى فى سنة٣٢عمره 
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ھیار عصبى عندما كان نسنة، وأصیب باإل٣٥ خطیبتھ عندما كان عمره ،وتوفیت

وخسر  ،سنة٣٨سنة، ثم أخفق فى اإلنتخابات مرة أخرى عندما كان عمره ٣٦عمره 

ستمرار وبالرغم من كل ذلك ومع اإل ،سنة٤٣مرة أخرى إنتخابات الكونجرس فى 

یة، للوالیات المتحدة األمریك بشجاعة على المحاوالت المستمرة أصبح رئیساً 

ال یمكن أن  ،ال یمكن أن نكون صادقین بدون شجاعة ،تدفعنا إلى األمامالشجاعة 

ال  ،نتحرى الواقع ونعیشھ بدون شجاعة نال یمكن أ ،نكون واثقین بدون شجاعة

خر یأتى وكل شئ آ ، لذا الشجاعة تأتى أوالً یمكن أن نحقق أھدافنا بدون شجاعة

 بعدھا. 

  فوائد إكتساب الشجاعة:

  .والمواقف األشیاء راك العالقات بینإد ·

  .الرؤیة الحادة نحو المستقبل ·

 .التعبیر عن األفكار بسھولة  ·

  .قدام والمواجھةاإلعتراف باألخطاء وإكتساب اإل ·

 .الفوز بكثیر من النجاحات ·

  ن هللا على إكتساب فضیلة الشجاعة؟ما التوصیات العلمیة التى تساعدنا بإذ

ینبغى أن نخجل من مخاوفنا بل على  البمعنى  :اإلعتراف بالمخاوف وتقبلھا -١

العكس عندما نكون واضحین مع أنفسنا بشأن المخاوف یسھل علینا تخطیھا، فقد 

یكون الخوف من آراء الناس وقد یكون من مواجھة مواقف معینة، وقد یكون خوف 

من المجھول، وقد یكون خوف من الفشل فتوقف عن إخفاء ما أنت خائف منھ 

بلھا حتى تستطیع إكتساب الشجاعة، حدد ما تخاف منھ وإعترف بمخاوفك وتق

 إعترف بما تخاف منھ، تقبل ما تخاف منھ.

أن ما تقاومھ سوف  :یونج كارلیقول عالم النفس  أخرج مخاوفك إلى الضوء: -٢

األشیاء التى نفشل فى إمتالكھا واإلعتراف بھا أمام أنفسنا نجدھا فى نھایة  ،یستمر
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المطاف فتوقف عن مقاومة مشاعر الخوف وإسمح لھ أن یتواجد ألن المقاومة تجعلھ 

  .یزداد

عندما تفعل ما یخیفك من ھنا تزیل الخوف إقنع نفسك فى : مواجھة المخاوف -٣

الخوف فإذا أردت والعیش فى من اإلستمرار  الداخل أن تعب المواجھة أفضل بكثیر

الشجاعة علیك بالتدریب على المواجھة مع تضخیم مشاعر الشجاعة عرض نفسك 

 بالتدریج نحو مخاوفك.

تدریب العقل عن طریق الخیال والتدریب  :كسر الخوف عن طریق الخیال أوالً  -٤

 ،ین الحقیقة والخیالالذھنى فھناك قاعدة نفسیة تقول بأن الجھاز العصبى ال یفرق ب

بمعنى یتفاعل مع الخیال كما یتفاعل مع الواقع تخیل الموقف الذى یخیفك ودرب 

 .نیاً ومن ھنا أنت تكسر حدة الخوفنفسك علیھ ذھ

مصاحبة الشخصیات الشجاعة بمعنى : الشجاعة من خالل البیئة السلیمة تعلم -٥

الوقت والتدریب تجد  حتى تصبح مقدماً تواجھ الخطر فھى كتدریب العضالت مع

 الشجاعة جزء من شخصیتك مثل جمیع المھارات.
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 الثالثةعشر المحطة
 

 التسامح
 
 

  

  

 

 » الشجعان شیمةالغفران «  

 أندیرا غاندى                            
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وتأكید على تجاوز  یعد التسامح مع الذات واآلخرین مؤشر لإلیجابیة وصفاء الباطن

فضیلة وسمة ومھارة لھا إعتماد قرآنى وتأیید علمى  التسامح، لدى الفرد األنا السلبیة

لتغافل عن أخطاء ھو التجاوز وا التسامحببساطة  ،وأھمیة كبیرة للحالة النفسیة للفرد

إلى التسامح على أنھ إحترام تبادلى بین األفراد  الفالسفةوینظر  وإساءة اآلخرین،

، لذلك جزء أو سلوكیاً  یاً یعبر عنھ الناس لفظألراء وإظھار اللطف واألدب فیما وا

مح نحو الذات واآلخرین حتى نتخطى مشاعر كبیر من العیش بإیجابیة یتطلب التسا

لذھنیة نتصار وكل ذلك سلبى ویستھلك طاقتنا ااإلنتقام والكراھیة والعدوان واإل

  وات.نشغال بالعدوالعاطفیة والجسدیة فى اإل

 المتسامح لدیھ قدرة على التحكم فى إنفعاالتھ. ·

 المتسامح لدیھ إھتمام مستمر فى عالقاتھ مع اآلخرین. ·

  .المتسامح لدیھ تھاون وحلم ورفق ·

 المتسامح یمتلك سالم داخلى وطمأنینة ونوم عمیق. ·

ویشیر علماء النفس على أن التسامح یحمى الفرد من اإلصابة باإلكتئاب بجانب 

التفاؤل وتقبل الذات وإنخفاض العدوانیة وإرتباط التسامح إرتباط إیجابى زیادة 

أشار إلى التسامح الفالسفة وكافة بحسن الحال،  بالرضا عن الحیاة وشعور ذاتى

الدیانات وعلماء النفس وأصبح الیوم من أول العالجات النفسیة التى تساعد على منع 

م فى العالقات األسریة وھو من أعمق حدوث مشاكل مستقبلیة بجانب أنھ لھ دور ھا

ا طاقة مدمرة إتجاه الصفات التى نحتاج إلى التدریب علیھا وإال سنجد أنفسنا لدین

 .مئات األشخاص

 ما ھى أنواع التسامح؟

 یصنف العلماء التسامح إلى عدة أنواع وھى:

وھذا التسامح یكون على المستوى السلوكى فقط بمعنى عندما  :تسامح سطحى -١

یتصرف معك شخص بسوء أنت تسامحھ على المستوى السلوكى بینما فى الداخل 

 .ألفكارتستمر بعض اإلنفعاالت وا
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فقط بینما الشخص  وھذا التسامح یكون من خالل طرف واحد: تسامح أحادى -٢

نتقام والعدوان بجانب ومشاعر اإل بمعنى شخص تجاوز أفكار، األخر ال یسامح

 مشاعر العفو بینما الشخص األخر كما ھو.

تعزیز ثم  إلى اإلعتراف باألخطاء أمام النفس وھو المیل: تسامح مع الذات -٣

النفس عندما تتصرف بطریقة غیر الئقة مع المشاعر اإلیجابیة والتقبل، ومسامحة 

 ویصیب. ن یخطئعتراف بأن كل إنسااإل

وھذا التسامح یحدث معھ تغییر فى اإلدراك واألفكار وتغییر فى  :حقیقى تسامح -٤

الوجدان وتغییر فى السلوك وھنا ینصرف الذھن عن رد اإلساءة ثم یتنازل وھذا من 

ف والرحمة أھم أنواع التسامح ونرید أن ننمى بداخل أنفسنا مع مشاعر التعاط

لطریق إلى الشعور بالسالم دون مبالغة ھو ا التسامحوالحنان لمن یسئ إلینا، 

 والسعادة وسبیلنا إلى الطمأنینة.

   ؟هللا على التدریب على سمة التسامحالتى تساعدنا بإذن  ما ھى التوصیات

ببساطة عندما تقع فى أى موقف  عاالت الشدیدة مثل الحزن والغضب:قبول اإلنف -١ 

تقودك نحو العدوان أو فیھ تصادم مع اآلخرین تقبل جمیع اإلنفعاالت وال تجعلھا 

اإلنتقام إتجاه األخر تسمى ھذه المشاعر الغیر مكتملة بمعنى یكون الفرد فى حالة 

طوارئ من أفكار ومشاعر وإنتقام وعدوان ومن ھنا نحتاج إلى التركیز على 

 الشھیق والزفیر بعمق وھدوء مع تقبل المشاعر دون مقاومتھا.

بمعنى تغییر إدراكك من  ة بالنسبة لك:تغییر إدراكك إتجاه المواقف المسیئ -٢

سلبى إلى إیجابى بمعنى التركیز على رسائل اآلخرین أثناء الغضب وال تركز على 

سلوكیات وردود أفعال سلبیة، ركز على ما خلف السلوك یوجد رسالة تعرف علیھا 

عن صرخة داخلیة  وتتصادم مع من حولك تعاطف مع غضب اآلخرین فھو ناتج

  .من األلم والخوف
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لكى نعیش بسالم ومحبة مع اآلخرین  بناء قصة جدیدة عن الذات واألخرین: -٣

ان الداخلیة قبل أن وبال طاقة إنتقام وعدوان ألنك تؤذى نفسك من خالل حالة الغلی

: أنت تسیر فى الشارع وفجأة وجدت شخص على سبیل المثالتؤذى اآلخرین، 

قویة من خلفك ھنا أنت تمتلئ بمشاعر اإلنتقام والعدوان وعندما أصابك بضربة 

تنظر خلفك تجد أن من ضربك بقوة ھو رجل أعمى ضریر وھنا تتحول طاقة 

 ھو كریھ علف رد أى: ریقول زیج زیجال ،م إلى طاقة إحسان نحو ھذا الرجلاإلنتقا

 .صرخة إستغاثة داخلیة

ھذه اإلستراتیجیة قائمة على أقوى إستراتیجیة علمیة تساعدك على التسامح:  -٤

التفكیر فى الشخص أو التفكیر فى التجربة المؤلمة ثم تخیل نفسك وأنت جالس على 

وأمامك الشخص الذى بینك  رخاء التام عن طریق تنفسات عمیقةكرسى مع اإلست

تة إتجاه ھذا الشخص تكلم وعبر وبینھ نزاع ثم عبر عن مشاعرك وإنفعاالتك المكبو

كما تشاء وقم بتفریغ ما بداخلك من شحنات سلبیة ثم فى النھایة بلغ ھذا الشخص أنك 

مسامح فى هللا وتخلص من الطاقة الداخلیة المدمرة بسبب عدم التسامح من ھنا 

  .لى مستوى األفكار واإلنفعاالتیكون التسامح ع

طاء مع نفس منھا حتى ال نقع فى نفس األخ ادةبمعنى اإلستف :التعلم من التجربة -٥

، لذلك التعلم من التجربة یجعل مشاعرنا تھدأ فى الداخل األشخاص بنفس الطریقة

، مع سرعة اإلستجابة للتغافل والتسامح عدنا على القبول والراحة والسالموھذا یسا

 والغفران.

ت فیھا بطریقة غیر یبدأ التسامح مع النفس على جمیع المواقف التى تصرف أخیراً 

مرضیة ألنك ستتعلم بإستمرار ثم سامح أھلك وأسرتك مھما كانت أفعالھم معك ثم 

سامح أصدقائك سامح الجمیع أخى القارئ وإنطلق فى الحیاة من خالل قوة داخلیة 

 وشفافیة تدرب على ھذه السمة والمھارة والفضیلة.
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 عشر المحطة الرابعة
 

 الطموح 
  

 

 

 

 

 »الغد الطموح ھو إجابات الیوم عن إسئلة « 

 إدغار كایس                                       
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یعد طموح الفرد عالمة نحو اإلیجابیة وعالمة نحو علو الھمة واإلرادة والرغبة فى 

تحقیق اإلنجازات، فالطموح ھو الرؤیة النبیلة التى یسعى الفرد لتحقیقھا فى 

ھنا یأخذ اإلنسان قوة وحماسة ورغبة لكى یصل إلى غایتھ، فالطموح  المستقبل ومن

یعمل على تجدید طاقة الفرد ویجعلھ ینظر إلى عوامل الفالح والنجاح لذلك غرس 

الطموح بداخل أنفسنا وبداخل أبنائنا ومن حولنا یجعل الفرد فى تطور ونمو مستمر، 

إلى متى السكون ؟ نفسكإسأل ى أمر ما وواصل السعى إلى أن تصل، فإطمح إل

 :لیس بروان ستسالم والمعاناة واإلخفاق؟ یقولوالضعف والضیاع؟ إلى متى اإل

  إنطلق بإتجاه القمر وحتى إن فشلت فإنك ستستقر بین النجوم.

ولكن أراد أن یعلمھم شئ  ،م قام أستاذ جامعى بإلقاء محاضرةفى یوم من األیا

وعاء فارغ ووضعھ على الطاولة ثم  بطریقة عملیة، فأحضر ھذا األستاذ الجامعى

فى ھذا الوعاء واحدة تلو األخرى،  أحضر عدد من الصخور الكبیرة وقام بوضعھا

األستاذ الجامعى الطالب ھل إمتلئ ھذا الوعاء؟ قال فسأل  ،حتى إمتالء الوعاء

بالحصى  ال ھل أنتم متأكدین؟ ثم قام بسحب كیس ملئبعض الطالب نعم، فق

غات الموجودة بین ت الفراتألمحتى ا ،صغیر وقام بتفریغھ فى نفس الوعاءال

 ،؟ فأجاب أحدھم ربما المتالء ھذا الوعاءالصخور الكبیرة، ثم سأل مرة أخرى ھل إ

، الموجودةت جمیع الفراغات من الرمل ثم صب الرمل حتى إمتأل كیس ثم أخرج

، قال حتى إمتالء یضاً فى الوعاء أوبعد ذلك أحضر أناء بھ ماء وصب الماء 

جاب وقال ولو لم الب ما ھى الفكرة من ھذه التجربة؟ ثم أالجامعى للط :األستاذ

، ة فى الوعاء من البدایة ما كان بإمكاننا وضعھا أبداً نضع الصخور الكبیر

لذلك غرس الطموح یزید  ،أحالمنا والضخور الكبیرة فى حیاتنا ھى أھدافنا طوحاتنا

 :جورج برنارد شو رك نحو أھدافنا وإنجازاتنا، یقولنا نتحاإلیجابیة لدنیا ویجعل

بھ أغلب الناس كى  بضع سنوات من حیاتك بشكل یستھزئ الطموح ھو أن تعیش

  تعیش بقیة حیاتك بشكل ال یستطیعھ أكثر الناس.
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 ما ھى خصائص الشخص الطموح؟

 بالقلیل وال بمستواه الراھن.ال یقنع  ·

 یعمل على النھوض وال یرى أن وضعھ الحاضر ھو أفضل ما یمكن. ·

 ال یؤمن بالحظ وال یعتقد بأن مستقبلھ محدود . ·

 ال یترك األمور للظروف وال یخشى المغامرة أو المنافسة. ·

 ال یجزع إذا لم تظھر نتائج جھوده سریعاً. ·

 تھ.یتحمل الصعاب فى سبیل الوصول إلى غای ·

 یؤمن بأن الجھد والمثابرة كفیالن لتخطى الصعاب. ·

فمن ال  ، فالطموح سمة أساسیة للشخصیة القویة اإلیجابیة التى تحب أن تترك أثر

طموح لھ ال یستطیع تحقیق ذاتھ، من ال طموح لھ ال یحقق معنى لحیاتھ، من ال 

 یف یتقدم،ك لھ كیف ینمو،طموح لھ ال یستطیع بناء مستقبل باھر، من ال طموح 

إنجازات الفرد سواء كانت كبیرة أم صغیرة لن تتجاوز طموحھ فى  ،كیف یتفوق

  النھایة، ببساطة لن یتمكن الفرد من تحقیق أشیاء كبیرة إذا كان تفكیره غیر طموح.

أنظر إلى طموح صیدلى كان یحاول أن یركب دواء لمعالجة سوء الھضم وإذا بھ 

، ثم ترك عملھ وقرر مع أى شراب موجود فى العالمشابھ لذیذا ال یت یكتشف شراباً 

بإنشاء شركة من خاللھا ینشر ھذا المشروب لیعالج الناس من سوء الھضم وإسم 

دولة فى مختلف أنحاء  ١٩٥ع أن یصل إلى اھذه الشركة بیبسى كوال وإستط

 وتقدم ببراءة إختراع لیسجل إختراعھ ،األرض فكرة بسیطة مع طموح وإرادة

اع ستط، ثم إمھضم ،مقوى ،یتھ لبیع البیبسى تقول منعشاعجلة، وكانت دكماركة مس

، واجھھ جالون من الشراب١٠٠٠٠٠ات الشركة ئة فى زجاجات وزادت مبیعالتعب

ن الصعوبات بعد الحرب العالمیة وإرتفاع األسعار وتفلیس الشركة إال أنھ الكثیر م

كل جدید، ھذا ركة بشالش عادت سنوات ٣قویة فى خالل بدأ من جدید وبإرادة 

  براد ھام.كتشاف مشروب الكوال ھو الشاب الطموح صاحب إ

 على تنمیة الطموح؟ العملیة التى تساعدنا بإذن هللا ما ھى التوصیات 
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مجرد تفكیر ال بمعنى  :وسمى ھذه الجلسة بالتفكیر الطموحإجلس مع ذاتك  -١

وخیالك وما تتمنى الحصول علیھ إطلق العنان لتفكیرك  تحلل وال تفكر فى العواقب،

فى حیاتك ثم تعرف غى ھذه الجلسة على أحالمك الكبیرة حتى ولو كانت مجرد 

ورؤیتك ورسالتك التى ترید أن تصل إلیھا قبل مماتك ثم  تعرف غلى غایتك صور،

أكتب ھذه األحالم والغایات حتى ولو كانت بالنسبة لك وللمجتمع وللبیئة ساذجة 

  ا دون تقییم أو تحلیل أوحكم.أكتب وتعرف علیھ

كل فرد یعطى رأى مبنى على بمعنى  :ال تدع أراء اآلخرین تھدمك من الداخلى -٢

على ھذه  جعل أفكارك وتركیزك دائماً إ ،اتھ وقدراتھ ولیس قدراتك أنتتصور

حالم قادر على تجلیھا كحقیقة ألھداف واألحالم بإیجابیة فالذى ألھمك ھذه األا

 وواقع.

ھمة عالیة وكن بمعنى إمتلك  : ثم فى قدراتك على تحقیق طموحكواثق باPكن  -٣

العمل فواصل  ،صناعة األمیونن معظم اإلنجازات الكبیرة ھى من على قناعة أ

ال تتوقف عندما تتعب بل توقف عندما : بریطانى یقول مثل حتى تصل إلى طموحك

 .تنتھى

ھناك فرصة مثالیة على  لیسبمعنى  :تنتظر الفرصة المثالیة لكى تبدأ ال -٤

فعندما تأتى الظروف المناسبة سأبدأ یعتمد على الظروف  اإلطالق ألن كل شئ

 قتناص الفرص.ما تبدأ اآلن تكون على إستعداد إلولكن عند نھا لن تأتى أبداً ستجد أ

فى مواجھة أراء وفلسفة المجتمع وال  بمعنى: فى مواجھة تحدیاتك كن شجاعاً  -٥

تفت لمن وال تتوقف عن العمل والسعى واإلجتھاد وال تل شجاعاً  كنتجعلھا معیقة لك 

 .یستھزأ بأھدافك أو ینقدك

تحتاج إلى أن تكون  بمعنى فى داخلك تحتاج إلى قوة المعرفة: لترسیخ الطموح -٦

ك وتجمع الكثیر من تحتاج إلى أن تستشیر من حول مطلع وتقرأ بإستمرار،

رس المعلومات والمعرفة الخاصة بطموحاتك، قوة العلم والمعرفة خطوة مھمة لغ
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أخیراً عندما تحقق طموحك ستسعد وستخدم من  الطموح وعدم الیأس واإلستسالم ،

 حولك.

، بة األھداف تجعلھا واضحة فى ذھنكبمعنى كتا :إجعل طموحاتك مكتوبة -٧

 ، عدم كتابتھا تجعلالوسائل التى ستحتاجھا فى الطریقومعرفة الطرق والخطوات و

 .محاولة سعیك لھا مؤقتة
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 عشر المحطة الخامسة
 

 إستخدام القدرات
  

 

 

 

 

 »إن البقاء ال یخضع لعنصر القوة وإنما یخضع لعنصر القدرة « 

 الشعراوى                                                          
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یعد إستخدام القدرات الشخصیة بأقصى حد عالمة واضحة لإلیجابیة ألن الشئ الذى 

ببساطة العقل الذى ال یفكر ال یخطط ال یتأمل ال یقرأ ال یبحث  ،ال نستخدمھ سنفقده

عن بدائل یتدھور حتى لو كان من أذكى العقول وھكذا القدرات الجسدیة الغیر 

مستخدمة ستفقدھا وتتالشى بعد فترة وھكذا اإلیمان الغیر مستخدم یتناقص الطموح 

 . الغیر مستخدم یتدھور

ر ولكن دون ر ثم أضف إلیھ السكالشاى مُ مامك كأس من خیل معى أن أوھنا ت

؟ ، ثم جرب وتذوق الشاى ھل ستجد طعم السكر فى الشاىتحریك أو تقلیب السكر

طبع الب بالتأكید ال، ثم فكر وأمعن النظر فى كأس الشاى لمدة دقیقة ھل سیتغیر شئ؟

كأس الشاى ھل سیتغیر شئ؟ بالتأكید ال، جرب حول  ، حاول أن تقوم وتدورال

فى نفسك بأن یصبح كأس الشاى حلو، ثم تذوق الشاى ھل  وتمنى ة أخیرةمحاول

كأس الشاى بینما قدراتك ومھاراتك  :مثل الطبع ال، ھكذا الحیاةب سیتغیر شئ؟

نجاز دون لن تتذوق طعم النجاح واإل ،وملكاتك التى وھبھا هللا لك ھى السكر

تستخدم قدراتك لكى ن ، علیك أن تعمل لكى تصل، لذلك علیك أإستغالل قدراتك

 ن تنمى مھاراتك لكى ترتقى.، علیك أتحقق

من الخمول  فعلینا بالتعامل مع ھذه الحقیقة بذكاء ونستخدم قدراتنا وعقولنا بدالً 

 ،حیاةفى ال عقول غیرنا فى كل شئمن أن نستعیر  الذھنى واإلستسالم للمتاح بدالً 

اتھ العقلیة رغم أنھ یمتلك % من قدر٥یشیر العلماء بأن اإلنسان یستخدم أقل من 

د الذى بلیون خلیة عقلیة ال یستخدم منھم إال القلیل، اإلنسان ھو الكائن الوحی٢٠٠

وھى قصة الموھبة،  جیم رونقصة جمیلة للمحاضر  ،یستطیع أن یفكر فى تفكیره

فى یوم من األیام كان ھناك ملك جمع ثالثة من الخدم وقال لھم، إنى أمتلك بعض 

عطیكم ھذه المواھب وفى ذلك العصر كانت الموھبة توزن بالذھب ثم المواھب وسأ

 ؟قال لھم الملك وبعد عودتى من رحلتى سنجتمع ونرى ماذا فعلتم بھذه المواھب

ثم أشار إلى  أما أنت فلك خمس مواھب، :فأشار الملك إلى الخادم األول وقال لھ

ا أم :الى الخادم الثالث وقال لھثم أشار  ،: أما أنت فلك موھبتانالخادم الثانى وقال لھ

سنجتمع بعد رحلتى مرة أخرى ونرى ماذا  :ثم قال لھم ،أنت فلك موھبة واحدة
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كیف صار األمر معكم ثم  :فعلتم؟ وبعد فترة عاد الملك وجمع الثالث خدام وقال لھم

بذلت  :قال لھ ؟: أعطیتك خمس مواھب ماذا فعلتوقال لھاألول  أشار إلى الخادم

عتھم فى الفعل والعمل فى البدایة كانت مواھب ضعیفة ولكن بعد فترة جھدى ووض

عشرة مواھب لقد ضاعفت مواھبى أیھا  اأصبحت قویة ومن خمس مواھب أصبحو

أعطیتك موھبتین ماذا  :ثم أشار إلى الخادم الثانى وقال لھ ،: رائعالملك، قال الملك

من  نمت مواھبى بدالً بذلت جھدى ووضعتھم فى الفعل حتى  :فعلت؟ قال الخادم

ثم أشار الملك إلى الخادم  ،: ممتازفقال الملك ،موھبتین أصبحوا أربعة مواھب

أعطیتك موھبة واحدة ماذا فعلت؟ قال الخادم أخذت الموھبة وغلفتھا  لھ: الثالث وقال

، قال األرض ودفنتھا حتى ال یسرقھا أحدبطریقة جیدة ثم حفرت ووضعتھا فى 

 .بة وأعطوھا لمن یمتلك عشرة مواھبه الموھخذوا منھ ھذ :الملك

الذى ال  غیر منطقیة ولكن نتعلم بأن الشئ نھا قصةالشاھد من القصة: قد تقول أ 

 نستخدمھ سنفقده ھذا یحدث مع جمیع القدرات الجسدیة والعقلیة.

لذلك نحتاج بإستخدام قدراتنا وما وھبنا هللا بأقصى حد من خالل إستغالل العقل فى 

والتخطیط والتأمل واإلبداع واإلبتكار وإستخدام القدرات الجسدیة فى السعى  التفكیر

والعمل والجھد وممارسة الریاضة والحركة التى تساعدنا على الحفاظ على ھذه 

 القدرات والمھارات ونستخدم حواسنا فى التعلم الذاتى وإكتساب مھارات جدیدة

، كنت أدیر الجیوش بثالث كلمات ن:نابلیوویقول  ،تساعدنا على اإلرتقاء والتعمیر 

، ومن ومن قال لى ال أعرف قولت لھ تعلم، ن قال لى ال أستطیع قولت لھ حاولم

 عذار.جرب، من ھنا نستخدم قدراتنا دون أقال لى مستحیل قولت لھ 

 ة التى تساعدنا بإذن هللا على إستغالل القدرات؟ما ھى التوصیات العملی 

تغییر تفكیرك وفھمك وحكمك على األشیاء، یشیر بعض تساعدك على  :القراءة -١

الباحثین على أن القراءة تجعل المخ ینشط وتندفع اآلف من خالیا الدماغ للعمل 

لذلك القراءة تعطینا كم ھائل من  ،ا ینشط ویعزز وبعضھا خالیا جدیدةفبعض الخالی

 بالقراءة یومیاً فإبدأ  ،لحقائق والتعلم من خبرات اآلخرینالمعلومات والتصورات وا
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ترتقى افق مع میولك أو الجانب الدینى ل) دقیقة فى المجاالت التى تتو٢٠لمدة (

 أو فى التنمیة الذاتیة لتصبح شخصیة نامیة ناضجة. ودینیاً  أخالقیاً 

غذى فتراضى یبمعنى بناء عالم إ :واسالحإستخدام مھارات العقل والجسد و -٢

جمیع المعلومات والصور والكلمات واألفكار  من عقلك من الداخل بطریقة صحیحة

  ،یة عقلیتك ودوافعكالتى تصل إلى عقلك عن طریق الحواس ألنھا تؤثر على نوع

مھارات العقلیة والجسدیة واإلجتماعیة مع تقویتھا العملى لكل  بجانب وضع برنامج

ب نبجا لتحافظ علیھا وتستفاد منھا وتبدع،ودفع النفس بحماس نحو اإلستمراریة 

ا على سمع األشیاء ك بتعویدھینجعل الحواس فى حالة یقظة دائماً، ال تفسد أذ

 لھذه االمور. ، ال تفسد عینك ببعض العادات الخطأ إنتبھ جداً بصوت عالى جداً 

الجھاز العصبى یتفاعل مع ن أ عزز اإلبداع فقد ذكرنا سابقاً  :بتنشیط خیالك قم -٣

تخیل أنك تعیش فى أماكن  ،حقیقى لذلك نحتاج لتدریب خیالنا الخیال كأنھ واقع

أو فوق السحاب كیف ستكون  ،تكون تحت الماء كیف ستكون الحیاةغریبة قد 

مرن خیالك وستجد أفكار وتصورات  ،أو فى كوكب أخر كیف ستكون الحیاة ،الحیاة

 إبداعیة خالقة.

األشیاء والمواقف والكون  ، تفكر فىدعا القرآن والعلم إلى ذلك :التفكر -٤

واتخذ  ،المواقف والتحدیات وما یحدث حولكم التفكیر العمیق فى ا،إستخدوالخلق

 .قرار بإستخدام قدراتك العقلیة فكل إنسان مكلف بعقلھ ولیس بعقول اآلخرین

عندما تستخدم نقاط القوة فى شخصیتك وتنمیھا  :نمیھ ما تمتلك من نقاط قوةت -٥

التدریب المستمر مع معرفة المھارات المعینة والمساعدة لھذه وتثقلھا من خالل 

 القدرات التى تجعلھا ظاھرة تفید بھا نفسك وتساعد من خالل األخرین.
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 عشر المحطة السادسة
 

 اإلستقاللیة
 

 

 

 

 

 

  »أموات بل أن األحیاء  أحیاء،إتباع التقالید ال یعنى أن األموات  « 

 ابن خلدون                                                               

 

 

 

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

- ٨٤ - 

 

یحتاج الفرد فى ذلك العصر إلى قدر ممتاز من اإلستقاللیة والتفرد لیكون ھو 

ببساطة  ،المسیطر على حیاتھ یفضل اإلعتماد على ذاتھ فى التفكیر والتصرف

یستمع إلى أراء اآلخرین لكنھ یختار ویتخذ القرار ویتحمل مسئولیة جودة حیاتھ دون 

المتفرد یعتمد على هللا ثم على قدراتھ  تقلید اآلخرین فما یناسب الناس قد ال یناسبنا،

وإمكانیاتھ لیدیر حیاتھ بدون إتكالیة أو إتباعیة من اآلخرین فإذا لم یجد من یسانده 

لدیھ حریة إبداء الرأى بقوة ولكن بما یتناسب مع  تحرك بما ھو متاح،ویساعده ی

الموقف یسعى لتحقیق أھدافھ وطموحاتھ ال تعطلھ كلمات اآلخرین، المتفرد یمنح 

ذاتھ فرصة لیتدرب على التدبیر الذاتى لألمور سواء على مستوى إدراكھ أو المحیط 

الناس یعیشون فى نفوس  :لوطىالمنفمادى واإلجتماعى والنفسى والسلوك، یقول ال

أى أنھم ال یتحركون وال یسكنون إال ألن  ،الناس أكثر مما یعیشون فى نفوس أنفسھم

 .الناس ھكذا

تشیر نتائج بعض الدراسات النفسیة كلما كان الفرد أكثر إستقاللیة كان أكثر سعادة 

، نعیش وفق ا نشعر بالراحة والحریة والسعادةبمعنى عندما نتولى زمام أمور حیاتن

خیاراتنا التى ننسجم معھا ولیس كما یرید اآلخرون أو البیئة المحیطة التى تفرض 

   علینا حیاة بنمط معین مكبلین بالسیر فى الحیاة باآلخرین.

ننا ، ألوالمناقشة رة على التفكیر والتحلیلن یفقد الفرد القدمن معیقات اإلعتمادیة أ

ن الحقیقة قد تكون عكس ذلك فیكون رغم أ على صواب نعتقد بأن الجماعة دائماً 

ى الزواج والعمل واألھداف یقول المجتمع، ف ان كناقة عمیاء فنكرر ما یقوم بھاإلنس

فلقد ثار النبى صلى هللا وعلیھ وسلم على  : ال فرق بین مقلد وبھیمة تقاد،إبن حزم

ومن ، ى أحدث تغییر فكرى وثقافى وحضارىقیم ومعتقدات وسلوكیات مجتمعھ حت

ن الخروج من المألوف والتقلیدى صعوبة التجدید واإلبداع أل یضاً یقات أالمع

، وھنا یكون والمعتاد أو إن یسلك الفرد طریق جدید یعود علیھ باإلستھزاء والنقد.

  مصیر الفرد كمصیر الجماعة والمجتمع.
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اراتھ اإلتكالیة بمعنى یتخذ الفرد قرعزیزى القارئ عكس اإلستقاللیة اإلعتمادیة و

ال یمتلك جرائة فى  طالقاً ص آخرین وقد تكون غیر مناسبة لھ إمن خالل أشخا

بینما  یسیر فى الحیاة وفق ثقافة القطیع،التعبیر عن أفكاره ومشاعره تابع لآلخرین 

اإلستقاللى والمتفرد یتمتع بدرجة عالیة من المسئولیة والحریة واإلختیارات 

لدیھ عالقات قویة وممتازة ولكنھ یعمل إذا ، وھو المسیطر على حیاتھوالقرارات 

 وجد الدعم من اآلخرین أو ال.

نحتاج إلى تحریر عقولنا من التابعیة واألنا الجماعیة وثقافة  لكى نكون إیجابیین لذلك

إتباع اآلخرین أو  ،ا وقناعاتنا وسلوكیاتنا وعاداتناالقطیع فى خیاراتنا وقرارتن

یفقدك رؤیتك وما ترید تحقیقھ  ،قك المناسب لكرائھم یفقدك طریاإلعتماد على أ

، النك ستتحرك وفق قیود ما إعتاد علیھ المجتمع یفقدك ملكاتك التى وھبھا هللا لك

ت والسلبیة ، ومن ھنا قد تدخل فى الخرافایحملھ من قناعات ومفاھیم وثقافة وما

ك بعید عن عالمیة والتعلیمیة التى تقود إلى إستھالك نفسوالبرمجة الدینیة وال،

 رَ ثَ كْ ع أَ طِ ن تُ إِ " وَ وقرار وإختیار، قال تعالى  أن تكون أنت بسجیةجوھرك بعید عن 

، "نوٌ رصُ خْ یَ  الَ إِ  مْ ھُ  نْ إِ وَ  نَ ظَ الْ  الَ إِ  ونَ عُ بِ تَ یَ  نْ ل هللا إِ یِ بِ سَ  نْ عَ  وكَ لُ ضِ ض یُ رْ ى اْألَ فِ  نْ مَ 

، وإن الناس أحسناإمعة تقولون إن أحسن ال تكونوا  "وقال صلى هللا وعلیھ وسلم 

ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساؤوا فال  ،ظلموا ظلمنا

عن سلبیة  اً ومن ھنا أھمیة اإلستقاللیة تجعلنا أكثر إیجابیة وطبیعیة بعید تظلموا "

وخطأ فیما یناسبنا أو ال من حولنا بل نراقب ونقیم ونتحقق وننتبھ فىما ھو صواب 

ر سعادة وإستمتاع وأقرب شكل الذى یجعلنا أكثالدارة أمور حیانتا بإیناسبنا، بجانب 

بغض النظر عن آراء المجتمع. فى طریقنا تقاللیة مستمرین، بل تجعلنا اإلسإلى هللا  
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  :أنواع اإلستقالل 

خیارات ھنا یبتعد الفرد عن إستحواذ أراء وقرارات و :اإلستقالل العقلى -١

حیاتھ، إال عندما یفكر ویتحقق منھا ویدرك إذا كانت مناسبة وتوجھات اآلخرین فى 

 أو ال.

ھنا یبتعد الفرد عن الدعم العاطفى بل یحفز ذاتھ من الداخل  :اإلستقالل العاطفى -٢

ن المؤمن القوى ال یستمر فى جانب أ، بتھتم بھ طوال الوقتال ألنھ یعى أن الناس 

 العمل من خالل مدح اآلخرین.

 هللا على إكتساب اإلستقاللیة؟ ذنالعملیة التى تساعدنا بإ تما ھى التوصیا

بشكل یومى فى أمور حیاتك البسیطة قد  :التدریب على ممارسة إتخاذ القرار -١

خرین أو تستشیر من حولك ولكن تتخذ أنت القرار من أشیاء بسیطة آلتسأل ا

 وبالتدریج إلى أشیاء كبیرة ال تقبل من أحد أن یقرر لك أو یختار لك.

بمعنى أن تختار شئ كنت تریده بشدة  :إفعل شئ لنفسك وبنفسك كل أسبوع -٢

فسك، على سبیل المثال: إذا كنت ترید ممارسة الریاضة ولكنك تخشى أن تفعلھ بن

ولكن لم تجد أحد یذھب معك، إذا كنت ترید تعلم مادة معینة ولكن تخشى الذھاب 

بمفردك، إذا كنت ترید مواجھة موقف معین فى حیاتك ولكن تخشى الذھاب وحدك 

 .إفعل ذلك فوراً 

عندما تكون فى جماعة أو مع أصدقائك  بمعنى :تعلم أن تكون متفرد فى آرائك -٣

خرین، ال تكون تابعا وتسیر آلعبر عن أفكارك وآرائك حتى وإن كانت مختلفة مع ا

 دون تفكیر مع القطیع وإبتعد عن التوجیھات السائدة فى الجماعة.

على سبیل المثال: إذا  :خرینآلعن ا اً مور بعیدألستقالل فى بعض اإلجرب ا -٤

حیان واذھب وحدك، إذا كنت تفكر ألاعة جرب فى بعض امع جم كنت تخرج دائماً 

 خرین جرب وفكر وحدك فى أمور حیاتك.آلوأنت مع ا دائماً 
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فى ھذه الجلسة : جلست تفكر وفحص التغییرات التى ترید أن تغیرھا فى حیاتك -٥

رید أن قائمة فیھا بعض التغییرات التى ت ومتصالح مع نفسك واكتب كن صادقاً 

تذكر بأن  وأخیراً م كافئ نفسك عندما تحقق كل تغییر، لذلك ثتحدثھا ثم إسعى 

حیان ھو الطریقة الوحیدة للحریة فى الحیاة، أدر ألعتماد على الذات فى بعض اإلا

 دون إتكالیة. كأمور

 
   
  
 
  
  
  
  
  
  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

- ٨٨ - 

 

   
  
  

 عشر المحطة السابعة
 

 المرونة
 

 

 

 

 

 

 »التغیر الذكاء ھو القدرة على التكیف مع « 

 ستیفن ھوكینج                                     
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المرونة الشخصیة تجعل إیجابیتك متسعة فھى سمة وعادة ومھارة تساعد على 

التفاعل اإلیجابى المستمر، الشخص المرن لدیھ بدائل فى التفكیر وقدرة على حل 

األھداف والغایات المشكالت ومرونة فى التعامل مع األزمات والشدائد مع تحقیق 

مع عالقتھ مع الناس والمحیط، الفرد المرن یتكیف یكافح،یدرك األمر بشكل غیر 

مشوه ال یستسلم أبداً مھما كانت العقبات لدیھ حلول بدیلة یتعامل مع الضغوط على 

أنھا تحدیات لدیھ قدرة على الصمود والوقوف من جدید بعد السقوط، یكرر المحاولة 

تى یحقق ما یرید الفرد المرن أكثر الناس نضجاً بمعنى یلتزم دون كلل أو ملل ح

باألھداف والرؤیة وحالة التوازن ولكنھ مرن فى األسلوب والتفكیر واألسالیب التى 

 یسلكھا.

عزیزى القارئ المرونة قوة وعكسھا الجمود وھنا یكون الفرد متحجر نمطى، فتقول 

سك عدة أبواب بل إوجد لنفسك بدائل " بل إفتح لنف ال تكن صلباً فتنكسرالحكمة " 

 بإستمرار بل تكیف مع األحداث والمواقف وإجعلھا تحدیات لتنمو وتزدھر.

نحن نحتاج إلى ھذه الصفة أو العادة أو المھارة فى جمیع أركان الحیاة، ففى 

الضغوط واألزمات نحتاج إلى المرونة، فى العالقات مع اآلخرین نحتاج إلى 

لرؤى واألھداف نحتاج إلیھا، فال یصح لفرد أن یكون معلم مع المرونة فى تحقیق ا

 الجمیع بدونھا.

 ماھى العادات التى یتبعھا الشخص المرن؟

یتقبل النقد بصدر رحب ویتعلم من األخطاء ویسلك طرق بدیلة لتخطى تحدیات  -

 حیاتھ.

ع یكون عالقات طیبة لدیھ القدرة على التعامل اإلجتماعى والعقلى والنفسى م -

 المحیطین بھ.

ال یجلس وینتظر األمور اإلیجابیة أن تحدث ولكنھ یسعى إلیجاد فرص وتحدیات  -

 وجعل حیاتھ وحیاة اآلخرین أفضل.
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 یقول یع إعادة حالة التوازن الداخلى، عندما یتعرض إلى صدمات یتكیف یستط -

إن العلماء ال یعرفون على وجھ التحدید ما الذى حدث للدیناصور  :دینیس واتلى

ولكنھم متفقون غلى أنھ غیر مرن لم یستطع التأقلم مع تغیرات البیئة وھكذا عكس 

مایقولون عن الخرتیت فھو موجود منذ سبع مالیین سنة بسبب قدرتھ الممتازة على 

 المرونة والتأقلم والتعامل مع التغیرات.

عندما صعد العلماء ألول  ،ناسا الفضائیة ذلك الصرح الشامخف وكالة الجمیع یعر

أو یكتبوا مالحظاتھم، ولكن كانت ھناك مشكلة  امرة إلى الفضاء أرادوا أن یدونو

وھى أنھ فى الفضاء الخارجى وبسبب إنعدام الجاذبیة تماماً یستحیل الكتابة، ألن 

الكتابة ال یستطیعون مما دعاھم ھنا  الحبر الموجود بالقلم یصعد ألعلى فمھما حاولوا

لدراسة ھذا الموضوع وظلوا طوال عشر سنوات یبحثون ویدرسون وكیف یكتبون 

فى الفضاء الخارجى، حتى وفقھم هللا إلختراع القلم الذى یمكنھم الكتابة بھ فى 

الفضاء، وبعد وقت وجھد ومال وأبحاث ودراسات تتخطى المالیین حقووا ما 

ھذه المشكلة بعد خروجھم واجھوا  زیزى القارئ بینما الروسیریدون، ولكن ع

للفضاء الخارجى ماذا فعلوا؟ ببساطة جداً إستطاعوا أن یدونوا المالحظات بالقلم 

الرصاص، نعم بالقلم الرصاص ھذه المرونة أال تركز تفكیرك أمام مشكلة لتبحث 

ن أوالً فمن الواضح لھا عن حل واحد فھناك العدید من الحلول ولكن عندما تكون مر

أن وكالة ناسا والروس وصلوا لنفس الھدف ولكن علینا أن ندقق إلى الفترة الزمنیة 

 والتكلفة المادیة والجھد.

 العملیة التى تساعدنا بإذن هللا على جعل المرونة سمة شخصیة؟ ھى التوصیات ما

إلى األمور ال تكن متحجر التفكیر تنظر  :التدریب على المرونة فى التفكیر -١

بطریقة أحادیة بل قم بإعداد قائمة ألھدافك وحدد الھدف األول حسب األولویة ثم قم 

بتدوین ثالث خطط من الممكن أن تساعدك على تحقیق ذلك الھدف فمن ھنا أنت 

تمتلك بدائل للوصول وتصبح مرن فى التفكیر یصبح لدیك أفكار كثیرة تساعدك 

 على الوصول.
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إعلم أنھ لیس أسلوب واحد یناسب جمیع  :ونة فى التصرفالتدریب على المر -٢

الناس ولیس أسلوب واحد یناسب جمیع المواقف بل تعلم أن تستخدم ألكثر من 

طریقة للوصول وإذا فشلت فى طریقة إستخدم طریقة أخرى ال تیأس أو تفقد 

 الحماس أمام األزمات أو التحدیات فعندما تتصرف بطریقة مرنة تتفادى العقبات

 . فالمرونة ھى جھاز مناعى للشخصیة

  عشر طرق فعالة فى تنمیة المرونة لدى األفراد. الرابطة النفسیة األمریكیةتشیر 

بمعنى السعى نحو إقامة عالقات إیجابیة مع : ینإقامة عالقات جیدة مع األخر -٣

، وتقبل المساعدة والدعم من وزمالء العمل والدراسة والجیرانأعضاء أسرتك 

كة فى األعمال مع المشارأنت أیضاً اآلخریت وقت إحتیاجاتھم األخرین ، وساعد 

 ، فھى مصدا مھم للراحة النفسیة.التطوعیة والخیریة

لتى ال یمكن تقبل الظروف واألوضاع انھ جزء من الحیاة: تقبل التغییر أل -٤

ف التى لك التأثیر فیھا األمور والظرو، ثم التركیز على تغییرھا وتعایش معھا

، : تنمیة شخصیتك وعالقتك باX، تغییر قناعاتك عاداتك أعمالك، مثلوتغییرھا

 السعى بطریقة مختلفة.

ال یوجد حیاة بل  :تحیل التغلب علیھاالتوقف عن رؤیة األزمات على أنھا یس -٥

ا سر وتستجیب بھ، ولكن تستطیع تغییر الطریقة التى تدرك وتفضغوط ومسئولیات

، ثم محاولة تجاوزھا مع التطلع نحو مستقبل للمواقف والتحدیات التى تواجھك

 أفضل.

 ضع أھداف واقعیة لنفسك، وتكون مبنیة معرفة أھدافك والسعى نحو تحقیقھا: -٦

 ، مع اإللتزام فى المھام قراءة دقیقة لقدراتك وإمكانیاتك، وللواقع المحیط بك على

 .تحقیقھا تدریجیاً  والعمل علیھا حتى
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ف العصیبة بأقصى ما تملك من بمعنى التعامل مع المواق :إتخاذ قرارات حاسمة -٧

 مع إتخاذ قرار حاسم یدفعك نحو المواجھة والتصدى والنشاط اإلیجابى ،طاقة

 ، بدال من اإلستسالم للمشكالت والضغوط.والعمل

ا تمر بظروف عندمبمعنى : لفرص التى تدفعك نحو إكتشاف ذاتكمالحظة ا -٨

مثل الثقة أو .،، الحظ قد تكتشف نقاط قوة فى شخصیتكضاعطة أو مواقف صعبة

 .أو اإللتجاء إلى القوة اإلیمانیةاإلستقاللیة 

بمعنى الثقة فى قدراتك على حل المشكالت،  :ذاتالنظرة اإلیجابیة إتجاه ال -٩

ة المرونة الشخصی، من ھنا تضع نفسك على بدایة وتخطي التحدیات واألزمات

 الضغوط. عندما تؤمن فى قدراتك على تحطي

اول حبمعنى عندما تواجھ مواقف مؤلمة  :وضع األمور فى حجمھا الطبیعى -١٠

ن یحتوى مثل ظر إلى المدى البعید الذى یمكن أن تقیم الموقف فى سیاق واسع وأنأ

 ھذا الموقف وتجنب التفكیر التضخیمى.

ء الجیدة شیاوتوقع األ ،عنى النظرة اإلیجابیة والموضوعیةبم :عدم فقدان األمل -١١

من الحذر والخوف  بدالً  ،التى ستحدث لك فى حیاتك، بجانب تخیل ما ترید تحقیقھ

 والتشاؤم.

مام بالذات وتقدیرحاجاتك ھتبمعنى اإل :عتنى بنفسك بشكل مستمرإ -١٢

التى تستمتع بھا وتزید من  ، بجانب اإلندماج فى األنشطة والخبراتومشاعرك

 .راحتك، وإسترخائك ألن إھتمامك بنفسك یساعدك فى اإلستعداد ألى حدث طارئ
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 ة عشرالمحطة الثامن 
 

 الحكمة
 
 

 

 

 »إن الحكمة ھى النظر فى األشیاء بحسب ما تقتضیھ طبیعیة البرھان « 

 ابن رشد                                                                        
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 ابنوھى ال تختص بالنبوة بل ھى أعم  فقال  تعد الحكمة من أعلى مراتب اإلیجابیة

  :ضمنى رسول هللا صلى هللا وعلیھ وسلم إلى صدره وقال" رضى هللا عنھ:  عباس

الذكاء وبعض المھارات  :وتنمیة الحكمة كأى مھارة مثل ،" اللھم علمھ الحكمة" 

بإمكان بالفطرة ولكن  نمو والتدریب وھى لیست سمة موروثةاإلجتماعیة قابلة لل

 نْ مَ وَ "إعتماد دینى وقرآنى قال تعالى  ھذه السمة لھا، الفرد أن یكتسبھا بالخبرة

، عندما یكتسب الفرد الحكمة تعود علیھ بالخیر "اً رَ یْ ثِ كَ  اً رَ یْ خَ  ىَ تِ وُ أُ  دْ قَ فَ  ةَ مَ كْ حِ ى الْ تَ ؤْ یُ 

 فى الدنیا واآلخرة.

لھا إعتماد علمى وفلسفى ببساطة إختلف علیھا الجمیع فى التعریف ولكن  وھى أیضاً 

نسان ورفع مكانتھ بین إلھمیة، فھى تساعد على تشریف األإتفق علیھا الجمیع فى ا

من حولھ تجعل الفرد على صواب فى أقوالھ وأفعالھ، تساعد على علو شأن صاحبھا 

فع وإیجابى تجعل الفرد نا وقاروإكمال عقلھ، تعمل على إتصاف صاحبھا بالھیبة وال

یمان ومكارم إلفھى أفضل شئ یمنحھ الخالق للعبد بعد ا فى أى مكان یذھب إلیھ

 نبیاء والعلماء والصالحین.ألفات اصخالق، فھى من ألا

 ما ھو تعریف الحكمة؟

الذى ینبغى فى الوقت الذى ینبغى،  بأنھا فعل ما ینبغى على الوجھ :ابن القیمیعرفھا 

: ھى اللغة وقیل بأن الحكمة فىبأنھا وضع الشئ فى موضعھ،  :قدماءلا ویعرفھا

بأنھا قدرة الفرد على فھم الطبیعة  :علماء النفس رفھا بعض، یعالعلم والعمل

 ،احستبصار بالوسائل والغایات التى تؤدى إلى النجإلالبشریة والخبرة فى الحیاة وا

صیل ما علیھ الوجود الحكمة صناعة نظر یستفید بھا اإلنسان تح :ابن سیناویعرفھا 

سباب فیحسن ألالحكمة تعین صاحبھا على إدراك الغایات وا ببساطةكلھ فى نفسھ، 

حة عمال الصالألتجھ نحو امور وفق بصیرة مستنیرة تجعلھ یألبذلك تقدیر ا

مسار األفضل ، وعندما تعلو الحكمة بداخل اإلنسان یتغیر إتجاھھ نحو الوالصائبة

  ویصبح أكثر إستبصار بنفسھ واألخرین والحیاة.
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 ما ھى فوائد تنمیة الحكمة؟

 فى عالقتھ الروحانیة مع خالقھ. تجعل الفرد قویاً  -

 تجعل الفرد یمیل إلى الخیر والحق. -

 فالناس تثق وتنجذب إلى أصحاب العقول الراجحة. إجتماعیاً  تجعل الفرد نجماً  -

 كز على الغایات.بصیرة ثاقبة یر تجعل الفرد صاحب -

 ن تعالى معى عزیزى القارئ لنتعرف على بعض سلوكیات من یمتلك الحكمة:آلا

یاة، یفكر ویتمھل قبل أن سئلة العمیقة فى الحألالحكیم قادر على إدراك المعانى وا

حث ال یصدر أحكام یحاول البخرین آلیحاول فھم ا، ینصت كثیر ویتكلم قلیل،یتكلم

ال  البشر كما ھم ال یحاول تغییر أحد،یتقبل  خرین،آلیفسر بھ تصرفات اعن سبب 

ال یقارن نفسھ بأحد  لندم فى النھایة،یتسرع فى التصرف یعلم أن التسرع یؤدى إلى ا

تح األفق یقرأ على قدر ما یستطیع، منف ،فضولى ،یتصرف حسب مبادئھ متواضع

 یجرب أشیاء جدیدة حتى یكتسب الخبرة.

نھ مثقف ألھل  عندما تحكم على شخص بأنھ حكیم لماذا تعتقد أنھ حكیم؟اسأل نفسك  

 نھ صاحب خبرة فى الحیاة؟ألنھ رجل صالح أم ألأم ألنھ حلل لغز الحیاة أم 

أن  لذلك ،أحد الخطط للوصول إلى السعادة البحث عن الحكمة ھو :جیم رون یقول 

جزء كبیر من الحكمة یكتسب ویستطیع الفرد منا أن یتمثلھا فى سلوكھ وفى ردود 

 .ھ فالحكمة لیست مرتبطة بعمر معینأفعال

  ن هللا فى تنمیة الحكمة؟العملیة التى تساعدنا بإذ ما ھى التوصیات

تشیر بعض الدراسات النفسیة بأن التفكیر التأملى  :ممارسة التفكیر التأملى -١

لتباس إلى إلالحكمة ووظیفة التفكیر التأملى تحویل موقف ملیئ بالغموض والشك وا

موقف واضح مستقر، إذا علینا بممارسة التفكیر التأملى فى أحوالنا وأمورنا 

مور كل ھذا بھدف ألا وسلوكیاتنا ورؤیتنا ومراقبة أنفسنا مع التمعن بعمق فى
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یر السطحى مارس التفكیر العمیق ببساطة ال تعود نفسك على التفك تحسین حیاتنا،

حداث ألفى شؤون الكون والخلق، ومن ھنا یصبح العقل أكثر قدرة على تحلیل ا

 وفھمھا بصورة واضحة.

ن التى یترددون علیھا مع اكمألتابع ابمعنى  :خالط وجالس أصحاب الحكمة -٢

 الحكمة.نصات الجید لھم ولكن تحلى بالصبر على تأمالتھم فمنھم تستمد بذور إلا

نبیاء وجمع التفاصیل الدقیقة ثم بمعنى معرفة سیر األ :نبیاءألسر على خطى ا -٣

ومحاولة إكتساب كل ذلك بجانب  ،فعالألقوال واألوالتفكر فى جمیع ا تمعنالتدبر وال

 داء بھم وھذا یلخص لنا الكثیر من محاوالت التجریب الخطأ. تقاإل

سھل التفسیرات المتاحة لموقف ألبمعنى ال تلجأ  :تدرب على تحمل الغموض -٤

معین لمجرد أنك لیس لدیك قدرة على تحمل الغموض فالحكیم شغوف بالمعرفة 

منفتح على اآلراء المتنوعة ال یدع األحداث الغامضة تمر علیھ دون أن یعمل فیھا 

   تفكیره.

ینابیع بمعنى التعلم المستمر وإكتساب المعرفة یغذى : العلم والمعرفة والثقافة -٥

، وھضم ما نتعلمھ حتى ال قافة واإلطالع على أفكار األخرینالحكمة لدینا بجانب الث

 یكون العلم مجرد معرفة عقلیة ساكنة.

بمعنى الذى ینمو ویتطور  :تنمیة الذات من مؤشرات نضج الشخص الحكیم -٦

ى یتوقف عن تنمیة ذاتھ تتالشى منھ معرفة الذبطبع تزداد لدیھ الحكمة بینما 

ھتمام بتنمیة إلوا ،وحكمتھ بالتدریج، ھكذا حال العلماء واألبطال وأصحاب المواھب

إكتساب الحكمة ال عالقة لھ بالعمر ینمیھا، و بعاد الحیاتیةألفى جمیع ا الفرد شخصیة

ولكن بمحاوالت الفرد نحو تطویر نفسھ من خالل الوعى والمعرفة والمفاھیم 

 م من الحیاة، من ھنا تزداد حكمتك.والتصورات والتوازن فى الحیاة والتعل
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وإن جزعت جرى علیك القلم  صبرت جرى علیك القلم وأنت مأجو إن« 

 »مأزور وأنت 

 على بن أبى طالب                                                             
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تعین أصحابھا على التحمل والتكیف  اإلیجابینمن سمات یعد الصبر سمة عظیمة 

الصبر لیس  تھ،ادشیاء التى تقع خارج إرستمراریة أمام التحدیات وأمام األواإل

لھا وعملت علیھا  فطرى بل ھو من المھارات والسلوكیات التى كلما تعمدت فع

بعد عامان بمرض الحمھ  ھلین كلیر أصیبت ١٨٨٠فى عام ، منھ أكبر قدراً  تحقق

وفقدت أعظم الحواس وھى السمع والبصر فأصبحت عمیاء وصماء  شوكیةال

تعلمت لغة برایل وفى سن العشرین من عمرھا تربت فى دار أیتام ثم  ،وبكماء

ثم أكملت دراساتھا حتى نالت  ،لمانیة والفرنسیة والیونانیة والالتینیةباإلنجلیزیة واأل

، ر كتاب ترجم إلى خمسون لغةالدكتوراه فى العلوم والفلسفة وكتبت ثمانیة عش

  . إلنسانیة كل ذك بسبب فضیلة الصبرنھا لقبت برمز اإلرادة ابجانب أ

ھة نھ أكثر األسلحة فاعلیة فى مواجم الصفات التى یمتلكھا اإلنسان ألالصبر من أھ

معى كم مرة ، تأمل نجازاتوبدونھ ال تحقق اإل المواقف واألحداث الغیر متوقعة

شخصیتك أو حیاتك بسبب عدم الصبر، تامل معى كم  فى تغییر شئتستسلم أمام 

، تأمل معى كم مرة الفات مع اآلخرین بسبب عدم الصبروتنفجر فى خ مرة تغضب

إلى تقویة  تخلیت عن تحقیق أھداف لك بسبب عدم الصبر، لذلك نحتاج جمیعاً 

 الصبر فى أنفسنا للعمل والتحدى والتغییر والتعمیر.  عضلة

ن جمیعھم یمتلكون صفة نبیاء والعظماء والناجحین وستجد أاجع سیر األمن ھنا ر

بشیخ  عمر المختار، لقب حیاة وعلى رسالتھم والناسالصبر اإلیجابى على العمل وال

ن الذى تحول إلى قائد ضدد اإلحتالل ھداء وأسد الصحراء وھو معلم القرآالش

 برجل األلفیة توماس إدیسون، لقب اإلیطالى  بقوة وصبر وثبات لمدة عشرون عاماً 

أتقن  ،الكھرباء حتى واصل وأضاء العالم بسبب ممارسة الصبر على تجاربة فى

اتھ حتى غیر مجرى العالم الریاضى، الصبر فى التعامل مع نظری نیوتن سحاقإ

والتكیف فى  من خالل قدرة الفرد على التحمل فالصبر خلق وسلوك مكتسب وینشئ

الدین كلھا إرتبطت بفضیلة  من ھنا نعى أن مقامات، ظل ظروف صعبة وقاسیة

لذلك الصابرین محبوبین من هللا الصابرین یصلون إلى أھدافھم الصابرین  ،الصبر

  یتحملون األزمات والصعاب دون إنفجار أو تھور أو سخط.
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الصبر  وھناك ،سكون والخمول والكسل وترك العملبمعنى ال :الصبر السلبى ھنا

ستعجال مع المدح السعى المستمر مع القدرة على التحمل وعدم اإل بمعنى :اإلیجابى

Xوینصح علماء النفس بأن اإلنسان یستطیع أن یساعد نفسھ على  ،وحسن الظن با

تحمل الوقت والھموم والمصاعب وكل ما ال تطیقھ النفس البشریة وتضعف أمامھ 

  مل وتكیف.وھذا یعمل على تقویة اإلنسان وجعلھ أكثر قدرة وعزیمة وتح

، كر صاحب النموذج العظیم فى الصبر، وعدم الیأس من رحمة هللا تعالىوھنا نتذ

ل فى الصبر یضرب بھ المث أیوب، نبى هللا حنتلك الفضیلة  التى تظھر ساعة المِ 

ألحتساب والرضا واعظیما فى الصبر  ، وأعطانا درساً عند تعرضھ لبالء شدید

 ھُ نَ إِ  دُ بْ عَ الْ  مَ عْ نِ  اً رَ ابِ صَ  اهُ نَ دْ جَ ا وَ نَ " إِ ، حتى یصفھ هللا عزه وجل بقضاء هللا تعالى

   اب".وَ أَ 

   إلى أربعة أنماط من الناس فى ممارسة الصبر: یشیر بیرسال

اعر الغضب والسخط والعجلة فى ھذا النمط تسیطر أفكار ومش: النمط الغضوب -١

 . ذا نمط سلبىة والحسد والحقد وھوالعداو

فى ھذا النمط تسیطر أفكار ومشاعر الذنب والعجز واألنھزامیة : النمط الیئوس -٢

 . والدونیة والیأس وھذا نمط سلبى إیضاً 

فى ھذا النمط تسیطر أفكار التسامح والرضا والثقة والتفاؤل : النمط الودود -٣

 والمودة وھذا نمط إیجابى. 

ل والصبر والشجاعة والعفة فى ھذا النمط تسیطر أفكار التحم: النمط الصبور -٤

والحكمة وھذا نمط صبور على تحدیات الحیاة وإیجابى، من ھنا تدریب النفس على 

التحكم وتحویل األفكار والمشاعر من نمط الغضوب إلى الصبور ومن نمط الیئوس 

  إلى الودود فى ھذا التدریب تطعیمات نفسیة.
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ه عینین جمیلتین، یحسده كل من رآذا  وكان طفالً  لویس برایلولد  ١٨٠٩فى عام و

، بجانب أنھ یساعد والده فى عملھ الذى ھو عبارة عن تصنیع وكان شدید الذكاء

برة كبیرة ومطرقة وقطعة وذات مرة وھو یساعد والده أخذ إ ،سرج الخیل واللجام

 أفلتت من یده ولألسف جرحت عینھ جرحاً من الجلد وعندما كان یطرق على اإلبرة 

وبعد فترة ثم فقد البصر بعینھ الیسرى  ،صیب بإلتھاب العصب البصرىعمیقاً، وأ

أصیبت عینھ األخرى باإللتھاب وفقده عینھ األخرى، شعر بالحزن واأللم والوحدة 

سلھ والده لتعلم البیانو وأصبح شغوف بالعزف علیھ ثم أر ،الشدید على فقدان البصر

عھد القومى للمكفوفین فى اب شھرة واسعة فى المكتسفى ذلك بجانب إ وماھراً 

ھد ھى بلمس حروف طریقة التدریس فى المعن من ھنا الحظ لویس أ، وباریس

ذه ، وكان األطفال یتعلمون بھكبیرة من المعدن كانت تقطع وتلصق على الورق

، وفى إعتقاد لویس ھذه الطریقة  من خالل التعرف على أشكال األحرف باللمس

بوصات، بدأ یفكر مع نفسھ  ٣ن طول األحروف كان حوالى غیر عملیة أل الطریقة

فى  ساً ینھ مدروحین بلغ سن العشرین تم تعی ،البد أن ھناك طریقة أفضل من ذلك

ستخدام ست نقاط فقط وبدأ فى نجح فى تكوین حروف الكتابة بإ ١٨٢٩المعھد وفى 

العالم تھ حتى یطلع نشر طریق ١٨٣٩، وفى عام تھا وإستخدامھا فى المعھدتجرب

أول ، ولكن مع قوة الصبر ألف كنھ واجھ مقاومة كبیرة من الجمیع، ولعلى إكتشافھ

، حتى یتمكن میلتون جوننجلیزى األعمى كتاب لھ یحتوى على قصائد الشاعر اإل

لما حاول تقدیم طریقة ، وكمتشابھة لتلك التى إصابتھ بالعمىمن إستخدام إبرة كبیرة 

فى حدى تلمیذاتھ تقوم بالعزف م من األیام كانت إواجھ رفض، وفى یوحدیثة كان ی

معبرین   ، وھنا صفق لھا الحاضرون بإعجاب شدیدأحد المسارح الكبیرة فى باریس

أنا الذى یستحق  إقتربت التلمیذة من الجمھور وقالت لست ،عن تقدیرھم لھذه األداء

ن یرقد فھ الخارقة وھو اآلھذا التقدیر ولكن معلمى الذى علمنى طریقة إكتشا

وتؤید  برایل لویس، ومن ھنا بدأت المجالت والجراید حملة قومیة إتجاه مریض

وفى عام ، وت، ومن ھنا إعترفت الحكومة الفرنسیة بأكتشافھوتدعم طریقتھ العظیمة
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قوة الصبر التى جعلت ولكن ننظر إلى  حارب ورفض األخرون إكتشاف ١٨٥٢

   .اآلف من البشرر ویستخدم طریقتھ یخرج إلى النو إكتشافھ

ى إكتساب الصبر اإلیجابى ما ھى التوصیات العملیة التى تساعدنا بإذن هللا عل

  ؟الالفع

التغییر وجعل بمعنى إتخاذ القرارالفورى بالعمل والمثابرة والتحدى و القرار: -١

كتساب ھذه الفضلیة التى تجعلنا نستمر ، ثم وضع مخطط إلالصبر فضیلة بداخلك

 ونمارس الصبر مع األھداف والتحدیات واألشخاص والمواقف.فى الحیاة 

لصبر نحو بمعنى التفكیر فى قدوة بالنسبة لك نموذج ممتاز فى ممارسة ا :القدوة -٢

، ومحاولة اإلقتداء بھا وتقلیدھا فى المواقف التى تحتاج إلى الحیاة والعمل واألزمات

 صبر ألن الصبر یأتى بالتصبر.

وكیف یفكر  ،كیف یتصرف ذلك القدوة فى المواقف اً ھمنتب بمعنى كن: یقظةال -٣

ثم تخیل  ،وكیف یمارس الصبر التام ،وكیف یتنفس ،وكیف یتحرك ،وكیف یشعر

فى مخیلتك ودرب  ةرخاء ومارس الصبر أمام مواقف صعبنفسك وأنت فى حالة إست

فى على الصبر خیالك على ذلك وتدرب على الصبر مع التحدیات ومع الناس تدرب 

 ب على الصبر مع أھدافك وغایاتك. بناء تدرالعمل ومع تربیة األ

بمعنى ممارسة الصبر فى حیاتك بطریقة فعلیة عندما  :والتدریب الممارسة -٤

تاج إلى اإلنتظار عندما تكون فى مكان یح تحزن تصبر وقول أنا من الصابرین

عندما تواجھ تحدى تصبر وإستعن باX دون تھور أو إنفجار  ،تدرب على الصبر

 ،التصبر ،القرارف تصبر وإعلم أن أركان الصبر فى عندما ترید تحقیق ھد

 لوال الصبر لما أصبحت عنترة. :عنتر ابن شدادیقول  التدریب
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 البساطة
 

                

 

 

 

 

 »والطیبة للسعادة رافدان أزلیان البساطة «  

 كونفوشیوس                                        
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البساطة  ،أسرار اإلیجابیة والحیاة السلسة تعد البساطة والبعد عن التعقید سر من

، وھى تعنى اإلكتفاء الذاتى والرضا فرد سعید مستمتع بدون شروط مادیةتجعل ال

بجانب التقلیل  شیاءإلستھالك وطلب المزید من تملك األبعید عن ا بما ھو موجود

یشیر  :البساطةراضات وشروط لكى نستمتع بالحیاة، مفھوم فتمن وضع تعقیدات وإ

بعد عن العالقات ، الالمادیة واإلستھالك المبالغ فیھ إلى البعد عن التعلق باألشیاء

، البعد األخرین والمقارنات والمنافساتء ھتمام بأراالزائدة السلبیة، التقلیل من اإل

 . فتراضات وشروط لكى نحیا بسعادة إعن وضع 

ا واألخرین والحیاة من ھنا غرس فضیلة البساطة یساعدنا على التعامل مع أنفسن

 ستیف یقولوالبساطة ھى أم الفضائل    :لیقو التینى وھناك مثل بسھولة وییسر

صاحب الجھاز المعروف والبسیط القائم على زر واحد فقط وھذه بساطة فى  جوبز

 البساطة ھى التى تتحكم فى حیاتك، عزیزى القارئ قال إجعل صناعة األجھزة 

على  شیاء یؤثر سلباً نظرة المادیة للحیاة والتعلق باألن التؤكد أ دراسة تحلیلیةھناك 

الناس فى  ن ھنا نتوقف عن تقلیدم ،صحة اإلنسان الجسدیة والنفسیة والعقلیة

فى شراء أشیاء غیر مھمة  نتوقف عن تنافس األخرین ،اإلستھالك المبالغ فیھ

التعقید ب لیئة، البرمجة اإلجتماعیة تدفعنا بشكل غیر مباشر نحو حیاة مبالنسبة لنا

تبرد نار النفس باإلستغناء إستغن  :جالل الدین الرومى، یقول والفروض والشروط

 یا ولدى فمن ترك ملك.

م وینام على فراش كان الرسول صلى هللا وعلیھ وسلم یأكل القلیل والبسیط من الطعا

من قال سبحان هللا وبحمده غرست لھ " :، ھنا ندقق فى البساطة قال النبىمتواضع

تعقید وقال أیضاً جیع للذكر دون فى القول وتش یضاً " تبسیط أنخلھ فى الجنة

ال یعقد سھل فى التعامل مع نفسھ وفى التعامل مع الناس  ،"المؤمن ھین لین سھل"

ع تعقیدات لیكون ال یض ،ر ویمدح من حولھ بسھولةاألمور یعتذر بسھولة یشك

، أنظر إلى بسیط إیجابى مبتھج یؤثر فى الناسال أن وھنا نعى ،مبتھج مع الناس

یع یكرر مصطلح الجاذبیة بسط الفھم العلمى للعامة حتى أصبح الجم نیوتن

  .األرضیة
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  ما ھى فوائد فضیلة البساطة؟

 تقلیل الزوائد فى الحیاة وتوفیر المال.  -١

 غوط النفسیة بجانب الصفاء الذھنى.تقلیل الض -٢

 التركیز على الضروریات وترتیب األولویات.  -٣

 توفیر الجھد والعیش بتوازن بین العمل والحیاة الشخصة واألسریة.  -٤

 زیادة فى اإلنجاز واإلستمتاع بالحیاة.  -٥

 شیاء. و تملك األالوعى بأن السعادة داخلیة وال تتطلب شروط مادیة أ -٦

 ؟ على جعل البساطة جزء من شخصیاتناما ھى التوصیات العملیة التى تساعدنا 

بمعنى إذا كان  :النفس كل فترة على التخلص من األشیاء الغیر ضروریةتعوید  -١

تخلص منھا بالبیع  ،تستعملھا بسبب الحصول على المزیدشیاء ال لدیك مالبس أو أ

تشیر بعض الدراسات أن الناس  ،ء  اإلشیاء وقت الحاجھ فقطوإجعل شرا أو التبرع

 األكثر إستھالك فى ھذا العصر أكثر تعاسة.

وقت لھوایاتك  ،وقت ألسرتك ،وقت لذاتك وقت لعملكبمعنى  :نظم أولویاتك  -٢

 تزان .سعى لتحقیق التوازن فى حیاتك واإلوإ ،وقت لربك

قلل من األكل قلل  ،بمعنى قلل من الكالم الغیر ھادف :فى حیاتكقلل من الزوائد  -٣

قلل من التفكیر السلبى المقلق الزائد وأعد تشكیل  ،ضبط یومكامن النوم المبالغ و

عادات تساعدك على البساطھ فى الحیاة وإعلم أننا نمتلك ضعف ما كان یمتلكون منذ 

 خمسین سنة.

كن سلسل فى التعامل مع نفسك بعید عن  بمعنى :ممارسة فضلیة البساطة -٤

تعامل مع األخرین ائم والشعور بالذنب ھون على نفسك، كن سلس فى الالتأنیب الد

بتسم بسھولة وتخلص من الكالكیع الداخلیة، البسیط والسھل أشكر، إمدح، إعتذر، إ

  یحبنھ الناس.
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شیاء الجمیلة الشعور باإلمتنان خطوة مھمة، أكتب األ :مارس اإلمتنان یومیاً  -٥

شیاء مادیة أو إستشعر ھذه النعم وما تمتلك من أ والنعم التى أنعم هللا علیك بھا ثم

حتى یزادد وال تركز عما ھو مفقود، على ما ھو موجود معنویة  وقم بتغیر تركیزك 

 ."مْ كُ نَ دَ یِ زِ َألَ  مْ تُ رْ كَ شَ  َلئِنْ " أشكر ربك على ما منحك من نعم قال تعالى 
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 عشرونالو المحطة الحادیة

 

 الحب 

 

            

    

  

 

 »أجمل ما فى الحب أنھ یجعل البشر أكثر أناقة وجاذبیة  «    

 نیكوال تسال                                                               

 

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

- ١٠٧ - 

 

آلخرین طریق متدفق نحو یعد مستوى الحب الذى یحملھ الفرد لنفسھ وللحیاة وا

؟ ھل ترى العالم من منطلق متجدد فى داخلكإسأل نفسك ھل الحب  ،اإلیجابیة

وع یتم ، بل مشرالحب لیس مجموعة من المشاعر فقط عزیزى القارئ،الحب؟ 

 نستطیع تعزیزھا. صناعتھ وتنمیتھ، الحب قیمة ومھارة وفن

، أنظر إلى نذ الطفولة حتى مماتھم یحتاج إلیھ الحب من اإلحتیاجات األساسیة للفرد

صداقة فاقدة للحب والحظ أنظر إلى عالقة  ،حظ مستقبلھفل لم یستشعر الحب والط

والحظ  للتواصل بحب مع بعضھم بعضاً  أنظر إلى أسرة كاملة فاقدة ،مستقبلھا

الحب ھو أقیم ما  ،X دون حب خالص X ولرسول هللا، أنظر إلى إیمانك بامستقبلھا

 فى الحیاة منھ أتینا وبھ نؤمن ونحیا ونستمر. 

فى كتاب فن الحب، ھذا الكتاب ھو إحدى المراجع  إریك فروم یشیر عالم النفس

األساسیة لفھم قضیة الحب، یقول بأن الحب نشاط ولیس شعور، الحب ھو الوقوف 

 . ئز، الحب عطاء غیر مشروط ولیس تنفیس عن غراولیس الوقوع

ویرى العدید من علماء النفس بأن كراھیة األخرین ھى إنعكاس سلوكى لما یوجد 

بغض وكراھیة تجاه األخر، بمعنى أن  النفس البشریة وما تحملھ من مشاعرداخل 

ثم یسقطھا على المجتمع  ،الفرد یكره صفات معینة أو سلوكیات معینة فى ذاتھ

سباب إنتشار غض والكراھیة من الداخل، من ھنا أ، لذلك تبدأ مشاعر البواألخرین

حقد أو عدم ن بسبب الحسد أو القد تكو ،فراد واألزواج واألصدقاءالكراھیة بین األ

د تكون بسبب عدم المساواة بین األبناء فیحدث ضغینة بین ، وققناعة الفرد بما لدیھ

 ، أو بسبب رفض عقیدةغیرة المفرطة أو الخیانة والقسوة، أو بسبب الاألخوة

، أو بسبب األحكام المسبقة بمعنى نحكم على األخرین أو صفات وسلوكیات معینة

نطباع معین ثم نوجھ لھم الكراھیة، وھنا نتذكر قول النبى لسلب لمجرد إاألخرین با

  ".ما یحب لنفسھ ال یؤمن أحدكم حتى یحب ألخیھصلى هللا وعلیھ وسلم " 
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 ما ھى أنواع  الحب بشكل عام ؟  

شروط وإذا لم نحدث ھذه ال بمعنى أنھ قائم على شروط معینة :الحب المشروط  -١

یحب شخص ألھتمام أو مصلحة أو مساعدة وعندما یتوقف ، شخص ینتھى الحب

 األخر عن فعل ذلك ینتھى الحب.

 ى أنھ حب قائم على توافق المبادئ والقیم والمعانى والرؤیةبمعن :الحب الناضج -٢

، إثنین بینھم قیم مشتركة ورؤیة مشتركة من ھنا یكون الحب ناضج أى المشتركة

 الطرفین فى حالة توافق وإنسجام.

ھ الداخلیة دون ، حب ذاتبمعنى أنھ حب اإلنسان كما ھو :الحب الروحانى -٢

على حب الجوھر كما ھو ، حب خالى من الشروط وھو قائم شكلیات وإعتبارات

 .ولكنھ قلیل

أراد الحكیم أن یعلمھ  ؟فى یوم من األیام سأل شاب حكیم ما معنى الحب الحقیقى

إلى  وسأریك بدأ الحكیم بتقسم التالمیذتعالى  غداً  :فقال لھ الحب بطریقة عملیة

 ینا بتناول الطعام مع بعضنا لبعض، ثم أدخل المجموعةعل :مجموعتین وقال لھم

عطاھم مالعق خشبیة وضخم بھ طعام وأاألول فى غرفة ووضع لھم إناء كبیر 

عطاھم نفس اإلناء والمالعق مختلفة وأ ثانیة فى غرفةال طولھا متر والمجموعة

حظ كیف یتصرف المجموعتین أثناء وجعل التلمیذ صاحب السؤال یالالكبیرة 

وجد أنھم لم  یم مع الشاب لكى یالحظوا المجموعة األولىالطعام، دخل الحك

أن یأكلوا الطعام بالمالعق الكبیرة بجانب أن الطعام یتساقط منھم على  یستطیعو

یضحكون ویأكلون  انیةا أن المجموعة الثإلى الغرفة الثانیة وجدو ا، ثم ذھبواألرض

األخر فأكل  طعام الفردتخدمھا فى إبدأ كل فرد یس ،ولكن من خالل المالعق الكبیرة

ھذا ھو الحب الحقیقى یا بنى أن تفكر  :، وھنا قال الحكیمالجمیع وھم مستمتعون

  وتعطى غیرك دون شروط یعود علیك بالحب والسعادة دون قیود.

ا علینا فى البدایة أن نحب أنفسنا، ألن فاقد كى نمارس الحب مع من حولنا جمیعً ل

 نستطیع إعطاء الحب ال حقا دون كراھیةال یعطیھ إن لم نستطع حب أنفسنا  الشئ
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ما   ئلوھنا تسآ، راھیة الذاتدلیل على كمن حولنا  ولنعى بأن كراھیةلمن حولنا، 

وھى عالقة عكسیة  فاألنانى ال یحب ذاتھ حقا بل األنانیة؟ العالقة بین حب الذات و

 ھو إعجاب مفرط قائم على حب المدیح واألفضلیة. 

  ؟الحب على تعزیز قیمة ذن هللابإ ما ھى التوصیات العملیة التى تساعدنا

بمعنى العطاء من نفسك ومن أثمن ما تمتلك تعطى من شغفك وحیاتك : العطاء -١

لیك من دون إنتظار أو مقابل والحظ ما یعود عوعملك وفھمك ومشاعرك لآلخر 

 نتظر المزید من الخیر.حب وإستمتاع وسعادة جرب واختبر ھذه الخطوة وا

ى تام وفیھا یستجیب إنسان إلحتیاجات إنسان آخر وھى فعل إراد :المسئولیة -٢

جرب تطبیق إستجابة مساعدة اآلخر  ،سواء عبر عنھا ذلك اإلنسان أو لم یعبر عنھا

 لبیة حاجاتھ.فى ت

 ھ لینموبمعنى القدرة على رؤیة الشخص كما ھو واإلھتمام بشخص: اإلحترام -٣

م واألشكال إحتر ختلفت السلوكیات والكلماتكما یرید ولیس لغرض محدد، مھما إ

  اإلنسان كما ھو بقبول تام.

عندما نمارس الحب مع أنفسنا واآلخرین والحیاة ویكون ھذا الحب حقیقیا نكون فى 

، ونعى أن من اإلیجابیة ونسعد ونستمتع، فلنسقى الحب بدل الكراھیةعلى مستوى أ

 واإلیجابیة الحقیقى ینطلق من الحب.طریق اإلیمان 
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 عشرونالو المحطة الثانیة

 

 

 اإلنضباط الذاتى
 

 

 

  

  

 

 »اإلنضباط الذاتى  دائماً القادة العظماء لدیھم  « 

 ماكسویل سى جون                                                          
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یعد اإلنضباط الذاتى والسیطرة على النفس من أھم األمور نحو اإلستمرار على 

ب صفحات لِ البعض یعبر الحیاة كالطفل قَ  :الحكیم الصینىالشخصیة اإلیجابیة یقول 

أنھ یقرأ عبور سطحى دون أن یواجھ أو یتفاعل قلب مرتجف عن  الحیاة مقتنع

تحمل المسئولیة وعقل ال یغوص فى أعماق التجارب یرید عبور األزمات دون أن 

منضبطین فى تكوین العادات  نحن غالباً  ؟كیف ننمى اإلنضباط الذاتى ،یشھاایتع

إیجابیون مثل التدخین واألكل بشراھة والغضب ولكن ھناك آخرون  ،السلبیة

یستخدمون قوة اإلنضباط فى تحسین العالقة مع هللا وتحسین مستوى المعیشة 

یفشل الناس كثیرا  زیج زیجالریقول  جعل الحیاة أسعد وأفضل،و تحقیق األھدافأو

 لیس بسبب نقص القدرات وإنما بسبب نقص فى اإللتزام واإلنضباط.

 ما ھو تعریف اإلنضباط الذاتى؟

بھدف التحسین والتطویر  والسیطرة على النفس وعلى التصرفات غالباً ھو التدریب 

الشخصى ویتكون اإلنضباط الذاتى من ثالث مھارات فعندما ترتفع ھذه المھارات 

لدیك ترتفع قدرة الفرد على المسئولیة فھناك شخصیات إتكالیة على اآلخرین بسبب 

اجى أو قلق أو تبریرى عدم القدرة على إتخاذ القرار أو أنھ كسول أو أنھ مز

 . فاإلنضباط یزیل ویعدل أخطأنا ویستبدلھا بعادات إیجابیة نافعة

، ھل تعتقد أنك وھو من األدباء المعروفین اسكندر ھاملتونفى یوم من األیام سئل 

تتلخص العبقریة التى ینسبھا  :، فأجاب ھاملتون ؟عبقرى كما یقول الناس عنك

جعلھا مشكلة أتعمق فى دراستھا وتحلیلھا ثم أعض لى فى أننى حینما أصادف الب

، ومن خالل اإلنضباط واإلستمراریة ،حتى یستوعبھا ذھنى نھاراً  مماثلة أمامى لیالً 

أكشف عن نواحیھا الغامضة ثم یعجب الناس بالنتائج التى وصلت إلیھا ویقولون إنھا 

نضبط والتفكیر الشاق الم ن العبقریة ثمرة الجھدبینما الحقیقة أ، ة العبقریةثمر

تعرق وجھد  %٩٩% إلھام و١ أن العبقریة :أدیسون توماسویقول العمیق، 

سنجد وبتدریج فى بناء عضلة اإلنضباط  الجمیع یمتلك فى داخلھ ھذه القدرةمنضبط 

الرجل  :كونفوشیوسیقول ، النجاحأنفسنا متجھین لحیاة ملیئة بالسعادة والصحة و
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الطریق إلى ظھور ضباط ھو ، فاإلنویكثر فى الفعل السامى یتواضع فى كالمھ

راتنا بشكل یومى فى اإلنضباط یساعدنا على وضع قدراتنا وخبراتنا ومھا، النتائج

 . خدمة أھدافنا

دقیقة  ١٤٤٠الیوم ، مثل قارىء جعل هللا البشر متساون فى أشیاء أساسیةعزیزى ال

عوضھ  لدیھ فقدان لحاسة معینةلجمیع ومن ، الحواس الخمسة لدى االجمیع یمتلكھا

درة على التفكیر مع ، الفكر بمعنى القة فى حاسة أخرى یدركھا القلیلهللا بالمضاعف

، والحركة والطاقة بمعنى القدرة على الحركة والسعى وإستھالك تفاوت العقول

، وھناك من صرار وإنضباط س والفكر نحو رؤیتنا فى الحیاة بإالوقت مع الحوا

م الجید وتعدیل یومن خالل التقی، عشوائیةتخدم كل ذلك نحو السلبیة والالناس من یس

، ذاتى یستطیع الفرد تحقیق ما یریدالمسار كل فرد والعمل الدوؤب واإلنضباط ال

  واإلستمرار على طریق الخیر واإلیجابیة كما یرید.

، الجھداحبھا التطبیق والفعل وبذل ن یصالمعرفة وحدھا ال تكفى البد أ :جوتھ یقول

، ا البیت أفضل األجھزة الكھربائیةرجل یمتلك بیت جمیل بداخل ھذ :مثال على ذلك

بیت خلل ال یوجد بھ تیار كھربائى، فكر معى ما قیمة ھذه ولكن بداخل ھذا ال

، ھكذا اإلنسان ال فائدة عندما یمتلك أعظم المعلومات  ویتعلم األجھزة بدون كھرباء

وإنضباط على ذلك لیحقق أعلى اإلنجازات ویصل  لأفضل العلوم بدون تطبیق وعم

أن النعیم ال یدرك بالنعیم،  أجمع عقالء كل أمةابن القیم  ، لذلك یقولإلى ما یرید

   نحتاج إلى جھد وعمل وإنضباط . 

 فى تنمیة عضلة اإلنضباط الذاتى؟ذن هللا بإتساعدنا ما ھى التوصیات العملیة التى 

وھى عملیة إنتباه مقصود ومتعمد من الفرد لجوانب سلوكھ  مراقبة الذات: -١

لنتائجھ وإلى أین یصل وأن  ببساطة أن یكون یقظ لجمیع سلوكیاتھ وأن یكون مراقب

یعرفھ نسان إلوھو نوع من أنواع التفكیر العلیا لدى ا التفكیر ما وراء المعرفىینمى 

ومراقبتھ وأن یوجھ ھذا قدرة الفرد على أن یفكر فى تفكیره  بأنھ: النفسء علما
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التفكیر وأن یسأل نفسھ ھل لدى فھم واضح لما أفعلھ؟ ھل حققت جزء من أھدافى 

 یرات؟ یالتى أرید أن أصل إلیھا؟ ھل یجب على إدخال بعض التغ

نسان تقدمھ كل فترة وأن یتأكد كل یوم على أنھ قام ألأن یقیم ا تقویم الذات: -٢

 حراز التقدم الذى یریده.إلدیدة بأفضل ما لدیھ ثم وضع الخطوات الج

خر عندما نجد أنفسنا أكثر آلأن نعطى مكافأة ألنفسنا من حین  تعزیز الذات: -٣

إنضباط وإستمراریة وتكون المكافأة عن طریق شئ أنت تحبھ كترفیھ معین أو تدلیل 

 لتزام علیھا.إلفعال التى یرید األالذات فھذا یساعد على تعزیز السلوكیات وا

نضباط إلالمنضبط یصل ولو بعد حین، المستمر یصل وینتصر فى النھایة ا أخیراً 

 یجابیة.إلالذاتى مقوم ھام لإلستمرار على ا
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 والعشرون الثالثة المحطة

 عیش اللحظة
 

  

   

 أن ترید  د تأجیلھ للمستقبل السعادة ھى شئا تریالسعادة لیست شیئً « 

                                                                                                                                                                 »تشعر بھ اآلن 

  جیم رون                                                             
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ة لممارسة العیش یعد عیش اللحظة والحاضر والتركیز علیھ إضاءة مستمر 

، عندما نستطیع الخروج من وھم الزمن بجانب عیش اللحظة اإلیجابى المثمر

ومن ھنا نقوم بإزالة حزن الماضى وھم الحاضرة التى تجعلنا مستمتعین ومنجزین 

مع معطیات الحیاة من خالل الحاضر، وتشیر المستقبل ونحیا الحاضر ونتفاعل 

بعض الدراسات بأن العالقة بین عیش اللحظة والصحة النفسیة بمعنى كلما زاد 

  الحضور تحسنت معھا الصحة النفسیة.

فكر معى لحظة ودقق ماذا لو ، الفقى براھیمإلر یفكتمثال للتوضیح من كتاب قوة ال

 قام الجراحون بإجراء عملیة جراحیة لك ثم قاموا ببتر جمیع أفكارك ھل سیكون

لماضى أوھام من ا ؟ بالطبع ال، ألن معظم المشكالتھناك مشكالت فى حیاتك

، ومن ھنا نحن ال نستطیع تحریك كرسى فى الماضى والمستقبل تتواجد فى الذھن

شیاء فى ولكننا قادرین على التعامل مع األى فى المستقبل وال نستطیع تحریك كرس

التعلم كل ما  ،الدعاء ،التخطیط العمل ،اللحظة الحاضرة اإلستمتاع یكون فى اللحظة

ستغالل الحاضر، یقول مارك طویر حیاتك والسعادة فیھا یكون بإیساھم فى ت

الذى یحدث داخل ویلیامس عالم النفس إن الیقظة وعیش اللحظة تعنى معرفة ما 

  وخارج أنفسنا بشكل مباشر لحظة بلحظة.

كلما كنت قادر على إحترام وقبول الحاضر  )قوة اآلن(فى كتاب  تول إیكارتویشیر 

ومن ھنا نحتاج إلى عیش اللحظة  ،األلم والمعاناه والعقل األنانى كلما تحررت من

حتى نخرج  ،الال إرادى یار األفكار التلقائىالحاضرة والتركیز علیھا والتوقف عن ت

الحظ حاالت الحزن التى نمر بھا بسبب  من دوامة ضیاع الحاضر وإفساد اللحظة،

قم ، وھنا و رغبة فى األذى أو الغیظ والغضبنفاذ الصبر أو بسبب مزاج سوداوى أ

ال تعكر  ،ذه المشاعر المتراكمة فى وجدانكإصطیاد نفسك لحظة إستیقاظ ھب

ثانیة فى الیوم بسبب موقف أو كلمة بل إستمتع باللحظة وغیر روتینك  ٨٦٤٠٠

ھام وأفعال حتى ال تفقد اللحظة وتنشغل باأل دالداخلى من فكر ومشاعر وردو

   .تذوق اللحظة الحاضرة، علینا بوتحلیل الماضى وقلق المستقبل
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ن اللحظات، بعد حیاة مجموعة من العیش اللحظة أل قیمة تیرى فوكس أدرك

وھذا المرض ینتشر  سرطان العظام وفقدة ساقة فى سن الثامنة عشرإصابتھ بمرض 

فى الجسد إلى أن یصل إلى الكبد والمخ، وكان لدیھ حلم بالجري حول أنحاء كندا، 

، والھدف ھو الجرى لحاضر بوضع ھذا الحلم فى التنفیذستغالل اثم إتخذ قرار بإ

لكى  ، وكان یرید جمع ملیون دوالراً واحدة تحت مسمى ماراثون األمل بساق

قوة غایتھ دفعتھ نحو تنفیذ الھدف، ثم أرتدى بنطلون ، وتخصص ألبحاث السرطان

لیأخذ من كل فرد  تقریباً  وعشرون میالً  ستة یومیاً  قصیر أثناء الجري، وكان یجري

رضھ أو بالقلق بالحزن على م ، لم ینشغلملیون دوالراً ٢٤.٦، ثم جمع دوالر واحد

واإلستمتاع  ستغالل اللحظة من خالل تحقیق ھدفھ، بل حاول إوالسخط من مستقبلھ

  بھ.

عدم  ،اعر واألحاسیس السلبیة تأتى بسببدراك ھذه القاعدة معظم المشوعلینا بإ

، بمعنى یقوم اإلنسان بالسرحان وتحلیل الماضى اإلنشغال فى اللحظة الحاضرة

لغة وتوجس لیس لھا عالقة بالواقع، فإذا ، وتخیالت بھا مبات للمستقبلوقعاووضع ت

، نحن نستطیع إنجاز ستغراق باللحظةلص من المشاعر السلبیة علینا باإلدنا التخأر

األعمال فى اللحظة وإتخاذ القرارات المصیریة فى اللحظة والقراءة والبحث 

 ،ن خالل إستخدام اللحظةلعقبات موالدراسة فى اللحظة وكل المشكالت وتخطى ا

مق فى التواجد الحقیقى فى اللحظة، بینما التركیز خرین وفھمھم بعوالتواصل مع اآل

 م الماضى أو التوجس من المستقبل المستمر یجعلنا نفقد اللحظة. على اآل

 فوائد عیش اللحظة:

 التخلص من المشاعر واألحاسیس السلبیة.  ·

 نجاز بطریقة مستمرة. واإل عمالإستغراق العقل فى األ ·

 التواجد ھنا واآلن یجلب السعادة واإلستمتاع.  ·

  القاضى على الحزن والقلق. ·

  اإلنتقال من الحیاة السلبیة التلقائیة إلى الحضور التام واألنفتاح. ·
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التعامل مع معطیات الحیاة من خالل الحاضر دون تأثیر الماضى السلبى  ·

 علینا.

 ؟ ذن هللا فى عیش الحاضرتساعدنا بإ التوصیات العملیة التىما ھى  

یار التفكیر الذى بمعنى إدراك الدخول فى ت: التوقف عن الدخول فى وھم الزمن -١

ت الحیاة من خالل م الماضى وقلق المستقبل والتعامل مع معطیایجعلنا نتذكر أل

اللحظة الحاضرة، بجانب إعطاء قیمھ للحظة الحاضرة فالمستقبل قد ال یأتى بنفس 

 ورك والماضى إنتھى وال یبقى منھ سواء تفسیرك لھ.تص

حداث فجوة فى تیار أفكارك كلما بمعنى إ: التدریب على التحكم فى الذھن -٢

ز یتدریب على ترك ،كیر وتحلل فى الماضى والمستقبلالحظت نفسك تسرح فى التف

ك ولست مشاعر أنك لست أفكارك كإنتباھك على اللحظة الحاضرة بجانب إدراك

مل وإستغفر ولست إراء وأحكام األخرین، إستمتع وتعلم وطور وخطط واقرأ وتأ

   .ذلك تستطیع فعلھ فاللحظة الحالیةوإمتن لما تمتلك وكل 

شعر بالمشاعر التوقف عن مقاومة أنفسنا عندما ن بمعنى :قبول المشاعر السلبیة -٣

مح لھا نتقبلھا ونس بینما عندما ،مع الرفض یجعلھا تزداد تھامقاومبجانب السلبیة 

ورفضنا لمشاعر ، لذلك رفضنا لمشاعر الخوف یزیده بالتواجد تتالشى بعد فترة

اد بینما عندما نتقبلھ دیز فى جمیع المشاعر ما نرفضھ ونقاومھ، وھكذا التأنیب یزیده

 ة.، ومن ھنا نستمتع باللحظونسمح لھا بالوجود یتالشى

فى  تالحظ فیھا تزاحم عقلك بالتفكیربمعنى تأمل كل فترة  :مارس جلست صمت -٤

فى إستعادة  یضاً تفیدك أ ھذه الجلسة أو الدخول فى وھم الزمن، الماضى والمستقبل

التأمل فى العلم لھا أھمیة بالغة وفوائد عظیمة لإلنسان، إختار  ، جلساتقواك النفسیة

التنفس وعملیة الشھیق والزفیر وتكون التنفسات  على وقم بالتركیز مكان ھادئ

 لسة لمدة عشر دقائق مع تكرار كلمةوتكون ھذه الج شئ الى المع التفكیر فعمیقة 

 سالم بالصوت الداخلى ھذه الجلسة تساعدك فى إستلھام طاقة إیجابیة.
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 عشرون الالمحطة الرابعة و

 بصمة نافعة 

  

  

   
 »علیھا إن لم تزد شیئاً على الدنیا كنت أنت زائدًا « 

 مصطفى صادق الرافعى                                                
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من الكثیر من من خالل العیش بإیجابیة بطریقة طبیعیة تلقائیة یتخلص اإلنسان 

السعیدة بجانب توجیھ ة الطیبة عات الداخلیة والسلبیة والعشوائیة وعیش الحیااالصر

الحیاة نحو اإلستعداد للخیر والصالح والنافع ومن ھنا تحصیل رصید فى  دفة سفینة

نبیاء والعلماء طریق األوھذا ھو  ،وترك بصمة نافعة بما ترید وتتقناآلخرة 

 .والحكماء والصالحین 

الحیاة، ومقدار فھمھم لرسالتھم فى ن یعرف مدى إستعداد تالمیذه حكیم أراد أ ھناك

منھم حجرة بما یملیھ  ن یمأل كلح الحكیم على أربعة تالمیذ منھم أقترومن ھنا إ

فحملھ  كثیراً  حطباً  ھفى طریق علیھ تفكیره وشعوره، وھنا ذھب التلمیذ األول فوجد

العلمیة والمجالت ، وذھب التلمیذ الثانى وجاءه بمجموعة من الكتب وملئ بھ الحجرة

األزھار والورود ووضعھا فى التلمیذ الثالث وجاءه ب، وذھب ومأل بھا الحجرة

 وذھب التلمیذ الرابع وجاءه بشمعة وأوقدھا فى وسط الحجرة، وھنا جاء ،حجرتھ

لى فعل التالمیذ وقال أما صاحب الحطب فأنت رجل ضعیف الھمة الحكیم لینظر إ

جل ب والمجالت فأنت رما أنت یا صاحب الكتتمیل إلى العیش من أقرب طریق، وأ

ما أنت یا نظرى تحسب أن فى الكتب كل شئ وتنسى كتاب الحیاة األكبر، وأ

ا، أما أراك ال بؤس فیھ ن الحیاة نعیماً الورود فأنت رجل طیب القلب تظن أ صاحب

فى الحیاة، الشاھد عزیزى القارئ  ك فھمت رسالتك وسعادتكأن یا صاحب الشمعة

، ومن ھنا بسیط یخدم من حولھ منا یستطیع ترك أثر نافع ولو بشئن كل إنسان أ

صد وترك البصمة النافعة ونق ،ة وتكون لحیاتنا معنى وقیمةنسعد فى الدنیا واآلخر

خرة فیقول النبى لتك فى الحیاة التى تشعرك بالقیمة فى الدنیا وتنفعك فى اآلبھا رسا

من ثالث صدقة جاریة  ا مات ابن آدم انقطع عملھ إالإذ" :صلى هللا وعلیھ وسلم

ادة تسمى عب البصمة ، وبالمنطق الدینى ترك"ولد صالح یدعو لھ وأوعلم ینتفع بھ أ

، الھویة والتكلیف وعمار األرض، وبالمنطق العقلى أن یكون اإلنسان صاحب قضیة

فسى ھى تحقیق معنى فى الحیاة بنیة واضحة، ترك البصمھ النافعة ھى ومن جانب ن

م الذى یمر على الفرد العادى محسوب الیو جوھر وجود اإلنسان، ومن ھنا نعى أن

، ویشیر عالم النفس التحلیلى لبصمة والرسالة محسوب لھعلیھ بینما صاحب ا
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 عام یمر الفرد بمرحلة ٦٠ فى مراحل نمو اإلنسان عند عمر :لویقو إریكسون

 بتقبل الفرد لدورتھ الحیاتیة، بمعنى حالة التكامل تكون الیأسمقابل  التكاملتسمى 

معنى قبول أعمالھ بوإعتبارھا ھى الدورة المناسبة لھ بالضرورة ولم یكن لھا بدیل، 

، بینما حالة الیأس بمعنى عدم القبول والتھ وإنجازاتھ وعطائھ لمن حولھوسعیھ ومحا

بتجریب طرق بدیلة لتحقیق لما فعلھ فى الماضى والباقى من العمر ال یسمح 

، ید رحلة التغییر وترك بصمة نافعةلمن یر ةالتكامل، بالطبع السن ال یكون إعاق

 ، یقول  دما تكون حیاتھ السابقة غیر مرضیةولكن ھى حالة قد یمر بھا كل فرد عن

جعل قانونك أنا أعمل ألحقق تجعل قانونك أنا أعمل ألعیش بل إ ال :دیل كارنیجى

  ذاتى.

 المضرة للفرد والبشریة والبصمة النافعة للفرد والبشریة.  ھنا نفرق بین البصمة

أنظر إلى  ،ملیون قتیل ٥٠ترك  ھتلرأنظر إلى  :قبل الرحیل البصمھ المضرة

، صاحب فكرة تحویل التبغ إلى سیجارة وما وقع على البشریة من أضرار معیقة

الھائل من األضرار  أنظر إلى صاحب فكرة تحویل اإلباحیة إلى أفالم تجاریة والكم

 الواقع علینا، وأنظر إلى كل إنسان سلبى یأتى الحیاة ویتركھا دون فائدة.

أنظر إلى  ،كتاباً  ٢٠٠لقد ترك  سینا إبنأنظر إلى  :قبل الرحیلالبصمة النافعة 

أنظر إلى األخوة  ،الكثیر من األمراض فى ھذا العصر مكتشف البنسلین الذى یعالج

افر من قارة إلى اإلنسان یطیر فى السماء ویس االذین جعلو یت مخترعین الطائرةرا

باإلكتشافات العلمیة ولكن قد ترك البصمة لیس شرط  ، وھنا إشارة قارة دون معاناة

وقد تكون بتربیة  ،عطاء معلومة أو فكرةبإبتسامة أو كلمة طیبة، قد تكون بإتكون 

 قد تكون بمساعدة اآلخرین ،تقان عملك بشكل یومى، قد تكون بإأوالدك تربیة سویة

، لذلك لیس الفقیر ھو من لم یمتلك المال أو بأشیاء بسیطة أو باألعمال الصالحة

تى أعطاھا هللا لنا لیس بینما قدراتنا ال ،خالقھب إنما فقر النیة والعزیمة واألالموا

جورج برنارد  یقول ،، یستطیع كل إنسان دون مبالغة ترك بصمة خیرلھا حدود

 . الرجل النبیل ھو من یعطى الدنیا أكثر مما یأخذ منھا :شو
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عندما یكون دون شروط أو مقابل بجانب لذلك تكون البصمة من خالل العطاء 

، والبشریة تحریك الفرد من تقوقعھ إتجاه ذاتھ ورغباتھ إلى التمركز حول اآلخر

القارئ تؤكد عزیزى  ،تھ النفسیة وزادت سعادتھتحسنت صحوكلما زاد عطاء الفرد 

بعض الدراسات بأن ھناك إرتباط بین العطاء والسعادة، وال نقصد ھنا العطاء 

المساعدة والمساندة وقضاء الحوائج، وقد یكون  :المادى فقط بل العطاء النفسى مثل

عطاء بالوقت والمجھود الجسدى وقد یكون عطاء بالعلم أو المعرفة والثقافة أو 

كل یوم إنسان لمدة من أراد التخلص من اإلكتئاب یساعد  :ألفرد أدلرالتعلم، فیقول 

تجعلنا وعندما تكون حیاتنا ملیئة بالتضحیة اإلیجابیة والعطاءات  ،خمسة عشر یوما

ننا نضیف لمن حولنا شئ ولو بسیط، یقول نستمتع ونسعد ونشعر بالمعنى أل

لھ عطاء وال، ستحق أن یولد من عاش لنفسھ فقطما ا :مصطفى صادق الرافعى

ىٰ  إعتماد قرآنى قال تعالى:" ا ُتِحبُّوَن ۚ لَن َتَنالُوا اْلبِرَّ َحتَّ جد السعادة وأ، " ُتنفِقُوا ِممَّ

 لمن حولك من خالل أى عمل بسیط، إعطى من نعم هللا التى أعطاھا لك.

دون مقابل یزید لدیك، فالعطاء سنة كونیة  كلما زاد العطاء منك فى أى شئ بل

، عندما ستزداد مال عندما تعطى مال حتماً  ،ستزداد علماً  عندما تعطى العلم حتماً 

عندما  ستزاد إعانة من هللا، تقضى حوائج دون مقابلتعطى مساعدة ومساندة و

ق منك بصدق ستجده ستزداد حب فى حیاتك وھكذا، فى كل إنفا تعطى حب حتماً 

بل أكثر ببساطة سنة كونیة جعلھا هللا لمن یعطى دون مقابل یستق ،د فى حیاتكیزدا

 توقف عن اإلنفاق إنتبھ سیقل إستقبالك.من الحیاة لكى یزداد عطائھ بینما عندما ی

 على ترك بصمة نافعة؟بأذن هللا ما ھى التوصیات العملیة التى تساعدنا 

بمعنى أن تبدأ بتفعیل دائرة العطاء من خالل نقاط  :تحدید النقاط القویة لدیك -١

مساعدة، حب، ود،  ،مشروع خیرى ،ثقافة ،فكرة القوة سواء مال، علم، معرفة،

خالل تحدید كیف تعطى بدون شروط ، تحدید  إبتسامة، مجھودات، مدح، مساندة من

 اإلتجاه أمر ضرورى.
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العطاءات بالمال أو بالوقت تحدید وقت یومى للممارسة نوعیة  :ممارسة العطاء -٢

أى شئ قد یكون عطاء بالنسبة لك ویزداد فى  ،أو بالعمل أو بالعلم أو بالمشاعر

 حیاتك عندما تمارس وتعطى دون شروط.

بنائك بمعنى مارس العطاء مع أ :اإلیجابیة فى شخصیتك عطاء للجمیعإجعل  -٣

العطاء مع زوجتك بالكلمات بالحب واإلھتمام واللعب والود وغرس اإلیجابیة مارس 

الناعمة والمشاعر النافعة والعطاء باإلھتمام واإلنصات واإلحتواء، مارس العطاء 

مع أصدقائك والمجتمع وبیئة عملك عطاء من ما تمتلك ومن ھنا تتسع دائرة العطاء 

كلنا العطاء بإیجابیة ودن مقابل، ونترك بصمة نافعة من  فى حیاتنا عندما نمارس

  سعد فى الدنیا واآلخرة.خاللھا ن

  لرحمن السمیط خادم فقراء أفریقیا؟ھل تعرف قصھ الدكتور عبدا

، ثم قاموا عض أصدقائة أن یقوموا بعمل تطوعىفى المرحلة الثانویة أراد مع ب

فقراء ، وكان یقوم واحد منھم بنقل العمال المبلغ من المال لكى یشتروا سیارة بجمع

كیلة الطب  بجامعة  وعندما إنتھت ھذه المرحلة دخل إلى أماكن عملھم دون مقابل،

، وفى الجامعة كان یخصص جزء حصل على بكالوریوس الطب والجراحةبغداد و

، ثم میة لیقوم بتوزیعھا على المساجدمن مصروفاتھ  إلى شراء الكتب الدینیة اإلسال

یات فى حدى المحسنات الكویتن یسافر إلى أفریقیا  لبناء مسجد إل أشاء لھ هللا

وھنا كان  ،تلھم الجوع والفقر والجھل والمرضى مالیین البشر یقمالوى، وھناك رأ

ساعدة ھؤالء الفقراء وھم یرددون أمامھ أین أنتم یا مسلمون طموحھ بال حدود فى م

لقد مات أبائنا دون إسالم، كانت رحلتھ ملیئة بالتحدیات والصعوبات واألمراض 

ف من القبائل األنتیمور فى اإلسالم، عشرات األلو دخلومحاولة قتلھ، ھذا الرجل أ

 ٥٧٠٠طالب، قام ببناء  ٩٥٠٠٠طفل من األیتام، قام بتمویل  ٩٥٠٠٠قام بدعم 

قام  ،مدرسة ٨٦٠قام ببناء  ،مركز إسالمى لتدریب النساء ٢٠٠ء قام بإنشا ،مسجد

، قام بطبع من اآلبار ٩٥٠٠إسالمى قام بحفر  مركز ١٠٢جامعات و ٤بإنشاء 
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، تسعة وعشرون عام من حیاتھ فى لیون من المصاحف ثم قام بتوزیعھام٥١

  النافعھ اإلیجابیة. من النماذج القویة فى ترك البصمة األعمال الخیریة

فال تكن مسلوب اإلرادة بارد الھمة فبطلب العلم یمتلك اإلنسان رؤیة صحیحة 

 إنھض إلى العمل یا أخى مازال فى العمر بقیة.
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