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ة السفاتيح العذخة لى تحقيق الحات وتصػيخىا يشبغي فيع ودراسإلمػصػل 
يع الفقي  لمشجاح   د. ابخـا
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ة التي ىع الجوافع في تأليفي ليحا الكتاب ىػ الخخوج مغ الجائخة السغمقأ  نإ
السفتػحة التي مغ خبلليا يحقق لى الجائخة إيعيذيا معطسشا في الحياة 

 .وتصػيخىاالحياة وىي تحقيق الحات ندان رسالتو في اإل

التي ال يدتغشي  كد فقط عمى الحاجات الؽيديػلػجيةن الجائخة السغمقة تختإ
ج ا شاقة جدجية تػلسسيا الصعام والذخاب باعتبارىأعمى ر و  ،ندانعشيا اإل

وىي مغ  ،ولزسان التػازن الجدساني غخيدة البقاء لمحفاظ عمى الحياة
ماسمػ لمحاجات شيا ماسمػ في ىخم حجػ الحاجات التي تحجث عإضسغ 

ساسية أات االجتساعية باعتبارىسا حاجات مان والحاجلى جانب حاجة األإ
عبثا بل لغاية وليجف ىػ ولع نكغ لشخمق  ،لكغ نحغ لع نخمق ليحا فقط

 .وال وثانيا لكي نشسػ لشربح بحور ال لكي نشكسر لشربح ذرة رملأالعبادة 

مغ الجوافع كسحخكات تي تأن تحقيق الحات وتصػيخىا تشبع مغ الخغبة التي إ
 لىإداء الحؼ يختمف مغ شخز ك االنداني والخغبة ىي جدء مغ األلمدمػ 

مجيج لبحول مزخوبا في الخغبة في العسل يداوؼ الجيج الس فاألداء ،خخآ
والصاقة تعج مغ ضسغ السفاتيح العذخة  ،السبحول يداوؼ الصاقة السبحولة

 غال يسكبجون شاقة و  لئلندانوالصاقة ىي وقػد الحياة بالشدبة  ،لمشجاح
ومغ  ،لى البيئة السفتػحةإن يشتقل مغ البيئة السغمقة وأن يعير أ لئلندان
ىع ىحه الصاقات الصاقة الحخكية والصاقة الجدجية والصاقة الخوحانية أ ضسغ 

 .والصاقة العاشؽية والصاقة الفكخية



، الػاقعرض أال يػجج سمػك لجػ االندان عمى  لحلظ بجون دوافع ورغبات
وىي رسالة  ،وبجون دوافع ال يكػن لجيشا رغبة في تحقيق الحات وتصػيخىا

 .ندان وتصػيخىااإل

 ،وكل جشجؼ شعخ بيا ،وكل ممظ شعخ بيا ،شعخ بياكل بصل والخغبة 
 .لمػصػل الى اليجف  وىي الخغبة في عجم االستدبلم

ت وحاجات يكػن لجيشا نبلحع عشجما يكػن لجيشا دوافع وبػاعث ورغبا
خز بأفزل عغ أدراك إشياء ويكػن لجيشا فعل األكبخ في أحساس وشاقة 

مثال عمى ذلظ عشجما يكػن لجػ السػضف و  ،الشتائج التي سػف يتع تحؿيقيا
 وأ اكان الحافد ماديأدارة سػاء دافعية لمعسل مقابل الحافد مغ اإلرغبة و 

داء لى تحديغ األإكبخ لمعسل مسا يؤدؼ أتجج السػضف لجيو شاقة  امعشػي
 ،متكاممة بيغ الصاقة والجوافعالعبلقة فلحلظ  .لمسشطسةنتاجية وزيادة اإل

جل تحقيق أمغ  لئلندانبالشدبة جدء ميع  اوىس ،في بعس كبلىسا يؤثخو 
والصاقة ىي وقػد الحياة  ،ندانيفالجوافع ىي محخكات لمدمػك اإل ،الحات

لى تحقيق إالسفاتيح العذخة لمشجاح لمػصػل  ضسغيزا مغ أ اوىس ،لئلندان
  .الحات وتصػيخىا

مغ الجوافع  تأتيول قاعجة لمشجاح ىي الخغبة التي أن ألحلظ نجج   
رل الخغبة السذتعمة التي ت ػوسخ الشجاح ى اإلنداني،كسحخكات لمدمػك 

 .بعج حجود الشجاحألى إاالندان 



وىي عمى عجة  ،الحات وتصػيخىا ولى لتحقيقن الجوافع ىي الخكيدة األأنجج 
  :نػاع مشياأ

  عمى أ شياء أن يقػم الذخز العادؼ بعسل أالجوافع الجاخمية وتعشي
وىي القػػ الكامشة ، لى نتائج عطيسةإويرل  ،مغ السدتػػ العادؼ

حؼ يػضح التبايغ في حياة وىي الفخق ال، ندانوراء نجاح اإل
 األشخاص.

ن أن تدرع الدىػر بشفدظ بجال مغ ألى إالتي تجفعظ كحلظ وىي القػة    
 .ظيلإ قجميان يأ احجأتشتطخ 

ن ألسارد الشائع بجاخمشا في انتطار وىي ا ،نفدشاأالحؼ يذع مغ وىي الشػر   
 .نػقطو

  ساوى ،الصعام والذخاب :مثلافع البقاء )الحاجات الفديػلػجية( دو 
 .جل العير والبقاءأمغ ساسية لمحياة مغ ضخوريات األ

 االحتخام  :مثل ،الجوافع الخارجية )الحػافد( باعتبارىا مؤثخات خارجية
في  التأثيخأؼ القجرة في  ،لى الؿيادةإقخب أوىي  ،والتقجيخ الستبادل

فالقائج ىػ محفد ورافع معشػيات  ،ىجافخخيغ لتحقيق األاآل
 .آلخخيغا

 :مثل ،ومشيا الحػافد السعشػية ،سيا السالأوعمى ر  ،ومشيا الحػافد السادية  
لسػضف في التقجم الػضيفي داخل الذكخ والتقجيخ والتخؾيات التي تداعج ا

 .اإلداريةقدام األ



 ،جل العصاء وبحل السديج مغ الجيجأمغ  لئلندانوالحػافد تعصي ؾيسة   
يع الفقي رحسو هللا  اذا لع تخ نفدظ ذإخبيخ التشسية البذخية  وكسا قال د. ابخـا

 .حجأؾيسو لغ يخاك 

وبالتالي  ،ندان في السخدون العمسي والسعخفي الحؼ يستمكولحلظ ؾيسة اإل
ز الثقة بالشفذ وىشا تبخ  .ندان بقجراتو وما يستمظ مغ نقاط قػةيسان اإلإيجب 

الحات  تحقيق وىي الصخيق نحػ ،حبلم التي نرشعياالتي ىي بجاية األ
 .وتصػيخىا

التي تؤىمو  لئلندانأؼ القػة الحاتية  ،نقاط القػة التي نستمكيا لال ندتغلساذا 
  :دعشا نتعخف عمييا .لى تحقيق الحات وتصػيخىاإ

ىي السدؤولة عغ و  ،خمية عربية مميار 022لجيشا دماغ يحتػؼ عمى 
 .وااليجابية عغ شخيق العقل الباشغبخمجتشا البخمجة الدمبية 

  .ة في الثانيةمعمػم مميػن  2 العقل الباشغ يدتػعب

 .لف مخهأ 022قمب يجق في اليػم لجيشا  

  .عيشان تؤىبلنظ لتسييد عذخة مبلييغ لػن عمى الفػر ظلجي

 .لف مخهأ 01تغمق في اليػم لجيشا عيشان تفتح و  

لف ميل أ 01 بما يقار كبخ مغ سخعة الزػء أولجيشا دماغ يفكخ بدخعة 
 .الثانيةفي 



 (20)الحاريات  "ون  خ  ر  ب   ت  بل  ف  أ   ع  ك  د  ف  ن  أ  ي ف  و  " :وصجق الحق حيث قال

نت تستمظ وأىجافظ ورسالتظ في الحياة فأ ،ما الحؼ يػقفظ نحػ تحقيق حمسظ
 .قػة ىائمة

  .ال في قامػس العجد والكدلإعشى ليا م ريج الأو ال أستصيع أفبل 

 .رض الػاقعأبل اصشع نتائج عمى  ًا،عحار أ ال تخمق 

ولكغ ليذ لجيشا  ،مميػن سبب لمفذل 02لجيشا  وكسا قال روديارد كيبميشج
ولكغ يخمقػن  ا،عحار أ  ن ال يختمقػ إن االشخاص الشاجحػن  ،عحر واحج يبخره

 .نتائج

شخز عاجد في تحقيق  لحلظ أؼ ،دارة الػقتإمذكمتشا الحؿيؿية في  
وىشا  ،دارة الػقتإفي الحياة السذكمة الحؿيؿية في  ىجافو ورسالةوأ حمسو 

 عال يدتصيدارة وقتو إ عال يدتصيمغ  :دارة بيتخ دراكخسفة اإليقػل عسيج فبل
 .خخآ ءشيدارة أؼ إ

  .فزلأدارة لحياة إدارة الػقت ىي إلحلظ 

  ػسمما إلبخاىعدعشا نتحجث عغ سمع الحاجات 

 

 



 
 .الصعام والذخاب والرحة :( مثلةالفديػلػجي)الحاجات  :البقاء

  .مان االجتساعيسخؼ واألاألمان واال ،مان الػضيفيمثل األ :ماناأل

ن يعير بسعدل عغ أ)العبلقات( بحيث ال يسكغ لئلندان  :االجتساعات
 .خخيغاآل

قارب لتعديد الحب يغ الخئيذ والسخؤوس والدمبلء واألخاصة ب :االحتخام
 .نتساءواال

 لئلندانوىي اليجف الػاضح  ،ندان في الحياةوىي رسالة اإل :تحقيق الحات
 لى الغاية التي تحقق لو الخؤية والخسالة واليجف.إجل الػصػل أمغ 



وىحه حاجات فديػلػجية باعتبارىا  ،مغ أىع أولػيات الحياة ىػ دافع البقاء
 .محخكات لمدمػك اإلنداني

مع إشبللة كل صباح في إفخيؿيا يدتيقع الغدال مجركًا أن عميو أن يدابق 
لة كل صباح في أسخع األسػد عجوًا، وإال كان مريخه اليبلك، ومع إشبل

مغ أبصأ غدال، وإال  إفخيؿيا يدتيقع األسج مجركًا أن عميو أن يعجو أسخع
 .أىمكو الجػع

 اوىس ،جل تحقيق الحات وتصػيخىاأظ االلتدام واالصخار ضخوريان مغ لحل
لى الجائخة السفتػحة إن لكي يشتقل مغ الجائخة السغمقة ىع دوافع بالشدبة لئلنداأ 

 .رسالتو في الحياةلى تحقيق إحتى يرل 

ى لقج حرمت عم :يقػل والج السسثل الريشي السذيػر البشو جاكي شان
 ؟وسكارفبلم لكغ متى ستشال جائدة األالعجيج مغ الجػائد في صشاعة األ

نا الفخيج مغ نػعي برشاعة أ :ضحظ جاكي شان ثع رد عمى والجه فقال
لى إثع جئت عػام ت الكثيخ مغ األيمزوأ ،فبلم السغامخات الفكاـيةأ

، سمفدتخ ستالػن  فبلم والسخخجيغ قابمتر صانعي األقابمت كباو  ،ىػليػود
مدكت بيا ثع وأ ،وسكار في مشدلوجائدة األ رأيتو  نعاما 20لقج كان مشح و 

 65بعج مخور و  ؟تػق لتمظ الجائدةاستيا ثع قبمتيا ثع حجثت نفدي كع شس
خ مغ كدخت الكثيو  ،معيف 222 كثخ مغأفبلم مثمت عاما في صشاعة األ

  .وسكار ممكيخيخا األوأ ،عطامي



ن أوالشجاح  ،والسيارة كيف تفعمو ،ن تعخف ماذا تفعموألحلظ مغ الحكسة 
رض الػاقع بفعل أنجازات عمى إلشاجحػن الحؿيقيػن ىع مغ يخمقػن ا .تفعمو

بجاع لى التصػيخ واإلإػة وميارات وخبخات تقػدىع ما يسمكػن مغ نقاط ق
ال وحققػا إماكشيع أبحيث ال يبخحػا وتعصي ليع ؾيسة حؿيؿية ألنذصتيع 

وكل  ،ىجافيع في الحياةأ لى تحقيق رسالتيع و إحبلميع بسا يدعى أىجافيع و ا 
فالثقة  ،غ عغ غيخىعيد السبجعيىحا يكسغ في الثقة بالشفذ كأبخز ما يس

بحيث يخكدون عمى بعج الحجود ألى إ اً بجاعإقػة ودافعية و  بالشفذ تعصي ليع
وىحا  ،ىجافيع واضحةأ وتكػن  ،ويتجاىمػن نقاط ضعفيع ،نقاط قػتيع

وصػال  ىجافيعأ الؿيسة الكبخػ التي تكفي لتحقيق مل و تفاؤل واألاليذعخىع ب
 لى تحقيق الحات وتصػيخىا.إ

ثسة عبلقة قػية بيغ تقجيخ الحات والثقة بالشفذ لمحرػل عمى تحقيق    
والعبلقة بيشيسا  ،تقجيخ الحاتفالثقة بالشفذ ىي نتيجة ل ،صػيخىاالحات وت

فالثقة  ،ندان باإلنجاز تدداد الثقة بالشفذكمسا يدداد شعػر اإلف ،شخدية
، ندان بقجراتويسان اإلإفيي  ،ندان يخكد عمى نقاط قػتوبالشفذ تجعل اإل

وتقجيخ الحات تجعل تخكيد االندان عمى االنجازات فكمسا زادت االنجازات 
لجػ االندان ولجت دافعية الى السثابخة وفعل اشياء ججيجة وشاقة اكبخ 

 وبالتالي عدزت ميارة الثقة بالشفذ .

 ؟كيف نعدز الثقة بالشفذ



خخيغ أؼ ما يسيدنا عغ اآل ،ن نخكد عمى نقاط القػة لجيشاأ -0
  .خخيغقجرة عمى االترال والتػاصل مع اآلبالحكسة وبالسيارة وال

فاذا لع  ،لى الرػابإفاليجف الػاضح ىػ الصخيق  ،تحجيج اليجف -2
 ،خخيغجاف اآلىأ حقيق يكغ لجيظ ىجف واضح فأنت تعير لت

معشى ، فبل بتكار صفة مغ صفات القائجفاال ،تكخوعميظ أن تب
لى تحقيق الحات إمغ خبلل اليجف سترل و  ،لمحياة بجون ىجف

 .صػيخىاوت
ادت ؾيستو وارتفعت نجاز الفخد ازدإفكمسا ازداد  ،الذعػر بالؿيسة -0

فؿيسة  ،حجأؾيسة لغ يخاك  اذا لع تخ نفدظ ذفإ ،الجافعية لجيو
 .يستمكو مغ مخدون عمسي ومعخفيندان بسا اإل

فالتفاؤل يديل الصاقة الدمبية التي تدبب القمق  ،الذعػر بالتفاؤل -0
خكد عمى ندان يالتفاؤل يجعل اإلو  ،والتػتخ والخػف والفذل
 .السدتقبل واليجف والخؤية

 
 .ألنيا ستربح كمسات ؛فكاركأراقب 

 .فعاالأألنيا ستربح  ؛راقب كمساتظ
  .لى عاداتإل ألنيا ستتحػ  ؛فعالظأراقب 

  .ألنيا تكػن شخريتظ ؛راقب عاداتظ
  .ألنيا ستحجد مريخك ؛راقب شخريتظ

 .الفيمدػف الريشي الوتدػ



 
الحكسة يسان بقيق الحات وتصػيخىا يجب عميشا اإللى تحإلمػصػل 

ن القاع أيساني العسيق إ ؟لى السحاولةإالتي تقػل ما الحؼ يجفعظ 
ثسة فخق  :رصػؼ أكف لحلظ يقػل الذاعخ التخكي دمحم عا ،ليذ لي

نيع عسمػا بجج إ ،لحيغ وضعػا برستيع في الحياةبيشظ وبيغ ا
 .فعاليعأمزيت وقتا كثيخا في التعجب مغ أنت أو 

ىا التحفيد ؤ روح ممنجاز كبيخ ىػ قرة إن كل أوتحكخ 
يع الفقي رحسو هللاو  ،والحساسة ، ن تشجحأردت أذا إ :يقػل د. ابخـا

بل رحمة شاقة  ،فالشجاح ليذ عسمية سيمة ،عميظ بجراسة الشجاحف
لى تحقيق إمػصػل صخار واالنزباط للى االلتدام واإلإتحتاج 

ىشاك رابحػن وىشاك  :وكسا قال لذ بخاون  ،الحات وتصػيخىا
شخاص لع يكتذفػا كيؽية الفػز وكل ما أشاك وى ،خاسخون 

سداعجة والقميل يحتاجػنو ىػ التجريب كل ما يحتاجػنو العػن وال
التي مغ  استخاتيجيةو أو خصة عسل أار فكمغ الجعع وبعس األ

لى القػة إح السدتقبل الحؼ سيسشحيع الػصػل شأنيا تفتح ليع مفتا
مخ كل ما في األو  ،نفديعأسحجودة التي يستمكػنيا داخل الغيخ 

شيء حؿيقي بالشدبة لظ و  ،ىػ التفكيخ في شيء تخيجه لشفدظ
 .أن يسشح حياتظ بعس السعشى والقػةشيء مغ شأنو 

يجب  شيءربح ناجحا ىشاك ن تأردت أذا : إف ىارفييقػل ستي
 ،ن تقفدأتقفد ليذ ىشاك ميخب مغ ىحا يجب  نأن تفعمو يجب أ



مغ فػق  ن تقفدأن تخاشخ وال بج أبج  ال ،غ قج قفدواحيكل الشاج
اعجك  يسكغما  ألبعجن تقفد مغ فػقو أبج مغ  ال ،ىحا السشحجر

بيحا لغ تفتح مطمتظ فػرا ال ىحا ىػ الجدء السخيف ستتخبط في 
السشحجر الجخف  ىحا الجػانب وفي الرخػر ستسدق ضيخك عمى

لشياية حيانا ولكغ في اأوال تراب بالجخوح ستبكي  ،ستجخح نفدظ
 .فتح مطمتظ وستحمق عالياست

 .محه الػصػل ستخحسظف ،لحلظ قاوم حتى لػ وصمت مسدقا
 استخاتيجيات تطهيخ الحات 

 :أربع ىيتمخز استخاتيجيات تصػيخ الحات في ت
  .)الصخيق الى القػة( :الفعل -0
 .التفكيخ االيجابي -2
 .افتح ذراعيظ لمتغييخ -0
 .فكخ خارج الرشجوق  -0

حج السفاتيح أوالفعل مغ ضسغ  ،الفعل: األولى االستخاتيجيةأما 
فحَّ أؼ بشج فػر ن :: األولعتسج عمى قانػنيغيو  ،العذخة لمشجاح

ومفاد ذلظ أال تؤجل عسبًل عمى اإلشبلق بل  ،سساعو أو قخاءتو
وىحا  ،إذا فكخت في أمخ وىسست بو فابجأ فػرًا في إجخاءات التشفيح

: إذا اك مثالش" وى"فإذا عدمت فتػكل عمى هللا :مشيج شخعي
ف أبجًا  ظ إعجاد وسيمة )ما( بصخيقة ججيجةخصخ في بال فبل تدػ ِّ



ل سارق لػقتظ وميجر لفكخك ألن التدػيف والتأجي ؛وابجأ اآلن
  .وجيجك

 ،يح وال ججوػ لؤلىجاف دون تصبيقيافبل ججوػ لمتخصيط دون تشف 
   .تجج نفدظ تفعل السدتحيللحلظ ابجأ بالزخورؼ ثع بالسسكغ 

 
  التفكيخ االيجابيالثانية:  االستخاتيجيةأما 

وشاقة  اويػلج حساس ،التفكيخ االيجابي يحخك العقل الباشغ
تو ندان يخكد عمى نقاط قػ ويجعل اإل ،بعج الحجودألى إودافعية 

  .ندان في الحياةلبلنصبلق نحػ اليجف ورسالة اإل
 :عمى قانػنيغ االستخاتيجيةوتعتسج ىحه 

 رفس الخسائل الدمبية(. والثاني : )إتقان العسل(األول
سػاء كان إعجادًا  ب مشظ أن تتقغ كل عسل أ سشج إليظوىحا يتصم

لمجرس أو إعجادًا لمػسائل السعيشة أو اإلثخاء العمسي الخادم لجرسظ 
وكحلظ أدواتظ التي تحتاج إلييا داخل  ،السؤدػ داخل قاعة الجرس

 ع  ك  م  س  ع   ػ هللا  خ  ي  د  ا ف  ػ  م  س  اع   ل  ق  و  " :يقػل السػلى جل وعبل ،الفرل
 .(026): " ... سػرة التػبة اآليةػن  ش  ؤم  الس  و   و  ػل  س  ر  و  

"إن هللا يحب إذا عسل أحجكع عسبًل  :ويقػل صمى هللا عميو وسمع
 ،وىحا يتصمب مشظ أن تكػن صاحب رسالة ذا ميارات ،أن يتقشو"

وأن  ،ولجيظ خبخات حخيرًا عمى االستسخار في التعمع والتصػيخ
تؤدؼ ما يدشج إليظ مغ أعسال ابتغاء مخضاة هللا سػاء وججت 



وكحلظ  ،تثسيشًا لجيجك مغ اآلخخيغ أم ال ... فإن أجخك عمى هللا
ألنيا قيٌج ؛ والسثبصة لمعسل ال تأبو بالخسائل الدمبية السحبصة

 لمتصػيخ.
  ؟تجيج نفدظ والكل سػاء لساذا مثال ذلظ

رون أحجاً   .أنت ال تعخف شبيعة اإلدارة ال ي قج ِّ
 .تطغ أنظ ستحرج أعمى السكافآتأنت 

ومحبصة لمشفذ فبل تعخىا اىتسامًا  وىحه رسائل سمبية قاتمة لمجيج
خيخ  وهللا ،وامس عمى بخكة هللا في أداء رسالتظ مبتػيًا وجو هللا

 .معيغ وأكخم مكافئ
 .: افتح ذراعيظ لمتغييخالثالثة يجيةاالستخاتأما 

، حجاثو في العالعإنت التغييخ الحؼ تخيج أوكسا قال غانجؼ كغ  
 :عمى قانػنيغ االستخاتيجيةوتعتسج ىحه 

ب بالتغييخ -2ػف مغ التغييخ تجشب الخ -0  .رحَّ
 :لخػف مغ التغييخ في عجة صػر مشياويتسثل ا

 .()ماذا سيحجث؟ :الخػف مغ السجيػل -0
 .()ماذا يجب أن أفعل :الخػف مغ فقج الديصخة -2
 .الخػف مغ السدتقبل -0
  .مام الجسيػرأالخػف مغ التحجث  -0
  .(فعل ىل سأكػن قادرًا عمى) :الخػف مغ التغييخ -6



ػف مغ الخخوج خارج راحتظ الذخرية )ىل سأستصيع الخ -5
 .(فعل كحا

قػل الذاعخ أبي  وتحكخ ،ال تجعل لمخػف عمى نفدظ سبيبلً 
 :القاسع الذابي

 ومغ يتييب صعػد الجبال يعر أبج الجىخ بيغ الحفخ
ويسػت بالحدخة مغ خاف  ،: يفػز بالمحة كل مغامخوقالػا

 .العػاقب
 :أما التخحيب بالتغييخ فإنو بإذن هللا

 يداعجك عمى الحفاظ عمى الدبق في السشافدة. 
 .مكانتظ ووضيفتظيداعجك في الحفاظ عمى  
 .يداعجك في تحقيق الجػدة العالية 
 يداعجك عمى االنتقال مغ الكفاءة إلى الفاعمية. 
 .يػفخ عميظ الػقت والجيج 

 .يخفع مدتػػ الكفاءة الحاتية لجيظيعدز ثقتظ بشفدظ و 
رج إشار الخابعة: فكخ خارج الرشجوق: أؼ خا االستخاتيجيةأما 

جاعي غيخ عاء التفكيخ اإلبالستج وحيد السذكمة وذلظ مجعاة
 االستخاتيجيةوتعتسج ىحه  ،ولحلظ ستكػن مبجعًا ومججداً ، السقيج

انتقل إلى مشصقة و اكتدب ىحه الرفات  -: عمى قانػنيغ ىسا
 الجيج.
 :ات التي يجب اكتدابيا ىي أن تكػن والرف



بػ إلى أؼ أن يكػن لظ ىجف تر ،صاحب رؤية مدتقبمية 
أول مبجع لصخيقة تخػ أن تكػن  كأن تحؿيقو في فتخة زمشية ما

 .دية أو تكػن السعمع السجرب مثبلً تجري
وىحا يتصمب مشظ ، أن تكػن صانع أحبلم أن تكػن صانع قخار 

والسخاشخة  ة والحساسةوالجافعي أن تتستع بالثقة في الشفذ
فإن كشت  ،فالسخاشخة مغ صفات القائج الشاجح ،ةالسحدػب

 والجافعية صاحب رؤية وصانع أحبلم وصانع قخار وعشجك الثقة
 :ورحسو هللا القائل ،إلى ما تخيج فإنظ سترل بحػل هللا

 فإن كشت ذا رأؼ فكغ ذا عديسة فإن فداد الخأؼ أن تتخددا.
فيػ االنتقال إلى مشصقة الجيج  االستخاتيجيةأما ثاني قػانيغ ىحه 

مغ و الخػف و مغ الفذل و الخػف  بج أن تخمػ مغ سشصقة الوىحه ال
كانات والحػافد ويدتصيع مغ قمة االمفكار والخػف سخقة األ
ن يتغمب عمييا مغ خبلل السسارسة والتجريب والسيارة أاالندان 

 .ل الى مشصقة الخاحة وتحقيق الحاتوالتكخار لمػصػ 
 

 تقجيخ الحات 
تعشي أن يسشح الذخز لشفدو ؾيسة ذاتية إيجابية تشعكذ في تقبمو 

تقػد إلى الكفاءة  لحاتو وفي تفكيخه وتعاممو مع اآلخخيغ بإيجابية
وتجعمو يخكد عمى  الحاتية في حياتو مع نفدو ومع اآلخخيغ

 .ىجافو وشسػحاتوأ لى إزاتو لمػصػل انجا



  د. ابخاهيم الفقي انهاع تقجيخ الحات
ىػ التقجيخ الحاتي الحؼ يكتدبو : التقجيخ الحاتي السكتدب -0

ى بقجر ما أدػ مغ ؼيحرل الخض ،الذخز خبلل إنجازاتو
ديخ الحاتي عمى ما يحرمو مغ افيشا بشاء التقنجاحات 

 .لتخكيد عمى السيارات ونقاط القػةاؼ ا ،إنجازات
العام لبلفتخار  عػد إلى الحذ التقجيخ الحاتي الذامل: -2

مى ميارة محجدة أو إنجازات أساسًا ع يابالحات فميذ مبش
فيػ يعشي أن األشخاص الحيغ أخفقػا في حياتيع  معيشة

العسمية ال يدالػن يشعسػن بجفء التقجيخ الحاتي العام وحتى 
 .وإن أغمق في وجػىيع باب االكتداب

ن يحرل عمى أخجل الحؼ يدعى اليو باستسخار ىػ حمع ال
شخرية واثقة مغ نفديا ودائسا ما يدعى الخجل لكي يعدز 

يسمظ شخرية ساحخة تأسخ  الثقة بالشفذ بجاخمو حتى
و الحج ن يكػن لجيأنو دون أويجرك الخجل جيجا  ،الجسيع

يجمخ شخيق نجاحو نو بحلظ إاألدنى مغ الثقة بالشفذ ف
ن يسمظ شخرية ضعيفة وال يشجحب أويحكع عمى نفدو 

 .الييا أحج
ن يسمظ الخجل شخرية شسػحة تدعى دائسا أمغ الجسيل 

ولكغ عشجما تبجأ ىحه  ،لمحرػل عمى أفزل ما في الحياة
خخيغ وكحلظ رؤية ما ة الصسػحة في مقارنة نفديا باآلالذخري



ما ن الخجل بحلظ يجمخ كل إف ،ن وما تفتقخ اليوو خخ يسمكو اآل
 .يػجج في شخريتو مغ ثقة بالشفذ
 ما ىي صفات السقجرين ألنفديم؟

 .اليجوء والدكيشة -
 .حدغ الدجية والخرال -
 .الثقة بالشفذ -
  .والعديسةالحساس  -
  .الرخاحة والقجرة عمى التعبيخ -
 .يحافطػن عمى رؤية واضحة لمصخيق الحؼ يديخون ؼيو -
 .يتػقعػن األفزل مغ الشاس ومغ العالع مغ حػليع -
إنيع يدتستعػن برحبة أنفديع وال يحتاجػن بالزخورة لمتػجيو مغ  -

 .اآلخخيغ
 .ع الساليإنيع يتػلػن السدئػلية الكاممة عغ تأميغ ومخاؾبة استقخارى -
 .يقفػن بربلبة لمسصالبة باحتياجاتيع وحقػقيع -
 .يعمشػن عغ مػاشغ القػة واإلنجاز التي حققػىا -
 .يتدسػن بالحدع -
 .عمى استعجاد التخاذ مغامخة محدػبة -

 ألنفديم؟سقجرين الغيخ ما ىي صفات 
 .يقارنػن أنفديع باآلخخيغ ويعتقجون أن اآلخخيغ يعسمػن أفزل مشيع -
 .أو عجم معخفة اإلجابة عشج حرػل اإلشخاء والثشاءاستحقار الحات  -



 .الذعػر بالحنب دائسًا، حتى ولػ لع يكغ ىشاك عبلقة بالخصأ -
 .االعتحار السدتسخ عغ كل شيء -
ن و السكانة أو العسل وإن كان اآلخخ  االعتقاد بعجم االستحقاق ليحه -

 .يخون ذلظ
 .عجم الذعػر بالكفاءة في دور األبػة أو في دور الدوجية -
 .يسيمػن إلى سحب أو تعجيل رأييع خػفًا مغ سخخية ورفس اآلخخيغ -
نيع أرؤوسيع  غصأشئيميحسمػن أنفديع عمى التسيد فتخاىع يسذػن ببطء  -

 .يبجون غخباء عمى العالع
 ىشاك عجة طخق لديادة تقجيخ الحات

 .ركد عمى نقاط قػتظ -0
 .االستفادة مغ تجارب اآلخخيغ تػفخ لظ الػقت والجيج -2
 .بشفدظ عشجما تخػ إنجازاتظ واححر مغ الغخور والكبخافتخخ  -0
 .كغ مذاركًا فعااًل فالشذاط العسمي ضخورؼ ججًا لبشاء الحات -0
اعسل ما تقػل إنظ ستعسمو فسغ األمػر األساسية لؿيسة اإلندان  -6

 .واحتخامو لحاتو ىػ احتخام كمساتو
ذ ىشاك شخريغ متذابييغ في كل كغ أنت وال تكغ غيخك فمي -5

 .شيء
 .حياتظ باحتخام وتقجيخ فأنت تسمظ شخرية فخيجةعر  -1
 اشعخ بالسدؤولية ولػ مع نفدظ فإن ىحا يسكشظ مغ الشجاح  -1

 .وىحه أولػيات سمع الشجاح



 .حاول عسل أشياء ججيجة ودع لشفدظ أن تخصئ -2
أىجافظ الكبيخة إلى أجداء  غ أنذئ تػقعات واقعية عغ نفدظ، وجدَّ  -02

 .صغيخة
 .كيف تتقبل الجعع مشيعامشح الجعع لآلخخيغ وتعمع  -00
 .دع لشفدظ الحخية في االختبار والحخكة والشسػ والشجاح -02

 لساذا احتاج لتقجيخ الحات؟
 .تقجيخ الحات لو تأثيخ عسيق عمى جسيع جػانب حياتشا

ارتفاع مدتػػ تقجيخ الحات يتزسغ الذعػر بالخضا عغ الحات 
 .واالعتداز بيا

ستعػن بتقجيخ مختفع أشارت االبحاث إلى أن السػضفيغ الحيغ يت
نة بسغ لجييع تقجيخ متجن مقار  لمحات تكػن ىشاك احتسالية أكبخ

 .مشتجيغ في العسل ألن يكػنػا ؛لحواتيع
 .أكثخ قابمية لمعسل بسديج مغ الجج استجابة لمتقييسات الدمبية•
أقل سمبية في التأثيخ بالزغػط السدتسخة كغسػض الجور •

 والرخاع. 
 لمتغييخ.أسخع استجابة •
 أكثخ حدسا وأقل اتخاذا لمسػاقف الجفاعية.•

االنتاجية وتقميل دوران داء وزيادة وىحا يؤدؼ الى تحديغ األ
 .العسل



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الثقة بالنفس.

 التحسٌن المستمر للذات.

  .الشعور بالسالم مع الذات

  .رفع مستوى الكفاءة الذاتٌة

 .تعزٌز الوعً الذاتً واستغالل نقاط القوة

 .طٌبة التمتع بعالقات شخصٌة واجتماعٌة 

 .حباط بشكل جٌدالتعامل مع اإل

 .سرعة التعافً من المحن

 



 

 

 
 

ندان بشفدو وكسمت ثقتو في قجراتو وما يتحمى كمسا قػيت ثقة اإل
يجابية إشخريتو  بو مغ سسات وصفات ومػاىب كمسا كانت

الشطخة  يزا ايجابيأيجابية عغ نفدو وكان إفكاره أوكانت كحلظ 
ندان بشفدو ضعيفة انت ثقة اإلوعمى العكذ كمسا ك لى اآلخخيغإ

الدمبية تفػق عجد دقات القمب في الجؾيقة فكاره أزة كانت ميدو 
 .الػاحجة

 
 
 
 
 



 
 
 
األفكار والديصخة عمى الخػاشخ ميسة شاقو وليدت  ن مخاؾبةإ
شعػريا  فكار والخػاشخ التي تخد عميشا البجا سيمة وكسية األأ

قراء الديء مشيا وقبػل إولحا نحغ نسمظ مخاقبتيا و  ،كسية ىائمة
، عميو خ ال يقجرمأبلمة مشيا فيػ ما قزية الدوأ ،الجيج مشيا

وىحا يعتسج بصبيعة الحال عمى عمع قائع بحاتو وىػ عمع البخمجة 
لبخمجة سػاء الحؼ مغ خبللو يتع تمقي ا NLPالمغػية العربية 
عمى  او خارجية ويتع بخمجتيا لتربح سمػكأة مغ البيئة الجاخمي

ليتع  اً يجابيإو أ اً سمبي اً فكارنا ومذاعخنا تأثيخ أرض الػاقع تؤثخ في أ
 .لى العقل الباشغ )العقل البلوعي(إيا تػصيم

 

 

 



 
 
 

 

 
 
 
 .ءشيانو باخترار التذاؤم في رؤية األإ

 .السبالغة في تقييع الطخوف والسػاقف
 .لى حؿيقة ماثمة ال شظ فيياإشيء  البلنو الػىع الحؼ يحػل إ

 
 
 
 

 



 اإليجابي؟ا ىه التفكيخ م
 .ىػ التفاؤل بكل ما تحسمو ىحه الكمسة مغ معاني

 .نو مشيج حياة قائع بحاتووإ ،لى الجسيل في كل شيءإنو الشطخ إ
 

 :لى التفكيخ الدمبيإأسباب تؤدي 
 

 أسختواالنتقادات والتيكع الحؼ ربسا يتعخض لو الفخد مغ محيط 
 .و أقاربوأو عسمو أ

ندان عمى مشاشق الزعف لجية ومغ ثع تزخيسيا تخكيد اإل
 .حتى تربح شغمو الذاغل

 .السػاقف الدمبية الستخبرة لجػ الفخد مغ صغخه
 .و مغ التػبيخأسية الدائجة لجػ البعس مغ الشقج الحدا

  .شياء فػق حجسيا وعجم تفيع السػاقف بعقبلنية وىجوءتزخيع األ
 .فكارىع ونطختيعأصجقاء سمبييغ في أاتخاذ 

الخػف والقمق والتخدد يرشعان شخرية مددحسة باألفكار 
 .الدمبية

، و قخاءة مقاالت تحسل شابعا سمبياأفبلم و األأمذاىجة البخامج 
مػر االكتئاب والدػداوية في رؤية األفي ن لحلظ أكبخ األثخ إف

 .والسػاقف
 ت لمتخمز مغ األفكار الدمبية 



 :من الدمبيةفكار األربع خطهات لمتخمز أ
 

 
 

كيجة التي تعخف خة وأنيا فكخة سمبية والعبلمة األن تتعخف عمى الفكأيجب 
نيا إو  ،نيا تخفس مدتػػ شاقتظ وحيػيتظأالفكخة الدمبية ىي مغ خبلليا 

تئب لحا تجعمظ ال تخػ الجسال في تذعخ بأنظ تعيذ ومتجيع ومكتجعمظ 
 .ؼ شيءأ

 

 
 

نا اآلن لجؼ فكخة سمبية أخبخ نفدظ أجعل عمييا عبلمة فارقة قل لشفدظ ا
بأن ثسة فكخة سمبية تجور في خاشخك عشجما ترل ىحه السخحمة ستبلحع 

بجأت تقل بأن التدخب في شاقتظ وحيػيتظ يتػقف وتجيسظ وكآبتظ الجاخمية 
 وتتزاءل.

 

 األفكار السلبٌة اأربع خات للت  أربع خطوات للتخلص من األفكار السلبية 



 
اجعميا سخيفة و عبث بيا ا استكذف الفكخة الدمبية و و مكان بالغ فييا قجر اإل

ان إذا كانت لجيظ فكخة مغ قبيل "لغ أستصيع الحىاب لمبشظ مكقجر اإل
  ."ز قدصي الذيخؼ سيطشػن بأنشي أحسقلى تقميإخباره بأنشي بحاجة إو 

 

 

 
 

التي ترػرتيا وبالغت في كغ شاكخا لعمظ الحطت بأن كل األشياء 
كل ما ترػره لشا وأن ما يحجث واقعا ىػ أقل بكثيخ مغ ، ترػرىا لع تحجث

ن بأوأن تكػن شاكخا  ،تدتذعخهأن لى إوىحا بحج ذاتو بحاجة ، الفكخة الدمبية
 ما يحجث ىػ أقل بكثيخ مسا ترػره لشا عقػلشا الخائفة.

  

ي فيع الثقة بالشفذ التي ىوتصػيخىا يشبغي  ن دراسة مفيػم تحقيق الحاتإ
 .لى تصػيخ الحاتإالصخيق لمػصػل 



 إن الثقة بالشفذ ىي إيسان اإلندان بأىجافو وقخاراتو وبقجراتو وإمكاناتو، أؼ
 .بخاز نقاط قػتوإاإليسان بحاتو و 

الثقة بػجػد اإلمكانات واألسباب التي أعصاىا هللا لئلندان  يالثقة بالشفذ ى
 أن يتخبى عمييا الفخد ليربح قػؼ الذخرية.فيحه ثقة محسػدة ويشبغي 

ذن نتيجة لتقجيخ الحات ؼبقجر ازدياد السذاعخ اإليجابية إفالثقة بالشفذ ىي 
التي نسمكيا تجاه أنفدشا بقجر ما تدداد ثقتشا بأنفدشا وبقجر ازدياد السذاعخ 

 الدمبية التي نسمكيا تجاه أنفدشا بقجر ما تقل ثقتشا بأنفدشا.

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 
 

بوجود اإلمكانات واألسباب التً أعطاها هللا لإلنسان، فهذه ثقة الثقة 

 محمودة وٌنبغً أن ٌتربى علٌها الفرد لٌصبح قوي الشخصٌة



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ىسيا: تكخار أ تتأتى مغ عػامل عجة التي دسى أحيانا باالعتجاد بالشفذ ت
والحكسة في  الشجاح والقجرة عمى تجاوز الرعػبات والسػاقف السحخجة

إن  التعامل وتػشيغ الشفذ عمى تقبل الشتائج ميسا كانت وىحا شيء إيجابي
 .كشت واثقا مغ نفدظ فيحا سػف يداعجك عمى االستسخار



 

 
 

 

 
 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
  



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

  



 
 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

التحجث لمشفذ ىي العسمية التي تحجث شبيعيا لجسيع الشاس أثشاء التفكيخ 
لى لغة سمبيو إية تحجث حيشسا يتحػل ىحا التحجث ولكغ السذكمة الحؿيؿ

 تجعمظ تذعخ بالحدن وتؤكج معتقجاتظ الخاشئة عغ نفدظ.

 

 



 

 

 
 

 
 

 لمشفذ؟ما ىي مخاطخ التحجث الدمبي 

 ،التحجث الدمبي لمشفذ يشبع مغ السعتقجات الخاشئة التي تعتجىا عغ نفدظ
ن يأخح أظ شخز غيخ محبػب فسغ السسكغ ن كشت تطغ أنإ :فسثبل

 .ن الكل يكخىشي"أل" ؛تحجثظ الدمبي ىحا الذكل "بالتأكيج لغ يترل بي أحج

تمظ ن التحجث الدمبي لمشفذ أصبح وسيمو تػكج بيا أالسذكمة ىشا ىي  
 السعتقجات الخاشئة عغ نفدظ حتى يربح مغ الرعب التخمز مشيا.

 

 

 من أمثله التحدث السلبً للنفس



 :كيف أتغمب عمى التحجث الدمبي لمشفذ

ن تتغمب عمى التحجث الدمبي فعميظ أن تػاجيو باألسئمة فسثبل أإذا أردت 
 في السثال الدابق كان يجب أن تدأل نفدظ تمظ األسئمة عمى الفػر:

 

 

 
 الدمبي مع الشفذنرائح لمقزاء عمى الحجيث 

 

 

 

 
  



 تحكخ الحكسة التي تقهل

لغ تدتصيع أن تسشع شيػر اليع أن تحمق فػق رأسظ ولكشظ تدتصيع أن 
 .تسشعيا مغ أن تعذر في رأسظ

 

 
 

، تجحر العادات اإليجابية في نفدظ وال ،إن الثقة بالشفذ ال تغيخك عسمياً 
د نفدظ عمى السصمػب ىػ التفاعل والتشفيح والتكخار ال غيخ و  البج لظ أن تعػِّ

 .الثقة بالشفذ :الدمػكيات الحدشة مثل

 
 

 كيف تكتدب الثقة في الشفذ 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 قهانين وخطهات لديادة الثقة في الشفذ

 



 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

  

 
 

 

  



 

 

 

 
 

 طباع ومعامبلت الهاثق من ذاتو

 

 

 

 
  



 من نفدو في الكبلم أسمهب الهاثق

 

 

 

 
 قشاعات الهاثق من نفدو 

 

 

 

 
  



 ون دورة حياتيم يهميا أثبلثة ترانيف لؤلشخاص الحين يبج ىشاك

يع الفقي   مغ كتاب السفاتيح العذخة لمشجاح د. ابخـا

 
 .ىع الشاجحػن في جسيع الشػاحي 

 .يعسمػن باجتياد وأذكياء 

  التسخيشات الخياضية بانتطام.يأكمػن بصخيقة صحية ويسارسػن 

 .يخررػن دائسًا وقتًا كاؼيًا ليع ولعائبلتيع 

 .يدتصيعػن أن يعيذػا حياة صحية ومتػازنة 

 
 ف رئيدي في حياتيع يتمخز تخكد نجاحيع عمى عسميع وعشجىع ىجي

 في العسل الجائع باجتياد والتػسع في العسل وتكػيغ الثخوات.

  ًولكغ يأتي ىحا الشجاح عمى حداب نػاح  ،حقًا إنيع يشجحػن ماديا
 نيع دائسًا مذغػلػن بدبب التداماتيع في العسل.إأخخػ في حياتيع ف



 
 

 دائخة  ىحا الشػع مغ الشاس ىػ الحؼ يعير حياتو في حمقة مفخغة(
 وفشجانفيػ يذكل السجسػعة التي تبجأ يػميا بالديجارة  (مغمقة

 القيػة..

  حخبيع مع حخكة السخور ذىابًا إلى العسل ويعػدون آخخ  ون أيبجثع
اليػم إلى السشدل لتشاول أسخع وجبة مغ الصعام برخف الشطخ عغ 

 ؾيستيا الغحائية ويذاىجون التمفديػن حتى يغمبيع الشػم.

 :هل ألعمى درجات السعخفة والسيارةالتي يسكشك بيا الهص الهصفة
 في مجال األعسال والجوافع والصاقة  وأقخأكتابًا لسؤلفظ السفزل  اشتخ

اليػم ويسكغ تخك وجبة الصعام  دؾيقة في 22عمى األقل  اقخأ... 
 في الػقت السخرز لحلظ. القخاءة ولكغ ال تيسل في السجاومة عمى

 قل.احزخ دورتي تجريب في الدشة عمى األ  
  تعمع لغة ججيجة تعمع كل يػم كمسة ججيجة مغ القامػس وفي خبلل

 فع مدتػػ معخفتظ بجرجة محىمة..سشة سيخت

اجعل أمامظ ىجفًا أن تربح مستازًا ؼيسا تقػم بعسمو وتػاجج دائسًا ألؼ عسل 
 –02مشاسب فالشاس الشاجحػن يعسمػن باجتياد عمى األقل لسجة تتخاوح مغ 



ساعات في اليػم مغ  1 ساعة يػميًا وأنت مغ تمقاء نفدظ تعسل لسجة 02
 لسدتقبمظ. استثسارة تكػن وأؼ ساعة إضاؼي أجل البقاء

استيقع دائسًا نرف ساعة مبكخًا واستخجم ىحا الػقت في ابتكار أفكار 
ججيجة وأشمق عمى ىحا الػقت )وقت األفكار( ودون كل فكخة ججيجة مفيجة 
تخصخ عمى بالظ، وقع بعسل ممخز يجسع كل ىحه األفكار التي تقخبظ مغ 

يسكغ  غدو الجير ولكغ ال تحقيق أىجافظ وتحكخ أنو مغ السسكغ مقاومة
 مقاومة أية فكخة آن وقتيا.

ويغ أية فكخة ىامة بجانب سخيخك دائسًا وقع بتج احتفع بسفكخة صغيخة وقمع
 ألنيا ىجية مغ عقمظ الباشغ..   ؛تخصخ عمى بالظ

أحدغ مغ  الحؼ يسكغ عسمو في ىحا اليػم لكياسأل نفدظ كل يػم )ما 
 مدتػػ حياتي(.

 قبل الشهم يجب القيام بعسل اآلتي: 

 استعسمت يػمظ بصخيقة ذكية؟ ىل :أسأل نفدظ

نظ أن تعير ىحا اليػم مخة أخخػ فسا الحؼ تقػم بعسمو إذا كان في إمكا
 عسا حجث فعبًل؟ مفةمخت بصخيقة

 شمب مغ عقمظ الباشغ أن يبحث لظ عغ شخق ججيجة لتحديغ مياراتظ.ا

 



 لتطهيخ قهة أحبلمك إليك ىحه الطخيقة التي تهصمك

 دون عذخة أشياء تتسشى أن تحققيا.

 األكثخ أىسية ثع األقل فاألقل. دون بالتختيب حدب أىسيتيع لظ

 دؾيقة. 06جمذ في مكان ىادغ ومخيح بحيث ال يدعجظ أحج لسجة ا

رئتظ باليػاء ومع تفخيغ اليػاء أخخج أؼ تػتخ  مؤلوا ،تشفذ بارتياح وبعسق
 مغ جدسظ.

وقع بالتخكيد عمى كل جدء مغ مخيح تسامًا وأغسس عيشيظ اجمذ في وضع 
وتخيل أنظ تشدل سمسًا يحتػؼ عمى عذخ درجات ومع كل درجة  ،جدسظ

تشدليا تذعخ بارتياح واستخخاء أكثخ عمى الجرجة العاشخة أتخك نفدظ تسامًا 
 وأشعخ باالرتياح وأشمق أؼ تػتخ.

الحع الشػر الحؼ وراءه ىحا ىػ  السذ الباب افتحو تخيل أن أمامظ باب
 ،بجأ في حياتظ السدتقبمية تجاه ىجفظاو  ،أعبخ مغ خبلل الباب نػر مدتقبمظ

استسخ في السذي في خط إشارك الدمشي إلى أن ترل لمسكان والدمان و 
الحع أيغ أنت بالزبط الحع إحداسظ الحع نفدظ  الحؼ تحقق ؼيو حمسظ

حذ بكل  ة الحجخة التي أنت بيادرجة حخار والحع  الحع الجػ السحيط بظ
 .بكل جػارحظ ءشي

 



قيق ىجفظ قع بتكبيخ ىحه الرػرة اآلن كػن صػرة لشفدظ بعجما قست بتح
قع بإعصاء و  ،وأضف إلييا كل ألػانظ السفزمة ،جعميا قخيبة مشظ أكثخاو 

ىحه الرػرة شيئًا مغ الصاقة بأن تأخح نفدًا عسيقًا ثع تصمق سخاح ىحا 
نطخ إلى الرػرة تدبح مغ وا ،وقع بعسل ذلظ ثبلث مخاتالشفذ في الرػرة 

 فػقظ.

خ، حمسظ وعج عمى خصظ الدمشي لمحاض واآلن أتخك صػرتظ وأنت تحقق
التي تشتطخ  نطخ لرػرتظ التي ستكػن عمييا في السدتقبل وىي الرػرةاو 

وأشكخ هللا الحؼ  ،إلييا خح لحطة أشكخ فييا عقمظ الباشغمشظ أن ترل 
اآلن في صعػد  وابجأغسس عيشظ وا مجك بكل ىحه القػة لتحقيق حمسظ، 

ة أكثخ وستذعخ بديادة الدمع وفي كل خصػة سيكػن عشجك شاقة أكبخ وثق
 االنتعاش.

 واآلن إليك ىحه الطخيقة ىحه الطخيقة لمهصهل إلى التشفيح الدميم

 أكتب ثبلث أىجاف تخيج تحؿيقيا.

 ج مغ ىحه األىجاف.ضع خصة لكل واح

 كػن إحداسًا بالزخورة والدخعة.

 حااًل في التشفيح. ابجأ

 ميًا أنظ قادر عمى تحقيق أىجافظ.أكج لشفدظ يػ 

 ترخف وكأنظ قج نجحت فعبًل.



ولكغ قارن نفدظ بسا كشت ؼيو مغ قبل  ،ال تقارن نفدظ بأؼ شخز آخخ
 .وما الحؼ ستكػن عميو في السدتقبل

عميظ إجخاء  اآلن اليػمعمى الخصػات وترخف ركد عمى الشتائج وليذ 
ػم قل الي ال تقع بيا غجًا أو بعج غج السحادثة الياتؽية التي تخيج عسميا

لغ تدتصيع تقجيخ ما يسكشظ عسمو بجون أن  لمذخز الحؼ تحبو أنظ تحبو
 .تقػم بالتجخبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  :بخز حكسي في الحياةأواالن اليك 

 .ن تتألم كي تتعممأالبج من  -

 مل ىي تمك المحظة التي تفهق كل التهقعات وىي اليقين بأن القادماأل -
 .لم وتحجيات الحياةجسل رغم األ أ

فزل أو  ،خخين لمسذاركةن تسشح الفخصة لآلأ :فزل تعخيف لمقيادةأ -
  .نت في العالمأجتو فزل ما وجأين خخ ن تتخك لآلأ :تعخيف لمفخصة

يكن لى القسة لكششا لم إ الخغبة في تحقيق العظسة والهصهلكمشا لجيشا  -
 .لجيشا حساس زائج في البجاية

  .ملنجاز ونحقق األلفعل لشرشع اإل نبجأ في ا -

 .نتهقف عن السحاولة لبمهغ الغايةن أالفذل ىه  -

رادة لتحقيق يستمك مفتاح الدعادة والشجاح واإل نت الهحيج الحي أ -
 .الحياة وىي تحقيق الحات وتطهيخىارسالتك في 

 .ع برستك وسيخاك العالم في القسةمميئة بالفخص ضبادروا فالحياة  -

فأنت ما زلت قائج في كل ذا خخجت من مهقعك كسجيخ إال تقمق  -
 .السهاقع

زلت مؤىبل لتربح  ذا لم تربح محاضخا جامعيا فأنت ماإال تيأس  -
  .محاضخا عالسيا



حباط إفزل من فذل مبشي عمى أي عمى محاوالت حيانا فذل مبشأ -
 .بلم وغياب رؤيةتخدد وسكهن واستدو 

ىجاف أاضح في الحياة فأنت تعير لتحقيق ذا لم يكن لجيك ىجف و إ -
  .خ فاالبتكار صفة من صفات القائجخخين ابتكاآل

صخار والثانية ىي التكخار والثالثة ىي ولى لمشجاح ىي اإلالخطهة األ  -
  .والتكخار يرشع االندان السدتحيلااللتدام مع االصخار وااللتدام 

 .ضح ىه الطخيق الى الرهابجف الهاالي -

فة لسا فيو خيخ ال بحور نست لتكهن شجخة مثسخة بالعمم والسعخ إولدشا  -
  .لئلندانية جسعاء

خخين ض لشكهن شسعة تشيخ الطخيق نحه اآلر نحن ىشا عمى األ  -
 .لى تحقيق الحات وتطهيخىاإلمهصهل 

  .ملذا وجج اليقين واألإال إىجف  وال ،معشى لمحياة بجون ىجف ال -

لطخيق نحه حبلم التي نرشعيا وىي بجاية االثقة بالشفذ ىي بجاية األ -
 .تحقيق الحات وتطهيخىا

شاقة تتطمب الدعي وااللتدام  الشجاح ليذ عسمية مخيحة بل رحمة -
 .ندان في الحياةتحقيق رسالة اإل جل من أصخار واالنزباط واإل



مدارك نحه  كل بجاية مؤلسة والحياة مميئة بالتحجيات لكن ىحا ال يغيخ -
ي الرخهر إليجاد ن تبحثها فأعميكم و  ،جمياأالغاية التي تدعى من 

 .الفخص السشاسبة

ذا إك في تحقيق حمسك وىجفك ومدتقبمك ن يسشعأحج أال يدتطيع  -
ستطمق العشان لمسارد الحي تهلجت لجيك الخغبة السذتعمة حيشيا 

 .بجاخمك

تكسل في العطاء ال  الدعادةجل البقاء فأجل العطاء ال من أدروا من با -
  .فزل فخصة تسشحيا لآلخخينأوتمك  خحفي األ

تكن صفخا كن رقسا  سخار الشجاح الأصخار وااللتدام والتكخار سخ من اإل -
  .بطاللى السديج من األإلم يحتاج فالعا ؛قيسة ال تدتدمم اذ

قجام نحه الرهاب فالشجاح حميفك الدخ يكسن ما دمت مرخا عمى اإل -
 .ي االلتدامف

يارة التي بسثابة عميكم بالقخاءة فيي غحاء لمخوح والعقل وىي الس -
 .يح الشجاح لتهسيع دائخة السعخفةحجى مفاتإبدتان الحكسة و 

  .بالسخاطخة كرفة من صفات القائج ن تربح ناجحا فعميكأردت أذا إ -

 فخص وتتقهى الخغبات ويتزح اليجف.مع وجهد السحاوالت تشذط ال -

 اإلندان اكتذاف ذاتو.يو كشد وكشد لكل شخز لج -
  .ركد عمى نقاط قهتك فدتكهن ركيدة لآلخخين  -



 
  

 
  


