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 ٣

 

 

 احملتويات
 مقدمة

ائر األمورقلقك صغتال . ١  
التصاحل مع العيوب. ٢  
إن األفراد الدميثو اخللق ومن هم على شاكلتهم لن ينبغوا: دع القول. ٣  
  ال تكن واقعياً وال خيالياً.٤
  كن رحيماً باآلخرين.٥
تذكر أن حاجة من عاش ال تنتهي. ٦  
ال تقاطع اآلخرين أو تكمل حديثهم. ٧  
ت ميينكاخف صدقتك حىت ال تدري مشالك ما انفق. ٨  
احذر األنانية ودع الشهرة لآلخرين. ٩  

تعلم أن تعيش يف الوقت احلاضر. ١٠  
تواضع للناس وتظاهر أنك أقلهم معرفة وثقافة. ١١  
امتص سخط اآلخرين بإظهارهم أم على خلق. ١٢  

متتع مبزيد من الصرب. ١٣   
درب نفسك على الصرب. ١٤   

كن أنت الباديء بالتحية. ١٥  
هل متحو األيام اآلثار؟: سل نفسك . ١٦  
إن احلياة ليست مثالية: سلم باحلقيقة القائلة . ١٧  
قد يكون امللل مفيداً. ١٨  
حاول أن تقلل من حتملك للتوتر. ١٩  
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 ٤

اكتب رسالة تعرب عما جييش يف صدرك. ٢٠  
ختيل انك تشهد تشييع جنازتك. ٢١   
ذكر نفسك دائماً إن احلياة ليست حالة طواريء. ٢٢  
  بالذاكرة اىل الوراءالرجوع. ٢٣
خصص حلظات كل يوم للتفكري. ٢٤   
ابتسم يف وجه الغرباء وانظر يف عيوم وقل هلم مرحبا. ٢٥   
خصص لنفسك وقت للهدوء كل يوم. ٢٦  
ختيل أن الناس من حولك أطفال صغار أو شيوخ. ٢٧  
حاول أوالً أن تفهم اآلخرين. ٢٨  
فلتكن مستمعاً أفضل. ٢٩  
كمةختري معاركك حب. ٣٠   
كن مدركاً لتقلباتك املزاجية وال تسمح لتعكر املزاج أن خيدعك. ٣١  
إن احلياة ماهي اال اختبار. ٣٢  
ال فرق بني املدح والذم. ٣٣  
مارس أعمال اخلري دون مقابل. ٣٤  
احبث عما وراء السلوك. ٣٥  
فتش عن الرباءة. ٣٦  
ختري أن تكون عطوفاً على أن تكون حمقاً. ٣٧  
  أشخاص اليوم عن مقدار حبك هلمأخرب ثالثة. ٣٨
ممارسة التواضع. ٣٩  

القمامة فبادر أنت . ٤٠ عندما ال يكون معروفاً من عليه الدور يف اخراج
  بذلك

جتنب انتقاد اآلخرين. ٤١  
كل يوم عليك أن تفكر ملدة دقيقة يف شخص تسبغ عليه حبك. ٤٢  
عليك أن تصبح عامل انثروبولوجيا. ٤٣  
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 ٥

نفصلةفهم احلقائق امل. ٤٤  
حدد ضروب املساعده اخلاصة بك. ٤٥  
أخرب يف كل يوم شخصاً واحداً على األقل عن شيء حتبه أو تقدره يف . ٤٦

 شخصه
جادل بوجود قصور يف شخصيتك وسوف تظهر بالفعل. ٤٧  
تذكر أن قدرة اهللا تبدو يف كل شيء. ٤٨  

إياك وتكلف النقد. ٤٩   
 ان كان بامكانك أن تلني دون أكثر مخسة مواقف تصلباً لديك وانظر. ٥٠
 منها
كنوع من املتعة اقبل اي نقد يوجه اليك وسوف ترى هذا النقد يبتعد . ٥١

 عنك
سوف تعجبك هذه   احبث عن أي قدر من الصحة يف آراء اآلخرين.٥٢

 الفكرة كثرياً إذا كنت حتب التعلم وتستمتع جبعل اآلخرين سعداء
راً بالفعل وكذلك أي شيء انظر اىل الكوب الزجاجي واعتربه مكسو. ٥٣
 آخر
أينما تذهب فأنت هناك: افهم هذه العبارة . ٥٤  
خذ نفساً قبل أن تتكلم. ٥٥  
كن ممتناً عندما تكون يف حالة طيبة وكن متقبالً لألمور عندما تكون . ٥٦

 يف حالة سيئة
كن سائقاً أقل ورا. ٥٧  
استرِخ. ٥٨  
أكفل طفالً يتيماً. ٥٩  
امية اىل مسرحية كوميديةحول مسرحيتك الدر. ٦٠  

وحاول أن خترج من . ٦١ اقرأ املقاالت والكتب اليت ختالفك الرأي متاماً
 ذلك بشيء
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 ٦

قم بعمل واحد يف آن واحد. ٦٢  
قم بالعد حىت العشرة. ٦٣  
تدرب على أن تكون يف عني اإلعصار. ٦٤  
كن مرناً مع وقوع التغريات على خطتك. ٦٥  
فعل بدالً من التفكري فيما تريد أن متلكهفكر دائماً فيما متلكه بال. ٦٦   
حاول دائماً أن تتجاهل أفكارك السلبية. ٦٧  
لتكن لديك الرغبة يف التعلم من األصدقاء ومن العائلة. ٦٨  
لتكن مبتهجاً أينما ذهبت. ٦٩  

. ٧٠  بالصفات اليت ميارسها أكثرتذكر دائماً أن اإلنسان يتصف  
إراحة العقل. ٧١  
مارس اليوجا. ٧٢  

لتكن خدمة اآلخرين جزءاً أساسياً من حياتك. ٧٣   
قدم املعروف وال تتوقع أو تطلب شيء مقابله. ٧٤  
انظر اىل املشكالت على أا مصدر حمتمل لتعلم شيء جديد. ٧٥  
ارض مباقدر لك. ٧٦  
اعترف بأنك كل ال يتجزأ. ٧٧  
قسم ذاتك اىل عدة اجزاء. ٧٨  
كف عن القاء اللوم على اآلخرين. ٧٩  
الربكة يف البكور. ٨٠  
 حاول ان تركز على األمور عندما حتاول تقدمي يد العون لآلخرين. ٨١

 الصغرية
 كل من على ظهر األرض تذكر أن بعد مائة عام من اآلن رمبا ميوت. ٨٢

  حالياً
ابتهج. ٨٣  
ازرع نبتة. ٨٤  
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 ٧

حول عالقاتك اىل مشكالتك. ٨٥  
 قبل ان تدافع عن موقفك يف املرة القادمة عندما ختوض غمار اجلدال. ٨٦

إن كان مبقدورك أن ترى وجهة نظر الطرف األخرحاول أوالً أن تنظر   
اإلجناز اهلام"قم بإعادة حتديد . ٨٧   

استمع ملا متليه عليك مشاعرك فهي حتاول أن توصل اليك شيئاً. ٨٨  
إذا ألقى إليك شخص مابالكرة فال يتحتم عليك أن تلتقطها. ٨٩  
عروض العابرةال مزيد من ال. ٩٠  
اغمر حياتك باحلب. ٩١  
تعرف على قوة افكارك. ٩٢  
ختل عن فكرة أن احلصول على األكثر أفضل. ٩٣  
ماهي األمور اهلامة حقاً؟: دائماً اسأل نفسك . ٩٤  
ثق حبدسك. ٩٥  
كن مستقبالً للوضع الكائن فعالً. ٩٦  
اهتم بشؤونك فقط. ٩٧  
عاديةاحبث عن األمور اخلارقة وسط األمور ال. ٩٨  
اعمل جدوالً زمنياً ألعمالك اخلاصة. ٩٩  

 وأعمل آلخرتك كأنك متوت غداًااعمل لدنياك كأنك تعيش أبد. ١٠٠  
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 ٨

  

١  
  

  ال تقلقك صغائر األمور
  

 ما نترك انفسنا تنغمس يف القلق بشأن امـور لـو فحـصناها عـن قـرب                  غالبا

اننـا نركـز    .. لـضخامه   لوجدنا اا ليست يف واقع األمر على هذه الدرجه من ا          
علـى سـبيل املثـال قـد يقطـع          .. على املشكالت واالهتمامات الصغرية ونضخمها      

شخص ما الطريق امام سيارتنا وبدال من عدم االهتمام ذا االمر نقنع انفسنا             
بأن هناك ما يربر غضبنا وبعدها نتخيل وقوع مواجهة بيننا وبني هذا الشخص            

 منا شخـصا اخـر ـذه احملداثـة يف وقـت الحـق               يف خميلتنا ورمبا خيرب الكثري    
  ..بدال من نسياا 

  
وبدال من ذلك ملاذا ال نترك هذا السائق اآلخر كي يقع له هذا احلادث يف مكان                
اخر بعيدا عنا ؟ حاول ان تنظر بعني العطف اىل هـذا الـشخص وتـذكر مـدى                  

          ذه الطريقـة   االمل الذي يصيب االنسان وهو على مثل هذه العجلة الشديدة و
سيكون مبقدورنا احلفاظ على شعورنا باالرتياح وجتنب أخذ مشكالت اآلخـرين            

  .بصورة شخصية
  

هناك العديد من االمثلة املشاة عن صـغائر االمـور الـيت حتـدث كـل يـوم يف                  
حياتنا سواء كان ذلـك الوقـوف يف طـابور او االسـتماع اىل نقـد غـري عـادل او          

ان تعلمنا عـدم القلـق بـشأن صـغائر االمـور            .. مل  القيام باجلزء االكرب من الع    
فسوف يكون له فوائده العظيمه فالكثريون يستنفذون قدرا ضخما مـن طاقتـهم       
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 ٩

.. يف القلق بشأن صغائر االمور حىت ام يبتعدون عـن سـحر ومجـال احليـاة                  
وعندما تلتزم بالعمل على حتقيق هذا اهلدف فسوف جتد ان لديك طاقـة اكـرب    

  .بح انسانا اكثر رقة وعطفا بكثري كي تص
  
  
  
  

  نسخة اليكترونية معدة خصيصاً 
  

  من إعداد
Ahmad Gamall  
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 ١٠

٢  
  التصاحل مع العيوب

   

 اصادف حىت االن هذا الشخص الذي يـدعو اىل الكمـال املطلـق يـنعم يف                 مل

اىل ان احلاجـه للوصـول      .. الوقت نفسه حبيـاة مليئـة بالطمأنينـة الداخليـه           
الكمال تتصادم مع الرغبة يف حتقيق السكينة الداخليـة ففـي كـل مـرة نتعلـق                 
فيها باحلصول على شيء ما يف صورة معينة افـضل ممـا هـي عليـه حاليـا فاننـا        
خنوض غمار معركة خاسرة وبدال من الشعور بالرضا والقبـول جتـاه مـا منلـك           

 ان تركيزنا على ما  ..فاننا نركز على ماهو خطأ يف شيء ما وحاجتنا الصالحه           
  ..هو خطأ يتضمن عدم رضانا وسخطنا 

  
وسواء كان العيب يتعلق بنا مثل دوالب غري مرتب او خدش بالـسيارة او اجنـاز             

او بعيـوب غرينـا مثـل مظهـر     .. غري كامل او بـضعة ارطـال نرغـب يف انقاصـها           
ى شخص ما او سلوكه او الطريقة اليت يسلكها يف حياته فان جمرد التركيز علـ          

ان هــذه .. العيـب يبعــدنا عــن هــدفنا يف ان نكــون رقيقـي القلــب دمثــي اخللــق   
االستراتيجية ال تتعلق من قريب او بعيد بـالتوقف عـن بـذل قـصارى جهـدك                 

اـا تتعلـق بأنـه مـع     .. ولكن االفراط يف التعلق والتركيز علـى عيـوب احليـاة     
ن تـستمتع وان    وجود طريقة افضل الجناز االمور ال يعين ذلك انـك تـستطيع ا            

  .تقدر الطريقة اليت عليها االمور حاليا
  

واحلل هنا يتمثل يف اخراج نفسك من غمار االنغماس يف االصرار على ان تكـون      
وذكر نفسك برفق بأن احلياة علـى مـا يـرام    .. االمور على غري ماهي عليه االن  
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 ١١

ا يف وضعها الراهن ومع غياب حكمك على االمور فان كـل شـيء سـيكون علـى مـ                  
يرام ومع البـدء يف الـتخلص مـن احلاجـة للوصـول اىل درجـة الكمـال يف كـل                     

  .جوانب حياتك سوف تبدأ يف اكتشاف وجود الكمال يف احلياة ذاا
  
  
  

  نسخة اليكترونية معدة خصيصاً 
  

  من إعداد
Ahmad Gamall  
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 ١٢

  

٣  
إن األفراد الدميثو اخللق ومن هم : دع القول 

  ى شاكلتهم لن ينبغواعل
  

 اهم االساب اليت جتعل العديد منا ميضون يف تعجلهم وخوفهم وتنافسهم            من

واستمرارهم يف املضي حبيام على اا حالة طوارئ ضخمة هو خوفنا من انه             
لو اصبحنا اكثر وداعة وعطفا سوف نتوقف فجأة عن حتقيـق اهـدافنا وسـوف              

  .نصبح كساىل وفاتري الشعور
  

نك القضاء علـى هـذا اخلـوف بـادراك ان العكـس يف واقـع احلـال هـو                    ان بامكا 
الـصحيح حيــث ان الـتفكري بتخــوف وذعـر يــستهلك قـدرا ضــخما مـن الطاقــة      

فعنـدما تكـون خائفـا      .. ويستنفد القدرة على االبداع والقوة الدافعة حلياتنـا         
ومذعورا فانك جترد نفسك من افضل قدراتك ناهيك عـن كـل مـا ميتعـك وكـل                  

تكون قد حققتـه فـان حتقيقـه يكـون بـرغم وجـود هـذا اخلـوف ولـيس                جناح  
  .نتيجة له

  
لقد كان من حـسن طـالعي ان احطـت نفـسي بـبعض االشـخاص ممـن يتمتعـون          
بالوداعة والعطف وممن هم على سجيتهم وبعض هؤالء هم من املـؤلفني الـذين              

يوتر حققت كتبهم مبيعات ضخمة واآلباء العطوفني واملستشارين وخرباء الكمب        
واملديرين التنفيذيني ومجيعهم ممن حققـوا اجنـازات يف اعمـاهلم وهـم كـذلك               

  .بارعون جدا يف املهارات اليت حباهم اهللا ا
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 ١٣

  
فـان  ) الـسكينة الداخليـة     ( عندما حتصل على ما تريد      : لقد تعلمت درسا هاما   

قدرة رغباتك واحتياجاتك وشهواتك واهتماماتك على توجيهك تتـضائل ومـن           
  .بح من السهل ان تركز وحتقق اهدافك وان ترد عرفان اآلخرينهنا يص

  
  
  
  

  نسخة اليكترونية معدة خصيصاً 
  

  من إعداد
Ahmad Gamall  
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 ١٤

  

٤  
  ال تكن واقعيا وال خياليا

  

 ادراكك للسرعة الـيت ميكـن ان يتـضخم ـا تفكـريك الـسليب واملتزعـزع               ان

.. من االساليب الفعالة كي تصبح اكثـر سـكينة          حىت تفقد السيطرة عليه يعد      
هل الحظت ذات مرة مدى االنقباض الذي تشعر به عندما تنغمس يف التفكري؟             
ولزيادة الطني بلة فكلما انغمست يف تفاصـيل مـا يـضايقك كلمـا ازداد شـعورك         
سوءا فكل فكرة تؤدي اىل اخرى مث اخرى حىت تصل اىل درجـة تـصبح فيهـا                 

  .عقولةقلقا بدرجة غري م
  

على سبيل املثال قد تستيقظ يف منتصف الليل وتتـذكر مكاملـة تليفونيـة جيـب                
القيام ا يف الغد وبعدها بدال من الشعور باالرتياح مـن تـذكرك هلـذه املكاملـة                  
اهلامة تبدأ يف التفكري يف كل شـئ يتحـتم عليـك القيـام بـه يف الغـد وتبـدأ يف                      

 مما يزيد من شعورك بالضيق وعـاجال  ختيل مكاملة حمتملة مع رئيسك يف العمل 
علـي أن أُجـري   .. تبدأ بالقول لنفسك ال اصـدق انـين منـشغل اىل هـذا احلـد                

مخسني مكاملة هاتفية يف اليوم وعلى كل فحياة من هذه؟ ويـستمر االمـر حـىت              
تشعر باالسى لنفسك وبالنسبة للكثري من الناس فال يوجد حد ملا قد تستغرقه             

يف واقع االمر فقد اخربين زبائين بأم يقضون العديد من          نوبة التفكري تلك و   
انـه مـن    : الليايل وااليام يف هذه التخـيالت العقليـة وال حاجـة بنـا الن نقـول               
  .املستحيل ان تشعر بالسكينة عندما يكون رأسك ممتلئا بالقلق والضيق
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 ١٥

ان االمر اهلام هو ان تشعر مبـا حيـدث يف عقلـك قبـل ان تكـون هنـاك فرصـة             
فكارك كي تكون هلا قوة دافعه وكلما اسرعت يف اكتشاف نفسك وانت تبدا يف               ال

ويف املثـال الـذي     .. االنغماس يف افكارك كلما كان من السهل التوقف عـن ذلـك             
اشرنا اليه هنا قـد تـستطيع ان تالحـظ انغماسـك يف الـتفكري عنـدما تبـدأ يف                  

د وبعـدها بـدال مـن    تفحص قائمة االمور اليت ينبغي عليـك القيـام ـا يف الغـ       
االنغماس يف القلق بشأن الغد تقول لنفسك ها أنذا ابدأ من جديد مث اقتل هذا        

عليـك ان توقـف قطـار افكـارك قبـل ان ينطلـق ومـن مث               .. االنغماس يف مهده    
عليك ان تركز ليس يف درجة انـشغالك بـل يف مـدى سـرورك لتـذكرك املكاملـة                   

ان ذلك يف منتصف الليل اكتب ذلك علـى  التليفونية اليت حتتاج الجرائها واذا ك  
ورقة مث اخلد ثانية للنوم بل رمبا تفكر يف االحتفاظ بورقة وقلم بالقرب مـن               

  .فراشك الستعماهلا يف مثل هذه اللحظات
  

قد تكون بالفعل شخصا مشغوال جدا ولكن تـذكر ان مـلء رأسـك باالفكـار عـن                
لك تشعر بالتوتر اكثر مما مدى انشغالك يؤدي اىل زيادة املشكلة وذلك بأن جيع     

جرب هذا التمرين البسيط يف املرة القادمة اليت تبدأ فيها          .. انت عليه بالفعل    
  .بالتفكري بقلق بشأن جدول اعمالك وسوف تندهش ملدى فاعليتها
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 ١٦

٥  
  كن رحيما باآلخرين

  

 شئ يساعدنا على وضع نظريتنا لالمور اكثـر مـن تنميـة الـشعور بالـشفقة          ال

ان الشفقة شعور عاطفي وهي تعـين االسـتعداد كـي تـضع نفـسك يف           .. ها  جتاه
مكان شخص اخر وان تكف عن التركيز على نفسك وان تتخيل كيف يكون عليه      
احلال ان تكون يف مازق شخص اخر ال مسح اهللا وان تـشعر فـورا باحلـب جتـاه         

ان الـــشفقة هـــي ادراك ان مـــشكالت االخـــرين واالمهـــم  .. هـــذا الـــشخص 
.. طام هي حقيقة متاما كما هو احلال معنا بل قـد تكـون اسـوا بكـثري                   واحبا

وعند ادراك هذه احلقيقة وحماولتنا لتقدمي يد العون هلـم فاننـا نفـتح قلوبنـا         
  .ونزيد بشدة من شعورنا بالعرفان باجلميل

  
ان الشفقة هي شـئ ميكـن تنميتـه باملمارسـة وهـي تـشتمل علـى امـرين النيـة                

تعين ببساطة ان تتذكر وان تفتح قلبك لالخرين وان متـدهم  والنية .. والفعل  
اما الفعل فهو ببساطة مـا تفعلـه لتنفيـذ ذلـك فقـد           .. مبا حيتاجونه مهما كان     

تتربع بقدر قليل من املال او اجلهد او كليهما بصفة مستمرة لقضية متس قلبـك     
..  الـشارع  او قد متنح ابتسامة لطيفة او حتية خالصة من القلب ملن تقابلهم يف     

فليس من اهلام جدا ما تفعله املهم ان تفعل شيئا ما وكما ذكرتنـا االم تريـزا ال      
نستطيع ان نفعل اشـياء عظيمـة يف هـذه الـدنيا ميكننـا فقـط ان نفعـل اشـياء                  

  .صغرية ولكن حبب شديد
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 ١٧

والشفقة تنمي شعورنا بالعرفان باجلميل وذلك بشد انتباهنا بعيدا عن االشياء           
فعنـدما تقتطـع    .. يت تعلّم الكثري منا ان ينظر اليها جبدية شـديدة           الصغريه ال 

جزءا من وقتك لتتأمل غالبا يف معجزة احلياة املعجـزة الـيت تتمثـل يف جمـرد                 
قـد  ) نعمـة البـصر واحلـب ومـا اىل ذلـك            ( قدرتك علـى قـراءة هـذا الكتـاب          

لـى اـا    يساعدك ذلك على ان تتذكر ان العديد من االشياء اليت تنظر اليها ع            
  .من االمور الكبرية جمرد امور صغرية حولتها انت اىل امور كبرية

  
  
  
  

  نسخة اليكترونية معدة خصيصاً 
  

  من إعداد
Ahmad Gamall  
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 ١٨

٦  
  تذكر أن حاجة من عاش ال تنتهي

   

منا يعيش حياته وكأن السر اخلفي وراء هذه احلياة هـو اجنـاز كـل               الكثري

سهر لوقت متأخر ليال ونستيقظ مبكـرين ونتجنـب ان مننـع انفـسنا         شئ فنحن ن  
ومما احـزنين انـين رأيـت الكـثري يتركـون      .. ونبقي احبائنا يف انتظارنا بالبيت      

احبائهم يف انتظاٍر لوقت طويل حىت ام يفقدون الرغبة يف استدامة العالقة            
هوسـنا بقائمـة    بينهم ولقد عودت نفسي فعل ذلك وغالبا ما نقنـع انفـسنا بـأن               

اعمالنا مو حالة عابرة وانه مبجرد اجناز كل مـا بالقائمـة سـوف نـصبح أكثـر                  
هدوءا وارختاء وسعادة ولكن يف واقع األمر نـادرا مـا حيـدث ذلـك فبمجـرد ان           

  .حتذف احد بنود هذه القائمة تظهر ببساطة بنود جديدة حتل حملها
  

ازهـا فطبيعتـها اال تكـون    ان طبيعة قائمة اعمالك ان يكون ا بنود جيـب اجن          
فارغة فسوف يكون هناك دائما مكاملات تليفونية ومشاريع واعمال جيـب عملـها             
ويف واقع االمر ميكن القول إن قائمة اعمال مليئـة هـي مـن اسـس النجـاح الن               

  .ذلك يشري اىل ان لوقتك قيمة
  

ومع ذلك فبصرف النظر عمن تكون وعما تفعل تذكر ان الشئ اهم من شـعورك           
عور من حتبهم بالسعادة والسكينة انا إن كنت مهووسـا باجنـاز كـل شـئ فلـن             وش

تشعر يوما باالرتياح ويف واقع احلـال فمعظـم االشـياء ميكـن تأجبلـها فالقليـل             
جدا من االمور يف حياتنا العميلة تندرج حتت قائمة االمـور الطارئـة فـإذا مـا                 

  .مضيت يف التركيز على عملك فسوق تنجر كل شئ يف حينه
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 ١٩

وقد اكتشفت انه لو ذكرت نفسي باسـتمرار بـأن الغـرض مـن احليـاة لـيس هـو            
اجناز كل شئ ولكن التمتـع بكـل خطـوة علـى طريـق احليـاة وان اعـيش حيـاة          
مفعمــة باحلــب فــسوف يكــون اســهل بكــثري يل ان احتكــم يف مــا انغمــس فيــه   
 باالضافة اىل اجنـاز قائمـة االعمـال الـيت علـى اجنازهـا وتـذكر انـه عنـدما               
توافيك املنية فسوف يبقى هناك عمل مل يـستكمل بعـد سـوف ينجـزه شـخص                 
آخر بالنيابة عنك فال تضيع ولو دقيقه اخرى مثينة من حياتـك وانـت تأسـف           

  .على ما هو حمتوم
  

  نسخة اليكترونية معدة خصيصاً 
  

  من إعداد
Ahmad Gamall  
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 ٢٠

٧  
  ال تقاطع االخرين او تكمل حديثهم

  

 ادرك انين اقاطع االخرين او اكمل حديثهم اال منذ سنوات قليلـة مـضت               مل

 مدى الضرر النـاجم عـن هـذه العـادة لـيس فقـط          أدركتوبعدها بفترة وجيزة    
 بالنسبة للقدر   أيضا ولكن   اآلخرونبالنظر اىل االحترام واحلب الذي يكنه يل        

خـصني يف آن  اهلائل من الطاقـة الـذي تـستهلكه حماولـة ان تفكـر بـدال مـن ش         
فكر يف هذا االمر لربهة فعندما تطلب من شخص ما التعجيـل تقـاطع              .. واحد  

الغري او تكمل حديثه فعليك عندئـذ ان تتبـع لـيس فقـط افكـارك بـل وافكـار                    
الشخص الذي تقاطعه ايضا وهذا االجتـاه وهـو سـائد بـني االفـراد املـشغولني            

ذا بـدوره يـؤدي اىل      يشجع الطرفني علـى االسـراع يف حـديثهم وتفكريهـم وهـ            
ان مقاطعـة الغـري عمليـة مرهقـة        .. شعورمها باالضطراب والضيق واالنزعـاج      

متاما كما اا تسبب الكـثري مـن اجلـدل النـه إن كـان هنـاك امـر حيتقـره كـل             
الناس فهو الشخص الذي ال يستمع اىل حـديثهم وأنـى لـك ان تنـصت حلـديث               

  .شخص آخر عندما تتحدث اىل هذا الشخص
  

 ان تالحـظ مقاطعتـك حلـديث االخـرين سـوف تـدرك ان هـذه العـادة                   مبجرد
الشريرة هي جمرد عادة بريئة كانت خافية عليك وهذا خـرب سـار النـه يعـين      
ان كل ما عليك فعله هو ان تذكر نفسك وتكبح مجاحها حني تنسى وذكر نفسك        

غري قبل ان تبدأ يف احلديث مع الغري ان تتحلى بالصرب وان تنتظر حىت يفرغ ال       
مر نفسك ان تدع الشخص اآلخر يكمل حديثه قبل أن تبدأ انت          .. من احلديث   

يف الرد سوف تالحظ على الفـور مـدى حتـسن تفاعلـك مـع اآلخـرين كنتيجـة                 
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 ٢١

مباشرة هلذه الطريقة البسيطة وسوف يشعر مـن يتحـدث اليـك بارتيـاح اكثـر               
أ يف عندما تتوقف عن مقاطعة اآلخرين وسـوف يقـل معـدل نبـضك كمـا سـتبد               

إن ذلـك يعـد     .. االستمتاع حبديثك مع اآلخرين بـدال مـن اائـه علـى عجـل               
  .طريقة أفضل كي تصبح شخصا أكثر عطفا وعلى سجيتك

  
  
  

  نسخة اليكترونية معدة خصيصاً 
  

  من إعداد
Ahmad Gamall  
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 ٢٢

  

٨  
اخف صدقتك حىت ال تدري مشالك ما أنفقت 

  ميينك
  

لكثري منا بشكل مستمر جتاه اآلخرين فمن شبه املؤكد ان نعلم     حيسن ا  بينما

االخرين بأفعالنا اخلرية جتاه شخص اخر ساعني بذلك سرا وراء استحـسام            
فعندما يشاركنا شخص اخـر يف احـساننا وكرمنـا نـشعر بأننـا انـاس نراعـي             .. 

ى االخرين كما يذكرنا مبدى لطفنا واسـتحقاقنا بـامتالك الـشعور بـالعطف علـ       
ويف الوقت الذي تكون فيه مجيـع افعـال العطـف رائعـة بطبيعتـها               .. االخرين  

فهناك امر اخر رائع عند عمل اي من االعمال اخلرية وهـو عـدم االفـصاح بـه                  
انك دائما تشعر باالرتياح عندما تعطي لآلخرين وال تشوب   .. ألي خملوق اخر    

اسررت ا يف نفسك مشاعرك االجيابية باطالع االخرين على عطفك فانك اذا     
  .فستحتفظ بكل هذه املشاعر االجيابية

  
ان على الشخص فعال ان يعطي من اجل العطاء فقط ال ان حيصل علـى شـئ يف             

ان .. مقابله وهذا بالفعل هو ما تفعله عنـدما ال تفـصح عـن عطفـك لالخـرين         
ة يف املرة القادمـ   .. جزاءك هو املشاعر الدافئه اليت حتصل عليها عند العطاء          

عندما تقدم عمال طيبا جـدا لـشخص اخـر اجعلـه يف نفـسك وانعـم بالـسعادة                
  .الغامرة الناجتة عنه
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 ٢٣

  

٩  
  احذر األنانية ودع الشهرة لآلخرين

  

هناك شيئا سحريا يقع لـروح االنـسان حيـث يتملكـك شـعور بالطمأنينـة            ان

عندما تكف عن االحتياج لكل االنتباه الـذي حتـاط بـه تاركـا بـدال مـن ذلـك                    
ان حاجتنا املفرطة جلذب االنظـار هـي ذلـك اجلـزء     .. لشعور باد لآلخرين    ا

األناين منا الذي يصيح انظروا ايل انين انسان متفرد ان قـصيت اكثـر تـشويقا                
انه هذا الصوت الـذي بـداخلنا والـذي قـد ال يفـصح عـن نفـسه                  .. من قصتك   

افـضل قلـيال مـن    ويقوهلا عالنية اال انه يرغب يف أن يؤمن بـأن اجنـازايت هـي               
ان االنا هي ذلك اجلزء بداخلنا الذي يرغب من االخرين ان يروه       .. اجنازاتك  

وان يسمعوه وحيترموه وان يعتربوه شيئا متفردا غالبا على حساب شخص اخر            
انه ذلك اجلزء بداخلنا الذي يقاطع حديث شخص اخر او ينتظر بفارغ الصرب            

بـاه اىل شخـصه وينخـرط معظمنـا         دوره يف احلديث حىت يعيـد احلـوار واالنت        
بدرجات متفاوتـة يف هـذه العـادة لـسوء حظنـا فانـك بـذلك تقلـل بـشدة مـن                     
استمتاع الشخص االخر مبشاركتك يف احلديث ويـؤدي قيامـك بـذلك اىل خلـق        

  .فواصل بينك وبني االخرين وبذلك خيسر اجلميع
  

ازاتـه  يف املرة القادمة عندما يقص عليك شخص ما قصة او حيكي لك عـن اجن      
وعلى الرغم مـن اـا عـادة    .. الحظ ميلك ألن تقول شيئا عن نفسك ردا عليه      

يستعصي التخلص منها فليس من املمتع فقط ولكـن مـن الباعـث علـى الـسكينة                 
ايضا ان متتلك الثقة الكاملة يف القدرة على التخلي عن حاجتك جلذب االنتباه             
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 ٢٤

دال مـن ان تنـدفع وتقـول       وبدال منها ان تقاسم شخصا اخر سعادته مبجده وبـ         
لقد فعلت املثل ذات مرة او مخن ما فعلته اليوم اغلق فمك وانظـر مـاذا حيـدث                  
فلتقل فقط هذا رائع او من فضلك قص علي املزيد ولينته االمر عند هذا احلـد   

ان الشخص الذي تتحدث اليه سوف يـشعر مبزيـد مـن الـسعادة النـك كنـت                 .. 
فإنـه سـوف ال     ..  تـصغي حبـرص اكثـر        حاضر الذهن بدرجة اكرب والنك كنت     

يشعر بالتنافس بينكما والنتيجة ان الشخص سوف يـشعر مبزيـد مـن االرتيـاح             
كما انك انت ايضا سـوف تـشعر       .. ويزيد من ثقته وجيعل حديثه اكثر تشويقا        

  .مبزيد من االرتياح النك لن تتشوق انتظارا لدورك يف احلديث
  

كون من املناسب ا تبادل اخلـربة بـني   ومن البديهي انه ستكون هناك حلظات ي      
اجلانبني وان تتقاسم مع الشخص االخر اد واالنتباه بدال من ان تتخلى عـن              

وحديثي هنا يشري اىل احلاجـة القهريـة لرتعهمـا مـن االخـرين         .. كليهما كليا   
ومن املضحك انه عندما تتخلى عن حاجتك الن تزين نفسك باد فان االنتباه       

 االحتياج اليه من االخرين حيل حمله ثقة كاملة بالذات تنبع من          الذي اعتدت 
  .ترك االنتباه واد ليزهو به االخرون
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 ٢٥

١٠  
  تعلم أن تعيش يف الوقت احلاضر

   

 درجة السكينة اليت تغلف قلوبنا على مدى قدرتنا على العـيش يف              تتوقف

و بـاألمس ومـا قـد      الوقت احلاضر وبصرف النظر عما حدث يف العـام املاضـي ا           
حيدث او ال حيدث يف الغد فإن الوقت احلاضر هو الزمن الذي تعيش فيه فعـال              

ودون أدىن شك فإن الكثري منا قد تيقنوا من قضاء قدر كبري مـن حيـام يف        .. 
القلــق بــشأن العديــد مــن األمــور يف ان واحــد فــنحن نــسمح ملــشكالت املاضــي   

ا احلاضر بدرجة تؤدي بنا اىل الشعور واهتمامات املستقبل بالسيطرة على وقتن    
بالقلق واالحباط والضيق واليأس ومن ناحية أخـرى فاننـا نؤجـل مـن شـعورنا                
بالبهجة واولوياتنا احملددة وسعادتنا ويف الغالب نقنـع انفـسنا بـأن يومـا مـا يف        

ولـسوء احلـظ فـإن اآلليـات العقليـة الـيت           .. املستقبل سيكون افضل من اليـوم       
للمستقبل سوف تكرر نفسها حىت أن هذا اليوم األفـضل لـن يـأيت         جتعلنا نتطلع   

ابدا قال جون لنون ذات مرة يف حني ننشغل بعمل خطـط اخـرى فـإن اطفالنـا                  
ينامون واحباؤنا يبتعدون عنا وميوتون كما يسوء مظهر اجـسامنا وكـذلك فـإن              

  .احالمنا تنسل من بني اصابعنا باختصار فإننا نضيع حياتنا
  

ن يعيشون وكأن احلياة جتربة ملـا سـيحدث يف املـستقبل ولكـن لـيس             ان العديدي 
ان .. هذا حاهلا يف واقع االمـر لـيس هنـاك مـا يـضمن حيـاة اي منـا يف الغـد                        

الوقت احلاضر هو الوقت الوحيد الذي منلكـه والوقـت الوحيـد الـذي نـسيطر                
عليـه فعنـدما نركــز علـى الوقـت احلاضــر فاننـا نلقـى بــاخلوف خـارج عقولنــا        

خلوف هو القلق بشأن األحداث اليت قد تقع يف املستقبل سوف ال منلـك قـدرا          فا
ولكي .. كافيا من املال سيقع ابناؤنا يف مشكلة سوف نعجر ومنوت او ما اىل ذلك       
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 ٢٦

تقاوم اخلوف فإن افضل استراتيجية تتمثل يف أن نتعلم كيفية اعـادة تركيزنـا            
بعض االمـور الـصعاب يف     قال مارك تـوين لقـد مـررت بـ         .. على الوقت احلاضر    

وال اعتقد انه مبقـدوري التعـبري عـن هـذه           .. حيايت ولقد حدث بعضها بالفعل      
  .النقطه بصورة افضل ركز انتباهك على الوقت احلاضر فسوف تثمر جهودك

  
  
  
  

  نسخة اليكترونية معدة خصيصاً 
  

  من إعداد
Ahmad Gamall  
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 ٢٧

١١  
نك أقلهم معرفة تواضع للناس وتظاهر أ

  قافةثو
  

 الفرصة ألن تقوم مبمارسة شئ ما مـن احملتمـل   اإلستراتيجية لك هذه   تتيح

أال يكون مقبوال عندك باملرة ومع ذلك فإذا جربته فستجد انه واحد من افضل    
وكما يفهـم مـن العنـوان فـالفكرة         .. االشياء اليت تساعدك على حتسني نفسك       

عـرفهم وتقابلـهم هـم علـى افـضل درجـات            تكمن يف ان تتخيـل ان مجيـع مـن ت          
املعرفة واالستنارة ولكن فيما عداك وان مجيع من تقابلهم سيعلمونك شـيئا مـا              
فالسائق الطائش واملراهـق الـسئ اخللـق قـد وجـدوا ليعلمـوك الـصرب ومغـين                  

  . الروك قد يكون موجودا ليعلمك ان تقلل من حكمك على االمور
  

يد مـا تتعلمـه ممـن حولـك ولـو فعلـت ذلـك        ان مهمتك تتمثل يف ان حتاول حتد 
فسيقل شعورك بالضيق واالحباط نتيجة لتصرفات االخرين وعيوم وبالفعل         
ميكن ان تبىن عـادة النظـر اىل احليـاة مـن هـذا املنطلـق واذا فعلـت فستـشعر                  

علـى  .. بالسعادة نتيجة لذلك وغالبا مبجرد ان تتخلص من شعورك باالحباط        
يف مكتب الربيد والحظت ان املوظف يتصرف ببطء عن سبيل املثال افرض انك  

عمد فعليك بدال من الشعور باالحباط ان تسأل نفسك هذا السؤال ماذا حياول              
ان يعلمـين؟ رمبــا عليــك ان تــتعلم كيفيــة التعــاطف فكــم هــو صــعب ان تــؤدي  

ان الوقـوف يف طـابور يعـد    .. وظيفة ال حتبها او رمبا تتعلم املزيـد مـن الـصرب     
وقـد تنـدهش مـن املتعـة     .. صة كي تـتخلص مـن عـادة نفـاد الـصرب             افضل فر 

والسرور اليت جتنيها من ذلك وكل ما تفعله هو جمرد تغـيري مفهومـك مـن ملـاذا         
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 ٢٨

يفعلون ذلك اىل ماذا حياولون تعليمي؟ ان عليك ان تتطلع االن وتتعلم مـن كـل         
  .من هم حولك من املستنريين

  
  
  

  نسخة اليكترونية معدة خصيصاً 
  

  من إعداد
Ahmad Gamall  
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 ٢٩

١٢  
  امتص سخط اآلخرين بإظهارهم أم على خلق

  

 األسئلة اليت ميكن ان توجهها اىل نفسك هل اريد ان اكون علـى حـق؟ او         من

هل ارغب يف ان اكون سعيدا؟ ويف كثري من االحيان اذا وجـد احـدمها فـسيؤدي        
  .اىل استبعاد وجود الثاين

  
ننا على حق والدفاع عن مواقفنا يستهلك قدرا كبريا من الطاقـة ويبعـدنا           ان كو 

ان احلاجة الن تكون على حق او احلاجة الن يكون شخص اخـر  .. عمن حولنا   
على خطأ تشجع االخرين الن يتخذوا مواقف دفاعية وممارسة الضغوط علينا          

ض االحيـان   حىت يستمروا يف دفاعهم ومع ذلك فإن الكثريين وانـا منـهم يف بعـ              
يستنفدون قدرا كبريا من الوقت او الطاقـة يف حماولـة اثبـات او توضـيح اننـا         
على حق او ان االخرين على خطأ والكثريون بوعي او بدون وعـي يعتقـدون ان                
علــيهم ان يظهــروا لالخــرين صــحة مــواقفهم وعرضــهم لقــضية مــا او وجهــة  

المور سـوف يقـدر   نظرهم وام بفعلهم لذلك فإن الشخص الذي يصححون له ا  
ذلك او على االقل سوف يتعلم امرا جديـدا ولكـن ذلـك برمتـه يعتـرب خطـأ يف              

ولتفكر يف هذا االمر هل حدث ان فعل شخص مـا نفـس الـشئ معـك مث     .. خطأ  
اآلن فهمـت انـك     .. قلت له شكرا جزيال لك على كونك على حق وانا على خطأ             

حىت وافقك عندما صـححت  رائع يا هذا او هل تعرف شخصا قدم لك الشكر او   
له االمور او اظهرت صوابك على حسام؟ كال البتة احلقيقة هي اننـا مجيعـا               
نكره تصحيح الغري لنا فجميعنا يرغـب يف ان يكـن االخـرون االحتـرام والفهـم         

ان انصات واستماع االخرين لنا من اهم الرغبات اليت حيتويها قلـب            .. ملواقفنا  
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 ٣٠

ن يتعلمون كيفية االنـصات لالخـرين هـم اكثـر مـن           االنسان وأولئك البشر الذي   
يكن هلم االخرون احلب واالحترام اما من اعتادوا تصحيح الغري منهم غالبا مـا           

  .يتجنبهم االخرون ويبغضوم
  

حتتـاج  .. واملسألة ال تتمثل يف انه من غري املناسـب ان تكـون علـى حـق مطلقـا             
تكـون هنـاك بعـض املواقـف        فعال ألن تكون او ترغب يف ان تكـون كـذلك رمبـا              

الفلسفية اليت ال ترغب يف التزحزح عنها كما هو احلـال عنـد مساعـك ملقولـة                 
عنصرية وهنا يكون من املهم ان تعرب عما تعتقده وفيمـا سـوى ذلـك فغالبـا مـا              
تكمن املسألة يف طغيان ذاتك كي حتول ما قد يكون لقاءا سلميا اىل الرغبـة او       

  .احلاجة يف ان تكون حمقا
  

ومن االستراتتيجيات الرائعة واملخلصة كي تصبح عطوفا ومساملا بـصورة اكـرب            
ان تعتاد على السماح لالخرين بأن ينعموا مبتعـة كـوم علـى حـق فلتمـنحهم                 

كف عن تصحيح االخـرين ومـع صـعوبة تغـيري هـذه      .. الزهو والفخر بانفسهم    
 املمارسـة   العادة فاا تستحق كل جهد يبذل مـن اجـل ذلـك كمـا اـا تتطلـب                 

فبـدال مـن ان تنـدفع       .... فعندما يقول شخص ما انين اشعر انـه مـن املهـم ان              
او غري ذلـك مـن مئـات الطـرق الـيت حنـور       .... وتقول ال ان االهم من ذلك ان     

وحنرر ا احلوار مـع االخـرين بـدال مـن كـل ذلـك اتـرك الفرصـة لالخـرين                  
جهـام الدفاعيـة   إلثبات ام على حق فبـذلك يـصبح مـن حولـك اقـل يف تو            

واكثر حبا لك وسوف يقدرونك بدرجة تفوق تصورك حىت اذا مل يعرفوا السر             
ان .. وراء ذلك وسوف تكتشف متعة مشاهدة سـعادة االخـرين واملـشاركة فيهـا          

عطاء ذلك أجزل بكثري من الـصراع بـني الـذوات األنانيـة بـني االفـراد ولـيش                 
او اعمق آرائك إخالصـا ولكـن       عليك ان تضحي مبعتقداتك الفلسفية الراسخة       

  .من هذه اللحظه فصاعدا فليكن الغري معظم الوقت على حق
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 ٣١

  

١٣  
  متتع مبزيد من الصرب

  

 قدر ما متلك من صـرب بدرجـة كـبرية علـى هـدفك يف حتقيـق ذات            يتوقف

اكثر سكينة وعطفا فكلما زاد صربك كلما زاد قبولك لالمور على مـا هـي عليـه                 
ون احلياة متاما كما تريدها ان تكون وبدون الصرب   بدال من اصرارك على ان تك     

ان الـصرب  .. تكون احلياة حمبطة للغاية ويـسهل عنـدها مـضايقتك وازعاجـك      
يضيف اىل حياتك بعدا من السكينة وتقبل حياتك وهو امر هام للحصول علـى       

  .طمأنينة القلب
  

ترغـب  ويتطلب احلصول على املزيد ان تفتح قلبك للوقت احلاضر حـىت اذا مل           
يف ذلك فاذا تعطلت يف زحام املرور وتاخرت عن موعـدك فـان االنتبـاه للحظـه                
احلاضرة سوف جيعلك تكتـشف نفـسك وانـت تـنغمس يف سلـسلة متزايـدة مـن                
التفكري قبل ان تفقد السيطرة عليها وان تذكر نفسك برفـق ان تـسترخي وقـد     

لتأخري عن  تكون كذلك فرصة طيبة كي تسترد انفاسك والن تذكر نفسك بان ا           
  .موعد ما بني االمور الكبرية ليس سوى امر ضئيل جدا

  
لقـد حبـاين اهللا انـا       .. كما يتضمن الـصرب رؤيـة الـرباءة يف عيـون االخـرين              

وزوجيت كريس بطفلتني احدامها اربـع سـنوات واالخـرى سـبعة ويف كـثري مـن            
ة اعـوام  االحيان اثناء تأليفي هلذا الكتاب كانت ابنيت البالغة مـن العمـر اربعـ       

تدخل مكتيب وتقاطع عملي وهو ما قد يكـون امـرا مـشتتا بالنـسبة ألي كاتـب                 
ولقد تعلمت يف معظم االحيان ان ارى الرباءة يف سلوكها بدال من التركيـز علـى         
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 ٣٢

سـوف تقطـع علـي    .. لن امتكن من اكمال عملـي  ( اآلثار احملتملة ملقاطعتها إياي   
فكنـت  ) اليوم للكتابـة وهلـم جـرا    كانت تلك الفرصة الوحيدة     .. حبل افكاري   

اذكر نفسي ملاذا تأيت ملشاهديت الـا حتـبين ولـيس ألـا تتـآمر ضـدي بغيـة            
افشال عملي وعندما أذكر نفسي ان الرباءة يف سلوكها كنت على الفور استحضر             
شعورا بالصرب وكان انتباهي يعود تارة اخرى للحظة احلاضـرة وكنـت اختلـص              

يف التراكم وكنت اذكر نفسي مبدى حـسن طـالعي ان   من اي ضيق يكون قد أخذ       
لقــد اكتــشفت انــه لــو امعنــت النظــر .. يكــون يل مثــل هــذه الطفلــة اجلميلــه 

الستطعت ان ترى مدى الرباءة غالبا يف عيون االخـرين ويف املواقـف الـيت قـد       
تصيبك باالحباط ولو فعلت فستصبح انـسانا يتمتـع بدرجـة اكـرب مـن الـصرب                 

التدري عنه ستبدأ يف التمتع باللحظات الـيت كانـت حتبطـك            والسكينة وبشكل   
  .فيما سبق

  
  
  

  نسخة اليكترونية معدة خصيصاً 
  

  من إعداد
Ahmad Gamall  
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 ٣٣

١٤  
  درب نفسك على الصرب

  

 مـن صـفات القلـب الـيت ميكـن زيادـا بدرجـة كـبرية عـن طريـق                      الصرب

رق الـيت اكتـشفت اـا تزيـد مـن       املمارسة والتدريب املتعمد وتتمثل احـد الطـ       
صربي يف ان اجعل لنفسي فترات تدريب فعلية أي فترات من الوقت وضـعتها يف    
  .عقلي للتدريب على فن الصرب فاحلياة ذاا عبارة عن مدرسة منهجها الصرب

  
بإمكانك ان تبدأ بقدر ضئيل من الوقت كخمس دقائق مـثال وان تـبين قـدرتك                

ولتبدأ بأن تقول لنفـسك حـسنا يف اخلمـس دقـائق            على الصرب مع مرور الوقت      
ان مــا .. القادمــة لــن امســح ألي شــئ كــان ان يــضايقين ســوف اكــون صــبورا  

ستكتشفه سيكون مدهشا فعال فعزمك علـى ان تكـون صـبورا وخباصـة لـو كـان            
ان الـصرب هـو احـدى    .. ذلك لربهة قصرية سوف يقوي من قدرتك على الصرب        

ولد فيها النجاح ومبجرد ان تنجـز جناحـا صـغريا           تلك الصفات الفريدة اليت ي    
مخس دقائق من الصرب سوف تبدأ يف رؤية انك بالفعل متتلك قدرة على الصرب              

  .حىت لو كان ذلك لفترات اطول من الزمن
  

وألن يل اطفاال صغارا فهناك العديد من الفرص للتدريب على فن الـصرب علـى               
ن األسئلة يف الوقت ايل احاول فيـه        سبيل املثال عندما متطرين ابنتاي بوابل م      

اجراء مكاملة هاتفية هامة اقول لنفـسي هـاك فرصـة عظيمـة ألكـون صـبورا                 
أرأيـت لقـد عملـت    ( وللنصف ساعة القادمة سوف احتلى بالصرب قدر املـستطاع         

واآلن كفانا مزاحا ان ما اخـربكم       ) جبد ووصلت فترة متريين اىل نصف ساعة        
تت مثاره يف عائليت فعندما احتفظ برباطـة جأشـي   به هنا ينجح بالفعل ولقد أ  
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 ٣٤

وال امسح لنفسي بالشعور بالـضيق او االنزعـاج فـإن باسـتطاعيت ـدوء ولكـن         
حبزم ان اوجه سلوك طفليت بدرجة اكرب فاعلية مما لو كنـت ثـائرا إن جمـرد     
توجيه عقلي كي يصرب يسمح يل بأن أبقى منتبها للحظة احلاضرة مما لو كنـت         

فكر يف كل االوقات اليت حدث ذلك فيهـا واشـعر بـأنين شـهيد ذلـك                 متضايقا وا 
         عالوة على ذلك فغالبا ما يكون شعوري بالـصرب وبائيـا فهـو ينتقـل اىل طفلـيت

  .اللتني تقرران من تلقاء نفسيهما بأنه من املمتع ازعاج أبيهما
  

ان الشعور بالصرب يعطيين الفرصة ألحتفظ مبنظوري الصائب لالمور وميكنين          
التحدي الذي اواجهه   .. ان اتذكر حىت يف غمار موقف عضال بأن ما يواجهين           

              يف اللحظة احلاضرة ليس مبسألة حياة او موت ولكن جمرد عقبة طفيفة علـي
ان اتعامل معها وبدون الصرب فإن نفس هذا املوقف ميكـن ان يتحـول اىل حالـة      

حة وضـغط دم    طوارئ تامة مبا حتتوي عليه من صياح واحباط ومشاعر جمرو         
ان االمر ال يستحق بالفعل كل ذلك فسواء كنـت حتتـاج اىل التعامـل               .. مرتفع  

مع االطفال او رئيسك يف العمل او موقف او شـخص صـعب وكنـت ال ترغـب يف             
القلق بشأن صغائر االمور فـإن زيـادة قـدرتك علـى الـصرب تعـد بدايـة رائعـة                 

  .لذلك
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 ٣٥

١٥  
   احلبكن أنت البادئ بالتحية وإظهار

   

 منا يشعرون احيانا باالستياء الذي قد يكـون ناجتـا مـن جـدال                الكثريون

حاد او من سوء فهـم او مـن الطريقـة الـيت نـشأنا ـا او مـن اي موقـف اخـر                       
وبسبب عنادنا فإننا غالبا ننتظر من االخرين ان يبادروا بالتحيـة معتقـدين ان         

ا عنهم او نبدأ من جديـد       هذه هي الطريقة الوحيدة اليت ميكن ان جتعلنا نعفو        
  .عالقات الصداقة او حىت العالقات األسرية

  
احدى معاريف واليت مل تكن صحتها علـى مـا يـرام اخـربتين ذات مـرة اـا مل                   
تتحدث مع ابنها منذ ما يقرب ثالث سنوات وعندما سـألتها ملـاذا قالـت يل اـا               

 اليـه مـرة اخـرى    وابنها مل يكونا متفقني حول اختيار زوجته واا لن تتحـدث         
اال اذا حدثّها هو اوال وعندما طلبت منها ان تكون الشخص الذي يأخـذ بزمـام                
املبادرة فقد رفضت ذلك متاما وقالت ال ميكن ان افعل ذلك فهو الذي جيب عليه         

لقد كانت يف احلقيقة تفضل املوت على ان تبادر باحلديث اىل ابنها     .. االعتذار  
يع قـررت ان تكـون هـي البادئـة باحلـديث وقـد       ومع ذلك بعد قليل مـن التـشج   

اندهشت عندما وجدت ابنـها ممتنـا هلـا ألـا بـدأت باالتـصال بـه وقـدم هلـا                     
اعتذاره ويف مجيع احلاالت عندما يأخذ شخص ما بزمام املبادرة ويبدأ بـالكالم      

  .فإن كال الطرفني فائز
  

 امـور اكـرب مـن    ودائما عندما نصر على غضبنا فإننا حنول االمـور التافهـة اىل       
حجمها احلقيقي ونبدأ يف االعتقاد ان وضعنا وشـكلنا اهـم مـن سـعادتنا وهـذا                  
خطأ بدون شك فإذا رغبت يف ان تكون شخصا مساملا فيجـب عليـك ان تفهـم ان           
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 ٣٦

كونك على حق لـيس اهـم مـن ان تكـون سـعيدا ولكـي تكـون سـعيدا فعليـك ان              
  .تتسامح وتبدأ دائما باحلديث

  
رين لكي يكونوا على حق وهذا ال يعـين انـك خمطـئ دائمـا              امنح الفرصة لالخ  

فبهذه الطريقة سوف يصبح كل شـئ علـى مـا يـرام وسـوف تـستمتع بالتـسامح                   
وايضا تعطي الفرصة لالخرين لكي يكونوا على حق وعندما تفعـل ذلـك سـوف               
تالحظ شيئا اخر وهو ان االخرين سوف يصبحون اكثـر اسـتجابة لـك واكثـر                 

 ملبادرتك واذا مل يستجيبوا لـك ألي سـبب مـن االسـباب          حبا وسوف يستجيبون  
فال ضري يكفي انك تشعر بالرضا ألنك اديـت مـا عليـك لكـي ختلـق جـوا مليئـا              

  .باحلب والتسامح بل إنك انت نفسك سوف تصبح شخصا اكثر مساملة
  
  

  نسخة اليكترونية معدة خصيصاً 
  

  من إعداد
Ahmad Gamall  
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 ٣٧

  

١٦  
  هل متحو األيام اآلثار؟: سك سل نف

   

كل يوم تقريبا العب مع نفس أمسيها ترسيب الزمن وقد ابتكـرت هـذه              انين  

.. اللعبة استجابة العتقادي اخلاطئ دائما ان كـل مـا اقـوم بعملـه مهـم جـدا                   
ولكي تلعب هذه اللعبة فما عليك اال ان تتخيل ان اي موقـف تتعامـل معـه االن      

وف يتحسن ولكن بعد عام من االن بعد ذلك اسأل          وال يسري بطريقة صحيحة س    
نفسك هل هذا املوقف مهم حقا كما يبـدو يل؟ يف احلقيقـة رمبـا يكـون املوقـف             

وسـواء كـان   .. مهما ولكنه يف الغالب لن يكون مهما بالدرجة اليت تتصورها انت  
ذلك جداال بينـك وبـني زوجتـك او طفلـك او رئيـسك يف العمـل فـإن الفرصـة                    

 اخلطأ او حافظة النقود الضائعة او االعتراض اخلاص بالعمـل او            الضائعة او 
التواء كاحلك كل هذه االشياء لن تم ا بعـد مـرور عـام مـن االن بـل سـوف         
تصبح شيئا منسيا يف حياتـك واذا كانـت هـذه اللعبـة لـن حتـل لـك مـشكالتك                   

ا وكـثريا مـ   .. فبإمكاا ان تعطيـك قـدرا طيبـا مـن التـصورات الـيت حتتاجهـا                 
اجدين اضحك عندما اتذكر اشياء كنت يف املاضي اخـذها جبديـة واالن بـدال               
من استنفاد طاقيت يف الغضب واالحساس بالقهر فإنين اقضي وقيت مع زوجـيت      

  .وأطفايل او انشغل يف التفكري االبتكاري
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 ٣٨

  
  

١٧  
  سلم باحلقيقة القائلة إن احلياة ليست مثالية

  

مـن  .. ارنا عن مظامل احلياة هذا السؤال      صديقايت سألتين اثناء حو    احدى

قال إن احلياة سوف تصبح مثاليـة او اـا كانـت مثاليـة مـن قبـل؟ ولقـد كـان                  
سؤاهلا جيدا فقد ذكرين بشئ تعلمته حني كنـت صـغريا وهـو أن احليـاة ليـست         
مثالية اا رديئة ولكنها حقيقة ومـن الغريـب أن ادراك هـذه احلقيقـة يعتـرب               

ومن االخطاء اليت يقع فيها الكثريون منا اننا نشعر         .. جدا  وجهة نظر متحررة    
باحلزن واألسى على انفسنا او علـى االخـرين واضـعني يف اعتقادنـا ان احليـاة                 
جيــب ان تكــون مثاليــة او اــا البــد ان تكــون كــذلك يف يــوم مــن االيــام ويف   

 فإننـا  وعندما نقع يف هـذا اخلطـأ  .. احلقيقة اا مل تكن ولن تكون كذلك ابدا   
نقضي الكثري من الوقت نشكو مـن احليـاة ومظاملهـا ونواسـي االخـرين ونتحـدث          

هذا ظلـم وال نـدرك ان ذلـك مل    .. معهم عن هذه املظامل ونردد دائما هذا ظلم       
  .يكن ابدا مقصودا

  
واحدى فوائد التـسليم حبقيقـة ان احليـاة ليـست مثاليـة اننـا ال نـشعر دائمـا           

جيع انفـسنا علـى بـذل اقـصى جهـد فيمـا نقـوم               باألسى على انفسنا وذلك بتش    
بعمله وحنن نعلم جيدا انه ليس من وظـائف احليـاة ان جتعـل كـل شـئ يتـسم                    
بالكمال بل إن ذلـك هـو التحـدي الـذي نقـف امامـه والتـسليم ـذه احلقيقـة           
جينبنا ايضا الشعور باالسى على االخرين ألننا دائما نتذكر ان كل شـخص لـه               

ه اليت ختصه وهذا التصور سـاعدين علـى التعامـل مـع             قدراته وقواه وحتديات  
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 ٣٩

املشكالت اليت واجهتها يف تـربييت لطفلـي ويف اختـاذ القـرارات الـصعبة حـول                 
حتديد االشـخاص الـذين جيـب علـي ان اسـاعدهم وهـؤالء الـذين ال ميكـنين             
مساعدم كذلك فإن هـذا التـصور سـاعدين يف معانـايت يف الوقـت الـذي كنـت         

إن هـذا  .. حية او ان الـبعض ال يعـاملوين بطريقـة عادلـة     اشعر فيه انـين ضـ   
  .التصور طاملا وضع عيين على احلقيقة ووضع قدماي على الطريق

  
وحقيقة ان احلياة ليست مثالية ال تعين اننـا ال جيـب علينـا ان نبـذل قـصارى           
جهدنا لتحسني معيشتنا او حتسني العامل بـل علـى العكـس فـإن هـذه احلقيقـة                  

ب ان نستغل كل قوانا يف ذلك وعندما ال نـدرك او نقـر ان احليـاة               تعين اننا جي  
ليست مثالية فإننا بذلك منيل اىل الشعور بالشفقة حنو االخرين وحنو انفـسنا       
ايضا ومما ال شك فيه ان الشفقة عاطفة ازامية ال تقدم شيئا للفرد منا غري               

يقـة ومـع ذلـك فإننـا     اا جتعلنا نشعر اننا اسوأ حاال عمـا حنـن عليـه يف احلق     
عندما نعترف بأن احلياة ليست مثالية فإننا نشعر بـالعطف حنـو أنفـسنا وحنـو           
االخرين والعطف هو شعور قليب يقدم احلب اىل كل فرد يلمـسه وعنـدما جتـد     

حاول ان تذكر نفسك ذه احلقيقة   .. نفسك تفكر يف مظامل الدنيا مرة اخرى        
ه احلقيقه سوف ختلصك مـن الـشعور        االساسيه وقد تندهش عندما جتد ان هذ      

  .بالشفقة وتقودك اىل املساعدة بالفعل االجيايب
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 ٤٠

  

١٨  
  قد يكون امللل مفيدا

  

 منا يوجد يف حيام العديـد مـن الـدوافع ناهيـك عـن املـسئوليات                 كثريون

لدرجة انه يـستحيل علينـا ان نظـل جالـسني دون فعـل شـئ وال حـىت لـدقائق            
يق ذات يوم الناس مل يعودوا كائنات بشرية بل جيب          معدودة ولقد قال يل صد    

  .ان نسمي انفسنا ماكينات بشرية
  

وألول مرة اتعرض لفكرة ان امللل بني احلني واالخر ميكـن ان يكـون مفيـدا يل                 
كان ذلك عندما كنت اقوم بالدراسة مع طبيب يف مدينة الكونر بواشنطن وهـي            

بعد ان اينـا يومنـا االول سـألت    مدينة صغرية ليس فيها ما ميكنك ان تفعله و       
مـا  : االستاذ ماذا ميكنـك ان تفعـل هنـا يف هـذه املدينـة اثنـاء الليـل؟ فأجـاب                

اريدك ان تفعله هنا هو ان تسمح لنفسك بأن تصاب بامللل ال تفعـل شـيئا فهـذا          
لقد تـصورت انـه ميـزح الول وهلـة فـسألت ومـا              .. جزء من الربنامج التدرييب     

ار االحساس بامللل؟ فأجابين انين اذا مسحت لنفسي ان     الذي يضطرين ألن اخت   
اصاب بامللل ولو حىت لساعة واحدة او اقل دون مقاومة فإن هذا الشعور بامللـل               
سوف حيل حمله شعور بالسالم واهلدوء وبعـد قليـل مـن املمارسـة سـوف تـتعلم         

  .كيف تسترخي
  

من الصعب علي ان وما ادهشين بعد ذلك انه كان على حق متاما يف البداية كان            
احتمل ذلك فقد كنـت معتـادا فعـل اي شـئ يف كـل حلظـة لدرجـة انـين بـذلت           
جمهودا كبريا كي اركن اىل الراحة ولكن بعد قليل اعتدت ذلـك ولكـين اخـذت                
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 ٤١

انين هنـا ال احتـدث عـن سـاعات مـن الكـسل              .. وقتا طويال لكي استمتع بذلك      
 كيـف افعـل وذلـك لعـدة         ولكين اتعلم فن االسترخاء او فن كيـف اركـن ولـيس           

دقائق كل يوم وليس هناك طريقة اخرى لذلك سوى ان اظـل بـدون فعـل شـئ                  
فقط اجلس او انظر من النافذة والحظ افكارك ومشاعرك يف هـذه االثنـاء يف     
البداية قد يصيبك قليل من الضيق ولكن يوما بعـد يـوم سـوف تـصبح املـسألة                  

  .اكثر سهولة وسوف جتد العائد جمزيا جدا
  
 الكثري من الضيق والصراع الداخلي ينتج من عقولنا اليت ال دأ ابدا والـيت          ان

حتتاج دائما لشئ يرفه عنها او شئ تفكر فيه ودائما تتسائل هذه العقول مـاذا                
بعد ذلك؟ فبينما نتناول العشاء نسأل ماذا لدينا مـن احللويـات وبينمـا نتنـاول                

ذا املـساء نـسأل مـاذا جيـب ان     احللويات ماذا جيب ان نفعل بعد ذلك؟ وبعـد هـ          
نفعـل يف ايــة االسـبوع؟ وبعــد ان نعـود اىل البيــت نفـتح التلفزيــون ونلــتقط     
التليفون او نفتح كتابا او نبدأ يف تنظيف البيت ودائما نبدو كما لو كنا خائفني                

  .من ان يفوتنا شئ ما ال نستطيع ان نفعله حىت ولو دقيقة واحدة
  

هو ان ذلك يعلمك كيف تصفي ذهنك وتـسترخي    ان امجل شئ يف عدم فعل شئ        
كما يعطي لعقلك احلرية يف أال تعرف شيئا ولو حىت لفترة قصرية وعقلك مثـل    
جسمك متاما حيتاج اىل الراحة من نظامه املعتاد وعندما تعطي اجـازة لعقلـك              

  .فإنه يعود اقوى واحد واكثر تركيزا واكثر قدرة على االبتكار
  

تـصاب بامللـل فـإن ذلـك خيلـصك مـن قـدر هائـل مـن          وعندما تسمح لنفسك ان     
الضغط الناتج من قيامك بأشياء يف كل حلظة وكل يـوم واآلن عنـدما يقـول أي     
من طفالي أيب لقد مللت فإنين اجيبه قائال هذا رائع اجعل امللل يصيبك لبعض              
الوقت فهذا مفيد لك ومبجرد ان اقول هذا فاما يتركان فكرة انين احـل هلـم       
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رمبا انك مل تفكر ابدا ان يقترح عليك شخص ما ان تصيب نفـسك              .. ما  مشاكله
  .بقدر من امللل من ناحييت انا اعتقد ان هناك لكل شئ بداية

  
  
  

  نسخة اليكترونية معدة خصيصاً 
  

  من إعداد
Ahmad Gamall  
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١٩  
  حاول ان تقلل من حتملك للتوتر

  

 تـسري اىل اخللـف يف جمتمعنـا فـنحن منيـل اىل              كما لـو كانـت االمـور       يبدو

التطلع اىل االشخاص الذين يقعون حتت قدر كبري من التوتر او الذين يعـانون               
من الضغوط او هؤالء الذين ميكنهم حتمل التوتر وعنـدما يقـول احـدهم لقـد            

اننـا تعلمنـا ان نعجـب ـذا الـسلوك او حـىت             .. عملت حقا جبد او لقد تعبت       
الل عملي كمستشار للتوتر فانين امسع كلمات فخر واعتزاز مثل       منتدحه ومن خ  

انا لدي قدرة عالية على حتمل التوتر وقد ال يكون من املستغرب ان مثل هؤالء           
االشخاص من املصابني بالتوتر عنـدما يـأتون اىل مكـتيب فـإم يـأملون يف ان                 

ا يـسمح هلـم   اقدم هلم طرقا ووسائل تزيد من احتماهلم للتوتر اكثر فـأكثر ممـ      
  .ان يتحملوا الزيد واملزيد

  
وحلسن احلظ فإن هناك يف بيئتنا العاطفية قانونا غـري قابـل لإلنتـهاك يقـول                
تقريبا ان مستوى التوتر الذي نتعرض له اآلن يـساوي بالـضبط نفـس مـستوى      
قدرتنا على حتمل التوتر وسوف تالحظ ان النـاس الـذين يقولـون ال اسـتطيع            

 مثل هؤالء سوف يتعرضـون لقـدر كـبري مـن هـذا التـوتر                حتمل قدر من التوتر   
لذلك إذا علّمت الناس ان يزيدوا من قـدرم علـى احتمـال التـوتر فـإن الكـم                   

ام سـيقبلون مزيـدا   .. الذي يستطيعون حتمله هو القدر الذي سيتعرضون له         
من االرتباك واملـسئوليات اىل ان تـصل هـذه التـوترات اىل مـستوى احتمـاهلم             

ما حيتـاج االمـر اىل كارثـة مـن نـوع مـا لكـي يفيـق هـؤالء االشـخاص                      وعادة  
املعروضون للتوتر ويشعروا بتوتر اعـصام فقـد جـرهم ازواجهـم او تطـرا               
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عليهم مشكلة صحية او تسيطر على حيـام عـادة خطـرية او اي شـئ حيـدث                  
  .هلم ويرغمهم على البحث عن وسائل من نوع جديد

  
ا حاولت الـدخول يف ورشـة عمـل لتحمـل مـستوى             قد يبدو ذلك غريبا ولكن اذ     

متوسط من التوتر فإن ما ستتعلمه هو ان تزيد من احتمالك للتوتر ويبـدو كمـا    
  .لو ان استشاريي التوتر انفسهم قد اصيبوا بالتوتر

  
وما عليك ان تقوم به هو مالحظة توترك مبكرا قبل ان يتفاقم وخيرج االمـر               

حرك بسرعة شـديدة حينئـذ يكـون الوقـت          من يدك فعندما تشعر ان رأسك يت      
قد حان لكي تستعيد قدرتك على التحمل وعنـدما خيـرج جـدولك اليـومي مـن           
يدك فذلك اشارة لضرورة التمهل واعادة تقييم االمور اهلامة بدال من االندفاع     
واجناز كل امورك بسرعة وعندما تشعر بالضيق واالمتعاض جتاه كل مـا جيـب     

مر عن ذراعيك وتقدم على القيام ـذه االعمـال ولكـن            عليك القيام به فال تش    
افضل حل هنا هـو ان تـسترخي وتأخـذ نفـسا عميقـا وتـذهب للتمـشية قلـيال                    
وسوف جتد انك عندما تسيطر على توترك مبكـرا وقبـل ان يتفـاقم فـإن هـذا         
التوتر يكون مثل كرة الثلج اليت تتدحرج مـن اعلـى تـل عنـدما تكـون صـغرية                   

  . ولكنها اذا كانت كبريه فيصعب بل ورمبا يستحيل ايقافهايسهل التحكم فيها
  

ال داعي للقلق اذا مل حتقق كل ما تصبوا اليه ولكنك عندما تتمتع بذهن صـاف     
وهــادئ وعنــدما يكــون مــستوى تــوترك منخفــضا فإنــك ســتكون اكثــر نــشاطا   
وتستمتع اكثر بأداء واجباتك وعنـدما تقلـل مـن حتملـك للتـوتر فـسوف جتـد          

ا من التوتر ميكنك التغلـب عليـه ايـضا وسـوف تـأيت افكـار جديـدة                  لديك قدر 
  .تساعدك على التخلص من التوتر املتبقي لديك
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٢٠  
اكتب رسالة تعرب عما جييش يف صدرك مرة 

  كل اسبوع
  

 ساعد هذا التمرين يف تغيري حياة اشـخاص عديـدين وقـد أصـبحوا بـه        لقد

كـل اسـبوع يف كتابـة رسـالة         ان جمرد قضاء عـدة دقـائق        .. اكثر سالما وحبا    
تعرب فيها عما جييش يف صـدرك يعـين الكـثري بالنـسبة لـك كمـا ان االمـساك                    
بالقلم او الكتابة على اآللة الكاتبة يعطـي لـك الفرصـة لكـي تتـذكر االفـراد          
الطيبني الذين مررت م يف حياتك كما ان جمرد اجللوس للكتابة ميأل حياتك             

ــسعادة  ــدأ يف .. بال ــن    ومبجــرد ان تب ــبري م ــدد الك ــدهش للع ــسوف تن ــك ف  ذل
لقد قال احد زبـائين ذات مـرة مل يتبـق      .. االشخاص الذين ظهروا يف حياتك      

رمبـا هـذا الكـالم      .. يف حيايت اسابيع تكفي لكتابة كل االشـخاص يف القائمـة            
يصدق او ال يصدق عليك ولكـن هنـاك عـددا مـن النـاس يف حياتـك اآلن او يف          

بــا ودودا مــن القلــب حــىت اذا مل يكــن يوجــد يف املاضــي يــستحقون منــك خطا
حياتك احد تشعر انك تستطيع الكتابـة اليـه فيمكنـك كتابـة خطـاب اىل اي                 
شخص اخر ال تعرفه رمبا يكون كاتبا راحال تعجبك اعماله او اكتب اىل احـد               

احـد  .. املخترعني او املفكرين الكبار سواء كانوا قد رحلوا او على قيد احليـاة               
 اخلطاب يوقظ تفكريك حول االمتنان وجمرد كتابة اخلطـاب حـىت       اهم فوائد 

  .وإن مل ترسله كفيل بذلك
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٤٦

والغرض من اخلطاب بسيط جدا وهو التعبري عن احلب واالمتنان وال تقلـق اذا         
مل تكن بارعا يف كتابة اخلطابات فهذه ليست قدرة عقلية وامنا موهبة خيـتص              

كـثريا فقـط ميكنـك كتابـة عبـارات        ا القلب فإذا مل تكـن تـستطيع ان تقـول            
خمتصرة مثل عزيزيت كريس لقد استيقطت هذا الصباح وانا اقول لنفـسي كـم           
انا حمظوظ ألن يكون يف حيايت أناس مثلك اشكرك كثريا ألنك قـبليت الـزواج                
مين انين حقا حمظوظ بك وامتىن لك كل السعادة واملتعـة يف احليـاة لـك كـل                  

  .احلب من ريتشارد
  

وارسال عبارات مثل هذه يوجه اهتمامـك اىل االشـياء الـصحيحة يف             ان كتابة   
حياتك ليس هذا فقط ولكن ايضا فإن الشخص الـذي يتـسلم هـذا اخلطـاب يف                 
الغالب سوف ينتابه شعور باالمتنان وغالبا فإن مثل هذا التصرف يكـون بدايـة              

ك لسلسلة من االفعال الدالة على احلب يف حني ان الشخص الذي يتسلم خطابـ           
رمبا يقرر ان يفعل نفس الـشئ ويكتـب اىل شـخص اخـر او رمبـا ينتابـه شـعور            

اكتب اول خطاب لك هذا االسبوع وسوف تكـون سـعيدا   .. باحلب حنو االخرين    
  .جدا بذلك
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٢١  
  ختيل أنك تشهد تشييع جنازتك

  

 االسلوب رمبا يبدو مريعا بالنسبة لبعض الناس ولكنه فعال جدا حيث        وهذا

فإذا نظرنا اىل حياتنا املاضـية كـم منـا         .. يذكرنا بأهم االشياء يف حياتنا      انه  
يرى انه كان ملتزما ويسعده ذلـك؟ يف الغالـب عنـدما يعيـد االنـسان النظـر يف                   
حياته املاضية وهو على فراش املـوت فإنـه يـتمىن لـو كانـت اعمالـه الـسابقة                   

طـرة عـرق واحـدة    خمتلفة متاما فمعظم النـاس يـودون لـو اـم مل يفـرزوا ق           
ويتمنون لو ام قضوا وقتا اكثر مع االشخاص واالعمال الـيت كـانوا حيبوـا      
ووقتا اقل يتضايقون فيه من املواقف احلياتيـة الـيت اذا امعنـوا الـتفكري فيهـا                 

ان ختيلك نفسك وانت تشهد جنازتـك جيعلـك         .. لوجدوها اتفه من ذلك بكثري      
 تـزال متتلـك الفرصـة لتغـيري مـا تـراه       تنظر اىل حياتك اليت تعيشها وانت ال    

  .يستحق التغيري فيها
  

وعلى الرغم من ان هذه الفكره تبدو مؤملة وخميفة اال اا فكرة جيدة جتعلك        
أيـضا فـإن هـذا يـذكرك بنـوع الشخـصية الـيت        .. ال تنسى وفاتك وال حياتك     

دا تريد ان تكون على غرارها ويذكرك بأفعالك السابقة اليت تعتربها مهمة جـ       
بالنسبة اليك واذا كنت مثلي متاما فإنك من احملتمل ان حتدث لك صحوة تكـون     

  .بداية جيدة للتغيري
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٤٨

  

٢٢  
ذكر نفسك دائما بان احلياة ليست حالة 

  طوارئ
  

 هذه الفكره تلخص الرسالة االساسية هلذا الكتاب فاحليـاة ليـست حالـة              ان

وات عرفـت العديـد مـن     وعلى مدى سن  .. طوارئ دائمة كما يعتقد معظم الناس       
املرضى الذين كان لديهم كل شئ اال اـم كـانوا يهملـون اسـرهم واحالمهـم يف            
احلياة وذلك بسبب ميلهم لالعتقاد ان احلياة حالة طوارئ متواصلة وهم دائما            
يعللون سلوكهم العصيب باعتقادهم اـم اذا مل يعملـوا مثـانني سـاعة اسـبوعيا        

 وكنت احيانا اذكرهم ام عندما يفارقون احلياة        فإم لن يوفوا بكل ما عليهم     
  .فإن جعبتهم لن تكون خالية

  
احدى زبائين وهي ربة مرتل وام لثالثة اطفال قالـت يل ذات مـرة ال اسـتطيع                 
ابدا تنظيف املرتل بالطريقة اليت اريدها قبل ان خيرجـوا مجيعـا يف الـصباح               

 عليهـا حـىت ان الطبيـب        وقد كانت حمبطة جدا الا ال تستطيع امتام كـل مـا           
لقـد كانـت دائمـا تتـصرف كمـا لـو ان             .. املعاجل وصف هلا ادوية مضادة للقلـق        

هناك احدا يصوب مسدسا اىل رأسها ويطلـب منـها االنتـهاء مـن غـسيل مجيـع                  
واملوقف هنا يقول اـا حالـة   .. االطباق وتطبيق كل الفوط وإال فإنه سيقتلها      

نـاك احـد سـواها خلـق هلـا هـذا الـضغط             طارئة ولكن احلقيقه هي انه ليس ه      
  .الذي تعيش فيه
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مل اقابل يف حيايت شخصا مل جيعل من االمور البسيطة حـاالت طـوارئ مبـا يف          
ذلك انا نفسي اننا نأخذ اهدافنا جبدية زائدة عن اللزوم وننسى ان منرح قليال              

ها اننا ننظر اىل االشياء البـسيطة الـيت حنبـ       .. او نعطي انفسنا بعض الراحة      
ونعتربها شرطا لتحقيق سعادتنا الشخصية وإال فإننا نلـوم ونعاقـب انفـسنا اذا         

ان اول خطـوة لكـي نـصبح    .. مل نستطع حتقيق االهداف اليت خلقناها بانفسنا  
اشخاصا ننعم بالسالم الداخلي هي ان نعترف اننا يف غالب االحيان حنن الذين             

ف تسري بشكل طبيعي حـىت ان       فإن احلياة سو  .. خنلق ألنفسنا حاالت الطوارئ     
مل تسر االمور حسب ماهو خمطط هلـا ويفيـدنا كـثريا ان نـذّكر انفـسنا دائمـا                   

  ).احلياة ليست طوارئ متواصلة ( ذه العبارة 
  
  
  

  نسخة اليكترونية معدة خصيصاً 
  

  من إعداد
Ahmad Gamall  
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٢٣  
  الرجوع بالذاكرة اىل الوراء

  

ة لتذكر اي حقيقة او استرجاع اي رؤيـة سـابقة كمـا اـا                وسيلة جيد  وهي

وسيلة ال حتتاج اىل جمهود اال اا فعالة جدا يف استخدام العقل عنـدما تبـدأ      
والرجوع بالذاكرة اىل الوراء يعين السماح لعقلك    .. يف الشعور بالتوتر الشديد     

  .ان حيل مشكلة ما بينما تكون منشغال بشئ اخر يف نفس اللحظة
  
عملية الرجوع بالذاكرة اىل الـوراء هـي نفـس طريقـة خـافض االشـتعال يف                  و

املوقد فعندما تكون حرارة املوقـد منخفـضة فـإن مكونـات الطعـام يـتم خلطهـا           
وطهيها جيدا فتصبح وجبة لذيذة والطريقة سهلة وبسيطة فأنت تضع املكونات    

م مـدة اكـرب     يف وعاء الطهي وختلطهما جيدا وتتركها وغالبا كلما تركـت الطعـا           
  .دون تدخل منك كلما كانت النتيجة افضل

  
وبنفس هذه الطريقة ميكننا ان حنل العديد مـن مـشكالتنا يف هـذه احليـاة إذا         
امددنا خافض االشتعال يف عقلنـا بقائمـة مـن املـشكالت واحلقـائق واملـتغريات                 

 نفس الشئ متاما مثلما نضع احلساء او الصلـصة فـإن االفكـار الـيت              .. واحللول  
  .نضعها يف خافض االشتعال جيب ان تترك حىت تنضج جيدا

  
وسواء كنـت حتـاول حـل مـشكلة مـا او تتـذكر اسـم شـخص مـا فـإن الرجـوع                        
بالذاكرة اىل الوراء يعمل دائما على مساعدتك فهي حتفز عقولنا اهلادئـة ايل             
تتمتع احيانا بالذكاء على العمل من اجلنا حلـل القـضايا الـيت ال منلـك حلـوال           

وخافض االشتعال هذا ليس روشـتة إللغـاء او تأجيـل املـشكالت             .. شرة هلا   مبا
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مبعىن اخـر فعنـدما نريـد وضـع مـشكالتنا يف خـافض االشـتعال فإننـا يف ذات                    
الوقت ال نريد إطفاءه متاما بـل اننـا نـضع املـشكلة يف عقولنـا ولكننـا ال نقـوم                 

 العديـد مـن   بتحليلها وتفصيلها ان هذه الطريقة البسيطة تـساعدك علـى حـل         
  .املشكالت وختفض كثريا من التوتر واهود الزائد عن حياتك

  
  

  نسخة اليكترونية معدة خصيصاً 
  

  من إعداد
Ahmad Gamall  
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٢٤  
خصص حلظات كل يوم للتفكري يف شخص 

  يستحق منك توجيه الشكر اليه
  

 عـدة ثـواين إلكماهلـا        هذه الفكرة البسيطة واليت لن تـستغرق اكثـر مـن           ان

تعترب واحدة من اهم العادات اليت امارسـها فـدائما احـاول ان اتـذكر ان ابـدأ               
يومي يف التفكري يف شخص ما ميكنين توجيه الشكر اليه فبالنسبة يل االمتنـان      
والسالم الداخلي شيئان متالزمان فكلما شعرت باالمتنان العميق من اجل احلياة          

م الـداخلي إذا فاالمتنـان جـدير بقليـل مـن االمتنـان              كلما اشعرين ذلك بالسال   
  .واملمارسة

  
واذا كنت يف مثل حاليت فالبـد ان هنـاك الكـثري مـن النـاس يف حياتـك تـشعر                     

االصدقاء او افراد االسرة او اناس قد رحلـوا او املدرسـون او          .. باالمتنان هلم   
واخـرون ال  املرشدون او زمالؤك يف العمل او شخص يكون قد اعطى لك اجـازة        

ــاة او مجــال     ــا احلي ــى منحن ميكــن احــصاؤهم او قــد تريــد ان تــشكر اهللا عل
  .الطبيعة

  
وبينما انت تفكر يف االشخاص الذين تشعر باالمتنان جتاههم فتتـذكر ان هـذا              
الشخص قد يكون ساعدك رمبا على عبور الشارع او قد يكـون سـاعدك يف فـتح              

دف من كل هذا هو توجيه انتباهـك  اهل.. الباب او قد يكون طبيبا انقذ حياتك   
  .حنو االمتنان ومن املفضل ان يكون اول شئ تبدأ به يومك يف الصباح
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لقد تعلمت منذ زمن انه من السهل ان تسمح لعقلك باالنزالق يف اشكال متعـددة               
سلبية وعندما حيدث يل هذا فإن اول شئ افتقده هو احساسي باالمتنان وابـدأ        

ايضا فإن احلب الذي غالبـا مـا   ..  الذين يعيشون معي    يف عدم االكتراث بالناس   
وهـذا التمـرين    .. اشعر به حنو اجلميع حيل حمله شـعور بالـضيق واالحبـاط             

يذكرين دائما انه يتوجب علي ان اركز على اجلوانب اخلرية يف حيايت ومبجـرد     
ان ابدأ يف التفكري يف شخص ما يستحق مين االمتنان تأيت اىل خمـيليت صـورة                

 اخر يستحق االمتنان ايـضا مث اخـر واخـر وأجـدين بـسرعة افكـر يف                  شخص
اشياء اخرى جيب علي ان اشعر باالمتنان من اجلـها كالـصحة وابنـائي وبـييت                 

  .اخل.. ووظيفيت وقرائي وحرييت 
  

قد تبدو هذه الفكرة بسيطة جدا ولكنها يف احلقيقة ذات فاعليـة كـبرية فـإذا                 
المتنـان ميـأل عليـك كـل عقلـك فإنـه مـن        استيقظت يف الـصباح وانـت تـشعر با      

  .الصعب بل من املستحيل ان ينتابك اي شعور سوى السالم الداخلي
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٢٥  
ابتسم يف وجه الغرباء وانظر يف عيوم وقل 

  هلم مرحبا
  

 الحظت او فكرت يف مدى التـأثري الـذي ميكـن ان تتركـه نظراتنـا علـى                   هل

اف منهم؟ مالذي مينعنا مـن ان نفـتح قلوبنـا       عالقاتنا باالخرين؟ وملاذا؟ هل خن    
  الناس ال نعرفهم؟

  
يف احلقيقة ليست لدي اجابة هلذه األسئلة ولكين اعلم متامـا ان هنـاك توازنـا      

بعبـارة اخـرى لـيس مـن       .. دائما بني مواقفنا جتاه االخرين ودرجـة سـعادتنا          
نـاس  املألوف ان جند شخصا ميشي مطأطـأ الـرأس يـشيح بوجهـه بعيـدا عـن ال                 

  .ويكون يف نفس الوقت مرحا وينعم بالسالم الداخلي
  

وانا هنا ال اقـول انـين افـضل االنفتـاح علـى االنطـواء او انـك يتوجـب عليـك              
استنفاد كل طاقتـك حمـاوال ان تـسعد االخـرين وتـضئ هلـم حيـام او انـك                    
يتوجــب عليــك ان تتظــاهر بــالود والــصداقة ولكــين اقــول انــك إذا اعتــربت   

ا مثلك وعاملتهم ليس فقـط بـاحترام وعطـف ولكـن باالبتـسامة              االخرين اناس 
والتواصل معهم فإنك البد سـتالحظ ان هنـاك بعـض الـتغريات الطيبـة تطـرأ            

سوف تبدأ يف ادراك ان النـاس مثلـك متامـا معظمهـم لـديهم               .. على شخصيتك   
عائالت والناس الذين حيبوم ومعظمهـم لـديهم ايـضا اهتمامـام واالشـياء              

.. اخل .. بوا واالشياء اليت ال حيبوا واالشياء الـيت خيـافون منـها          اليت حي 
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ايضا فسوف تالحظ ان الناس يصبحون لطفاء وممتنني لـك عنـدما تكـون انـت      
الذي حتافظ على تواصلك معهـم وعنـدما تـدرك ان النـاس مجيعـا متـشاون                

نا مجيعـا  بعبارة اخرى رغم ان.. فهنا سوف ترى الرباءة يف عيون الناس مجيعا     
نقع يف اخلطأ اال ان معظمنا يبذل قصارى جهده ملعرفة كيف حدث هـذا اخلطـأ           
يف ظل الظروف اليت حيط بنا ودائما فإن رؤية الرباءة يف عيون النـاس تكـون                

  .مصحوبة بشعور عميق بالسالم الداخلي
  
  
  

  نسخة اليكترونية معدة خصيصاً 
  

  من إعداد
Ahmad Gamall  
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٢٦  
  خصص لنفسك وقتا للهدوء كل يوم

  

 بدأت يف كتابة هذه الطريقة كانت الساعة الرابعة والنصف صباحا           عندما

وهذا الوقت هو اكثر االوقات املفضلة لدي طوال اليوم ففي هذا الوقـت كـان ال     
يزال لدي ساعة ونصف على االقـل لكـي تـستيقظ زوجـيت واطفـايل وقبـل ان            

ال يـزال هنـاك سـاعة ونـصف علـى االقـل قبـل ان                .. ني  يبدأ التليفون يف الرن   
.. يطلب مين احد ان افعل شيئا لقد كان اجلو هادئا متاما وكنت يف عزلة تامـة       

كان هناك شئ ما يبعث على التجدد واهلدوء حيث كان لدي بعـض الوقـت لكـي             
  .اجنز فيه او اعمل او على االقل استمتع باهلدوء

  
ال معاجلة التوتر الكثر من عشر سنوات وخـالل        لقد عملت والزلت اعمل يف جم     

هذه املدة فابلت بعض االشخاص غري العاديني ومل اعرف شخصا واحدا يتمتـع             
بالسالم الداخلي دون ان حيتجز لنفسه كل يوم وقتا للهـدوء وسـواء كـان هـذا                 
الوقت مع الطبيعة او االستمتاع حبمام فإن احتجاز هذا الوقت جزء هـام جـدا         

هذه الفترة من اهلـدوء مثلـها مثـل قـضاء بعـض الوقـت يف انفـراد               يف حياتك و  
تساعدنا على إحداث االتزان يف كمية الضوضاء واالرتباك الـيت تتـسلل الينـا              
طوال اليوم وانا شخصيا عندما كنـت اختلـي بنفـسي لـبعض الوقـت فـإن ذلـك                   
  .يرحيين باقي اليوم وعندما ال افعل ذلك فإنين االحظ انين لست على مايرام

  
وهناك بعض الطقوس الـيت اؤديهـا مثـل كـثري مـن االصـدقاء فمثـل كـثري مـن              
الناس اذهب اىل عملي واعود يوميا بالسيارة ويف طريـق عـوديت اتوقـف علـى                 
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جانب الطريق واقضي بعض الوقت انظر اىل مشهد طبيعي او اغلق عيين وآخذ      
ان ولقد شـاركين  نفسا عميقا ان هذا كثريا ما يشعرين باهلدوء والتركيز واالمتن       

يف هذا االمر كثريون ممن اعتادوا الشكوى من عدم وجـود وقـت لـديهم للهـدوء            
وبدال من االندفاع بسيارام وصوت الراديو او الكاسيت يطن يف اذام ميكنهم        
  .االن بقليل من التغيري ان يصلوا اىل بيوم وهم يشعرون بام اكثر استرخاء

  
  
  
  

  يصاً نسخة اليكترونية معدة خص
  

  من إعداد
Ahmad Gamall  
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٢٧  
ختيل ان الناس من حولك اطفال صغار او 

  شيوخ يف عمر املائة عام
  

 تعلمت هذا السلوك منذ حوايل عشرين عامـا ولقـد افلـح هـذا االسـلوب                 لقد

  .كثريا واثبت جناحا يف ختليصي من مشاعر الضيق حنو االخرين
  

 وجيعلك تشعر بالغضب واالن اغمض عينيك وحاول        فكر يف شخص ما يضايقك    
ان تتخيل ان هذا الشخص طفل صغري ختيل مالحمه الـصغرية وبـراءة عينيـه               
الصغرية واعلـم ان االطفـال ال ميكنـهم ان يقـدموا مـساعدة ولكنـهم خيطئـون                 
واعلم ايضا اننا مجيعا كنا ذات يوم اطفاال صغارا واالن حرك عقـارب الـساعة     

ام وختيل نفس هذا الشخص انسانا مـسنا قـارب املـوت انظـر اىل              مائة عام لألم  
عينيــه الــشاحبتني وإىل ابتــسامته اهلادئــة الــيت تــنم عــن قــدر مــن احلكمــة  
واالعتراف باخلطأ الذي وقع فيه يوما ما واعلم ايـضا ان كـال منـا سـوف يبلـغ                   

  .ذات يوم املائة عام
  

دة وهـي دائمـا متـد    وميكنك ان متـارس هـذه الطريقـة وتغريهـا بأشـكال متعـد            
ممارسها ببعض التصورات والعواطف املطلوبة واذا كـان هـدفنا ان نـصبح اكثـر               

  .مساملة وحبا فنحن ايضا ال نريد ان نشعر بالسلبية جتاه االخرين
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٢٨  
  حاول ان تفهم اآلخرين

  

 االستراتيجية اخذا من احدى العادات اليت ذكرها ستيفن كـوفيس يف    هذه

إن اســتخدام هـــذه  .. ألفــراد ذو الكفــاءات العاليـــة   كتابــه ســبع عـــادات ل  
االستراتيجية هو مبثابة طريق خمتصر كـي تـصبح شخـصا اكثـر رضـاء ومـن                 

يف االساس حـاول اوال ان تفهـم االمـور          .. احملتمل ان تصبح اكثر كفاءة كذلك       
وان تم اكثر بفهم االخرين وان تم بدرجة اقـل بفهـم االخـرين لـك وهـي                  

يـدا الفكـرة الـيت تـتلخص يف انـه اذا كنـت ترغـب يف اجيـاد               تعين ان تفهم ج   
تواصل مثمر وجيد يعود عليك وعلـى االخـرين بـالنفع فيجـب ان يـأيت فهمـك        
لالخرين قبل كل شئ فعندما تفهم اجلهة اليت احنـدر منـها االخـرون ومالـذي                
حياول قوله وماهي االمور اليت تستحوذ على اهتمامهم وهلم جرا عنـدها يـأيت    

 بشكل تلقائي حيث حيدث دون جهد يذكر ومع ذلك فعنـدما تعكـس هـذه                الفهم
العملية وهو ما يفعله معظمنا يف اغلب االحيان فإنك بذلك تقلـب االمـور رأسـا                
على عقب فعندما حتاول ان يفهمك االخرون قبل ان تفهمهـم انـت فـإن اجلهـد                 

ل الذي تبذله سوف تشعر به انت ويشعر بـه االشـخاص الـذي حتـاول الوصـو                
اليهم وسوف ينهار التفاهم بينكم ورمبا ينتـهي االمـر بوقـوع صـراع األنـا فيمـا             

  .بينكم
  

كنت اعمل مع زوجني قـضيا العـشر سـنوات االوىل مـن زواجهمـا يف حالـة مـن                     
مل يكـن الـزوج يـدري الـسر وراء          .. االحباط واخلالف بشأن حالتـهما املاديـة        

 امـا هـي فلـم تكـن تـدري      رغبة زوجته يف االحتفاظ بكل مليم حيـصالن عليـه        
السر وراء كونه مبذرا وقـد ضـاع اي تفكـري عقـالين بينـهما يف غمـار شـعورهم             
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 ٦٠

باإلحباط وعلى الرغم من وجود العديد من املشكالت االكثر تعقيدا من مشكلة            
مل يكـن اي مـن    .. هذين الزوجني فإن حلول امثال تلك املـشكالت اسـهل نـسبيا             

 له لقد كان كالمها حباجة ألن يتوقف عن         الزوجني يشعر بتفهم الطرف االخر    
تفسري تصرف االخر على هواه وعـن مقاطعـة االخـر وان يـستمع لـه بإنـصات                  
وبدال من الدفاع عن مواقفهم كانا يف حاجة ألن يفهم كل منهما االخر قبل كـل         
شئ وهذا هو بالضبط مـا اوصـلتهم اليـه فقـد عـرف الـزوج ان الزوجـة كانـت                 

ث املاديــة الـيت اصـابت ابويهــا ويف الواقـع كانــت    تـدخر حـىت تتجنــب الكـوار   
فرائس الزوجة ترتعد من خطر االفالس وقد علمت ان الزوج كان خجـوال مـن     
عجزه عن االعتناء ا كما كان احلال عليه مع ابويه وكان يرغب يف ان تفتخر              
به ومع تعلم كالمها تفهم االخـر حتـول شـعور كـل منـهما جتـاه االخـرين مـن                  

  . احلب اما اليوم فهناك توازن جيد بني ما ينفقون وما يدخرونالكراهية اىل
  

ان السعي للفهم اوال ال يقصد به حتديد من على خطأ ومـن علـى صـواب وامنـا            
هو فلسفة للتواصـل الفعـال وعنـدما متـارس هـذه الطريقـة فستـشعر بـأن مـن           
 تتحاور معهم يشعرون بأن هناك من يستمع اليهم ويفهمهم وهـذا سـوف يتحـول           

  .اىل عالقة افضل تتصف حبب اكثر
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 ٦١

  

٢٩  
  كن مستمعا افضل

  

 وانا اعتقد انين مستمع جيـد وعلـى الـرغم مـن انـين اصـبحت            ترعرعت

مستمعا افضل مما كان عليه احلال من عشر سنوات فعلي ان اقر بأنين مل اصبح           
 ان االستماع الفعال ليس جمرد عـدم مقاطعـة االخـرين          .. بعد مستمعا مناسبا    

اثناء حديثهم او اائه بـل ان تـستمع برضـا اىل حـديث شـخص اخـر حـىت                 
  .اخره بدال من االنتظار بفارغ الصرب حىت حتني فرصة للرد

  
وبشكل ما فإن الطريقـة الـيت نفـشل فيهـا يف االسـتماع اىل شـخص اخـر تعـد               
مؤشرا للطريقة اليت نعيش ا حياتنا فغالبا ما نتعامل مع احلوار مع االخـرين            

ى انه سباق وكأن هدفنا اال تكون هنـاك فواصـل زمنيـة بـني ايـة حديثـه                عل
  .وبداية حديثنا

  
جلست وزوجيت مؤخرا يف مطعـم لتنـاول الغـداء ولالسـتماع اىل حمادثـات مـن         
حولنا وقد بدا أن ال احد يستمع لالخر وبـدال مـن ذلـك كـانوا يتبـادلون عـدم        

ا اذا كنـت ال ازال افعـل   االستماع اىل بعضهم الـبعض ولقـد سـألت زوجـيت عمـ           
  .نفس االمر فأجابتين وقد عال وجهها ابتسامة نعم ولكن ليس على الدوام

  
ان االبطــاء يف الــرد وان تــصبح مــستمعا بدرجــة افــضل جيعلــك انــسانا اكثــر  
طمأنينة ويزيل عنـك الـشعور بالـضغط ولـو تأملـت يف االمـر لالحظـت انـه ال              

ار بتشوق لتخمني ما سيقوله الـشخص   يتطلب قدرا هائال من الطاقة وان االنتظ      
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 ٦٢

حىت تصب عليه بعد ذلك ردك هو امر   ) او حيادثك عرب اهلاتف     ( الذي امامك   
باعث على التوتر بدرجة كبرية ولكن بينمـا تنتظـر مـن حتادثـه اـاء كالمـه           
وبينمــا تــستمع بانتبــاه ملــا يقــول ســتالحظ ان الــضغط الــذي يقلقــك قــد زال 

 الـيهم باالرتيـاح كمـا ستـشعرون باالمـان لـو        وستشعر كذلك انت ومـن تتحـدث      
أبطأوا من ردهم وذلك ألم لن يشعروا بأم يف تنافس معك لالسـتحواذ علـى          

لَأن تصبح مستمعا افضل لن يؤدي بك ألن تصبح شخصا اكثـر           .. وقت احملداثة   
ان اجلميـع  .. صربا فحسب بل سيزيد كذلك من جـودة عالقتـك مـع االخـرين         

  . يستمع اىل ما يقولونحيبون الشخص الذي
  
  

  نسخة اليكترونية معدة خصيصاً 
  

  من إعداد
Ahmad Gamall  
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 ٦٣

٣٠  
  ختري معاركك حبكمة

  

 عبارة ختري معاركك حبكمة تعد من العبارات املأثورة يف تربية االوالد اال             ان

وهـذه  اا كذلك على نفس الدرجة من االمهية كي حييا االنسان حياة راضية             
املقولة تعـين ان احليـاة مليئـة بـالفرص وان خنتـار ان نـضخم شـيئا مـا او ان            
ندعه يف حال سبيله مدركني انـه ال يهـم يف واقـع االمـر واذا انتقيـت معاركـك                     

  .حبكمة فستكون اكثر فاعلية يف اختيار تلك الفرص اهلامة فعال
  

هـا الن جتـادل   وبالتأكيد فستكون هناك بعض االوقات اليت ترغب او حتتـاج في    
او تواجه او حىت تقاتل من اجل شئ تؤمن به ومع ذلك فإن الكثريين جيادلون               

يواجهون ويقاتلون على كل شئ دون متييز وهم حيولـون بـذلك حيـام اىل           .. 
ان هنـاك قـدرا   .. سلسلة من املعارك على امور تعـد نـسبيا مـن صـغائر االمـور                

يـاة حـىت اننـا نفتقـد اىل متييـز      هائال من االحباط يف مثل هذا النـوع مـن احل    
  .االمور اهلامة فعال

  
واذا كان هدفك بـوعي او بـدون وعـي ان يكـون كـل شـئ يف صـاحلك فـإن اقـل           
تضارب او خلل يف خططك سوف حتوله اىل امر ذي بال كبري ويف كتايب ال يعـد       

  .ذلك سوى وصفة للتعاسةواالحباط
  

ليت نريدها كمـا ان االخـرين ال     واحلقيقة ان احلياة نادرا ما تكون على احلال ا        
يتصرفون بالطريقة اليت نرغبها وبني حلظة واخرى تكـون هنـاك جوانـب مـن           
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 ٦٤

احلياة نرغبها وال يرغبها االخرون وسوف يكون هناك دائما مـن خيتلـف معـك               
او من ينجز االمور بشكل خمتلف عنك وكـذلك امـور ال تـنجح واذا مـا ناضـلت                   

  .م حياتك وانت ختوض املعاركضد مبادئ احلياة تلك فستقضي معظ
  

اما لكي حتيا حياة اكثر سكينة فعليك ان تقـرر عـن وعـي اي املعـارك تـستحق                 
الدخول فيها وأيها يفضل جتنبه واذا مل يكن هـدفك االساسـي ان تـتم االمـور                 
على خري وجه ولكن ان حتيا حياة خالية من التـوتر نـسبيا فـستجد ان معظـم                   

هل من املهم حقـا ان تثبـت لزوجتـك          .. طمأنينة  املعارك تبعدك عن الشعور بال    
انك على حـق وهـي علـى خطـأ او ان تـصطدم بـشخص مـا النـه ارتكـب خطـأ                  
طفيفا؟ هل يهم تفضيلك ملطعـم او فـيلم مـا للدرجـة الـيت يـستحق ان جتـادل                    
بـشاما؟ هـل يـربر خـدش بالـسيارة ان ترفـع دعـوى علـى مـن تــسبب يف اىل          

ة رفض جارك ركن سيارته على جانـب اخـر          احملكمة؟ هل جيب ان تناقش مسأل     
من الشارع على مائدة العشاء مـع عائلتـك؟ ان هـذه االمـور واآلالف غريهـا مـن          

تأمـل يف  .. االمور الصغرية هي ما يقـضي النـاس حيـام يف التطـاحن بـشأا            
قائمتك اليت تضم مثل هذه االمور فإذا كانت مماثلة لقائميت فيما مضى فرمبـا          

واذا كنت ال ترغب يف القلـق بـشأن صـغائر         ..  تقييم اولوياتك    ترغب يف اعادة  
االمور فمن املهم ان ختتار معاركك حبكمة اما اذا وجد العكس فسيأيت يوم يندر     

  .فيه ان ترغب يف الدخول يف معارك على االطالق
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٣١  
كن مدركا لتقلباتك املزاجية وال تسمح لتعكر 

  املزاج ان خيدعك
  

 املزاجية ان تكون خداعة للغايـة فيمكنـها وهـي تفعـل ذلـك          لتقلباتك ميكن

فعال ان تقودك اىل االعتقاد ان حياتك اسوأ مما هي عليه فعـال فعنـدما يكـون           
مزاجك صافيا تبدو احلياة رائعة حيث تنظـر لالمـور مبنظـور صـائب وتتمتـع                
 كذلك بالفطنة واحلكمة فمزاج االنسان عندما يكون صافيا ال يـشعر ان االمـور      
على درجة كبرية من السوء وتبدو املشكالت اقل صعوبة واكثـر طواعيـة للحـل        
وتنساب العالقات واحملادثات مع الغري بكل يسر واذا حدث وانتقدك شـخص مـا     

  .فإنك تتقبل ذلك بصدر رحب
  

وعلى العكس اذا كان مزاجك غري صاف تبدو احلياة صـعبة ومـضجرة بدرجـة               
ة كما تأخذ االمور مبحمل شخصي وغالبـا  ال حتتمل وتكون نظرتك لألمور ضيق 

وهنـا  .. ما تسئ الظن مبن حولك حيـث تنـسب اىل تـصرفام دوافـع شـريرة         
بيت القصيد ان الناس ال تـدرك ان امزجتـهم دائمـة التقلـب وبـدال مـن ذلـك                    
يعتقدون ان حيـام قـد انقلبـت اىل االسـوأ مـن اليـوم املنـصرم او حـىت مـن                      

لرجل الذي يكون مزاجـه صـافيا مـن الـصباح قـد             الساعة املنصرمة ولذا فإن ا    
يشعر باحلب جتـاه زوجتـه ووظيفتـه او سـيارته ورمبـا يـشعر بالتفـاؤل بـشأن                  
مستقبله وبالرضا عن ماضـيه ولكـن يف الظهـرية اذا كـان مزاجـه متعكـرا فقـد                
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 ٦٦

يقول انه يكره وظيفته ويعتقد ان زوجته مزعجة وان سيارته خـردة ال قيمـة              
ي شـئ يف مـستقبله العملـي ولـو سـألته عـن طفولتـه لرمبـا         هلا وانه لن يصل أل  

  .اخربك اا كانت صعبة للغاية ورمبا القى اللوم على ابويه
  

قد تبدو هذه التناقضات السريعة واجلذرية ضرب من السخف اال اننـا مجيعـا          
سواء يف هذا فعندما يتعكر مزاجنا نفقد نظريتنـا الـصائبة لالمـور ويبـدو كـل             

عاجال وننسى متاما انه عندما يكـون مزاجنـا صـافيا يبـدو كـل              شئ كما لو كان     
اننا نتعرض لذات الظروف من هو قريننـا؟ ايـن نعمـل؟            .. شئ على حال افضل     

بشكل خمتلف متام االختالف تبعا حلالتنـا املزاجيـة فعنـدما يتعكـر            .. سيارتنا  
اتنـا  مزاجنا فبدال من إلقاء اللوم عليه كمـا ينبغـي نتجـه اىل الـشعور بـأن حي               

برمتها سيئة كما لو كنا نعتقد بالفعل ان حياتنا قد اارت فعـال يف الـساعة او            
  .الساعتني املاضيتني

  
وواقع احلال ان حياتنا ال تكون على نفس درجة السوء اليت تبدو عليها عندما              
يتعكر مزاجنا ولذا فبدال من االستمرار يف تعكر املزاج معتقدا انك ترى احليـاة        

  :عليك ان تتعلم التشكيك يف هذا احلكم وان تذكر نفسك باآليتعلى واقعها 
) غاضبا متوترا او اشـعر بالـضغط        ( انين بالطبع اشعر بأنين يف موقف دفاعي        

.. من هنا فإن مزاجي متعكـر فـدائما ينتـابين شـعور سـليب عنـد حـدوث ذلـك               
ها فعندما يتعكر مزاجك تعلم ان تنظر اليه علـى انـه حالـة انـسانية البـد منـ                  

ان املـزاج املتعكـر ال يعـد    .. وستختفي مع مـرور الوقـت اذا مـا تركتـها وشـأا             
الوقت املناسب لتحليل حياتك وفعلك لذلك يعد مبثابة انتحار عاطفي فإن كـان             
لديك مشكلة هلا ما يربرها فإا ستبقى بعـد حتـسن مزاجـك واحليلـة يف هـذه             

و مزاجـك وان تتقبـل االمـور        احلالة تتمثل يف ان تشعر باالمتنان عنـدما يـصف         
عندما يتعكر وأال تأخذها على درجة كبرية من اجلدية ويف املـرة التاليـة الـيت     
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تشعر فيها بتعكر مزاجك ألي سبب كان عليـك ان تـذكر نفـسك ان ذلـك ايـضا                  
  .سوف مير

  
  
  
  
  

  نسخة اليكترونية معدة خصيصاً 
  

  من إعداد
Ahmad Gamall  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٦٨

٣٢  
  هي إال اختبار إن احلياة ما

  

 عبارة ان احلياة ماهي اال اختبار تعد من عبارايت املفضلة فلو كانـت تلـك                إن

كلمـا تأملـت   .. احلياة واقعية لتم توجيهك اىل اين جيب ان تذهب وماذا تفعل   
فعندما ننظـر اىل  .. هذه احلكمة املرحة ذكرتين بأال انظر اىل احلياة جبدية     

 ا اختبار او سلسلة مـن االختبـارات تبـدأ يف              احلياة بتحدياا املختلفة على ا
النظر اىل كل مسألة تواجهك على اـا فرصـة للنمـو واالخنـراط يف اتمـع              
وسواء امطرت عليك الدنيا املشكالت واملسئوليات وحىت العقبات الـيت ال تقهـر              

 حتقـق  فإذا نظرت اليها على اا اختبـار فـستكون هنـاك دائمـا الفرصـة لكـي                
مبعىن ان تقهر مـا يتحـداك ومـن ناحيـة اخـرى اذا نظـرت اىل كـل            .. النجاح  

مسألة جديدة تواجهك على اا معركة جيب ان تنتـصر فيهـا كـي تـتمكن مـن                  
البقاء فرمبا تكون حياتك رحلة مليئة بالعقبات وسيكون الوقت الوحيـد الـذي             

م نـدرة حـدوث   تشعر فيه بالسعادة عندما يتم كل شئ بشكل صحيح وحنـن نعلـ       
  .ذلك

  
وكتجربة فلتنظر اذا كان من املمكن ان تطبق هذه الفكرة على شئ جتـرب علـى                 
التعامل معه فرمبا يكون لك ابن مراهق او رئيس كثري املطالـب فلتنظـر ان كـان                 
بإمكانك ان تعيد حتديد ما تقابله من كونه مشكلة اىل كونه اختبارا فبدال مـن       

ر اذا كـان بإمكانـك ان ختـرج بـشئ منـها واسـأل            ان تتطوع مع هذه املشكلة فلتـ      
نفسك ملاذا وجدت هذه املسألة يف حيايت؟ ما مغزاها وكيـف اتغلـب عليهـا؟ هـل                 
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 ٦٩

ميكنين ان انظر اىل هذه املـسألة بـشكل خمتلـف؟ هـل ميكـنين ان انظـر اليهـا                
  كاختبار من أي نوع؟

ل املثـال   على سـبي  .. لو جربت هذه االستراتيجية لرمبا ادهشك تغري اجاباتك         
لقد كنت فيما مضى اتصارع مع اعتقادي بانه ليس عندي مـا يكفـي مـن الوقـت               
وكنت اندفع هنا وهناك حماوال اجناز كل شئ وكنت القي بالالئمة على جدويل            
واسريت وظرويف او اي شئ اخر افكر فيه كسبب حملنيت مث تبادر اىل ذهين انه       

ون هديف ان انظم حيـايت حـىت        اذا اردت ان اكون سعيدا فليس بالضرورة ان يك        
يكون امامي متسع من الوقت ولكن باألحرى ان ارى اذا ما كان بوسـعي الوصـول                
اىل درجة اشعر فيها بأنه من املمكن ان اشعر انه ال بأس لو مل امتكن مـن عمـل         

ميعـىن اخـر كـان التحـدي        .. كل ما كنـت اشـعر انـه يتوجـب علـي القيـام بـه                 
ان النظـر اىل هـذه املـسألة    .. راع على انه اختبار     احلقيقي امامي ان انظر للص    

على اا اختبار ساعدين يف اية املطاف علـى التعامـل مـع اكثـر االمـور الـيت             
كانت حتـبطين شخـصيا واالن مازلـت اتـصارع بـني الفينـة والفينـة خبـصوص           
نظريت لعدم وجود ما يكفي من الوقت ولكن بدرجة اقل بكـثري ممـا كـان عليـه                  

قا ولقد اصبح تقبل االمور على ما هي عليـه مـن االمـور الـيت اقبلـها               االمر ساب 
  .بدرجة اكرب
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 ٧٠

  

٣٣  
  ال فرق بني املدح والذم

  

حتمية التعامل مع مـن ال يروقـون لنـا يعـد احـد دروس احليـاة الـيت ال            ان  

ميكن جتنبها كما ان عدم وجود فرق بني املديح والذم هو طريقة خيالية لنذكر      
املقولة القدمية بانه لن يكون مبقـدورنا ابـدا ان نـسعد اجلميـع طـوال                انفسنا ب 
وحــىت يف الفــوز الــساحق يف االنتخابــات والــذي حيــصل فيــه احــد  .. الوقــت 

الناخبني على نسبة مخسة ومخسني باملائة مـن االصـوات يكـون لديـه مخـسة           
لفـائز  واربعني باملائة من الناخبني الذين كانوا يتمنون لو كان شخص اخر هـو ا         

  ياله من امر باعث على التواضع اليس كذلك؟
  

ان درجة استحـساننا ألفـراد العائلـة واالصـدقاء ومـن نعمـل معهـم لـيس مـن                    
احملتمل ان تكون عالية وحقيقة االمر فان لكل منا جمموعـة مـن االفكـار الـيت      
 نقيم ا احلياة وهي ال متاثل افكارنا وافكار الغري على الدوام ومع ذلك ولـسبب       
ما فان غالبيتنا يناضل ضد هذه احلقيقة الراسخة وحنن نشعر بالغضب جبـرح   
مشاعرنا او باالحباط عندما يرفض الغري افكارنا او يقول لنا ال او جييبنا بأي              

  .شكل اخر من اشكال الرفض
  

وكلما اسرعنا بقبول املأزق احلتمـي املتمثـل يف عـدم متكننـا مـن احلـصول علـى           
 اصبحت حياتنا اكثر يسرا وعندما تتوقع ان حتصل على          قبول من نقابلهم كلما   

نصيبك من الرفض بدال من الصراع ضد هـذه احلقيقـة فـسوف تنمـي منظـورا                  
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 ٧١

يعينك يف رحلة حياتك وبدال من شعورك بالنبذ نتيجة رفـض الغـري لـك ميكـن         
ان يف مقـدورك ان     .. ان تذكر نفسك هاهو االمر ذاته يتكرر من جديد ال بأس            

تندهش بسعادة بـل وحـىت ان تـشعر باالمتنـان عنـدما حتـصل علـى                 تتعلم ان   
  .القبول الذي كنت تامله

  
لقد وجدت ان هناك الكثري من االيام اليت احصل فيها علـى املـدح والـذم يف آن              
واحد فسوف يطلب مين شـخص ان اقـدم حماضـرة يف حـني ال يرغـب شـخص                  

 سـعيدا بينمـا حتمـل يل    اخر يف ذلك وميكن ملكاملة تليفونية ان حتمل ايل خربا  
اخرى مسألة جديدة علي التعامل معها وقد يسعد احد اطفـايل بـسلوكي بينمـا         
يقاتل االخر ضده وقد يقول عين شخص ما يالـه مـن رجـل رائـع وقـد يعتقـد                

ان مثـل هـذا   .. شخص اخر بأنين رجل اناين ألين ال ابادله االتصال تليفونيـا          
 اجلميع انين اول من يعتـرف بـانين دائمـا           املدح والذم املتغري هو جزء من حياة      

افضل املدح على الذم فهو يضفي علينا شعورا افضل وهو اسهل كذلك يف التعامل         
معه ولكن كلمـا زاد شـعوري بالرضـا كلمـا قـل اعتمـادي علـى املـدح يف شـعوري                 

  .باالرتياح
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٣٤  
  مارس اعمال اخلري دون مقابل

  

 السيارة اخللفي واليت ميكـن ان تراهـا يف    هناك ملصقة توضع على زجاج  كان

ومكتـوب  ) يف واقع االمر هناك واحدة منها على سياريت         ( طول البالد وعرضها    
.. على هذه امللصقة مارس اعمال اخلري دون مقابل واالعمال اجلميلـة دون مـن             

ليس لدي ادىن فكرة عمن يكـون قـد ابـدع هـذه الفكـرة ولكـن مل يقـابلين مـا                     
ان القيـام بأعمـال خـري دون     .. ية مما يلصق على زجاج الـسيارات        يضاهيها امه 

مقابل يعترب افـضل وسـيلة للحـصول علـى متعـة العطـاء دون انتظـار للمقابـل                   
  .واالفضل ان تقوم بذلك دون اطالع احد عليه

  
هناك مخسة جسور ميكن للمـارة العبـور عليهـا مبقابـل يف منطقـة خلـيج سـان                   

النـاس دفـع اجـرة العبـور للـسيارات الـيت كانـت              فرانسيسكو ومنذ فترة اعتاد     
تتبعهم وكان السائقون يتوقفون جبوار شباك التحـصيل مث خيرجـون نقـودهم             
ليفاجئوا باحملصل خيربهم بان اجـر عبـورهم قـد دفعتـه الـسيارة الـيت كانـت               
امامهم ان ذلك يعد مثـاال للهديـة التلقائيـة شـئ يقـدم دون توقـع او املطالبـة               

ان تتخيل تأثري هذه اهلديـة البـسيطة علـى سـائق الـسيارة رمبـا              باملقابل ولك   
ان القيام بعمـل    .. تؤدي ايل تشجيعه على ان يكون شخصا افضل يف هذا اليوم            
  .واحد للخري يؤدي اىل عمل سلسلة من اعمال اخلري املماثلة

  
ليس هناك وصفة طبية لكيفية القيام بعمل خري دون مقابل وذلـك النـه ينبـع          

 وقد تكون هديتك مجع القمامة يف احلي الذي تعيش فيه او ان تقدم            من القلب 
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 ٧٣

تربعا بأسم فاعل خري او ان ترسل بعض املـال بأسـم جمهـول وذلـك للتخفيـف          
عن شخص يعاين من أزمة مالية او انقاذ حيوان بإحـضاره اىل مجعيـة إلنقـاذ                 

 ترغـب  قـد .. احليوان او انشاء مركز تطوعي إلطعام اجلياع يف مسجد او ملجأ          
ان تقدمي اخلـري هـو امـر ممتـع وال     : يف ملء كل ذلك بل واكثر وخالصة القول 

جيب ان يكون باهظ ورمبا كان اهم سبب للقيام بأعمال اخلـري دون مقابـل انـه                  
يؤدي اىل شعورك يف حياتـك بالرضـا فكـل عمـل للخـري يعـود عليـك مبـشاعر                    

 واحلب واذا قـام كـل       اجيابية ويذكرك باجلوانب اهلامة للحياة املعروف واخلري      
  .منا مبا عليه فعاجال سنعيش يف عامل افضل

  
  
  
  

  نسخة اليكترونية معدة خصيصاً 
  

  من إعداد
Ahmad Gamall  
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 ٧٤

٣٥  
  احبث عما وراء السلوك

  

 مسعت نفسك او شخص اخر وهو يقول التؤاخـذ جـون فلـم يكـن يـدري               هل

حلكمـة القائلـة احبـث عمـا وراء      ان حدث ذلك تكن قـد جربـت ا        .. ماذا يفعل   
اذا كان لديك اطفال فستكون قد علمت جيدا امهية صـنع الغفـران             .. السلوك  

البسيط هذا فلو بنينا حبنا ألطفالنا على سلوكهم لكان غالبا من الصعب علينـا               
ان حنبهم يف املقام االول ولو بين احلـب بـشكل صـرف علـى الـسلوك لرمبـا مل                    

  .ترة مراهقتهحيظ اي منا باحلب يف ف
  

أليس مجيال ان نوسع دائرة احلب والعطف هذه لتسع كـل مـن نقابلـهم؟ او ألـن         
نعيش يف عامل مفعم حبب اكثر لو حـدث وتـصرف شـخص مـا بطريقـة نوافـق                   
عليها فسيكون مبقـدورنا ان ننظـر اليهـا بـنفس الطريقـة الـيت ننظـر ـا اىل                    

  سلوك املراهقني غري االسوياء؟
  

دفن رؤوسنا يف الرمال متظاهرين بأن كل شئ رائع وان نـسمح  وهذا ال يعين ان ن    
لالخرين بأن يدوسوا علينا بأقدامهم او نلـتمس العـذر او نوافـق علـى الـسلوك          
السليب وبدال من ذلك فإنه ببساطة يعين ان يكون لنا املنظور الـذي نعطـي مـن                
 خالله االخرين ميزة الشك ولتعلم انه عنـدما يتحـرك موظـف الربيـد بـبطء              
فمن احملتمل ان يكون قد صادف يوما سيئا او رمبا كان هذا هو احلال مع مجيـع                 

فعندما امجك زوجتك او صديقك املقرب بالكالم حـاول ان تفهـم ان       .. ايامه  
وراء ذلـك شــيئا مـا جتهلــه وان احبـاءك يرغبــون يف ان يغمـروك حببــهم وان     
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 ٧٥

 وستشعر بـبعض    يشعروا حببك جتاههم جرب هذه االستراتيجية اليوم وسترى       
  .النتائج الطيبة

  
  

  نسخة اليكترونية معدة خصيصاً 
  

  من إعداد
Ahmad Gamall  
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 ٧٦

٣٦  
  فتش عن الرباءة

  

 العجز عن فهم سلوك االخرين يعد بالنسبة للكثريين اكثر جوانب احليـاة      ان

علـى اـم   اليت تبعث على االحباط فنحن ننظـر الـيهم علـى اـم مـذنبون ال       
ابرياء فنحن ننجذب اىل التركيز على سلوك االخرين الـذي يبـدو ال عقالنيـا               
ــابتنا       ــك اىل اص ــؤدي ذل ــاين وي ــلوكهم األن ــصرفام او س ــام او ت يف تعليق
باالحباط الشديد فلو ركزنا على االحباط بدرجـة مفرطـة فقـد يبـدو االمـر               

  .وكأن االخرين يسببون لنا التعاسة
  

اين داير يقول يف احدى حماضراته امجع كـل اولئـك الـذين    ولكن كما مسعت و  
يسببون تعاستك واحـضرهم ايلّ سـوف اتعامـل معهـم كمستـشار نفـسي وسـوف                 

ومن الواضح ان ذلك امـر سـخيف صـحيح ان الـبعض تـصدر         .. تتحسن حالتك   
اال اننـا حنـن مـن يـصاب     ) وهل هناك مـن ال يفعـل ذلـك؟    ( عنه افعال غريبة    

ن الذين حنتاج ايل التغيري وال احتدث هنـا عـن القبـول او          باالحباط ولذا فنح  
التجاهل او الدعوة اىل العنف او اي سـلوك منحـرف انـين احتـدث فقـط عـن                   

ان .. جمـــرد ان نـــتعلم االنزعـــاج بدرجـــة اقـــل نتيجـــة لـــسلوك االخـــرين 
استرياتيجية البحث عن الـرباءة تعتـرب اداة فعالـة للتحـول وهـذا يعـين انـه                   

ص ما بطريقة ال تروق لنا فإن افضل طريقة للتعامـل معهـا            عندما يتصرف شخ  
هي ان ننأى بأنفـسنا عنـها أي أن نفـتش عمـا وراء التـصرف وذلـك بفـرض ان                     
نتمكن من ان نـرى الـرباءة مـن حيـث يـأيت التـصرف ويف االغلـب يـضعنا هـذا              

  .التغيري الطفيف يف تفكرينا يف حالة من العطف على الغري
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 ٧٧

  
يضغطون علي من اجل التعجيل وغالبا تكون اسـاليب         احيانا اعمل مع اشخاص     

ــيت       ــات ال ــى الكلم ــزت عل ــو رك ــة ول ــل وحــىت مهين ــضة ب ــتعجاهلم يل بغي اس
يستخدموا وهلجة حـديثهم وإحلـاحهم ال تـسمت اجايـايت هلـم بالـضيق بـل                
وحىت الغضب اين اراهم كمذنبني ولكن مع ذلك لو تذكرت مدى اإلحلـاح الـذي               

 عجلة من امري إلجناز شئ ما ألتـاح يل ذلـك الـرباءة            اشعر به عندما اكون يف    
يف تصرفام حيث انه وراء كل سلوك يبعث على الضيق شخص حمبط يـصرخ              

  .طلبا للعطف
  

عنـدما يتـصرف شـخص    ) وآمل ان يكون ذلـك بـدء مـن االن          ( يف املرة القادمة    
 بشكل غري مألوف عليك النظر اىل تصرفاته على اا بريئة واذا كنـت عطوفـا         
فلن يكون صعبا عليك ان تراها كذلك وعندما ترى الرباءة فـإن االشـياء الـيت                
ــدما ال تــصاب     ــن يكــون هلــا اي اثــر وعن كانــت تتــسبب يف احباطــك ســابقا ل

  .باالحباط نتيجة لسلوك االخرين فمن السهل جدا التركيز على مجال احلياة
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 ٧٨

٣٧  
  ختري ان تكون عطوفا على ان تكون حمقا

  

ضت ذلك للمرة االوىل يف االسترياتيجية الثانيـة عـشرة فـإن امامـك       عر كما

فرصا عديدة كي ختتار ان تكون عطوفا على ان تكـون حمقـا ان امامـك فرصـا                  
اشـياء كـان ينبغـي او كـان مبقـدورهم فعلـها بـشكل           .. لتوضح للغري اخطـاءهم     

على ان امامك فرصا لتصويب االخرين      .. خمتلف او اساليب بإمكام حتسينها      
انفراد وامام االخرين هذه الفرص ال تزيد عن كوا جمرد إشعار شخص اخر             

  .بانه يف حالة سيئة وتشعر انت بالتايل انك يف حالة سيئة ايضا
  

ودون اخلوض يف حتليل ذلك نفسيا فإن السر وراء حماولتنا تـصحيح االخـرين              
انه بأنانيتنـا  او احباطهم او اشعارهم بأننا على حق وام على خطأ يرجع اىل    

نعتقد خطأ اننا اذا اظهرنا شخصا ما على خطأ نكون حنـن علـى حـق وبالتـايل                  
  .نشعر حبالة افضل

  
ومع ذلك فإنه اذا انتبهت للطريقة الـيت تـشعر ـا بعـد ان تتـسبب يف اصـابة           
شخص اخر باالحباط فسوف تالحظ ان الشعور الذي ينتابك هو أسوأ مما كان        

ذا الشخص ما فعلت فقلبك وهو اجلزء العطوف بك       عليه احلال قبل ان تفعل      
  .يعرف انه من املستحيل ان ينتابك شعور طيب على حساب شخص اخر

  
وحلسن احلظ ان العكس هو الصحيح فعندما يكون هدفك رفع معنويـات شـخص       
مـا او ان يــشعر بــشعور طيـب او ان تــشاركه فرحتــه فإنـك كــذلك جتــين مثــار    

ة القادمـة الـيت تـسنح لـك فيهـا فرصـة تـصويب               يف املـر  .. شعورهم االجيايب   
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شخص ما حىت ولو كانت حقـائقهم مزعزعـة قـاوم هـذا االغـراء وبـدال منـه                   
عليك ان تسأل نفسك ما الذي ابغيه حقا من وراء هذا احلوار؟ االحتماالت هي               

يف كـل مـرة   .. انك ترغب يف حوار مسامل تتمتع كل االطراف فيه بشعور طيـب        
ن تصبح حمقا وتستبدله بالعطف سـتالحظ ان داخلـك قـد            تقاوم فيها اغراء ا   

  .غمره شعور بالسكينة
  

كنت اناقش انا وزوجيت مـؤخرا فكـرة مـشروع جتـاري الـيت اتـضح اـا كانـت              
رائعة كنت احتدث عن فكريت مع نسب جناحها بوضوح وقد مسحـت يل كـريس             

وم تـذكرت  بأسلوا العطوف املعتاد ان اشعر بالفخر ويف وقت الحق يف هذا اليـ          
ان الفكرة كانت بالفعل فكرـا وليـست مـن بنـات افكـاري انـا وعنـدما ناديتـها            
ألعتذر كان من الواضح يل اا كانت تم بسعاديت اكثـر مـن اهتمامهـا بنـسبة      
الفضل لنفسها ولقد قالت اا كانـت تـستمتع بـرؤييت سـعيدا وال يهـم مـن هـو          

  ) حبها؟ هل رأيت ملاذا يسهل الوقوع يف(صاحب الفكرة 
  

ال ختلط بني هذه االستراتيجية وبني ان تكون شخصا ال يدافع عما يـؤمن بـه                
وال اقترح انه من غري الصواب ان تكـون علـى حـق اال اذا صـممت علـى كونـك                     
حمقا فهناك دائما مثن عليك دفعه وهو سكينتك الداخلية ولكـي تكـون شخـصا     

 تكـون حمقـا يف اغلـب        مفعما باهلدوء جيب ان ختتار ان تكـون عطوفـا علـى ان            
ان افضل وقت تبدأ فيه جتربة هذه االستراتيجية سيكون مـع اول            .. االحيان  

  .شخص تقابله
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٣٨  
  أخرب ثالثة اشخاص اليوم عن مقدار حبك هلم

  

لـو تبقـى مـن عمـرك سـاعة      :  سأل الكاتب ستيفن ليفني الـسؤال التـايل      لقد

مـن الـذي حتـب ان تكلمـه      واحدة ومل يكن امامك سوى مكاملة هاتفية واحدة ف        
عرب اهلاتف وماذا ستقول لـه وملـاذا تنتظـر حـىت االن؟ حقـا اـا رسـالة ذات              

  .مغزى كبري
  

من يعرف ملاذا ننتظر؟ رمبا نود االعتقاد اننا سوف نعيش لألبد او ان شخصا مـا           
سوف نكلفه ان خيرب الذين حنبهم عن قدر حبنـا هلـم أيـا كانـت االسـباب فـإن          

  .ريامعظمنا يتأخر كث
  

وباملناسبة فإنين اكتب هذه الطريقة يف عيد ميالد جـديت واليـوم ايـضا سـوف                
لزيارة قربها فقد توفيت منذ عامني وقبل ان توافيهـا املنيـة   ) ايب وانا   ( نذهب  

ادركت ان من املهم ان ختربنا كم تكن لنا من احلب لقد كان الوقـت املتبقـي هلـا                    
نتظـر اكثـر مـن ذلـك واالن لقـد حـان             قليال لذا فلم يكن هناك سبب جيعلـها ت        

  .الوقت لتخرب من حولك بقدر حبك وتقديرك هلم
  

ميكنك ان تفعل ذلك إما بإخبار الشخص مباشرة او عرب اهلـاتف وأتعجـب هنـا        
كم من الناس كانوا على الطرف االخر مـن اهلـاتف يتلقـون مكاملـة مـن شـخص               

دهش اذا علمـت انـه      وقد تن .. يقول هلم لقد اتصلت ألخربك اين احبك كثريا         
ليس هناك شئ يف الدنيا امجل من هذه العبارة ألي شخص فكم حيـب االنـسان           

  ان يستقبل مثل هذه املكاملة؟
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واذا خجلت من اجراء تلك املكاملة اهلاتفية فاكتب بدال منـها رسـالة وديـة ويف             
كلتا احلالتني سوف جتد نفسك وقد اعتـدت هـذه الطريقـة وهـي جعـل النـاس             

دى حبك هلم وستصبح جزءا من حياتـك اليوميـة وقـد ال تنـدهش               يشعرون مب 
اذا وجدت نفسك نتيجة لذلك تتلقى مكاملات او رسـائل وديـة اكثـر ممـا تفعـل                   

  .انت
  
  
  

  نسخة اليكترونية معدة خصيصاً 
  

  من إعداد
Ahmad Gamall  
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٣٩  
  ممارسة التواضع

  

ان فكلما ختليـت عـن اثبـات ذاتـك امـام             التواضع والسالم الداخلي متالزم    ان

  .االخرين كلما كان من السهولة ان تشعر بالسالم الداخلي
  

ان اثبات ذاتك يعترب عيبا خطريا يستنفذ منك طاقة هائلة لكـي تـذكر دائمـا                
ان التبـاهي او  .. اجنازاتك وتتفاخر ا حماوال اقناع االخرين بتفوقك كفـرد        

ر االجيابية اليت تنتابك نتيجة الجنازك شـيئا    التفاخر يؤثر سلبيا على املشاع    
ماتفخر به وتأكد انك تزيد االمور سوءا عنـدما حتـاول امتـداح نفـسك حيـث                 
يتجنبــك االخــرون ويتحــدثون مــن ورائــك عــن رغبتــك يف التفــاخر بــل رمبــا  

  .يستاؤون او ميتعضون منك
  

امتـدحك  ومع ذلك فمن الغريب انك كلما كنت زاهدا يف البحث عن املـديح كلمـا    
ان الناس عادة جيتذم هؤالء الذين يتمتعون باهلـدوء والثقـة     .. الناس اكثر   

هؤالء الذين ليسوا يف حاجة ألن يظهروا انفسهم مبظهر مزخرف او       .. بالنفس  
ان معظم الناس حيبون .. ان يكونوا دائما على صواب او يريدوا اد والشهرة         

 يشارك االخـرين بقلبـه ولـيس    الشخص الذي.. الشخص الذي ال حيب الفخر    
  .بدافع االنانية
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واملمارسة هي الطريقة املثلى لكي تتعلم التواضع وسوف جتد ذلك لطيفـا ألنـك        
ستحصل على نتائج مباشرة فيما خيص راحة وهدوء عواطفك وعندما تنتابـك           

  .الرغبة مرة اخرى يف التفاخر حاول بكل قوتك ان تقاوم ذلك اإلغراء
  

  :يف هذه الطريقة مع احد زبائين فذكر يل القصة التاليةوكنت قد تناقشت 
انه كان مع جمموعة من اصـدقائه بعـد ان مت ترقيتـه يف العمـل بعـدة                  : يقول

ايام ومل يكونوا قد عرفوا ذه الترقية وكان قد مت اختياره للترقية بدال مـن            
صديق اخر هلم وكان هناك نوع من املنافسة بينه وبـني هـذا الـشخص لدرجـة                 
انه كاد ان ينم على حقيقة اختياره هو دون صديقهم االخر وانتابه شـعور انـه       
يريد ان يقول شيئا ولكن هناك شيئا ما بداخله قال له توقف ال تفعل هذا لذا             
فقد استمر يف مشاركة اصدقائه ومل يتجاوز اخلط او ما انتابه شئ من الـشعور              

ان يذكر ان صـديقهم االخـر       الذي قد يبدو عليه امام االصدقاء ومل يشأ ابدا          
مل تتم ترقيته وقد اخربين بعد ذلك انه مل يشعر ابدا قبل ذلك ذا الـشعور                
بالراحة واالعتزاز بالنفس فلقد اسـتطاع ان يـستمتع بنجاحـه دون مباهـاة او              
تفاخر وبعد ذلك مبدة اكتشف اصدقاؤه ما حدث واخربوه اـم سـعدوا كـثريا          

 مـن ردود الفعـل االجيابيـة واالهتمـام مـن            حبكمته وتواضعه وقد نـال الكـثري      
  .االخرين نتيجة تواضعه هذا
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٤٠  
عندما ال يكون معروفا من عليه الدور يف اخراج 

  سلة القمامة فبادر انت بذلك
  

 مل نكن حريصني فمن السهل ان نكره كل املـسؤوليات يف حياتنـا اليوميـة                اذا

 اختيل انين اؤدي اكثـر مـن الـف          وعندما تكون حاليت املعنوية منخفضة فإنين     
مهمة خمتلفة يف اليوم العادي وعندما تكون حاليت افضل فإن هذا الرقم يكـون    

  .اقل من ذلك
  

وعندما افكر يف هذه املسألة فإنين اندهش عندما اجد انـه مـن الـسهل علـي ان            
 اتذكر كل االمور اليت اقوم ا واملسئوليات االخرى امللقاة على عاتقي ولكـن يف        
نفس الوقت من السهل ان انسى كل االشياء اليت تقوم ا زوجيت يوميـا فكيـف            

  حيدث هذا؟
  

يف احلقيقة يصعب عليك ان تكون انسانا سعيدا اذا كنت حتـسب االشـياء الـيت                
تقوم ا كل يوم حيث ان حساب ما تقوم به يف احلقيقة حيبطك وجيعل عقلك              

واذا كنت تريد معرفة .. اخل  .. ر  ينشغل بأمور مثل من يفعل هذا ومن يفعل اكث        
انك سوف تـشعر بـسعادة اكـرب يف حياتـك          : حقيقة هذا االمر فإليك اخلالصة    

عندما تعرف انك اديت ما عليك يف حني ان شخصا اخـر يف العائلـة فعـل شـيئا                   
اقل منك فهذا افضل لك من ان تتضايق او تغتاظ بشأن موضوع مثـل مـن عليـه       

  ؟الدور يف إلقاء سلة القمامة
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واالحتجاج الوحيد على هذه الطريقة هو قلقك من ان يـستغلك الـبعض وهـذا               
اخلطأ يشبه متاما اعتقادك بأنـه مـن املهـم لـك ان تكـون علـى حـق دائمـا ويف                 
معظم االحيان ليس من املهم ان تكون على حق وال حىت ان تكون انت الـشخص      

يـشاركك يف  الذي يقوم بإخراج سـلة القمامـة مـرات اكثـر مـن زوجتـك او مـن                   
ان عدم االهتمام باالمور التافهه يف حياتك سوف يتـيح لـك بـال شـك       .. املسكن  

  .وقتا اكرب وطاقة اكثر إلجناز االشياء املهمة
  
  

  نسخة اليكترونية معدة خصيصاً 
  

  من إعداد
Ahmad Gamall  
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٤١  
  جتنب انتقاد االخرين

  

ة باحلياة اهلادئة تعتـرب مؤشـرا علـى واحـدة            فكرة االنتقاد ملا هلا من صل      ان

من اكثر امليول غري الصحيحة وغري الطيبة وهذه فكرة احد اصدقائي الـدكتور   
  .جورج برانسكي

  
مثلما ننتقد مرتال يف الشتاء بالبحث عن التشققات يف احليطان او اماكن الرشـح     

 حـىت حياتنـا   او العيوب االخرى فإننا ميكن ان نفعل الشئ نفسه يف عالقتنـا او   
واالنتقاد يعين انك تقف دائما موقـف اخلـبري ألي شـئ ويعـين ايـضا اكتـشاف                
الشقوق والعيوب يف احلياة وحماولة حتديدها او علـى االقـل كـشفها لالخـرين            
وهذا التصرف ال ينفر الناس منك فقط وامنا ايضا يشعرك انـك سـئ ويـدفعك      

حتبـه فـيمن حولـك لـذلك        دائما اىل التفكري يف اخطاء كل شـئ حولـك او ماال           
فبدال من تقدير عالقتنا وحياتنا فإن انتقاد االخرين يدفعنا اىل االعتقاد بأن            
احلياة ليست على هذه الدرجة من السوء فـال شـئ يعتـرب علـى درجـة اجلـودة              

  .اليت نرغب يف ان يكون عليها طاملا ظل على حالته
  

التـايل تقابـل شخـصا مـا        ويف عالقتنا يظهر انتقاد الذات يف اشكال على النحو          
وميضي كل شئ علـى مـا يـرام حيـث تؤخـذ مبظهـره وشخـصيته وذكائـه وروح                 
دعابته او مزيج من هذه الصفات ويف بداية االمـر فإنـك ال توافـق فقـط علـى                  
اختالفاتك مع هذا الشخص بل إنك تقدرها يف واقع االمر وقد يصل بك االمـر      
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خص خمتلف عنـك حيـث يكـون    اىل االعجاب به ويرجع ذلك جزئيا اىل انه ش   
لك اراؤك املختلفة وذوقك واولوياتك واالشياء اليت تفضلها متاما ختتلف عمـا            

  .يفضلها هو
  

ومع ذلك فمـع مـضي فتـرة وجيـزة تبـدأ باكتـشاف بعـض العيـوب الـصغرية يف           
شريكك اجلديد او صديقك او مدرسك ايا كان هذا الـشخص والـيت تـشعر انـه      

 انتباههم اىل هذه العيوب وذلك بـأن تقـول اتعلـم            ميكن حتسينها وتبدأ يف لفت    
ان لديك ميال ألن تـأيت اىل مواعيـدك متـأخرا او لقـد الحظـت انـك ال تقـرأ                 
كثريا وبيت القصيد هو انك قد بدأت يف التحول اىل طريقة حتميـة مـن طـرق          

النظر والتفكري يف ما ال يعجبك يف شخص مـا او يف شـئ قـد ال يكـون      .. احلياة  
  .تامة من الصوابعلى درجة 

  
ومن البديهي ان تعليقـا عـابرا او نقـدا بنـاء او توجيهـا لـن يـؤدي اىل احلـاق                     
الضرر بأي انسان ومع ذلك فعلي ان اقـول انـه مـن خـالل عملـي مـع مئـات مـن                 

مل اقابل سوى القليلني ممن مل يشعروا بأن شركاؤهم        .. االزواج على مر السنني     
ان التعليقات العابرة غري الضارة لـديها ميـل   . .قد وجهوا هلم نقدا الذعا اليهم  

  .ألن تصبح طريقة للنظر اىل احلياة
  

فعندما تنتقد شخصا ما فإن لذلك مغزاه بالنسبة له اال ان ذلـك ال يعـين انـك                
  .شخص ال حيتاج اىل ان يكون ناقدا

  
وسواء اكان لديك ميل ألن تنتقد اقرانـك او بعـض جوانـب حياتـك او كليهمـا                  

تاجه هو ان تتخلص من النقد ألنه عـادة سـيئة فعنـدما تبـدأ عـادة                 فإن ما حت  
النقد يف الزحف على تفكريك اضبط نفسك واغلـق فمـك وكلمـا قـل انتقـادك                 
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 ٨٨

ألصدقائك ولزوجتك كلما الحظت كيـف حتولـت حياتـك اىل حيـاة رائعـة يف                
  .واقع االمر

  
  
  
  
  
  

  نسخة اليكترونية معدة خصيصاً 
  

  من إعداد
Ahmad Gamall  
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 ٨٩

٤٢  
كل يوم عليك ان تفكر دقيقة واحدة يف شخص 

  تسبغ عليه حبك
  

 جزء سابق من هذا الكتاب عرضت فكرة ان تقضي دقيقة يف كل يوم تفكر             يف

يف شخص تقدم له الشكر وهناك مصدر اخر للعرفان والطمأنينة الداخلية هي             
ليـه حبـك وتـذكر    ان تقضي دقيقة من كل يوم وانت تفكـر يف شـخص تـسبغ ع         

ــاء     ــوم تغنيــك عــن احلاجــة لألطب ــاول تفاحــة يف كــل ي ــة القدميــة تن املقول
ولوضربنا مثال على غرار ذلك للحب لكان على هذا النحو ان التفكري كل يوم يف               

  .شخص حتبه يبعد عنك الشعور بالسخط
  

وقد اخترت عن وعي ان ابدأ التفكري فيمن احبهم عندما ادركت مدى انغماسـي               
كان عقلي يركز علـى الـسلوك   .. فكري يف نقيض ذلك أي فيمن يضايقونين  يف الت 

السليب او الغريب ويف غضون ثانية كان ينتابين شعور بالسلبية ومع ذلـك فقـد               
قررت ذات مرة ان أقضي دقيقة او دقيقتني صباح كل يوم يف التفكري يف شخص               

قط جتاه شـخص    احبه وقد تغري انتباهي للتركيز على الشعور االجيايب ليس ف         
واحد ولكن جتاه اجلميع وطوال اليوم وال اقـصد هنـا ان أشـري اىل ان ال احـد                   
يضايقين مطلقا ولكن ودون شك فإن ذلـك حيـدث مبعـدل اقـل بكـثري ممـا كـان               

  .عليه احلال سابقا ان الكثري من حتسين يرجع اىل هذا التمرين
  

نفـاس عميقـة    يف كل صباح بعد ان اسـتيقظ اغلـق عـيين وأمـأل رئـيت ببـضع أ                 
اىل مـن اوجـه حـيب اليـوم؟ وعلـى الفـور يظهـر يف                : بعدها أسأل نفـسي اآليت    
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خميليت صورة شخص مـا احـد افـراد العائلـة او صـديق او زميـل يف العمـل او                 
شخص قابلته فيما مضى او حىت شخص غريب رأيتـه يف الـشارع وبالنـسبة يل          

عقلـي جتـاه احلـب    ال يهم مطلقا من هو هذا الشخص ألن الفكرة هي ان اوجـه           
ومبجرد ان يتضح يل هذا الشخص امتىن لـه ببـساطة ان ميتلـئ يومـه باحلـب                  
ورمبا اقول لنفسي شيئا من هذا القبيـل امتـىن لـك يومـا سـعيدا مليئـا باحلـب                    
وعندما انتهي يكون ذلك يف غضون ثوان معدودة ويكون قليب مـستعدا ألن يبـدأ    

ها تلتصق هذه الثـواين بـذهين   يوما جديدا وبطريقة غريبة ال استطيع تفسري    
لساعات عدة لو جربت هذا التمرين البسيط فإين اعتقد ان يومك سوف يصبح             

  .اكثر سكينة مما كان عليه
  
  
  

  نسخة اليكترونية معدة خصيصاً 
  

  من إعداد
Ahmad Gamall  
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٤٣  
  عليك ان تصبح عامل أنثروبولوجيا

  

ــا نـــسان وأصـــله ولكـــن يف هـــذه   علـــم يتعلـــق باالاألنثروبولوجيـ

ان ـتم دون   : االستراتيجية وبغرض املالئمة سـوف اعيـد تعريفـه اىل اآليت          
اصدار اي احكـام باألسـلوب الـذي يتخـذه النـاس يف سـلوكهم وحيـام وهـذه           
االستراتيجية تتجه اىل ان تزيد من شعورك بالعطف جتـاه االخـرين وكـذلك       

ع ذلـك وعـالوة علـى مـا سـبق فـإن       فهي اسلوب تصبح من خالله اكثر صربا ومـ   
االهتمام باألسلوب الـذي يتـصرف بـه النـاس يعـد طريقـة السـتبدال اصـدار                  
االحكام باحلب والعطف فعندما تكون مهتمـا بالفعـل بالطريقـة الـيت يتخـذها               
سلوك شخص ما او اليت ينظر ا اىل االمور فمن غري احملتمل ان يضايقك مثل           

ن تصبح عامل انثروبولوجيا يعـد طريقـة يقـل     هذا السلوك وذه الطريقة فأل    
  .من خالهلا شعورك باالحباط نتيجة لتصرفات االخرين

  
عندما يتصرف شخص ما بأسلوب يبدو لك غريبا فبـدال مـن ان تـرد بأسـلوبك               
املعتاد والذي قد يكون على هذا النحو ال اصدق بأم يفعلـون هـذا بـدال منـه                   

القبيل البد ان هذه الطريقـة هـي الـيت          عليك ان تقول يف نفسك شيئا من هذا         
ولكـي يتـسىن هلـذه    .. ينظر ا هذا الـشخص اىل االمـور يالـه مـن امـر شـاق        

االســتراتيجية ان تــساعدك جيــب ان يكــون شــعورك حقيقيــا ان هنــاك فرقــا 
ضئيال بني ان تكون مهتما وبني ان تكون متغطرسا وهو ما حيـدث عنـدما تـؤمن               

  .ل من اسلوبهيف قرارة نفسك ان اسلوبك افض
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بينما كنت مؤخرا يف احد املتاجر الكبرية مـع طفلـيت البالغـة مـن العمـر سـتة                
اعوام مر بنا جمموعة من الـشباب وقـد صـبغوا شـعرهم بلـون برتقـايل فـاقع                 
وغطـت الوشـوم معظـم جـسدهم سـألتين طفلـيت ايب ملـاذا يرتـدون مثـل هــذه          

وام لـشعرت بالـضيق   املالبس؟ هل هم يف حفلة تنكرية؟ لو حدث هـذا منـذ اعـ           
ولغمرت هؤالء الشباب بوابل من االحكام كما لو كان اسلوم يف احلياة خاطئـا   
وافكاري احملافظة صائبة ولكنت نقلت اىل ابنيت توضيحي وآرائي اليت تنطـوي    
على احلنق لتصرفام غري ان تظاهري بأن اكون عامل انثروبولوجيـا قـد غـري               

ة لقد جعلين اكثر رقة فاجبـت ابـنيت لـست           من نظريت اىل االمور بدرجة كبري     
متأكدا ولكن اختالف الناس عن بعضهم الـبعض امـر مـثري جـدا ألـيس كـذلك؟            
فأجابت آه ولكن يعجبين شعري الطبيعي وبدال من التركيز على سـلوك هـؤالء               

  .الشباب تركنا املسألة كلية ومضينا يف االستمتاع بوقتنا معا
  

االخـرين لالمـور ال تنطـوي علـى تأييـدك او      ان شعورك باالهتمام جتاه نظرة     
دعوتك هلا ولـو حـىت مـن بعيـد وبالتأكيـد فلـن اتـبىن اسـلوب حيـاة مـشاة                  

ان احـدى القواعـد     .. ألسلوب هؤالء الـشباب وال ان أدعـو اليـه شخـصا اخـر               
االساسية لتمتع االنسان حبياة سعيدة تتمثل يف ان اصدار احلكم على االخرين        

من الطاقة ويبعد االنـسان دون اسـتثناء عمـا يرغـب يف ان           يستهلك قدرا كبريا    
  .يكون

  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٩٣

  

٤٤  
  فهم احلقائق املنفصلة

  

 نتعامل مع موضوع االهتمام بـأداء النـاس لالمـور دعونـا خنـرج عنـه                  بينما

لو أنك سافرت اىل بلدان اجنبيـة او  .. برهة لنناقش مسألة احلقائق املنفصلة   
.. ت مدى اختالف الثقافات عن بعضها الـبعض         شاهدا على جهاز التلفاز ألدرك    

ينص مبدأ احلقائق املنفصلة على ان االختالف بني االفراد هو اخـتالف شاسـع              
للغاية كمـا اننـا ال نتوقـع ممـن ينتمـون اىل ثقافـات خمتلفـة ان ينظـروا اىل                     

يف الواقـع سنـشعر خبيبـة امـل اذا مل           ( االشياء او ينجزوـا بـنفس اسـلوبنا         
فإن هذا املبدأ خيربنا بأن اختالفات االفراد يف النظر اىل االمـور        ) حيدث ذلك   

متنع حدوث ذلك ايضا وال يتعلق االمر مبجـرد قبـول وجـود هـذه االختالفـات            
ولكن بالفهم احلقيقي واحترام احلقيقة القائلة انه ال ميكن بكل معـىن الكلمـة            

  .ان يكون االمر على خالف ذلك
  

ان هـذا   .. ملبـدأ تـؤدي اىل تغـري حيـاة صـاحبها            لقد رأيت حاالت تفهم هلـذا ا      
املبدأ يستطيع بالفعل ان ينهي املشاحنات فعنـدما نتعـود ان نـرى االمـور بـشكل                
خمتلف وعندما نسلم بأن االخرين سينجزون االمور بأسلوب خمتلف ويكون هلم         
رد فعل خمتلف ايضا على نفس احلافز فإن الشعور بالعطف جتاه انفسنا وجتـاه           

سيزداد بدرجة كبرية ومبجرد ان نتوقـع خـالف ذلـك يظهـر علـى الفـور                 غرينا  
  .خطر الصدام مع االخرين
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انين اشجعك على ان تتفهم بعمق وحتترم احلقيقة املتمثلـة يف اخـتالف مجيـع         
الناس عن بعضهم البعض وعند حتقق ذلك فـإن احلـب الـذي تـشعر بـه جتـاه                   

  .االخرين وتقديرك لتفردك سوف يزداد
  
  
  
  
  

   اليكترونية معدة خصيصاً نسخة
  

  من إعداد
Ahmad Gamall  
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٤٥  
  حدد ضروب املساعدة اخلاصة بك

  

 كنت ترغب يف ان تكون حياتك مثاال للحب والسكينة فإن القيـام بأفعـال            اذا

احسان وممارسة افعال باعثة على السكينة سيـساعدك يف ذلـك واحـد الطـرق           
ان افعـال  .. لك هـو ان اضـع لنفـسي طقوسـا للمـساعدة           اليت افضلها لتحقيق ذ   

االحسان البسيطة تلك تعد فرصـا لتقـدمي املـساعدة وتـذكارا للـشعور الطيـب               
  .الذي يعتري االنسان نتيجة الفعال االحسان واملساعدة

  
تعيش اسريت يف منطقة خلـيج سـان فرانسيـسكو الريفيـة ومعظـم مـا نـراه يف                   

من االشياء اليت تشذ عن اجلمال القمامة الـيت  منطقتنا هو الطبيعة واجلمال و    
يلقي ا السائقون من نوافذ سيارام اثناء سريها على الطرق الريفيـة واحـد            
مساوئ العيش يف الريف يتمثـل يف قلـة اخلـدمات العامـة كجمـع القمامـة كمـا               
عليه احلال يف العيش بالقرب من املدن ولذا فمن ضروب املساعدة اليت امارسـها        

لقد اعتـدنا علـى فعـل ذلـك         .. فليت مجع القمامة يف املنطقة احمليطة بنا        مع ط 
حىت ان طفلـيت عـادة مـا تقـول يل بـصوت مفعـم بالنـشاط ايب هنـاك بعـض                   

واذا كان هناك متـسع مـن الوقـت فعالبـا مـا نتوقـف               .. القمامة اوقف السيارة    
القمامـة مـن    جلمعها قد يبدو ذلك غريبا اال اننا نستمتع بذلك فعال اننا جنمع             

مكان انتظار السيارات او من على االرصفة او من اي مكان كان بل رأيـت شخـصا     
غريبا جيمع القمامة بالقرب من مرتلنا وعندما رآين تبسم وقال لقد شـاهدتك          

  .تفعل ذلك فراقت يل الفكرة
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ان مجع القمامة يعد احد احتماالت ضروب املساعدة الـيت ال حـصر هلـا وقـد                 
فـتح البـاب للغـري او زيـارة العجـائز يف بيـوت الرعايـة او ازالـة               يروق لك ان ت   

الثليج من امام ممشى بيت شخص اخر فكر يف شئ ال تبذل فيه جمهودا مـضنيا                
ان القيـام بـذلك يغمـرك باملتعـة ويعـود           .. على ان يكون فيه معىن للمـساعدة        

  .عليك بالنفع وميثل قدوة حسنة ينتفع اجلميع ا
  
  

   معدة خصيصاً نسخة اليكترونية
  

  من إعداد
Ahmad Gamall  
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٤٦  
اخرب يف كل يوم شخصا واحدا على االقل عن 
  شئ حتبه او يعجبك او تقدره يف شخصه

  

 مدى تذكرك ان خترب الغـري مبـا حتبـه او يعجبـك او تقـدره يف شخـصهم                    ما

قـة االمـر فـإنين      بالنسبة للكثريين ال حيدث ذلك غالبا بدرجة كافية ويف حقي         
عندما اسأل الناس عن قدر اامالت اخلالصة اليت حيـصلون عليهـا مـن الغـري               
فإنين اتلقى اجابات على غرار نادرا جدا وبكل اسف ال اتلقى اي قدر منها على             

  .االطالق
  

هناك العديد من االسباب وراء عدم رغبتنا يف االفصاح لالخـرين عـن املـشاعر               
جتـاههم وقـد مسعـت اعـذارا لـذلك مـن قبيـل اـم ال             االجيابية الـيت نكنـها      

حيتاجون اىل مساع ذلك مين فهم بالفعل يعرفوا وكـذلك اـا حقـا تعجـبين      
اال انين خجل جدا من االفصاح عن اي شئ هلم ولكن لو سـألت املتلقـي احملتمـل        
ملثل هذه ااملة عما اذا كـان يـستمتع بتلقـي مثـل هـذه ااملـة اخلالـصة او              

تجابة االجيابية تكون االجابة نعم احبـها بنـسبة تـسعة مـن كـل عـشرة          االس
وسواء كان السر وراء عدم تقدمي اامالت يكمن يف عدم معرفة ماذا جيـب ان          
يقال او احلرج او معرفة االخـرين بالفعـل ملـواطن قـوم وعـدم حاجتـهم ملـن         

لوقـت  خيربهم ا او ببـساطة عـدم االعتيـاد علـى ممارسـة ذلـك فقـد حـان ا         
  .للتغيري
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 ٩٨

ان إخبار شخص ما بشئ حتبه يعجبك او تقدره يف شخصه يعد من افعال اخلري      
اليت تتم دون مقابل وهو امر ال يتطلب الكثري من اجلهـد مبجـرد ان تعتـاده اال           

يعيش الكثريون معظم حيـام وهـم يتمنـون ان يعتـرف            .. ان له عائدا ضخما     
 جتـاه والـديهم او زوجـام او         م الغري وهـم يـشعرون بـذلك بـصفة خاصـة           

ازواجهم او اطفاهلم او اصدقائهم ولكن حىت باامالت اليت تصدر عن غرباء            
ان اطـالع شـخص علـى مـا نـشعر بـه       .. تغمرهم بشعور طيب اذا كانت خملصة  

جتاهه يضفي شعورا طيبا على من يقدم ااملة ان ذلك يعد عالمة على احلـب       
ارك قد مت توجيهها اىل االمور السليمة املوجـودة    والعطف كما يدل على ان افك     

يف شخص ما وعندما تتوجه افكـارك يف اجتـاه اجيـايب فـإن شـعورا بالـسكينة                  
  .يغمرك

  
باألمس كنت يف احد حمال البقالة وشاهدت عرضا رائعـا للـصرب لقـد تعرضـت      
موظفة فحص املشتريات هلجوم قـاس مـن احـد الزبـائن وكمـا هـو واضـح دون           

من الرد على الزبون باملثل امتصت املوظفة غضب الزبون عن طريق سبب وبدال   
االحتفاظ دوئها وعندما جاء دوري لدفع مثن مشتريايت قلـت للموظفـة لقـد        
اعجبتين جدا الطريقة اليت تعاملـت ـا مـع هـذا الزبـون فحـدقت يف وقالـت           
شكرا لك يـا سـيدي هـل تعلـم انـك اول انـسان جيـاملين يف هـذا املتجـر؟ لقـد                
استغرق تعبريي هلا عن مشاعري جمرد ثوان ومع ذلـك فقـد كـان هـذا احلـدث                  

  .اهم ما حدث يف هذا اليوم بالنسبة يل وهلا على حد سواء
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 ٩٩

٤٧  
جادل بوجود قصور يف شخصيتك وسوف تظهر 

  بالفعل
  

ال ..  الكثريون قدرا هائال من الطاقة يف اادلة بـشأن قـصورهم             يستهلك

لـن  .. ما باليد حيلة لقد كنت على هذه احلالة دائما         .. استطيع ان اقوم بذلك   
واالف غريهــا مـن املقــوالت االزاميــة  .. احظـى ابــدا بعالقـة ميلؤهــا احلـب    

  .والسلبية
  

ان عقولنا تعد ادوات غاية يف القوة فبمجـرد ان نقـرر ان شـيئا مـا حقيقيـا او                  
نفته ايـدينا   خارجا عن مقدورنا يكون من الصعب اختراق هذا العائق الـذي صـ            

افتـرض  .. وعندما جنادل دفاعا عن مواقفنا يكـون ذلـك اقـرب اىل املـستحيل        
على سبيل املثال انك اخربت نفسك ال استطيع ان اكتب سوف تتطلع على سـبيل     
املثال اىل حتسني موقفك وسوف تتذكر املقاالت الرثة اليت كتبتـها يف املدرسـة              

االخرية اليت جلست فيها لكتابة خطاب      او الشعور الغريب الذي انتابك يف املرة        
وسوف متأل رأسك باملخاوف اليت جتعلك ختـشى جتربـة القيـام بـشئ مـا ولكـي          
تصبح كاتبا او اي شي اخر عليـك ان ختـرس اشـد منتقـديك وهـو ذاتـك انـت              

  .شخصيا
  

حدث ان كان يل زبونة اخربتين بأا لن حتظى ابدا بعالقة طيبة فأنـا دائمـا          
قات وكانت حمقة بالتأكيد فكلما قابلت شخصا ما كانت ودون          ما افسد تلك العال   

ان تدري تبحث عن االسباب اليت تدعو شريكها ايل هجرها فـإذا تـأخرت عـن                
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 ١٠٠

موعد بينهما كانت ختـربه انـا دائمـا اتـأخر عـن مواعيـدي واذا حـدث بينـهما               
ه خالف تقول انا دائما ما اقحم نفسي يف املشاحنات وعاجال ام اجال كانت تقنع       

بأا غري جديرة حببه مث تقول لنفسها أرأيتين ان ذلك يتكرر على الدوام لـذا            
  .لن احظى ابدا بعالقة جيدة

  
كان على هذه املرأة ان تتعلم التوقف عن توقع حتـول االمـور اىل حالـة سـيئة        
وكان عليها ان تضبط نفسها يف اثناء جداهلا بوجود قصور يف شخـصها فعنـدما               

ما افعل ذلك كـان جيـب عليهـا ان تقـول بـدال منـه ان ذلـك              تبدأ بالقول دائما    
كان عليها ان تـدرك ان اجلـدال بوجـود      .. سخف فأنا ال افعل ذلك على الدوام        

قصور ا هو جمرد عادة سلبية من السهل ان تستبدهلا بعادة اكثر اجيابية اما          
ا اليوم فهي يف حالة جيدة وعادة ما تضحك من نفسها عنـدما تعـود اىل عادـ             

  .القدمية
  

لقد تعلمت انه عنـدما اجـادل بوجـود قـصور يف شخـصي فنـادرا مـا اؤدي اىل                    
  .احباط نفسي وانين اشك يف ان تكون انت ايضا كذلك
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 ١٠١

  

٤٨  
  اعلم ان قدرة اهللا تبدو يف كل شئ

  

 رأي هارولد كريشنر ان كل شئ صنعته يد اهللا هـو شـئ مقـدس وان     ذكرين

عن هذه القدسية يف املواقف اليت تبدو غري قدسية         من واجبنا كبشر ان نبحث      
انه عندما نتعلم فعل ذلك فسوف نكون بذلك قد تعلمنـا اثـراء ارواحنـا               : وقال

ان من السهل ان ترى مجال خلق اهللا يف شـروق الـشمس األخـاذ ويف اجلبـل                  .. 
الذي غطته الثلوج ويف ابتسامة طفـل وديـع او يف امـواج احملـيط الـيت تتـدافع        

لشاطئ الرملي ولكن من املمكن ان نـتعلم كيفيـة العثـور علـى القدسـية يف              على ا 
الظروف اليت تبدو كأا غري مقدسة دروس احليـاة الـصعبة مأسـاة عائليـة او      

  .الكفاح من اجل احلياة
  

ولكن عندما نعتاد القدسية يف االشياء املعتادة يقع لنا شئ سـحري حيـث يبـدأ                
يف رؤية جوانـب إثـراء للحيـاة اليوميـة كانـت        شعور بالسكينة يف الظهور ونبدأ      

خافية عن عيوننا من قبل وعندما نتذكر ان يف كل شـئ يوجـد اثـر قـدرة اهللا                   
فإن ذلك وحده جيعل منا امرا خاصا واذا تذكرنا هذه احلقيقـة الروحانيـة يف              
تعاملنا مع شخص صعب املراس او يف كفاحنا لتسديد الفواتري فـإن ذلـك سـوف          

ان ذلك سيساعدنا على ان نتذكر كـذلك ان هـذا الـشخص             .. نا  يوسع من مدارك  
الذي نتعامل معه هو ايضا من خلق اهللا او انه على الـرغم مـن كفاحـك لـسداد           

  .فواتريك فإنك بالفعل حمظوظ النك حظيت بكل ما متلكه
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 ١٠٢

وليتذكر عقلك دائما ان اثر قدرة اهللا يوجد يف كل شئ وحقيقة اننا ال نـتمكن               
ل يف شئ ما ال يدل على انه غري موجود وباألحرى ان ذلك يـدل               من رؤية اجلما  

على اننا مل منعن النظر بالقدر الكايف او مبنظور متسع مبـا فيـه الكفايـة حـىت            
  .نراه

  
  
  
  
  

  نسخة اليكترونية معدة خصيصاً 
  

  من إعداد
Ahmad Gamall  
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 ١٠٣

٤٩  
  إياك وتكلف النقد

  

اد شخص ما ال يدل على شئ معني عـن هـذا الـشخص               اصدار حكم او انتق    ان

لـو انـك حـضرت اجتماعـا     .. بل انه يدلك على حاجتنا حنن ألن نوجه النقـد          
واستمعت اىل النقد الذي يوجه اىل الغري مث بعـدها عـدت اىل البيـت وتأملـت              
النفع الذي يعود علينا به كل هـذا النقـد يف حتويـل العـامل اىل االفـضل فمـن                 

ان النقـد  .. توصل اىل نفس النتيجة اليت توصلت اليها وهي صفر      احملتمل ان ت  
ال جيدي شيئا ولكن ليس هذا اية االمـر فاالتـسام بتوجيـه النقـد ال يـؤدي                  
فقط اىل عدم حل اي شئ بل انه يسهم كذلك يف وجود الغضب وانعـدام الثقـة         

دة مـا  يف حياتنا وعلى اية حال فليس منا من حيب ان يوجه اليه االنتقـاد وعـا        
ان الـشخص  .. يكون رد فعلنا على النقد ان نتخـذ مواقـف دفاعيـة او ننـسحب      

الذي يشعر بأنه تعرض للهجوم قد يقوم بأحد امرين اما ان ينـسحب ويتلبـسه             
كم مرة وجهـت فيهـا النقـد لـشخص مـا مث      .. اخلوف واخلزي او يهاجم غضبه  

  .لك حقااجابك بقوله شكرا جزيال لك على اظهار عيويب انين اقدر ذ
  

ان النقد متاما كالسب ال يزيد عن جمرد كونه عادة سيئة انه شـئ نعتـاد فعلـه             
والشعور الذي يتسبب فيه مألوف لنـا متامـا ان النقـد يبقينـا يف حالـة انـشغال                  

  .ومينحنا شيئا نثرثر به
  

ولكن اذا الحظت لربهة الشعور الذي ينتابك مباشرة بعد ان توجـه النقـد اىل     
انك تشعر بقليل من اخلزي كما لو انك الشخص الـذي وجـه             شخص ما ألدركت    
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 ١٠٤

اليك النقد والسر يف صحة ذلك يكمن يف انه عندما نقدم النقد فان ذلك اعالن        
ان ذلك ليس من االمـور الـيت   .. ألنفسنا وللعامل انين اشعر باحلاجة الن انتقد      

  .نشعر بالفخر يف االعتراف ا
  

واحلل يكمن يف ان تضبط نفسك عندما تكون يف حالـة توجيـه النقـد والحـظ          
وطـريقيت  .. مدى تكـرارك لـذلك ودرجـة الـشعور الـسئ الـذي يوصـلك اليـه                  

املفضلة يف التعامل مـع هـذا االمـر تتمثـل يف ان احولـه اىل لعبـة اوال اضـبط            
ول ان نفسي يف حالة توجيه النقد ولكن مع ازدياد حاجيت لتوجيـه النقـد احـا       

اتذكر ان اقول لنفسي ها انا ابدأ من جديد ومن حسن احلظ فغالبـا مـا احـول             
  .نقدي اىل تقبل واحترام

  
  
  

  نسخة اليكترونية معدة خصيصاً 
  

  من إعداد
Ahmad Gamall  
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 ١٠٥

  

٥٠  
دون أكثر مخسة مواقف تصلبا لديك وانظر 

  اذا كان بإمكانك ان تلني منها
  

بت فيها هذه االستراتيجية كنـت متـصلبا جـدا لدرجـة انـين       اول مرة جر  يف

اصررت على اين لست عنيدا وعلى مدار الـسنني عملـت علـى ان اصـبح شخـصا                  
  .اكثر رقة وقد وجدت انه من االسهل ان اعرف املواطن اليت اكون فيها عنيدا

  
ــيت صــادفتين مــع عمالئــي   االشــخاص الــذين ال .. وهنــاك بعــض االمثلــة ال

الرجال ليـسوا مبـستمعني     .. طريقيت والشئ سواها    .. توتر كساىل   يشعرون بال 
بإمكانك ان ترى   .. االطفال عبء ثقيل    .. النساء يسرفن يف االنفاق     .. جيدين  

ان القائمة تطول بال اية وبيت القصيد هنا يكمن يف تفاصيل مـا تـصر عليـه     
  .ولكن يكمن باألحرى يف متسكك بشدة بتفاصيل اي فكرة تعتقد فيها

  
ان تليني موقفك ال جيعل منك انـسانا ضـعيفا بـل يف واقـع احلـال جيعـل منـك                  

كان لدى احد الزبائن الرجال والذي كان عنيدا بدرجة بغيـضة  .. انسانا اقوى  
يف ادعائه بأن زوجته تسرف يف االنفاق وبعد اسـترخائه قلـيال وتأملـه لعنـاده                

شف انـه كـان ينفـق مـن     اكتشف شيئا يشعر االن بقليل من احلرج منه لقـد اكتـ        
املال على نفسه وعلى هواه اكثر ممـا تنفقـه زوجتـه علـى نفـسها لقـد تـشوهت                
موضوعيته نتيجة ملعتقداته املتصلبة ولقد حتسنت امور زواجه بشدة مع زيادة           
حكمته ورقته فبدال من كراهيته لزوجته لشئ مل تكن تفعله اصـبح االن يقـدر     
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 ١٠٦

د وتقـديره واصـبحت حتبـه اكثـر ممـا      اتزاا وبدورها شـعرت بتقبلـه اجلديـ       
  .مضى

  
  
  
  

  نسخة اليكترونية معدة خصيصاً 
  

  من إعداد
Ahmad Gamall  
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 ١٠٧

٥١  
كنوع من املتعة اقبل أي نقد يوجه اليك وسوف 

  ترى هذا النقد يبتعد عنك
  

ارئ  غالبا ما توجه الينا انتقادات وننظر اىل االمر كما لو كان حالـة طـو     اننا

والنقد يف احلقيقـة لـيس    .. وجناهد يف الدفاع عن انفسنا كما لو كنا يف معركة           
اكثر من مالحظات االخرين لسلوكياتنا وتصرفاتنا واسـاليب تفكرينـا يف االمـر         

  .وهذه املالحظات غالبا ال تتفق مع نظريتنا ألنفسنا اا فعال قضية هامة
  

اعيا فذلك يـؤمل كـثريا حيـث اننـا          وعندما نرد على اي انتقادات توجه الينا دف       
نشعر اننا هدف للهجوم وحنتاج ألن ندافع عن انفسنا او نوجه نقدا مـضادا اىل             
هؤالء الذين ينتقدوننا اننا يف هذه احلالة منأل عقولنا بأفكار قاسية ومؤملة إما             
حنو انفسنا او حنو من ينتقدوننا ومجيع ردود االفعال اليت نقـوم ـا تـستنفد                

  .ائلة من طاقتنا الذهنيةكميات ه
  

وهناك اجراء يف غاية اإلفادة لك يف هـذه احلالـة وهـو ان تتقبـل االنتقـادات              
اليت توجه اليك وانا هنا ال اريدك ان تصبح متقبال لكل املظامل اليت حتدث يف               
حقك وال اريدك ان تصدق كل ما يقال لك ولكنين اقصد انه يف معظم االحيان               

ت اليت توجه الينا فإننـا بـذلك ـدئ مـن شـدة املوقـف          عندما نتقبل االنتقادا  
ونعطي من ينتقدوننا فرصة إلشباع رغبتهم يف التعبري عن وجهة نظـرهم وهـذا      
ايضا يتيح لك الفرصة كي تعرف شيئا عن نفسك عن طريـق رؤيتـك لقـدر ولـو           
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 ١٠٨

ضئيل من احلقيقة يف موقف اخر واالكثر امهية من كل هذا ان تقبل انتقـادات      
  . اليت تتيح لك الفرصة كي تظل اعصابك هادئةاالخرين

  
ومن املرات اليت تقبلت فيها االنتقادات اليت مت توجيهها ايلّ كان ذلك منذ عدة           
سنوات عندما قالت يل زوجـيت انـك تثرثـر كـثريا يف بعـض االحيـان واتـذكر                    
جيدا اا حني قالت يل ذلك شعرت ببعض الضيق قبل ان اتقبل انتقادها وقـد           

 بقويل انت حمقة انين فعال احتدث كثريا يف بعـض االوقـات وبعـد هـذا            اجبتها
اكتشفت شيئا غري حيايت فعندما اتفقت معها فيما قالته يل استطعت ان اعـرف              
ان هلا وجهة نظر جيدة فانا فعال احتـدث اكثـر مـن الـالزم والغريـب يف االمـر                    

ت يل هـل  االستجابة لوجهة نظرها جعلتها تـشعر بالراحـة فبعـد حلظـات قالـ          
انين اشك يف اا كان    .. تعرف ان االسترسال يف احلديث امر سهل بالنسبة لك          

من املمكن ان تقول يل ذلك لو انين ثرت عليها ومل اتقبل مالحظاا ومنذ ذلك              
الوقت عرفـت ان التـصدي لالنتقـادات ال يبعـدها عـين بـل يف احلقيقـة ان رد                    

الشـخاص الـذين يوجهـون النقـد     الفعل السليب جتـاه النقـد غالبـا مـا جيعـل ا      
  .يشعرون ام على صواب يف تظرم لك

  
حاول جتربة هذا االجراء واعتقد انك ستكتشف ان تقبل االنتقادات له عائـد          

  .اكرب مما يكلفك
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 ١٠٩

٥٢  
احبث عن اي قدر من الصحة يف آراء اآلخرين 
سوف تعجبك هذه الفكرة كثريا اذا كنت حتب 

  الخرين سعداءالتعلم وتستمتع جبعل ا
  

 معظم الناس غالبا ما يشعرون بأن ارائهـم هـي الـصحيحة وإال فـإم لـن        ان

يشاركوا بآرائهم تلك معك ومن االشياء املدمرة اليت يقوم ا الكثريون منا ام     
ــإم     ــآراء االخــرين وعنــدما ال تتفــق هــذه االراء معهــم ف يقــارنون ارائهــم ب

ا وهكــذا فهــؤالء يــشعرون بــالفخر يرفــضوا او حيــاولون اجيــاد اخطــاء ــ 
واالعتزاز واولئك يشعرون باهلزمية واالنكسار والنتيجة انه ال احـد يـتعلم اي           

  .شئ
  

يف احلقيقة ان كل رأي فيه بعض الصحة خصوصا اذا كنـا نبحـث عـن الـصحة            
اكثر من حبثنا عن االخطاء فعندما يقول لك شخص ما رأيه فبدال من انتقـاده                

وإذا امعنـت   ..  مـن الـصحة فيمـا يقـول هـذا الـشخص              حاول ان جتد اي قـدر     
التفكري يف االمر عرفت انك عندما تنتقد شخصا اخر او تنتقد آراءه فـإن ذلـك    

  .ال يضره بقدر ما يوضح ميلك ألن تكون منتقدا لالخرين
  

انين الزلت اجد نفسي احاول توجيه النقـد آلراء االخـرين يف بعـض االحيـان             
عليه يف املاضي وكل ما تغري لدي هـو انـين اهـدف اىل    ولكن اقل كثريا مما كنت      

اجياد قدر ولو ضئيل من الصحة يف وجهـات النظـر االخـرى واذا مارسـت هـذا                 
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 ١١٠

االجراء البسيط فسوف تالحظ حدوث بعض االشـياء الظريفـة وتبـدأ بفهـم              
االشخاص الذين تتعامـل معهـم وسـوف يعجـب االخـرون بقـدرتك علـى احلـب           

فع معـدل تعلمـك واألهـم مـن ذلـك انـك سـوف تـشعر         وتقبل آرائهم وسوف يرت  
  .باالرتياح والتحسن

  
  
  

  نسخة اليكترونية معدة خصيصاً 
  

  من إعداد
Ahmad Gamall  
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 ١١١

٥٣  
انظر اىل الكوب الزجاجي واعتربه مكسورا 

  بالفعل وكذلك أي شئ اخر
  

مـدتين هـذه    احدى الطرق اليت تعلمتها على مـدى عـشرين عامـا وقـد ا       هذه

الطريقة بالرؤية اليت احتاجها لترشدين حنو حتقيق هديف وهو ان اصبح اكثر     
  .تقبال لآلراء االخرى

  
وهذه الطريقة تقوم على اساس ان احلياة يف تغري مستمر فكل شـئ لـه بدايـة                  
وله ايضا اية فكل شجرة تبدأ ببذرة وسوف تعود اىل التراب مـرة اخـرى يف            

كون وكـل صـخرة سـوف تتالشـى فهـذا يعـين يف عاملنـا                كل صخرة تت  .. يوم ما   
احلديث ان كل سيارة وكل آلة وكل قطعـة قمـاش تـصنع سـوف تبلـى وتتفتـت                   

املسألة كلها مسألة وقت اجسامنا ايضا تولـد وسـوف متـوت ذات يـوم        .. يوما ما   
  .والكوب الزجاجي يصنع والبد من انه سوف ينكسر يف النهاية

  
 الطريقة فعندما تكـون متوقعـا ان شـيئا مـا سـوف              ان مثة راحة وسالم يف هذه     

ينكسر فإنك ال تفاجأ وال تصاب بإحباط عندما ينكـسر بالفعـل وبـدال مـن ان                 
تستاء عندما ينكسر شئ ما فإنك تشعر باالمتنان من اجل املدة اليت استخدمت             

  .هذا الشئ فيها
  

خـرج  ا.. وميكن ان تبدأ ذلك التمرين مـع اشـياء بـسيطة كـوب زجـاجي مـثال                  
كوبك الزجاجي املفضل الذي تـشرب فيـه وتأملـه حلظـات وانظـر اىل مجالـه                 
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 ١١٢

واألمهية اليت ميثلها لك واالن ختيل ان نفـس هـذا الكـوب قـد انكـسر بالفعـل              
وتناثرت قطعه على االرض هنا تذكر الرأي الذي يقول يومـا مـا سـوف يتحلـل      

بـه املفـضل او   بالطبع ال احد حيـب ان ينكـسر كو       .. كل شئ اىل حالته االوىل      
اي شئ اخر وهذه الفكرة الفلسفية ال تعترب دعـوة لكـي نكـون سـلبيني او غـري               
مكترثني ولكنها دعوة للتسليم مباهية االشياء فعندما ينكـسر كوبـك الزجـاجي       
فإن هذه الفلسفة تساعدك على االحتفاظ بوجهة نظرك وبـدال مـن ان تقـول            

ان متارس هذه الطريقـة وسـوف      حاول  .. وقتها يا اهلي فإنك ستقول هذا قدره        
جتد انك ال تشعر باالرتياح فقط وامنا ايـضا تقـدر احليـاة اكثـر مـن اي وقـت         

  .مضى
  
  

  نسخة اليكترونية معدة خصيصاً 
  

  من إعداد
Ahmad Gamall  
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 ١١٣

  

٥٤  
  أينما تذهب فأنت هناك: افهم هذه العبارة

  

زين وكمـا يقـول العنـوان فأينمـا      كان هذا عنوان كتاب رائع جلـون كابـات        لقد

تذهب تأخذ نفسك معك ومغزى هذه العباره اا تعلمك التوقف عن الـتمين ان         
تكون يف مكان اخر غري الذي انت فيه فنحن غالبا منيل اىل االعتقـاد بأننـا إذا         
كنا يف مكان اخر او وظيفة اخرى فإننا سنكون اكثر سعادة واحلق ان ذلك ليس               

  .قصحيحا على االطال
  

واحلقيقة هي أنك اذا كانت لديك بعض العـادات الذهنيـة الـسيئة كـأن تـشعر                 
بالضيق بسهولة او تغضب او تصاب باالحباط معظم الوقت او تتمىن لو كانـت              
االمور على غري ما هي عليه فـإن كـل هـذه الـصفات لـن تفارقـك أينمـا تـذهب                     

الضيق حيث انـك  فالعكس صحيح متاما فّإذا كنت شخصا سعيدا نادرا ما تصاب ب    
يف هذه احلالة ميكنك االنتقال من مكان اىل مكان ومن شخص اىل شخص بأقل              

  .تأثري سليب ممكن
  

وقد سألين احدهم ذات مرة قائال ما شـأن النـاس يف كاليفورنيـا؟ فـسألته ومـا                  
شأن الناس يف واليتك؟ فأجـاب انـانيون وجـشعون فقلـت لـه انـه لـو ذهـب اىل            

  .ناك ايضا انانيني وجشعنيكاليفورنيا لوجد الناس ه
  

هناك شئ بدأ حيدث مع ادراك ان احلياة مثل العربة تتحرك من الـداخل اىل               
اخلارج وليس العكس فعندما تركز على ان تصبح اكثر رضا عما انت عليـه االن               
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 ١١٤

اكثر من تركيزك على ما حيتمل ان تكون عليه فأنت هكذا تبدأ باجياد الراحة         
مكان اىل اخر وجربت اشـياء جديـدة وقابلـت اناسـا            والسالم وكلما انتقلت من     

ان العبارة .. اخرين فإنك ال تزال حتمل بداخلك هذا الشعور الداخلي بالسالم      
  .اليت تقول أينما تذهب فأنت هناك عبارة صحيحة متاما

  
  
  
  

  نسخة اليكترونية معدة خصيصاً 
  

  من إعداد
Ahmad Gamall  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١١٥

٥٥  
   قبل ان تتكلمخذ نفسا

  

 الطريقة البسيطة هلا نتائج ملموسة مـع كـل مـن جرـا فمـن نتائجهـا                  هذه

املباشرة الصرب والتوقـع ومـن نتائجهـا االخـرى ايـضا احلـصول علـى االمتنـان          
  .واالحترام من االخرين

  
والطريقة يف حد ذاا بسيطة فهي ليـست سـوى التوقـف لربهـة واخـذ نفـس                  

ذي تتحدث معـه مـن حديثـه ويف البدايـة رمبـا             عميق عندما ينتهي الشخص ال    
تبدو املسافة بني اية كالمه وبداية كالمك غري منتهية ولكنها يف احلقيقـة ال     
تساوي سوى جزء من الثانية وسوف تعتاد قـوة ومجـال التـنفس وسـوف تقـدر               

وهذه الطريقة سوف تقربك من اي شـخص يتعامـل معـك        .. هذه العملية ايضا    
الحترامك وسـوف جتـد ان االسـتماع لالخـرين مـن افـضل             وسوف تدفعه ايضا    

اهلــدايا الــيت ميكنــك ان تقــدمها هلــم وكــل مــا يتطلبــه ذلــك جمــرد االنتبــاه   
  .واملمارسة

  
واذا الحظت االحداث اليت تدور حولك فسوف تلحظ ان معظمنا غالبا ينتظـر             
 فرصته للكالم فنحن يف احلقيقة ال نستمع للشخص الذي يتحدث ولكننا ننتظر           
فرصة لنعرب عن ارائنا وحنن غالبا ما نكمل عبـارات االخـرين او نقـول كلمـات            
مثل نعم نعم او اعرف ذلك بسرعة وحنثهم على ان يـسرعوا لكـي نأخـذ دورنـا                  
ويبدو احلديث احيانـا مـع االخـرين علـى انـه شـد وجـذب مثلمـا حيـدث بـني                      

  . من احملاورةاملتقاتلني او بني العيب تنس الطاولة وال يبدو متعة او تعلما
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 ١١٦

وهذا الشكل مـن التواصـل يـدفعنا اىل توجيـه النقـد لـآلراء او نبـالغ يف ردود                
افعالنا او نسئ الفهم او نرجع االمور اىل دوافع خاطئة او نكـون اراء كـل هـذا             
قبل ان ينتهي املتحدث من حديثه وال عجب اذا ما تضايقنا احيانـا مـن بعـضنا                 

يفة يف االسـتماع تعتـرب معجـزة هائلـة يف ان            اثناء احلديث هذه القدرات الضع    
  .يصبح لنا اصدقاء

  
لقــد قــضيت معظــم حيــايت انتظــر دوري يف احلــديث فــإذا كنــت مثلــي فــسوف  
تندهش عندما ترى نظرات الدهـشة ورد الفعـل اجليـد لـدى االخـرين عنـدما                 
تعطيهم الفرصة إلكمال حديثهم قبل ان تبدأ انت بالكالم وغالبـا فإنـك سـوف        

ستماع لالخرين للمرة االوىل وسوف ينتابك شعور بالتـصديق مـن هـذا             تبدأ اال 
الشخص الذي تتحدث اليه وسوف يتطور بينكما شـعور باهلـدوء وعـدم انـدفاع               
املشاعر بينكما فال تتضايق ألنك مل تأخذ دورك يف الكالم فسوف تأخذه الحقا        

يه سـوف  ويف احلقيقة سوف يكون كالمك ذا فائدة الن الشخص الذي تتحدث ال   
  احترامك وصربك وسوف حياول تقليدكيلتقط 
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 ١١٧

٥٦  
كن ممتنا عندما تكون يف حالة طيبة وكن 
  متقبال لألمور عندما تكون يف حالة سيئة

  

 اسعد انسان على وجه البسيطة لن يظل سعيدا مدى الدهر يف واقع االمـر        ان

شكالت خيبـة  فإن مجيع السعداء هلم نصيبهم مـن تـدهور حالتـهم النفـسية املـ       
االمل واحلزن وجند غالبا ان الفرق بني الشخص السعيد والـشخص التعـيس ال    
يكمن يف مدى شـعورمها بالتعاسـة ولكـن بـاألحرى يف طريقـة تـصرفهم حيـال                  

  تعاستهم كيف يفسرون مشاعرهم املتغرية؟
  

بالنسبة ملعظم الناس يكون تأثري ذلك عكسا فعندما يشعرون بالتعاسة يشمرون          
عدهم ويهرعون اىل العمـل وهـؤالء ينظـرون لـسوء حالتـهم النفـسية               عن سوا 

جبدية وحياولون اكتشاف وحتليل علتهم وحياولون اجبار انفسهم على اخلـروج           
  .من هذه احلالة اليت تؤدي اىل تعقيد املشكلة بدال من حلها

  
عند مالحظتك لألفراد الذين يتمتعون بالسكينة ومن هم على شـاكلتهم سـتجد            

عرون باالمتنان عندما يكونون يف حالة طيبة ألم يدركون ان املشاعر           ام يش 
انه سيأيت وقـت ال يـشعرون فيـه بـأم علـى        .. الطيبة والسيئة تأيت وتذهب     

خري حال وهذا االمر بالنسبة لألفراد الذين يشعرون بالسعادة امر ال بأس بـه             
عر العـابرة ولـذا   فهكذا طبيعة االمور فهـم يتقبلـون متامـا حتميـة وقـوع املـشا          

فعندما يشعرون باإلحباط او الغضب او التـوتر فـإم يتفهمـون تلـك املـشاعر             
بنفس الدرجة من االنفتاح واحلكمة كما عليه االمر مع مشاعر الـسعادة وبـدال        
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 ١١٨

مــن حماربــة تلــك املــشاعر واإلجابــة بالــذعر نتيجــة شــعورهم ــذه املــشاعر 
وف متر مـع الوقـت وبـدال مـن التعثـر      املتردية جندهم يتقبلوا مدركني اا س   

وحماربة تلك املشاعر السلبية يكون هؤالء كيسني يف تقبلهم هلا وذلـك ميكنـهم              
.. من اخلروج بكياسة ورقة من املشاعر السلبية تلك اىل حالة نفسية اجيابية         

ان من اكثر الناس سعادة شخصا تأيت عليه اوقات يشعر فيها كـذلك باالكتئـاب       
فإن الفرق قـد اصـبح يتمثـل يف شـعوره باالرتيـاح جتـاه شـعوره                 وعلى ما يبدو    

ان االمر كما لو انه ال يهتم النـه يعلـم انـه عنـدما حيـني الوقـت                   .. باالكتئاب  
سيعود ثانية اىل شعوره بالسعادة ان االكتئاب بالنسبة لـه لـيس اال امـرا غـري              

  .ذي بال
  

سترخاء بـدال مـن حماربـة       يف املرة التالية اليت تشعر فيها باالكتئاب حاول اال        
هذا الشعور وانظر ان كان بإمكانـك ان تكـون هادئـا ومتقـبال لألمـور بـدال مـن                    
الذعر ولتعلم انه اذا مل حتارب مشاعرك السلبية وكنت كيـسا ومتقـبال لألمـور               

  .فإن ذهاب هذه املشاعر حتمي كحتمية غروب الشمس يف املساء
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 ١١٩

٥٧  
  كن سائقا أقل ورا

  

  ماكن تشعر فيها بأكرب قدر من التوتر؟ االاي

ان كنت كغالبية الناس فـإن قيـادة سـيارتك يف زحـام املـرور قـد تـأيت يف رأس                  
قائمتك لتلك األماكن ولو نظر املرء اىل غالبية الطرق الـسريعة الكـربى هـذه               

  .األيام العتقد انه ليس يف طريق ولكن يف حلبة سباق
  

  ..رء ان يصبح سائقا اقل ورا هناك سببني رائعني حيتمان على امل
  

  . اوال عندما تكون متهورا تضع نفسك ومجيع من حولك يف خطر كبري
  

ثانيا قيادة السيارة بشكل متهور امـر يبعـث علـى التـوتر بـصورة كـبرية حيـث                    
يرتفع ضغط دمك وتضغط بيديك على املقود وجتهد عينيك بالتحديق وتفقـد            

ك االمر بعدم اضاعة اي وقت يف الذهاب        السيطرة على افكارك واخريا ينتهي ب     
منذ وقت قريب كنت اقـود سـياريت جنـوب أوكالنـد يف             .. اىل اي مكان تقصده     

الطريق اىل سان جوزيه كان ازدحام املرور شديدا اال اننا كنا نتحرك يف خضم              
الزحام والحظت سائقا يف منتهى التهور والغضب خيرج بسيارته مـن حـارة اىل             

 انه يف عجلة من امره امـا انـا فقـد بقيـت يف احلـارة ذاـا               اخرى وكان واضحا  
طوال الرحلة اليت امتدت مسافة اربعـني مـيال بينمـا كنـت اسـتمع ايل شـريط               
تسجيلي كنت قد اشتريته باألمس حملقا خبيايل طـوال الوقـت لقـد اسـتمتعت         
بالرحلة متاما الن قيادة السيارة متنحين الفرص كي اخلو بنفسي وبينما كنـت             
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 ١٢٠

حنرف خارجا عن الطريق السريع الح السائق املتهور خلفي ومر مـسرعا فـدون     ا
إدراك مين كنت قد سبقته يف الوصول اىل سان جوزيه ومل تسفر كل تعرجاته          
واسراعه وتعريضه حياة األسر للخطر سوى ارتفاع ضغط دمه واهالك سيارته     

  .ويف الغالب متاثلت السرعة اليت كنت انا وهو نسري عليها
  
ينطبق املبدأ ذاته عندما ترى السائقني ميرون بك مر الربق حىت يسبقوك يف           و

ان االسراع يف القيادة لن يعود عليك بشئ ويصدق هذا          .. عبور االشارة التالية    
ــسرعة     ــة لتجــاوزك ال ــى خمالفــة مروري االمــر بــشكل خــاص اذا حــصلت عل

  .وتعريض حياة االخرين للخطر
  

بح سائقا اقل ورا ستبدأ يف استغالل الوقت        عندما تتخذ قرارا حكيما بأن تص     
حاول ان تنظر اىل القيادة ليس علـى  .. الذي متضيه يف القيادة يف االسترخاء  

اا جمرد وسيلة للوصول اىل مقصدك بل على اا فرصة إللتقـاط االنفـاس              
والتأمل وبدال من اختبار قوة عضالتك فلتنظـر ان كـان مبقـدورك االسـترخاء          

ك ومن ناحييت فأنا امتلك بعض اشرطة الكاسيت املخصصة إلرخـاء           بدال من ذل  
العضالت واحيانا كثرية اشغل احدها وانـصت اليـه ومـع وصـويل اىل مقـصدي                 
اجد انين اشعر باسترخاء اكرب عما كنت عليه عنـد بـدء الرحلـة ففـي خـالل                
عمرك الطريل سوف تقضي وقتا طويال يف قيادة سيارتك وهـذا الوقـت امـا ان             

ه يف الشعور باإلحباط وامـا ان تـستغله حبكمـة وعلـى فـرض اختيـارك                 تقضي
  . لألمر الثاين فإنك ستصبح انسانا يشعر حبالة اكرب من االسترخاء
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 ١٢١

  

٥٨  
  استرخ

  

 املقصود باسترخاء االنسان؟ على الرغم من مساع هذا املصطلح االف املرات     ما

  .وا النظر يف معناهعلى مدار عمر االنسان إال ان القليلني جدا قد أمعن
  

وعندما تـسأل النـاس وهـو مـا فعلتـه انـا مـرات عـدة عمـا يعنيـه االسـترخاء              
.. فغالبيتهم جييب بأسلوب يـشري اىل أنـه شـئ ختطـط لعملـه يف وقـت الحـق                 

تقوم به يف العطالت وانت تتأرجح يف ارجوحـة شـبكية او عنـدما تتقاعـد عـن              
  .العمل او عند انتهائك من عمل كل ما جيب عمله

  
نسبة اخلمسة والتـسعني  ( بالطبع ذلك يشري اىل انه يف معظم االوقات االخرى    

جيــب ان تقــضيها وانــت عــصيب ثــائر متعجــل ومهمــوم  ) االخــرى مــن وقتــك 
والقليلون جدا هم من خيرجون ويقولون ذلك ولكن هذه هي النتيجة الواضحة            

لـة طـوارئ    فهل يفسر ذلك تصرف الناس كما لو كانت احلياة عبـارة عـن حا             .. 
ملحة فغالبيتنا يؤجل االسترخاء حىت ينتهي من اجناز عمله وبطبيعـة احلـال             

  .فهو ال ينتهي ابدا
  

ان من املفيد ان تنظر اىل االسترخاء على انه شئ جيب ان يـتم بـشكل منـتظم     
ان بإمكانك ان تـسترخي يف اللحظـة        .. وليس على انه شئ تؤجله لوقت الحق        

كر ان االفراد الـذي حيققـون اجنـازات خارقـة           والتو وذلك سيساعدك على تذ    
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 ١٢٢

علـى سـبيل املثـال عنـدنا     .. ويف واقع االمر فإن االسترخاء واإلبداع متالزمـان        
اشعر بالتوتر فال أحاول ان اكتب اما عندما اشعر باالسترخاء فتنساب الكتابة             

  .من قلمي بسرعة ويسر
  

تلـف ملآسـي    ان االسترخاء بدرجـة اكـرب ينطـوي علـى ان تـستجيب بـشكل خم               
احلياة ان ذلك يأيت جزئيا من تذكري نفسك مرارا وتكرارا حبب وصرب بأن لـك               
ان ختتار الطريقة اليت تستجيب ا ريات االمـور حيـث بإمكانـك ان تـتعلم                
تفــسري تفكــريك وكــذلك الظــروف احمليطــة بــك بطــرق جديــدة فاختــاذ هــذه 

  .االختيارات سوف حيولك اىل شخص اكثر استرخاء
  
  
  

  ة اليكترونية معدة خصيصاً نسخ
  

  من إعداد
Ahmad Gamall  
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 ١٢٣

  

٥٩  
  اكفل طفال يتيما

  

 عمل عظيم من اعمال اخلري اليت جيب على االنسان ان يسارع اىل فعلـها          وهو

وكفالة طفل يتيم ال يعين انك تتبناه بل ان تقدم له يد العون ويف نفس الوقت            
ه الفكرة تعود بالرضـا والـسعادة والثـواب ايـضا           ان هذ .. حتاول التعرف عليه    

  .على فاعلها
  

يف كــل شــهر تتــربع بقــدر غــري ذي بــال للوكالــة املــسئولة عــن رعايــة الطفــل  
ويستخدم املال يف مساعدة الطفل وعائلته يف احلـصول علـى ضـروريات احليـاة            
وهــذا يــسهل علــيهم ارســال اطفــاهلم اىل املدرســة ويــسهل كــذلك مــن تــوفري   

  .ماحتياجا
  

انين اعتقد ان استمتاعنا الشديد ـذا النـوع مـن العطـاء يرجـع اىل انـه مـن                 
اعمال التواصل ومن جهة اخرى فإنك عندما تتربع باملال جلمعية خريية تكون             
قد كفلت اكثر من طفل ويكون الثواب اكثر ومثل هذا النوع من املبادرات يـسبب               

  .م الداخلي ايضالالنسان الراحة النفسية والطمانينة بل والسال
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٢٤

  

٦٠  
حول مسرحيتك الدرامية اىل مسرحية 

  كوميدية
  

االستراتيجيه هي جمـرد اسـلوب اخـر يف التعـبري عـن عبـارة ال تقلـق          هذه  

ــسرحية       ــاة م ــت احلي ــو كان ــا ل ــشون كم ــالكثريون يعي ــور ف ــشأن صــغائر االم ب
مـا  ميلودرامية مبالغ فيها يسيطر على جمراهـا االحـداث واحلبكـة الدراميـة ك             

اننا نضخم االمور الصغرية جـدا وجنعـل منـها امـورا كـبرية للغايـة وننـسى ان                    
احلياة ليست على نفس درجة السوء الـيت نـصورها كمـا ننـسى عنـدما نـضخم                   

  .االمور اننا حنن من يعطيها هذا احلجم
  

لقد اكتشفت ان جمرد تذكريي لنفـسي ان احليـاة ال يتحـتم ان تكـون متثيليـة                  
سلوبا رائعا لتهدئة روعي وعنـدما تبـدأ مـشاعري بالتـأجج او       تليفزيونية يعد ا  

عنـد  ) وهو امر يتكـرر بـصورة كـبرية    ( عندما انظر اىل االمور جبدية مفرطة       
ذلك اقول ببـساطة لنفـسي مـرة اخـرى اكـرر لقـد بـدأت متثيلـييت ويف اغلـب                     

غالبـا مـا متكـنين    .. االحيان خيفف ذلك من جدييت وميكنين مـن خـداع ذايت           
لتذكرة البـسيطة مـن التحـول عـن هـذه القنـاة اىل حمطـة تيلفزيونيـة         هذه ا 

  .اخرى اكثر سكينة لقد حتولت مسرحييت الدرامية اىل مسرحية كوميدية
  

اذا كنت شاهدت متثيلية فالبد انك شاهدت كيف ان الشخـصيات املوجـودة ـا               
ك تأخذ االمور الصغرية جبدية زائدة لدرجة ام يفسدون حيام نتيجة لـذل    
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 ١٢٥

مثال على ذلك ان يقول شخص شيئا يسئ الـيهم ينظـر الـيهم باستـصغار او مـا              
اىل ذلك وعادة ما يكون ردهم يا اهلي كيف حيدث ذلك يل؟ مث يـضخمون بعـد                 
ذلك من املـشكلة بالتحـدث اىل االخـرين عـن مـدى بـشاعتها وبـذلك حيولـون                   

  .حيام اىل حالة طوارئ ميلودراما
  

ر فيها بالتوتر جرب هذه االستراتيجية ذكـر نفـسك          يف املرة القادمة اليت تشع    
  .ان احلياة ليست حالة طوارئ وحول حالتك الدرامية اىل حالة من البهجة

  
  

  نسخة اليكترونية معدة خصيصاً 
  

  من إعداد
Ahmad Gamall  
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 ١٢٦

  

٦١  
اقرأ املقاالت والكتب اليت ختالفك الرأي متاما 

  ك بشئوحاول ان خترج من ذل
  

 حدث ان الحظت ان كل شئ تقرؤه يربر ويقوي آرائـك ومعتقـداتك عـن                هل

احلياة؟ ونفـس االمـر يـصدق علـى مـا خنتـار ان نـسمعه ونـشاهده مـن بـرامج                     
التليفزيون والراديو ويف واقع االمر يف اكثر الربامج شعبية يف الواليات املتحدة  

يـا انفـسهم علـى اـم        يصف املشاهدين الذين يتـصلون مبقـدم الربنـامج تليفون         
يوافقون على كل شئ يقوله مسبقا وبشكل اكثر تفصيال حنن مجيعـا متـشاون        
سواء كنا حمافظني او احرارا اننا نشكل وجهات نظرنا مث نقضي حياتنا بأكملها   

ان هذا التصلب امر مؤسف ألن هنـاك الكـثري    .. يف الدفاع عما نعتقد يف صحته       
 النظر اليت ختتلف عن وجهات نظرنا كمـا انـه   الذي ميكن ان نتعلمه من وجهات    

ألمر مؤسف ألن كمية العناد اليت تكفي إلبقاء عقولنا وقلوبنا منغلقة يف وجـه          
ان العقـل  .. كل شئ عدا آراءنا تؤدي ايل اجياد قدر كبري من التـوتر الـداخلي              

  .املنغلق يقاتل من اجل إبقاء كل شئ بعيدا عنه
  

أن الطريقة اليت ننظر ا اىل األمور هي الطريقة اننا مجيعا ننسى اننا نؤمن ب    
الوحيدة الصحيحة وننـسى انـه ميكـن ان يـستخدم شخـصان اسـاليب خمتلفـة          

ومبعرفـة ذلـك    .. إلثبات وجهة نظرمها وميكن لكليهما ان يكون مفهوما ومقنعا          
فبمقدورنا احد امرين إما ان نستعد للقتال ونزيد من عنادنا او ان نلني وجنـرب          

مهما كان توجهك يف احليـاة حـاول يف كـل يـوم ان تبـذل                .. جديدا علينا   شيئا  
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 ١٢٧

القليل من اجلهد لقراءة املقاالت او الكتب اليت ختالفك الرأي وكل ما تفعله هو     
توسيع مداركك وفـتح قلبـك امـام اجلديـد مـن االفكـار وسـيقلل هـذا االنفتـاح                

االخـرى وهـذا   اجلديد من التـوتر الـذي يـسببه االبتعـاد عـن وجهـات النظـر               
التمــرين باإلضــافة اىل كونــه شــائقا ســوف يــساعدك علــى رؤيــة الــرباءة يف  
تصرفات الغري عالوة على مساعدتك يف التحلي باملزيد من الصرب كمـا سـيزداد              
استرخاؤك وتصبح انسانا اعمق فلسفة ألنك ستبدأ بإدراك املنطق وراء وجهات   

ـالت حتـررا بـل ويف نفـس         انين وزوجيت نشترك يف اكثـر ا      .. النظر االخرى   
الوقت اكثرها حتفظا يف امريكا وبإمكاين ان اقـول ان قراءـا قـد وسـعت مـن            

  .منظورنا اىل احلياة
  
  

  نسخة اليكترونية معدة خصيصاً 
  

  من إعداد
Ahmad Gamall  
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 ١٢٨

٦٢  
  قم بعمل واحد يف آن واحد

  

لسريع الحظـت رجـال كـان        بينما كنت اقود سياريت على الطريق ا       باألمس

يقود سيارته يف حارة القيادة السريعة بالطريق ويف اثنـاء قيادتـه كـان حيلـق       
ذقنه يشرب القهوه ويقرأ يف الصحيفة فقلت لنفسي عظيم يف نفس هذا الصباح     

  .كنت احاول ان افكر يف مثال جيد عن جنون جمتمعنا احملموم
  

ن واحـد؟ ان لـدينا تليفونـات        كم مـره حنـاول فيهـا ان نقـوم بعـدة اشـياء يف آ               
السلكية يفترض ان تسهل من حياتنا ولكـن بـشكل مـا فإـا تـؤدي اىل زيـادة                   

ذهبت وزوجيت اىل مـرتل احـدى الـصديقات حيـث           .. االرتباك والفوضى فيها    
كنا مدعوين علـى العـشاء والحظـت ان صـديقتنا كانـت تتحـدث يف اهلـاتف يف            

مـال اخـرى فهـي جتيـب علـى طـارق            نفس الوقت الذي كانت تقوم فيه بعدة اع       
بالباب وتقوم بطهي العشاء على املوقد ليس هـذا فقـط بـل اـا تقـوم بتغـيري                   

  .حفاظة ابنتها بالطبع بعد ان غسلت يديها
  

ان لدى معظمنا نفس امليل عندما نتحدث اىل شـخص مـا بينمـا عقلنـا يف عـامل           
 ويـستحيل عنـدما     اخر او عندما نقوم بعمل ثالثة او اربعة اشياء يف ان واحـد            

تقوم بعمل عدة اشياء يف آن واحد ان تركز عقلك على اللحظة احلاضـرة ومـن      
هنا فلن ختسر فقط الكثري من املتع اليت كان من املمكن ان جتنيها مما تفعله بل              

  .ستصبح كذلك اقل تركيزا وفاعلية
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 ١٢٩

 ومن التمارين النافعة ان تزيد من الفترات الـيت تلـزم فيهـا نفـسك بفعـل شـئ                  
واحد يف وقت واحـد وسـواء كنـت تغـسل االطبـاق او تتحـدث اىل زوجتـك او                    
زوجك او تقرأ جملة حاول يف كـل ذلـك ان تركـز علـى فعـل شـئ واحـد يف آن                        

كن حاضر الذهن عندما تعمـل شـيئا مـا وعليـك ايـضا بـالتركيز فيـه            .. واحد  
  ..سوف تالحظ ان امرين قد ظهرا

 امرا عاديا كغسل االطباق او تنظيـف  اوال ستستمتع مبا تفعل حىت لو كان ذلك   
دوالب املالبس النك عندما تركز بدال مـن ان تكـون مـشوش الـذهن فـإن ذلـك                   

  ..ميكنك من ان تنغمس وتصبح مهتما مبا تفعل مهما كان 
  ..وثانيا ستندهش من سرعة وفاعلية االشياء اليت تقوم بفعلها 

ن مهـارايت قـد ازدادت   ومبا انين اصبحت ممن يركزون على حلظتهم احلالية فـإ     
يف مجيع نواحي حيايت مثـل الكتابـة القـراءة تنظيـف البيـت والتحـدث عـرب                  
اهلاتف ومبقدورك ان حتقق نفس الشئ وكل ذلك يبدأ بأن تقرر ان تقوم بعمـل         

  .واحد يف آن واحد
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 ١٣٠

  

٦٣  
  قم بالعد حىت العشرة

  

ن يغضب مين ومن    طفوليت كان ايب يعد بصوت عال حىت العشرة عندما كا          يف

اخيت لقد كانت استرياتيجية يستخدمها هو والعديد من اآلباء لتهدئة انفـسهم          
ولقـد حـسنت مـن هـذه االسـترياتيجية      .. قبل تقرير مـا سـيفعلون بعـد ذلـك           

  :بإدخال عامل التنفس فيها كل ما عليك ان تفعله هو اآليت
لـرقم واحـد    عندما تشعر انك ستغضب خذ نفسا عميقا طويال وعد يف نفـسك ا            

بعدها قم بإرخاء مجيع بدنك وانت خترج الزفري كرر نفس العمليـة مـع الـرقم      
اذا كنت تتميز غيظا فعليك باالسـتمرار   ( اثنني وحىت الرقم عشرة على االقل       
  ) يف العد حىت الرقم مخسة وعشرين 

ان ما تقوم به هنا يتمثل يف تصفية ذهنك باستخدام صورة مصغرة مـن متـرين       
ان اجلمع بني العد والتنفس جيعلك تسترخي بدرجة ال ميكن معها ان            . .للتأمل  

تبقى على شعورك بالغضب مبجرد االنتهاء مـن التمـرين فزيـادة االكـسجني يف        
الرئة واملدة الزمنية بني شعورك بالغضب وانتهائك من التمـرين سـوف متكنـك              

ىل االمـور  من زيادة عمق نظرتك اىل االمور وهو يعينك كذلك علـى ان تنظـر ا     
ان التمرين فعال ايـضا يف التعامـل مـع التـوتر           .. الكبرية على اا امور صغرية      

  .واالحباط ولذا فكلما شعرت ببعض االكتئاب عليك ان جترب هذا التمرين
  

وحقيقة االمر ان هذا التمرين يعد وسيلة رائعة تقضي به دقيقـة او دقيقـتني           
االسـترياتيجية يف حيـايت اليوميـة       لقد ادخلت هذه    .. سواء كنت غاضبا ام ال      
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 ١٣١

والسر يف ذلك ببساطة يكمن يف ان ذلك باعث على االسترخاء وألنـين اسـتمتع         
  .به فهو يسد علي طريق الشعور بالغضب من اساسه

  
  
  
  
  

  نسخة اليكترونية معدة خصيصاً 
  

  من إعداد
Ahmad Gamall  
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 ١٣٢

٦٤  
  صارتدرب على ان تكون يف عني اإلع

  

 عني اإلعصار هي ذلك اجلزء الـذي يوجـد يف قلـب اإلعـصار وهـي نقطـة                ان

هادئة وشبهه معزولة عما جياورها من النشاط احملموم فكـل شـئ حوهلـا يكـون      
كم سـيكون مجـيال لـو كنـا كـذلك           .. عنيفا ومضطربا إال ان املركز يبقى هادئا        

  .هادئني وساكنني يف خضم االضطراب وعني اإلعصار
  

دهش ان ختيل وجود املرء يف عـني إعـصار بـشري اسـهل بكـثري وكـل مـا        ومن امل 
افتـرض علـى سـبيل املثـال انـك          .. يتطلبه االمر هو النية والتدريب على ذلك        

ستذهب اىل حفل عائلي صاخب ميكن ان خترب نفسك انك سوف تنتهز الفرصة          
لالحتفاظ دوئك وميكن ان تلزم نفسك بان تكـون الـشخص الوحيـد باحلفـل        

لذي يلزم نفسه بأن يكون مثاال على اهلـدوء وبإمكانـك ان متـارس االسـترخاء             ا
مبقدورك ان تترك االخرين كـي  .. بالتنفس او التدرب على اإلصغاء ايل الغري    
بيت القصيد هو بإمكانك ان تفعـل       .. يكونوا على حق ويستمتعوا بالفخر لذلك       

  .ذلك لو صممت عليه
  

ة يف مناسبات بريئة كاالجتماعـات العائليـة      ان بدء ممارسة هذه االسترياتيجي    
واحلفالت اخلاصة سوف حيقق لك بعض االجنازات وجيعلك تـستمتع بالنجـاح             
وستالحظ ان وجودك يف عـني اإلعـصار سـيعد مـن بـاب التركيـز علـى الوقـت                 
احلاضر وسوف تـستمتع ـذه االمـور اكثـر مـن ذي قبـل ومبجـرد متكنـك مـن                   

مثـل تلـك الظـروف الربيئـة سـيكون عندئــذ      ممارسـة هـذه االسـترياتيجية يف    
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 ١٣٣

مبقدورك ممارستها يف جوانب اصعب للحياة مثل التعامل مع االزمـات املعانـاة او        
احلزن وإذا بدأت ممارسة ذلك بتمهل فهو حتقيق بعض النجاح وباالسـتمرار يف             

  .التمرين عاجال جدا ستتعلم كيفية العيش يف عني اإلعصار
  
  
  
  
  
  
  

  ة خصيصاً نسخة اليكترونية معد
  

  من إعداد
Ahmad Gamall  
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 ١٣٤

٦٥  
  كن مرنا مع وقوع التغريات على خطتك

  

يكـون مـن الـصعب التخلـي عنـها          ) خطـة ( ان اضع شيئا ما يف عقلي        مبجرد

لقد تعلمت وكان ذلك صـحيحا بدرجـة مـا          .. وترك األمور متضي على سجيتها      
تـاج اىل املثـابرة ومـع ذلـك ففـي          ان النجاح او استكمال مشروع بشكل ناجح حي       

نفس الوقت خيلق التصلب قدرا هـائال مـن التـوتر الـداخلي وغالبـا مـا يـسبب                   
  .الضيق ويكون امرا غري كيس بالنسبة للغري

  
احب دائما ان اقوم مبعظم كتابايت يف الصباح الباكر وقد يكون هديف كمـا كـان           

اثنـتني قبـل اسـتيقاظ      احلال مـع هـذا الكتـاب ان انتـهي مـن اسـترياتيجية او                
شخص اخر بالبيـت ولكـن مـاذا حيـدث لـو اسـتيقظت ابـنيت الـصغرية مبكـرة                    
وصعدت السلم لرؤييت؟ لقد تغريت خطيت بالفعل ولكـن مـاذا سـيكون رد فعلـي                
على ذلك؟ او قد اهدف اىل اخلروج للجري قبل الذهاب اىل املكتب ولكـن مـاذا               

  م علي ان انسى موضوع اجلري؟حيدث لو تلقيت مكاملة طارئة من املكتب وحتت
لكل منا اوقات تتغري فيها خططنا فجأة مثل عدم         .. هناك امثلة كثرية حمتملة     

حدوث شئ ما كنا نتوقع حدوثه او عدم تنفيذ شخص ما وعده بتنفيذ شـئ مـا              
او رحبت ماال اقل مما كنت تتوقع تغـيري شـخص مـا خلطتـك دون موافقتـك او                

ت مسبقا او حدوث شئ غري متوقـع وهكـذا   ليس لديك سوى وقت اقل مما خطط      
  ميضي الزمن والسؤال الذي جيب ان تطرحه على نفسك هو ما هو املهم فعال؟ 
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 ١٣٥

غالبا ما نستخدم العذر القائل بأنه من الطبيعي الشعور باالحباط عندما تتغري            
هـل االهـم ان التـزم       .. خطتنا ومع ذلـك فهـذا يعتمـد علـى ماهيـة اولوياتـك               

  صارم ام ان افرغ نفسي البنيت البالغة من العمر اربعة اعوام؟جبدول كتايب ال
  هل يستحق ان تشعر بالضيق لعدم اجلري ملدة ثالثني دقيقة؟

اما اكثر هذه االسئلة عموما فهو ايهما اهم اجناز االمور واالحتفـاظ مبواعيـد               
جدويل او ترك االمـور علـى سـجيتها؟ مـن الواضـح ان حتولـك لـشخص اكثـر                  

ومـن املفيـد ان اتوقـع تغـري     ) الواضح انه سيكون هناك استثناءات    ومن  (سكينة  
نسبة معينة من اخلطط ولو انين تركت فسحة يف عقلـي لتقبـل هـذه احلتميـة                

  .فعندما حيدث ذلك سيكون يف مقدوري ان اقول هاك احد االمور احلتمية
  

ستجد انك لو وضـعت هـدفا يتمثـل يف ان تـصبح اكثـر مرونـة فـستبدأ بـبعض               
 الرائعة يف احلدوث سوف تشعر باسترخاء اكثر اال انك لن تـضحي بـأي              االمور

قدر من انتاجيتك ورمبا اصبحت اكثر انتاجية ألنك لن تضطر ألن تستهلك كـل    
لقـد تعلمـت ان احـافظ    .. هذا الكم اهلائل من الطاقة علـى القلـق واالحبـاط          

لرغم مـن   على جدول مواعيدي واجناز معظم اهدايف واحترام مسؤوليايت على ا         
  ) ..او حىت كلية(انين قد اضطر ايل تغيري خططي ولو قليال 

اخريا فإن من حولك سوف يشعرون كذلك باالسترخاء ألـم لـن يـشعروا بـان                
  .عليهم ان يواجهوا الصعاب اذا ما حدث يف ظرف ان اضطررت لتغيري خططك
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 ١٣٦

  

٦٦  
فكر دائما فيما متلكه بالفعل بدال من التفكري 

  د ان متلكهفيما تري
  

 مدى اكثر من اثين عـشر عامـا وانـا اعمـل كمستـشار نفـسي ومـن اكثـر                على

املشكالت او العادات النفسية تأثريا سلبيا هي اننـا منيـل اىل التركيـز علـى مـا                
نريد ان منلك اكثر من تركيزنا على ما منلكه بالفعل ويبدو ان مقـدار مـا منلـك                

من مفردات قائمة رغباتنـا وهـذا يـضمن      ليس هو املهم ولكن املهم هو اننا نزيد         
ان القاعدة املنطقية الـيت تقـول انـين سـأكون سـعيدا اذا         .. اننا لن نشبع ابدا     

حتققت هذه الرغبة هذه القاعـدة سـوف تكـرر نفـسها مـرة اخـرى مبجـرد ان                   
  .حنقق هذه الرغبة

  
احد اصدقائي كان قد اشترى مرتال يف يوم من االيام وعندما قابلته بعـد هـذه            
املرة حتدث معي عـن مـرتل اخـر يـشرع يف شـرائه وهـو اكـرب مـن الـسابق ويف                    
احلقيقة ليس صديقي هذا وحده املتصف ـذه الـصفة فمعظمنـا يفعـل نفـس                
الشئ فنحن نريد هذا ونريد ذاك واذا مل حنصل على ما نريد فإننـا ال نتوقـف               

 فإننا نعاود  عن التفكري فيما ال منلك ونظل غري راضني واذا حصلنا على ما نريد            
التفكري يف حاجاتنا االخرى وهكذا فعلى الرغم من حـصولنا علـى مـا نريـد اال           
اننا نظل غري سعداء ففي احلقيقة ال ميكن للسعادة ان تتحقـق طاملـا ان هنـاك                 

  .رغبات متواصلة
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 ١٣٧

وحلسن حظنا فإن هناك طريقة ميكننا ان نصبح ا سعداء وهذه الطريقة هي             
ى التفكري فيما نريد ونفكر فيما منلكـه بالفعـل فبـدال         جمرد حتويل تركيزنا عل   

من التفكري يف تغيري شخصية زوجتك حاول ان تفكر يف خصاهلا الطيبـة وبـدال         
من الشكوى من ضعف راتبك حاول ان تكون قانعا بوظيفتك وبـدال مـن الـتفكري     
يف مقدرتك على قضاء االجازة يف هاواي انظر اىل املتعة اليت جتدها يف قربك              

ان باب االحتماالت ال ينتهي وعندما جتد انك تقتـرب مـن الوقـوع            .. من بيتك   
يف فخ رغباتك يف حياة خمتلفة ساعتها ارجع وحاول البدء من جديد خذ نفسا              
عميقا وحاول ان تذكر كل ما متلكه وجيب عليك ان تكون ممتنـا وشـاكرا النـك           

يـد ان متلـك فإنـك    متلكه وعندما تركز تفكريك على ما متلك وليس علـى مـا تر    
سوف تتوقف عن الـسعي وراء املزيـد مـن االشـياء الـيت متلكهـا وعنـدما تركـز               
تفكريك على اخلصال الطيبة لشريكة حياتك فسوف حتبك اكثر وعندما تكون           
اكثر امتنانا لوظيفتك بدال من شكواك منها فإنـك سـوف تـؤدي عملـك بطرقـة       

راتبك واذا فكرت يف وسـائل  افضل وسوف تصبح اكثر انتاجا ورمبا بذلك يزداد       
الترفيه عن نفسك يف نطاق مرتلك بدال من التطلـع اىل هـاواي فـسوف حتـصل                 
على اكرب قدر من االستمتاع اليت كنت قد اعتدا يف بيتك وعلى العموم اذا مل               

  .تتمكن من الذهاب اىل هاواي فإنك تستمتع حبياة رائعة يف مجيع االحوال
  

 بالتفكري فيما متلك اكثر من تفكريك فيما تريـد          واالن الحظ نفسك وانت تبدأ    
وتأكد من انك اذا فعلت هذا فإن حياتك سوف تصبح افضل كـثريا مـن ذي قبـل          

  وسوف تدرك رمبا ألول مرة يف حياتك معىن الشعور بالرضا 
  .والقناعة
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 ١٣٨

  

٦٧  
  حاول دائما ان تتجاهل افكارك السلبية

  

لبـشري مت تقـديره خبمـسني الـف          معدل األفكار اليت تطرأ علـى العقـل ا         ان

فكرة كل يوم وهذا عدد هائل من االفكار وهذه االفكار بعضها اجيـايب وبعـضها               
انتاجي ولكن لالسف فإن العديد منها افكار سلبية كالغـضب واخلـوف والتـشاؤم              
والضيق ويف احلقيقة فإن االمر اهلام هنا اذا كنت تسعى اىل ان تـنعم بالـسالم                

ذه االفكار السلبية تلك او عدم حدوثها فهي سوف تطـرأ  ليس امكانية حدوث ه   
عليك شئت ام ابيت ولكن السؤال اهلام هنا هو ماذا تفعل مع هذه االفكـار الـيت                 

  تطرأ لك؟
  

ومن وجهة النظر العمليـة فـإن لـديك خيـارين فقـط عنـدما تتعامـل مـع هـذه                  
تدرسـها جيـدا    االفكار السلبية فإما انك حتلل هذه االفكار وتتأملها وتتفهمهـا و          

وتفكر فيها كثريا او انك تتجاهلها وتعطيهـا اهتمامـا اقـل وال تاخـذها جبديـة          
واالختيار االخري وهـو عـدم اخـذ هـذه االفكـار جبديـة مـن افـضل االسـاليب                    

  .واكثرها فاعلية لتنعم بالسالم الداخلي
  

فعندما تطرأ عليك فكرة فهي جمرد فكرة ليس اكثر وهذه الفكـرة ال ميكـن ان                 
ب لك اي ضرر بدون ارادتك انت فمثال اذا طرأت لـديك فكـرة مـن املاضـي           تسب

يف هذه احلالـة    .. كأن تقول انين بائس ألن أبواي مل يعمال يف وظيفة مرموقة            
يتولد لديك اضطراب داخلي وقد تعطي هذه الفكرة امهية حىت تـسيطر علـى      
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 ١٣٩

ن عقلـك  عقلك وتقنع نفسك انك غـري سـعيد بالفعـل او مـن املمكـن ان تـدرك ا             
سوف يبتكر كـرة مـن الـثلج وميكنـك ان تلغـي هـذه الفكـرة وهـذا ال يعـين ان                        
طفولتك مل تكن صعبة بل قد تكون صعبة جدا ولكن يف هذه اللحظـه احلاليـة      

  .يكون لديك اختيار لتوجيه تفكريك وانتباهك اىل اي من االفكار اليت امامك
  

ذا الصباح حىت لـو كـان       ونفس هذه الديناميكية العقلية تنطبق على افكارك ه       
ان اخلواطر اليت تطرأ لك بينما انـت يف طريقـك       .. عمرها مخس دقائق فقط     

للعمل مل تعد خواطر حقيقة بل اا جمرد افكار يف عقلك وهـذه الديناميكيـة               
تنطبق ايضا على االفكـار املـستقبلية سـواء هـذا املـساء او لالسـبوع القـادم او              

 ختطـر لـك وانـت سـائر يف طريقـك وعنـدما              لعشر سنني قادمة واليت ميكن ان     
يكون عقلك اكثر هدوءا وسالما فان حكمتك واحـساسك سـيخربانك مبـا جيـب           

ان هذه الطريقة حتتاج لتمـرين طويـل ولكنـها تـستحق اهـود              .. عليك فعله   
  .الذي يبذل من اجلها
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 ١٤٠

  

٦٨  
لتكن لديك الرغبة يف التعلم من االصدقاء 

  والعائلة
  

أ املالحظات اليت قمت بدراستها هـي ان الكـثريين منـا ال يطيقـون ان         اسو من

يتعلموا من االشخاص االخرين كاآلباء واالزواج واالطفـال واالصـدقاء فبـدال         
من ان نستعد لتقبل التعلم مـن االخـرين فإننـا ننغلـق علـى انفـسنا امـا بـسبب                     

ول اننا نعرف بالفعـل  الضيق او اخلوف او العناد او املكابرة ويبدو كما لو اننا نق   
كل ما ميكن ان يعلمه ايانا هذا الشخص فليس هناك شئ اخر ميكنه ان يعلمـين   

  .اياه او احتاج انا ألتعلمه منه
  

وهذا حمزن ألن املقربني منا يعرفوننا جيدا يف الغالب فهم احيانا يروننا وحنـن   
واذا كنـا   نتصرف بطريقة دفاعية وميكنهم ان يقدموا لنا حلوال سهلة وبسيطة           

مكابرين ومعاندين فإننا خنسر غالبا فرصا سهلة بسيطة ميكننـا باسـتغالهلا ان         
  .حنسن من امناط حياتنا

  
ولقد حاولت مرارا ان اكون متقبال القتراحات اصدقائي وافـراد اسـريت حـىت              
انين سألت بعض افراد اسريت وعددا من اصدقائي عن اهم عيـويب ومثـل هـذا            

ي تسأله يشعر انه مرغوب ومطلوب ليس هذا فقط         التصرف حيعل الشخص الذ   
بل انه ايضا حيميك من الوقوع يف دائرة النصائح اخلاطئة اـا جمـرد وسـيلة           
بسيطة ومع ذلك فال احد يستغلها فهي ال حتتاج اال لقدر بسيط مـن الـشجاعة                
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 ١٤١

والتواضــع والقــدرة علــى التحــرر مــن االنانيــة وهــذه الطريقــة جمديــة فعــال 
 ممن يتجاهلون مالحظـات االخـرين علـيهم ويعتربوـا نقـدا       خصوصا اذا كنت  

ختيـل مـدى   .. موجها هلم او اذا كنت ممن يـسخرون مـن بعـض افـراد االسـرة            
  .دهشة هؤالء عندما تطلب منهم النصيحة

  
اختر جانبا تشعر ان الشخص الذي تسأله متميزا فيـه فمـثال انـا غالبـا اسـأل              

ه يل بعض احلديث فإن االمر يـستحق  والدي النصيحة يف شؤون العمل فإذا وج  
  .فالنصيحة اليت يعطينيها يل توفر علي تعلم شئ ما عن طريق التجربة

  
  
  
  

  نسخة اليكترونية معدة خصيصاً 
  

  من إعداد
Ahmad Gamall  
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 ١٤٢

  

٦٩  
  لتكن مبتهجا أينما تذهب

  

 قـصد ألـم      املؤسف ان الكثريين منا يؤجلون سعادم باستمرار عن غري         من

ال خيططون لذلك ولكنهم دائمـا حيـاولون اقنـاع انفـسهم اـم سـوف يكونـون                  
سعداء ذات يوم فمثال البعض منـا يقـول اـم سـوف يـصبحون سـعداء عنـدما             
يدفعون فواتريهم او عندما ينهون دراسـتهم او عنـد حـصوهلم علـى وظيفـة او         

يتزوجـون ويـصبح   ترقية ويقنعون انفسهم ان احلياة سوف تكون افضل عنـدما           
لديهم اطفال وبعد ذلك حيزن هؤالء الن اطفاهلم مل يكربوا بعد ويقولون ام           
سوف يصبحون سعداء عندما يكرب هـؤالء االطفـال وبعـد ذلـك يـصاب هـؤالء                  
باالحبــاط عنــدما يــصبح لــديهم مراهقــون ال يعرفــون كيــف يتعــاملون معهــم  

نقول ألنفـسنا ان حياتنـا   .. وبالطبع سوف نسعد عندما ميرون من هذه املرحلة      
سوف تكون مثالية عندما نتعاون مع ازواجنا وعندما حنصل على سيارة جديـدة     

  .او نقضي اجازة لطيفة او عندما حنال على املعاش وهكذا
  

ويف نفس الوقت فإن احلياة تتواصل واحلقيقة انه ليس هناك وقـت جيـدر بنـا         
إذا مل نكـن سـعداء االن   ان نكون فيه سعداء سـوى الوقـت الـذي حنيـاه االن فـ           

  فمىت؟
ان حياتك سوف تكون دائما مليئة بالتحديات ومن االفضل لنـا ان نـدرك ذلـك                
االن ونقرر ان نكون سعداء بأي طريقة ومن اكثر االقوال اليت افضلها مـا قالـه    
الفريد دي سوازا حيث قال لقد ظللت اعتقد لوقت طويل ان احليـاة احلقيقيـة              
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 ١٤٣

ال يزال هنـاك بعـض العوائـق الـيت جيـب ختطيهـا اوال        مل تبدأ بعد ولكن كان      
كعمل مل اكمله مثال او وقت ال يزال يف حاجة لقضائه او ديـن جيـب ان ادفعـه       
بعد هذا كله ميكن ان تبدأ احليـاة احلقيقيـة ويف النهايـة ادركـت ان كـل هـذه                    

ان هـذا الـرأي سـاعدين كـي ادرك انـه ال             .. العوائق مـاهي اال حيـايت نفـسها         
  .طريقة تقودك اىل السعادة وامنا السعادة هي نفسها الطريقةتوجد 

  
  
  
  

  نسخة اليكترونية معدة خصيصاً 
  

  من إعداد
Ahmad Gamall  
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 ١٤٤

٧٠  
تذكر دائما ان االنسان يتصف بالصفات اليت 

  ميارسها اكثر
  

يـة   التدريب املتكرر احد املبادئ االساسـية يف معظـم طـرق احليـاة الروح              ان

والتأملية بعبارة اخرى االساليب اليت حترص على ممارستها هي الطابع الغالب           
لشخصيتك فمثال اذا كنت معتادا على التوتر عندما تسوء معـك االمـور او تـرد       
على النقد مدافعا عن نفسك وتصر على انك دائما على حـق او اذا كـان فكـرك       

ما لوكانـت احليـاة حالـة       يتوتر عندما تواجه شدة او اذا كنت تتصرف دائما ك         
طوارئ فإن حياتك لالسف سوف تكون انعكاسـا هلـذه التـصرفات سـوف تـصاب                 

  .باالحباط النك متارس هذا االحباط بنفسك
  

وباملثل ايضا ميكنـك ان ختتـار ان تـضفي علـى نفـسك صـفات العطـف والـصرب          
والطيبة والتواضع والسالم من خالل تصرفاتك واعتقد انين لن اخطـأ عنـدما              

ول ان املمارسة هلذه الصفات سوف جتعلك تصل اىل الكمال اذا فمن املهـم ان               اق
  .تكون حريصا يف اختيار سلوكياتك وتصرفاتك

  
وانا هنا ال اقترح عليك ان جتعل حياتك كلـها مـشروعا ضـخما هـدفك فيـه ان          
حتسن من شخصيتك ولكن احلقيقة انه مـن املهـم جـدا بالنـسبة لـك ان تكـون                   

لوكياتك الباطنة او الظاهرة فمثال ايل اين يتجه اهتمامك؟         مدركا لعاداتك وس  
كيف تقضي وقتك؟ هل توظف العـادات الـيت تـساعدك علـى حتقيـق اهـدافك         

  احملددة؟ هل تقول انك تريد حلياتك ان تظل تتحمل ما انت فيه االن؟ 
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 ١٤٥

يف احلقيقة انك ببساطة عندما تسأل نفسك هذه االسئلة وجتيب عليها بأمانـة       
.. يساعدك على حتديد االساليب السلوكية االكثر افادة بالنسبة لك          فإن ذلك   

هل سبق ان قلت لنفسك اين حباجة ألن اقضي وقتا اطول مع نفسي او اريد ان             
اتعلم فن التأمل ومل جتد الوقت لتقوم بذلك؟ لالسف ان اناسا كثريين يقـضون               

يت ال يـستمتعون  وقتا اطول يغسلون سيارام او يشاهدون برامج التليفزيون الـ   
ا اكثر من الوقت الذي يقضونه يف القيام باالمور االخرى اليت تفيـد قلـوم               

انك اذا تذكرت دائما ان ما متارسه سيصبح مسة مميزة لشخصيتك فإنـك ال            .. 
  .شك سوف تسلك انواعا من السلوك غري تلك اليت تسلكها االن
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 ١٤٦

٧١  
  إراحة العقل

  

 مجيـع مـشكالت البـشر اساسـها عـدم قـدرة االنـسان علـى               باسكال ان  يقول

اجللوس يف حجـرة منفـردا ويف احلقيقـة رمبـا ال اكـون مبالغـا اذا ايـدت هـذا                     
الكالم ولكين متأكد متاما ان العقل اهلادئ هـو اسـاس الـسالم الـداخلي كمـا ان               

  .السالم الداخلي يؤدي اىل السالم اخلارجي
  

عددة إلراحة العقل مثـل الـتفكري والتـنفس         وعلى الرغم من ان هناك وسائل مت      
بعمق فإن من اكثر الوسائل انتشارا واسـتخداما هـو التأمـل فيمكنـك ان تـدرب                  
عقلك على ان يكون هادئا مسترحيا يف خـالل مخـس او عـشر دقـائق كـل يـوم                    
وهذا اهلدوء سيكون له اثره على حياتك اليومية وجيعلك اقل توترا ويعطيـك            

 االمور على اا اشياء بسيطة بدال مـن اعتبارهـا حـاالت    قدرة اكرب للنظر اىل  
طوارئ والتأمل يعلمك ايضا ان تكون هادئا وميدك باالسترخاء التام باختـصار            

  .انه يعلمك كيف تعيش يف سالم
  

هناك اشكال متعددة وخمتلفة للتأمل والتأمل البد ان يشتمل على تفريغ للعقل            
اغلـق عينيـك وركـز    ..  يف بيئـة هادئـة   من اي مشكالت ويف العادة يـتم التأمـل        

انتباهك على تنفسك شهيق وزفري وبينما حتاول االفكار الـدخول لعقلـك حـاول     
بطريقة سلسة اخراجها مث عاود التركيز على التـنفس الـشهيق والـزفري افعـل       
ذلك عدة مرات ومع الوقت سوف تتعلم كيف تركز انتباهك على تنفـسك وعلـى    

  .لل اىل عقلكالتخلص من اي افكار تتس
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 ١٤٧

سوف تدرك ان التأمل ليس عملية سهلة وسوف تالحظ ان عقلـك سـوف ميتلـئ             
باألفكار مبجرد ان حتاول افراغه منها ومن النادر ان يستطيع املبتدئ ان يركـز              
انتباهه ألكثر من عدة ثوان واذا اردت ان تكون متـأمال جيـدا فعليـك ان تكـون            

ان عـدة دقـائق   .. ع االحباط يـصيبك  رقيقا مع نفسك وان تكون مثابرا فال تد   
يوميا سوف تكون هلا فوائد مجة مبرور الوقت ورمبا جتد فصوال لتعليم التأمـل              
يف اتمع الذي تسكن فيه او ميكنك ان تتعلم من كتاب او من اشرطة التسجيل      
وهذا االفضل النه ال ميكنك القراءة وعيناك مغمضتان وافـضل طريقـة لـتعلم           

انـين ال اعـرف     .. اشرطة الري لوشان وعنواـا كيـف تتأمـل          التأمل هو كتب و   
اناسـا ينعمـون بالـسالم الـداخلي مـع انفـسهم دون ان يقـضوا بعـض الوقــت يف         

  .ممارسة التأمل
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 ١٤٨

٧٢  
  مارس اليوجا

  

 مثل التأمل فهي طريقة فعالة وشهرية جتعل الـشخص يـصبح اكثـر              اليوجا

قـرون لتـصفي العقـل وحتـرره ومتــد     اسـترخاء وهـدوء وقـد اسـتخدمت لعـدة      
االنسان باالحساس بالراحة واالتزان وهي عملية بسيطة وال تأخذ سوى عدة           
دقائق كل يوم واالكثر من ذلك ان الناس من مجيـع االعمـار ومجيـع مـستويات           
اللياقة ميكنهم ان ميارسوها ولقد انضممت ذات مرة اىل فصل يف نادي الـصحة              

لــدا يف ســن العاشــرة وشــيخا يف ســن الــسابعة وكــان يــضم مــن بــني اعــضائه و
والثمانني واليوجا طريقة طبيعية لـيس ـا اي منافـسة فأنـت تعمـل وتتقـدم                 

  .بالسرعة واملستوى الذي ترغبه
  

وعلى الرغم مـن ان اليوجـا عمليـة بدنيـة يف طبيعتـها اال ان فوائـدها بدنيـة                    
فقـري وتـساعد    ومعنوية فعلى اجلانب البدين فهي تقـوي العـضالت والعمـود ال           

على مرونة اجلسم وسهولة احلركة وعلـى اجلانـب املعنـوي فإـا تقلـل التـوتر        
بشكل كبري وجتعل هناك توازنا بني اجلسم والعقل والـروح وتعطـي لـك شـعورا             

  .بالراحة والسالم الداخلي
  

ومتــارس اليوجــا مــن خــالل جمموعــات مــن التمرينــات الــسهلة واملــثرية لــروح 
ن مصممة لكي تفتح اجلسم وتطيل العمود الفقري وهـذه          التحدي وهذه التماري  

التمرينات تركـز علـى املنـاطق املـشدودة عـادة مثـل الرقبـة والظهـر والفخـذ               
  .والساقني واجلذع وبينما تؤدي هذه التمرينات ستركز انتباهك على ما تفعل
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 ١٤٩

ونتائج اليوجا مبهرة فعال فبعد عدة دقائق سوف تشعر حبيوية وانفتاح وراحة           
الم داخلي اكثر وسوف يصبح ذهنك صافيا ويكون باقي يومك اسـهل وتكـون              وس

لقد كنت اعتقـد انـين مـشغول جـدا وال اسـتطيع ممارسـة               .. فيه اكثر تركيزا    
اليوجا كنت اشعر انـين ال املـك الوقـت الكـايف لـذلك امـا االن فأنـا متأكـد ان                     

صبحت يف غايـة    العكس هو الصحيح فإنين االن ال ميكن يل ان ال امارسها فقد ا            
االمهية بالنسبة يل فهي جتعلين اشعر بالشباب والطاقـة وهـي ايـضا طريقـة               
مدهشة لقضاء الوقت مع االسـرة او االصـدقاء فبـدال مـن جلوسـنا ومـشاهدة                 
التليفزيون سويا انين وابنيت نشاهد فيلم فيـديو لليوجـا ونقـضي عـدة دقـائق                

  .منارس هذه التمارين
  

يم اليوجــا مثـل تعلــيم التأمـل وذلــك يف املراكــز   وميكنـك ان جتــد فـصوال لتعلــ  
االجتماعية او النوادي الصحية واذا كنت تفضل التعلم من الكتاب فإين اوصي            

 يـوم للمؤلـف ريتـشارد هيتلمـان كمـا ان هنـاك              ٢٨لك بكتاب خطة متارين ملدة      
اشرطة فيديو ميكنك التعلم منها وهناك جملة متخصصة لليوجا وتسمى يوجـا      

  .جورنال
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 ١٥٠

٧٣  
  لتكن خدمة االخرين جزءا اساسيا من حياتك

  

 تكون شخصا طيبا وعطوفا فعليك ان تتحرك ومع ذلك فليس هناك شـئ         لكي

بعينه ينبغي عليك فعله فليس هناك وصفة جيب ان تتبعهـا ولكـن يف احلقيقـة          
ان اكثر التصرفات الدالة على العطف والكرم طبيعية وهـي تنبـع مـن نـوع مـن           

  .يث تكون اخلدمة والعطاء مكونا اساسيا لعقل الشخصالتفكري ح
  

ان كثريين من املعلمني والفالسفة الذين تعلمت على ايديهم قالوا انين جيـب ان          
ابدأ يومي سائال نفسي كيف ميكنين ان اكون خدوما؟ ولقد وجدت ذلـك مفيـدا               

ل ويذكرين بالطرق املتعددة اليت ميكنين ا ان اسـاعد االخـرين وعنـدما اسـأ             
  .نفسي هذا السؤال اجد االجابات تتواىل على عقلي طوال اليوم

  
اذا كان من اهدافك ان تـساعد االخـرين فثـق انـك سـتجد الكـثري مـن الطـرق                 
املالئمة فاال امامك واسع جدا لتكون خدوما وافـضل وسـيلة لكـي اكـون ـا           

ى خدوما هي فتح بييت لصديق او رمبا شخص غريب حيتاج مأوى واحيانـا اخـر          
اتــرك مقعــدي لرجــل مــسن يف القطــار او اســاعد قــردا صــغريا داخــل قفــصه 
احلديدي او احتدث اىل جمموعة من النـاس او اكتـب كتابـا او اتـربع ملدرسـة                  
ابنيت او اقدم شيكا ماليا للصدقة او التقط حجرا من الطريق وانا اعتقد انـك          

لـيس القيـام    لكي تتذكر انك انسان خدوم ال حيتاج جمهودا مرة واحدة فقط و           
بشئ طيب لشخص ما مث نسأل انفسنا ملاذا ال يكون االخرون لطفاء معنـا ايـضا               
وليس ايضا القيام بفعل اشياء ألنفسنا ولكـن خدمـة االخـرين جيـب ان تكـون              

  .عملية متواصلة او اسلوب تفكري حيايت مستمر
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 ١٥١

  
 هل القمامة حباجة اىل القائها يف اخلارج؟ اذا كانـت كـذلك فاذهـب واخرجهـا               

هل هناك شخص تعرفه يف ورطة؟ رمبـا حيتـاج اىل           .. حىت وان مل يكن دورك      
هل تعرف مسكينا يعاين مشكالت؟ وهل ميكنك ان تتنازل         .. شخص يستمع اليه    

  عن املزيد من املال هذا الشهر؟
لقــد تعلمــت افــضل طريقــة لتكــون خــدوما ســهلة جــدا اــا ليــست اال هــذه   

حوظة والـيت ميكـنين القيـام ـا كـل يـوم            التصرفات البسيطة اهلادئة غري املل    
كتشجيع زوجيت يف احدى حماوالا اجلديـدة او ابـذل جمهـودا لالسـتماع اىل          
االخرين انين ادرك ان هناك طريقا طويال ال يزال اماي ألصل اىل هديف وهـو           
ان اصبح شخصا غري اناين ومع ذلك فإنين ادرك انين حاولت ان اجعـل خدمـة                

شخصييت ولقد شعرت بتحـسن كـبري عنـدما اختـرت هـذه      االخرين من مكونات    
هناك مقولة قدمية تقول ان العطاء هـو نفـس اجلـائزة            .. الطريقة يف احلياة    

وهذا حقيقي بالفعل فعندما تعطي فأنت تأخذ ايضا ففـي احلقيقـة مـا تأخـذه                
يتناسب مع ما تعطيـه فكلمـا اعطيـت اكثـر بأسـاليبك الفريـدة فإنـك تنتابـك                   

ان اجلميع يف هذه العمليـة فـائزون        .. الداخلي اكثر مما تتخيل     مشاعر السالم   
  .خصوصا انت
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٧٤  
قدم املعروف وال تتوقع او تطلب شيئا يف 

  مقابله
  

 االسترياتيجية ميكن ان تـساعدك علـى التمـرن علـى اسـداء اخلـدمات           هذه

كجزء من حياتك وسوف تظهـر لـك هـذه االسـترياتيجية كـم انـه مـن الـسهل                    
شخص ما معروفا ومدى الشعور الطيب الذي ينتابك اذا فعلـت ذلـك دون        اسداء  

  .توقع شئ يف مقابله
  

ويف كثري من االحيان سواء كان ذلك عن وعي او بدون وعي نرغـب يف احلـصول          
على شئ ما من الغري خاصة ان كنا قد قدمنا هلم شيئا ما من قبـل كمثـال علـى                   

لقـد اعتنيـت بطفلـها يف       .. بخ  ذلك لقـد نظفـت احلمـام فعليهـا ان تنظـف املطـ             
يبدو االمر وكأننـا    .. االسبوع املاضي فعليها ان تفعل باملثل لطفلي هذا االسبوع          

  .نريد مقابال ألعمالنا الطيبة بدال من ان نتذكر ان العطاء يف حد ذاته مكافأة
  

ان كـان  (عندما تقدم عمال طيبا لشخص ما رد رغبتك يف خدمته فـستالحظ   
شعورا مجيال بالـسكينة واهلـدوء وكمـا تـؤدي التمـارين            ) لسكينةقلبك تغلفه ا  

الرياضية املرهفة اىل افراز مـادة االنـدروفني يف املـخ ممـا يـؤدي اىل شـعورك                  
ان .. بارتياح جسماين فإن اعمال اخلـري تـؤدي اىل افـراز نظـري ذلـك عاطفيـا          
احـد  مكافأتك تتمثل يف الشعور الذي يغمرك عندما تدرك انك قـد اسـهمت يف              

اعمال اخلري ولست يف حاجة اىل شئ يف املقابـل وال حـىت اىل كلمـة شـكر ويف              
  .واقع احلال انك ال حتتاج ألن تعلم من اسديت له املعروف بفعلك إياه
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ان توقعنا بتبادل اعمال اخلـري يتعـارض مـع هـذا الـشعور بالطمأنينـة فعنـدما           

لك عندما نـنغمس متامـا   متلئ االفكار رؤوسنا تتدخل يف شعورنا بالطمأنينة وكذ   
يف الــتفكري فيمــا حنتــاج اليــه او نرغبــه ويكمــن احلــل يف ان تالحــظ افكــارك 
القائلة ارغب يف احلصول على شئ باملقابل مث تتخلص من هـذه االفكـار بلطـف       

  .وعندنا ختتفي هذه االفكار سيعود اليك شعورك االجيايب تارة اخرى
  

ا لشخص ما دون توقع شئ باملقابـل  فلتنظر ان كان مبقدورك ان تقدم شيئا طيب      
سواء كان ذلك مفاجأة زوجك او زوجتك بتنظيف الكـراج او تنظـيم املكتـب او                
مجع الغسيل جلارك او العودة مبكرا اىل املرتل للتخفيـف عـن زوجتـك وتقـوم                

عنــدما تنتــهي مــن اســداء معروفــك فلتنظــر ان كــان  .. باالعتنــاء باالطفــال 
الـدافئ الـذي ينـتج عـن اسـدائك لعمـل طيـب              مبقدورك ان تتزود من الـشعور       

لو مترنت على فعل .. لشخص ما دون توقع شئ من هذا الشخص الذي ساعدته          
  .ذلك ففي اعتقادي انك ستكتشف ان املشاعر هي مكافأة يف حد ذاا
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٧٥  
انظر اىل املشكالت على اا مصدر حمتمل 

  لتعلم شئ جديد
  

شكالت هـي احـد مـصادر التـوتر يف حياتنـا             منا سيتفقون على ان املـ      الكثري

وذلك حقيقي اىل حد ما اال ان تقيـيم املـسألة بـشكل ادق يـشري اىل ان القـدر             
االكرب من التوتر يف حياتنا يرجع اىل الطريقة اليت نفسر ا مشكالتنا وليس             
للمشكالت يف حد ذاا ومبعىن اخر ماهي الدرجـة الـيت ننظـر ـا اىل حجـم                  

ننظر اليها على اا حالة طوارئ ام علـى اـا مـدرس نـتعلم منـه              املشكلة؟ هل   
  شيئا ما؟

  
ان املشكالت تأيت يف اشـكال واحجـام ودرجـات خمتلفـة مـن اخلطـورة اال اـا               
مجيعا جتتمع يف شئ واحد اا تقدم لنا شيئا نتمىن لو اختلف عمـا هـو عليـه                

لما بدت اشد سـوءا زاد  االن وكلما كافحنا ضد مشكالتنا رغبنا يف ذهاا عنا وك  
  .التوتر الذي تصيبنا به

  
ومن املثري للسخرية ومن حـسن احلـظ كـذلك ان العكـس صـحيح ولكـن عنـدما                
نتقبل املشكالت كجزء حمتوم من حياتنا او اا قد تعلمنا درسا ما يكون االمـر               

تأمل يف املشكالت اليت ناضـلت ضـدها لوقـت      .. كمن ازاح عن صدره عبئا ثقيال       
عاملت مع اي منها حىت االن؟ ان كنت مثل غالبيتنـا فقـد تكـون ناضـلت         ما هل ت  

ضدها ومثلتها يف خميلتك وحللتها مرارا وتكرارا اال انك مل تتمكن من الوصـول             
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ألي شئ فإىل اي شئ قادك كل هذا النضال؟ رمبـا قـادك ملزيـد مـن االرتبـاك                    
  .والتوتر

  
نق املــشكلة بــدال مــن واالن تأمــل هــذه املــشكلة بأســلوب جديــد حــاول ان تعــا

مقاومتها وحماولة اقصائها عنك وقرب املشكلة من قلبك مث اسأل نفـسك مـاهو              
الدرس او الدروس القيمة اليت ميكن ان تعلمين اياها هذه املـشكلة؟ هـل ميكـن                
ان تعلمك ان تزيد من حذرك او صربك؟ هل تتعلق باجلشع واحلسد واالمهـال              

ة قوة ما سبق؟ مهما كانت املشكالت اليت       او النسيان؟ او بأي شئ على نفس درج       
تواجهك هناك فرصة ألن تنظر اليها بأسلوب ألطف ينطوي على رغبة صادقة            

عندما تنظر للمشكالت من هذا املنظور جتـد اـا قـد         .. يف ان تتعلم شيئا منها      
جرب هذه االسترياتيجية واعتقد انك ستوافقين الرأي       .. اصبحت آلية وايسر    

ت ليست حباالت طوارئ كما نعتقد وغالبا ما تنقـشع املـشكالت مـن         يف ان املشكال  
  .حياتنا مبجرد ان نعلم الفائدة املرجوة منها
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٧٦  
  ارض مبا قدر لك

  

 فيما كان قرية ا عجوز حكيم وكان اهل القرية يثقون فيه يف االجابة           كان

قريـة اىل العجـوز     يف احد االيـام ذهـب فلّـاح مـن ال          .. على اسئلتهم وخماوفهم    
وقال بصوت حمموم ايها احلكيم ساعدين لقـد حـدث يل شـئ فظيـع لقـد هلـك           
ثوري وليس لدي حيوان يساعدين على حرث ارضي اليس ذلك اسوأ شـئ ميكـن            
ان حيدث يل؟ فأجاب احلكيم رمبا كان ذلك صحيحا ورمبا كان غري ذلك فأسـرع            

بالطبع كان ذلك اسوأ  .. جن  الفلّاح عائدا لقريته واخرب جريانه ان احلكيم قد         
  .شئ ميكن ان حيدث للفلّاح فكيف مل يتسن للحكيم ان يرى ذلك

  
اال انه يف اليوم ذاته شاهد الناس حـصانا صـغريا بـالقرب مـن مزرعـة الرجـل        
وألن الرجل مل يعد ثوره ليعينه يف عمله واتت الرجل فكرة اصـطياد احلـصان                

 كانت سعادة الفلّاح بالغة فلـم حيـرث         ليحل حمل الثور وهو ما قام به فعال وقد        
االرض مبثل هذا اليسر من قبل وما كـان منـه اال ان عـاد للحكـيم وقـدم اليـه                     
اسفه قائال لقد كنت حمقا ايها احلكيم ان فقداين للثور مل يكن اسوأ شئ ميكـن           
ان يقع يل لقد كان نعمة مل استطع فهمها فلو مل حيدث ذلك ملا تـسىن يل ابـدا                

انا جديدا البد انك توافقين على ان ذلك هو افضل شئ ميكـن ان            ان اصيد حص  
حيدث يل فأجاب احلكيم رمبا نعم ورمبا ال فقال الفلّاح لنفسه ال ثانية البـد ان   

  .احلكيم قد فقد صوابه هذه املرة
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 ١٥٧

وتارة اخرى مل يدرك الفلّاح ما سيحدث بعد مرور عدة ايام سـقط ابـن الفلّـاح                 
رت سـاقه ومل يعـد مبقـدوره املـساعدة يف حـصاد      من فوق صهوة احلـصان فكـس      

ومـرة اخـرى ذهـب الفلّـاح اىل احلكـيم وقـال لـه كيـف عرفـت ان                    .. احملصول  
اصطيادي للحصان لن يكون امرا جيدا؟ لقد كنت على صواب ثانية فلقـد جـرح    
ابين ولن يتمكن من مساعديت يف احلصاد هذه املرة انا على يقني بأن هذا اسـوأ                

دث يل البد انك توافقين هذه املرة ولكـن كمـا حـدث مـن قبـل      شئ ميكن ان حي   
.. نظر احلكيم اىل الفلّاح واجابه بصوت تعلوه الشفقة وقال رمبا نعم ورمبـا ال           

  .استشاط الفلّاح غضبا من جهل احلكيم وعاد من فوره اىل القرية
  

رب يف اليوم التايل قدم اجليش واقتاد مجيع الرجال القادرين للمشاركة يف احل           
اليت اندلعت للتو وكان ابن الفلّاح الشاب الوحيد الذي مل يصطحبوه معهم ومـن           

  .هنا كتبت له احلياة يف حني اصبح حمتما على الباقني ان يلقوا حتفهم
  

ان املغزى االخالقي هلذه القصة يعد درسا نافعا للغاية وحقيقـة االمـر اننـا ال                 
لم ذلـك وغالبـا مـا نـضخم مـن      ندري ماذا سيحدث غدا حنن فقط نعتقد اننا نع       

  ..شئ ما وخنترع احداثا مبالغا فيها يف عقولنا عن اشياء بشعة سوف حتدث 
اما اذا احتفظنا برباطة جأشنا وفتحنا عقولنا امام كل االحتماالت لتأكدنا من            

وتـذكر قـد يكـون االمـر     .. ان كل شئ سيصبح على مـا يـرام يف ايـة املطـاف            
  .كذلك وقد ال يكون
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 ١٥٨

  

٧٧  
  اعترف بأنك كُل ال يتجزأ

  

 ان ذربا اليوناين قد نقل عنه وصفه لنفـسه علـى انـه الكارثـة الكاملـة                قيل

وحقيقة االمر اننا مجيعا مثله حىت وان مل نكن نرغب يف ان نكون كذلك فنحن         
  .ننبذ اجلوانب غري الكاملة بنا بدال من تقبل حقيقة اننا غري كاملني

  
 املهم ان تقبل مجيع جوانب نفسك ان ذلك سيسمح          ومن االسباب اليت جتعل من    

لك بأن ون على نفسك وان ترفق ا فعندما تتـصرف او تـشعر بعـدم االمـان               
فبدال من التظاهر بأنك رابط اجلأش عليك ان تفتح عقلك للحقيقة وان تقـول              

واذا شـعرت بـبعض الغـرية او اجلـشع او     .. لنفسك انا خائف وال خري من ذلـك     
 من انكار مشاعرك عليك باالنفتاح عليهـا وذلـك سيـساعدك علـى      الغضب فبدال 

عندما تكف عـن الـتفكري يف مـشاعرك علـى     .. اخلروج منها بسرعة البعد عنها      
اا امر كبري او كشئ ختشاه عندئذ فلن تشعر باجلزع منها وكذلك ان انفتحـت               

و ان  على كلية ذاتك لن يكون عليك بعـد االن ان تتظـاهر بأنـك انـسان كامـل ا                  
تأمل حىت يف ان تكون كذلك وبدال من كل ذلك عليك ان تتقبل حياتك على مـا      

  .هي عليه يف الوقت الراهن
  

عندما تقر باجلوانب غري الكاملة من ذاتك فسيقع لك امـر سـحري فباإلضـافة        
اىل مشاعرك السلبية ستبدأ كذلك يف مالحظة مشاعرك االجيابية واجلوانـب           

كن من قبل تعزو الفضل فيها لنفـسك او لرمبـا حـىت    الرائعة لذاتك واليت مل ت 
مل تكن تدركها وستالحظ انه بينمـا تتـصرف بأنانيـة يف بعـض االحيـان ففـي                  
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 ١٥٩

احيان اخرى ستكون انسانا ايثاريا بشكل رائع ويف بعض االحيـان قـد تتـصرف               
خبوف وتردد ولكن يف االغلب ستتصرف بشجاعة وجسارة وحني يتحـتم عليـك            

  .التوتر ستشعر كذلك باالسترخاء التامان تشعر بالضيق و
  

ان االنفتاح على كلية ذاتك هو مبثابة قولك لنفسك انا لست كامال ولكين علـى               
ما يرام على احلالة اليت انا عليها وعندما تظهـر صـفاتك الـسلبية فبمقـدورك      
ان تبدأ بالنظر اليها على اا جزء من كل اكرب وبدال مـن اصـدار احلكـم علـى        

يمها رد انك بشر فلتنظـر ان كـان بإمكانـك ان تنظـر اىل نفـسك          نفسك وتقي 
حبب وتقبل اكرب وقـد تكـون فعـال الكارثـة الكاملـة اال انـه ميكنـك ان تـشعر                    

  .باالرتياح جتاه ذلك وهذا االمر ينطبق علينا مجيعا
  
  
  

  نسخة اليكترونية معدة خصيصاً 
  

  من إعداد
Ahmad Gamall  
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 ١٦٠

٧٨  
  ذاتك اىل عدة اجزاءقسم 

  

 استراتيجيات هـذا الكتـاب تتوجـه اىل مـساعدتك كـي تـصبح اكثـر          مجيع

استرخاء وطمأنينة وحبا غـري ان اهـم اجـزاء هـذا اللغـز يتمثـل يف ان تبقـى                    
مترن على .. دائما يف حالة استرخاء واال تنغمس او تقلق بشأن حسن تصرفك      

.. ق بـشأن ان تكـون كـامال         االستراتيجيات وضعها نصب عينيك يف حني ال تقلـ        
قسم نفسك اىل اجزاء وسيكون هناك العديد من االوقات الـيت تـضل الطريـق           
فيها فعندما تـشعر بالـضيق والتـوتر واالحبـاط والتـصرف بأسـلوب رد الفعـل                 
عليك فقط ان تعتاد هذه املشاعر وعندما تعتادها سيكون كل شئ على مـا يـرام              

احد يتبعه اخر وعندما تفقد متابعـة هـذه   ان احلياة عبارة عن عملية شئ و .. 
  .العملية عليك ان تبدأها من جديد

  
ــشعور     ــيت اشــاهدها عنــدما حيــاول النــاس ال مــن اكثــر االخطــاء الــشائعة ال
بالسكينة الداخلية هو شعورهم باالحباط نتيجة لبعض النكسات الضئيلة ومن      

 منها بـدروس  البدائل هلذا الشعور ان تنظر اىل اخطائك على اا فرص خترج          
مستفادة وطرق تبحر عربها مما يزيد من منـوك ومـداركك ولتقـل لنفـسك يـا                 
اهلي لقد خرجت عن طريقي يف املرة القادمـة سـوف اتعامـل مـع االمـر بـشكل                    

ومبرور الوقت ستشعر حبدوث تغـيريات جذريـة يف ردود فعلـك علـى          .. خمتلف  
  .جمريات االمور اال ان ذلك لن حيدث دفعة واحدة

  
انـا  :  ذات مرة عن كتاب يوجز الرسالة اليت توجهها هذه االسـتراتيجية   مسعت

لست على ما يرام وانت لست على ما يرام ولكن ال بأس بذلك هون علـى نفـسك                   
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 ١٦١

فلن يكون اي منا كامال مائة باملائة وال حىت بنسبة قريبة من ذلك وبشكل عام         
 الصحيح وعندما   فإن ما يهم هو ان تبذل قصارى جهدك وانت متضي يف االجتاه           

تتمكن من ان حتتفظ دائما مبنظور سليم لالمور ورضا داخلي دائما على نفـسك         
  .فستكون سائرا على الدرب الذي سيوصلك اىل حياة اكثر سعادة

  
  
  
  
  

  نسخة اليكترونية معدة خصيصاً 
  

  من إعداد
Ahmad Gamall  
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 ١٦٢

٧٩  
  كف عن إلقاء اللوم على االخرين

  

 حيـدث شـئ ال يوافـق توقعاتنـا فـإن الكـثريين منـا يتـصرفون علـى           ماعند

اعتقاد عندما يساورك الشك فيجب ان يكون ذلك ناجتا عن خطأ شـخص اخـر               
ان بإمكانك ان تشاهد هذا االعتقاد يف تصرفات الناس حيثما وجهت وجهـك         .. 

 علـى  السياره ال تعمل.. اىل شئ ما مفقود البد ان شخصا ما قد نقله من مكانه       
مصروفاتك تزيد عن دخلك    .. اكمل وجه البد وان امليكانيكي قد اصلحها خطأ         

املـرتل تعمـه الفوضـى البـد ان تكـون          .. البد وان زوجتـك تـسرف يف االنفـاق          
املـشروع متـأخر عـن جدولـه        .. الشخص الوحيد الذي يقوم مبا عليه يف املرتل         

  .من العمل وما اىل ذلكالزمين البد ان زمالءك يف العمل مل يقوموا بنصيبهم 
  

لقد اصبح هذا النوع من الـتفكري الـذي يـسيطر عليـه إلقـاء اللـوم علـى الغـري                      
متفشيا جدا يف ثقافتنا وعلى املستوى الشخصي فقد قادنا اىل االعتقاد بأننا ال             
نكون مسئولني مائة باملائة عن تصرفاتنا ومشكالتنا او سعادتنا وعلـى املـستوى             

ىل قضايا شرسة و اعذار سخيفة ينجو ارمـون بـسببها           االجتماعي ادى بنا ا   
جبرائمهم وعندما نعتاد على إلقـاء اللـوم علـى االخـرين فإننـا سـنلومهم علـى                  

  .غضبنا ضيقنا توترنا احباطنا وتعاستنا
  

وفيما يتعلق بالسعادة الشخـصية فلـن يكـون مبقـدورك ان تغمـرك الطمأنينـة                
انا من يسهم فيهـا الغـري او الظـروف يف      وانت تلوم االخرين بالتأكيد سيأيت احي     

مشكالتنا اال اننا حنـن الـذين جيـب علـيهم ان يكونـوا علـى قـدر اللحظـة وان              
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 ١٦٣

نضطلع باملسئولية عن سعادتنا ان الظروف ال تصنع االنـسان اـا فقـط تظهـر      
  .صالبة عوده

  
وعلى سبيل التجربة الحـظ مـا سـيحدث عنـدما تكـف عـن إلقـاء اللـوم علـى                     

كل شئ حيدث يف حياتك ان ذلك ال يعين كون الغـري مـسئوال عـن               االخرين عن   
تـصرفام ولكـن ان تنظــر اىل كـون نفــسك مـسئوال عــن سـعادتك وعــن ردود      
افعالك جتاه االخرين والظروف احمليطة بك فعندما تعم الفوضى البيت فبـدال           
من ان تفتـرض انـك الـشخص الوحيـد الـذي يقـوم بـدوره يف تنظيفـه عليـك                     

عندما تفقد ميزانيتك فكر يف اي اجلوانب يكون مبقدورك ان تنفق           .. بتنظيفه  
قدرا اقل من املال واالهم من ذلك عندما تشعر بالتعاسة عليك ان تذكر نفـسك        

  .انك االنسان الوحيد الذي ميكن ان تشعر نفسك بالسعادة
  

ان إلقاء اللوم على االخرين يستنفذ قدرا هائال من الطاقة العقلية اـا حالـة        
نفسية تزداد مع الوقت وتـؤدي اىل التـوتر واملـرض وإلقـاء اللـوم علـى الغـري                   
جيعلك تشعر بـالعجز عـن الـسيطرة علـى حياتـك ألن سـعادتك تتوقـف علـى                   
تصرفات الغري وسلوكهم وهو ما ال متلك عليـه سـلطانا امـا عنـدنا تتوقـف عـن                   

  إلقاء اللوم على 
ظر اىل نفـسك علـى   االخرين فسوف تستعيد شعورك بقوتـك الشخـصية وسـتن         

انك قادر على االختيار وستعلم عند شعورك بالضيق بأنـك تلعـب دورا هامـا يف                 
ان .. خلق مشاعرك وهذا يعين ان مبقـدورك خلـق مـشاعر جديـدة واجيابيـة            

احلياة تكون اكثر امتاعا وأيسر يف التعامل مع جمرياا عندما تكف عـن إلقـاء     
  .ماذا سيحدثاللوم على االخرين فلتجرب ذلك ولتنظر 
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 ١٦٤

٨٠  
  الربكة يف البكور

  

 شــاهدت هــذه االســتراتيجية البــسيطة والــيت تــساعد الكــثريين علــى لقــد

ــزى    ــر ســكينة واعمــق مغ ــاة اكث ــشاف حي ــستيقظون  .. اكت ــالكثريون جــدا ي ف
ويـسرعون يف االسـتعداد وارتـشاف قـدحا مـن القهـوة علـى عجالـة واالنــدفاع         

هار يعــودون ادراجهــم اىل البيــت مــسرعني اىل عملــهم وبعــد العمــل طــوال النــ
يغلفهم التعـب ويـصدق االمـر ذاتـه علـى النـساء والرجـال الـذين يقبعـون يف                    
بيوم لالعتناء باالطفال واليكون هناك متسع من الوقت ألي شئ اخر وسواء             
كنت تعمل او تقوم على تربية اطفالك ففي األغلب ستكون مفرط التعب حـىت              

مـن  : ت وكحل لإلجهاد غالبا ما نقتـرح مـا يلـي   تستمتع مبا يتبقى عندك من وق    
ومن هنا تقـضي وقـت فراغـك يف       .. االفضل ان احصل على اكرب قدر من النوم         

النوم ويؤدي ذلك بالنسبة للكثريين اىل خلق اشتياق عميق يف القلـب بالتأكيـد               
  .البد ان احلياة تنطوي على شئ اكثر من االوالد والعمل والنوم

  
لنظـر اىل شـعورك بالتعـب وهـي ان تعتـرب عـدم اجنـاز          وهناك طريقة اخرى ل   

اعمالك وشعورك بالغرق يف حبر من املشاكل على اـا الـسبب يف شـعورك هـذا                 
وعلى عكس االعتقاد الشائع فـإن التقليـل مـن النـوم وختـصيص بعـض الوقـت                 

ان ختـصيص سـاعة     .. لنفسك قد يكون كل ما حتتاجه ملكافحة الشعور بالتعب          
دك قبل ان تبدأ يومك يعد طريقـة رائعـة لتحـسني حياتـك       او ساعتني لك وح   

وعندما استيقظ بني الثالثة والرابعة صباحا وبعد ان ارتشف فنجـان قهـوة يف           
هدوء اقضي دقائق معدودة يف عمل بعـض مترينـات اليوجـا واخـرى يف التأمـل       
بعدها اصعد للدور العلوي واكتب لبعض الوقت ولكن يكون عندي كذلك فـسحة             
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 ١٦٥

قت لقراءة فصل او اثنني مـن اي كتـاب اسـتمتع بـه ويف بعـض االحيـان        من الو 
اجلس دون عمل شئ وال يفوتين يف اي يوم ان اتوقف عن أي شئ اقوم به مهما            
كان حىت استمتع بالـشمس وهـي تـشرق مـن خلـف اجلبـال ويف هـذا الوقـت ال          
حيدث ابدا ان يدق جرس اهلاتف وال ان يسألين اي خملوق اسداء معـروف لـه                
وال يوجد اي شئ على االطالق يتحتم علي القيام به ان هذا الوقت دون جـدال    

  .هو اكثر وقت يف اليوم هدوءا
  

ومع استيقاظ زوجيت واطفايل اشعر وكأنين قد حظيت بيوم كامل ممتـع ومهمـا    
كانت درجة انشغايل يف هذا اليوم او مهما كانت كثرة املتطلبات على وقيت اعلـم      

 نصييب من الوقت يف هذا اليوم وال اشعر ابدا انين ممـزق             دائما انين قد اخذت   
متزيقا كما يشعر الكثريون لسوء احلظ وكأن حيايت ليست ملكـا يل كمـا اعتقـد            
ان ذلــك ميــنحين وقتــا اوفــره لــزوجيت واطفــايل وكــذلك لزبــائين يف العمــل  

  .ولغريهم ممن يعتمدون علي
  

ول يف حيام فألول مرة على     لقد اخربين الكثريون ان هذا التغيري كان اهم حت        
االطالق يتمكنون من عمل االشياء اليت مل يكن لديهم الوقـت لعملـها مـن قبـل                 

ان .. وفجــأة اصــبحوا يقــرأون الكتــب ويتــأملون ويــستمتعون بــشروق الــشمس 
الرضا الذي حتصل عليه يعـوض النـوم الـذي تفقـده وان كـان البـد وان تنـام            

 اىل النوم قبل ساعة او ساعتني عمـا اعتـدت   عليك بإغالق التلفاز ليال واخللود    
  .عليه يوميا
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 ١٦٦

٨١  
عندما حتاول تقدمي يد العون لالخرين حاول 

  ان تركز على األمور الصغرية
  

 تريزا ذات مرة ليس مبقدورنا ان ننجز امورا عظيمة على هذه االرض        قالت

يـان  ويف بعـض االح .. مبقدورنا فقط ان ننجز اشياء صغرية ولكن حبب عظـيم        
تتعارض خططنـا الكـبرية لعمـل اشـياء عظيمـة يف املـستقبل مـع عمـل اشـياء                    

قـال يل صـديق ذات مـرة اريـد ان اكـرس حيـايت       .. صغرية يف الوقت احلاضر     
ملعونة الغري اال انين ال استطيع ان افعل اي شئ ولكن عندما اصبح ناجحا جـدا               

ائز حيتـاجون   هناك جـوعى يف الـشارع وعجـ       .. سأسدي افعاال عظاما لالخرين     
للصحبة وامهات حيتجن ملن يساعدهن يف تربية اطفاهلم وجريان حتتاج بيوم      
ملن يقوم بطالئها وشوارع تعج بالقمامة واناس حيتاجون ملن يستمع اليهم وآالف            

  .وآالف من االمور الصغرية اليت حتتاج من يقوم باجنازها
  

 ذلك ال نكترث بـأن حنـول   لقد اصابت تريزا فليس مبقدورنا ان نغري العامل ومع    
العامل اىل مكان اكثر اشراقا كل ما علينا ان نفعله هو التركيز على امـور اخلـري       
الصغرية وتتمثـل طـريقيت املفـضلة يف تقـدمي اخلدمـة للغـري يف وضـع شـعائر                   
مساعدة الغـري اخلاصـة يب وان اقـوم بأعمـال خـري عـشوائية واغلبـها حتظـى           

بلغ قيمتها مليون دوالر بل يف التطوع للعمل مـدة  بالتقدير ليس يف املنحة اليت ت 
ساعة واحدة يف احد بيوت العجائز او التربع خبمسة دوالرات من قبل شـخص         
ال ميتلك شيئا على االطالق اما اذا ركزنا على االثر الضئيل ألفعال اخلري الـيت            
نقدمها على جمريات االمور فسينتهي االمـر بنـا اىل الـشعور باإلحبـاط ورمبـا                
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 ١٦٧

نستخدم عجزنا كعذر لعدم القيام بأي شـئ غـري اننـا اذا اولينـا اهتمامـا كـبريا           
بفعل اي شئ ما فسنشعر مبتعة العطاء وسـوف يـساعد علـى جعـل عاملنـا اكثـر                   

  .اشراقا
  
  
  
  
  

  نسخة اليكترونية معدة خصيصاً 
  

  من إعداد
Ahmad Gamall  
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 ١٦٨

٨٢  
ن رمبا ميوت كل تذكر انه بعد مائة عام من اال

  من على ظهر االرض حاليا
  

 احلكمة السابقة قدمتها ايلّ مؤخرا صديقيت بايت واليت تعرفـت عليهـا         هذه

من خالل كتاا املفضل ولقد وسعت هـذه احلكمـة بـشدة مـن منظـوري للحيـاة               
وبالنسبة ريات األمور فمائة عام ال تعد وقتا طويال ومع ذلك فهنـاك شـئ         ..

 مائة عام من االن سوف خيتفي كل من على وجه االرض حاليا             واحد مؤكد بعد  
وعندما نضع هذه الفكرة نصب اعيننا فإا ستزودنا مبـا حنتاجـه مـن املنظـور                

فـإذا حـدث ونفـذ اهلـواء مـن احـدى اطـارات           .. عندما نتعرض ألزمة او توتر      
سيارتك او نـسيت املفـاتيح داخـل املـرتل واغلقـت البـاب وانـت باخلـارج فمـاذا             
سيكون امهية ذلك بعد مائة عام من االن؟ ماذا لو تصرف شخص بـشكل جـاف                
جتاهك او اذا اصررت ألن تبقى مستيقظا طوال الليل للعمـل؟ مـاذا لـو مل يـتم              
تنظيف البيت او لو تعطل جهاز الكمبيوتر؟ ختيل انك ال متلك ما يكفـي للقيـام       

شقة اوسع كل هذه    انت يف امس احلاجة لشراء سيارة جديدة او شراء          .. بعمله
االشياء اوغريها سوف تدركها بشكل اكرب لو نظرت اليها من منظـور مائـة عـام                 

  .من االن
  

يف صباح اليوم وجدت نفسي على وشك الوقوع بـني شـقي رحـى عقلـي والـشعور         
بالضيق بسبب ازمة صغرية فقد اعطيت موعدا لشخصني يف توقيت واحد ولقـد     

ن طريق تذكر انه يف خـالل مائـة عـام          جتنبت الشعور بتوتر وضيق شديدين ع     
من االن لن يتذكر احد هذه اللحظة ولن يهتم ا ودوء حتملت مسؤولية هذا   
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 ١٦٩

اخلطأ وقد تقبل احد الشخصني تغيري موعده بـسعادة وكالعـادة كانـت االزمـة               
  ل تضخيمها وحتويلها اىل امر كبريمن صغائر االمور اليت كانت من السه

  
  
  
  
  

  معدة خصيصاً نسخة اليكترونية 
  

  من إعداد
Ahmad Gamall  
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 ١٧٠

٨٣  
  ابتهج

  

 ان معظمنا هذه االيام يفـرط يف اجلديـة وغالبـا مـا تقـول يل ابـنيت                   يبدو

وحـىت مـن    .. الصغرية أيب لقد علت وجهك هـذه النظـرة اجلـادة مـرة اخـرى                
 تـشعر  يلتزم منا بأن يتخلى عـن اجلديـة قـد تكـون جديتـهم مفرطـة فالنـاس          

تأخر شخص مـا    .. باالحباط والضيق بسبب كل شئ التأخر مدة مخس دقائق          
نظـرة  .. التوقـف لفتـرة يف زحـام املـرور          .. عن موعده معك ملدة مخس دقائق       

طهـي الطعـام   .. دفـع الفـواتري   .. شخص الينا او حديثه معنا بشكل غري الئـق        
ذلك يؤدي بنـا اىل     ان كل   .. ارتكاب خطأ غري مقصود وهلم جرا       .. بشكل زائد   

  .فقداننا لنظرتنا السليمة لالمور
  

ان اساس الشعور بالضيق يكمن يف عدم رغبتنا يف تقبل ان ختتلف احليـاة عمـا                 
نتوقعه فنحن نرغب ان متضي احلياة تبعـا ألسـلوب معـني ولكـن هـذا االسـلوب             

ان احلياة ببـساطة متـضي علـى سـجيتها ورمبـا كـان       .. املعني غري موجود اصال     
ل تعبري عن ذلك ما قالـه ينجـامني فـرانكلني ان منطورنـا احملـدود وامالنـا                  افض

وخماوفنا تصبح معايري قياسنا للحياة وعندما ال تتوافـق الظـروف مـع افكارنـا               
اننا نقضي حياتنـا يف انتظـار ان        .. تتحول هذه الظروف اىل صعوبات تواجهنا       

ب هلا ان تكون عليها     تكون االشياء واالشخاص واالحداث على احلالة اليت نرغ       
  .وعندما ال تكون كذلك فإننا نقاتل ونعاين

  
ان اول خطوة للخروج من حالة اجلدية املفرطة هـي االعتـراف بأنـك تواجـه                
مشكلة ويتحتم عليك ان ترغب يف التغيري ألن تصبح اكثر مسايرة لالمور جيـب            
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 ١٧١

قـة  ان ترى ان ضيقك هو من صنع يديك بدرجة كبرية وانـه يتكـون مـن الطري                
  .الين نظمت ا حياتك ومن االسلوب الذي يكون عليه رد فعلك جتاه احداثها

  
ــني مــستوى     ــني توقعاتــك وب واخلطــوة التاليــة تتمثــل يف ان تفهــم العالقــة ب
احباطك ففي كل مرة توقعت ان ميضي فيها شئ ما على حنو معني مث ال حيدث                 

ن توقعاتـك  ذلك تشعر بالضيق وتعـاين ومـن ناحيـة اخـرى فعنـدما تتخلـى عـ         
ان التمــسك .. وتتقبــل احليــاة علــى مــا هــي عليــه فإنــك تتحــرر مــن قيــودك  
  .بالتوقعات ميثل اجلدية والضيق اما التخلي عنها فيمثل االبتهاج

  
ومن التمارين اجليدة ان حتاول ان تقضي يوما واحدا دون وصفك ألي توقعـات      

 هذا النحو فلن تشعر ال تتوقع ان يتعامل الناس بود ألم ان مل يكونوا على        .. 
امــا ان كــانوا علــى هــذا النحــو فسنــشعر  .. عنــدها باالنــدهاش او االنزعــاج 

بالبهجة ال تتوقع ان خيلـو يومـك مـن املتاعـب وبـدال مـن ذلـك عنـدما تظهـر                   
وعنـدما تنظـر    .. املتاعب قـل لنفـسك حـسنا عقبـة اخـرى علـي ان اختطاهـا                 

دال من ان تقاتـل الـدنيا   ليومك على هذا النحو ستالحظ مدى مجال حياتك وب     
فسوف ترقص معها وعاجال جدا ومع التمرين سوف ختفف مـن جديـة حياتـك             

  .بأكملها وعندما تفعل ذلك تصبح احلياة على درجة اكرب من املتعة
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 ١٧٢

٨٤  
  ازرع نبتة

  

مـا الفائـدة الـيت    ..  يبدو هذا االقتراح للوهلـة االوىل سـطحيا وغريبـا     قد

  بتة؟ميكن ان تعود من زراعة ن
ان احد اهداف احلياة الروحية واحد متطلبات الطمأنينة والسكينة الداخليـة           
ان متنح الغري احلب دون قيد او شرط وتتمثل املـشكلة يف الـصعوبة البالغـة يف          
منح شخص حبـك اي شـخص كـان دون قيـد او شـرط فالـشخص الـذي حتبـه           

كـون وفـق   سيصدر عنه يف اية املطـاف قـول او فعـل خطـأ او يعجـز عـن ان ي            
توقعاتنا من ناحية ما ولـذا فإننـا نـشعر بالـضيق ونفـرض شـروطا وقيـودا يف                   

سوف امنحك حيب ولكن عليك ان تتغري جيـب ان تتـصرف باالسـلوب    .. حياتنا  
  .الذي يروق يل

  
ان بعض الناس حيبون حيوانام االليفة اكثر ممـا حيبـون مـن حـوهلم ولكـن                 

ة يف الـصعوبة فمـاذا حيـدث عنـدما      منح حبك حليوان اليف هو االخر امر غاي       
يوقظك كلبك يف منتصف الليل بنباحـه دون مـربر لـذلك او عنـدما يتـسبب يف                  
اتالف سجادتك املفضلة؟ هل يظل حبك له على نفس درجته السابقة؟ ان لدى             
اطفايل سنجابا ولقد وجدت صـعوبة بالغـة يف حبـه بعـد ان احـدث فتحـة يف                

  .بوابة مرتيل اخلشبية اجلميلة
  
ا النبات فيسهل ان حتبه وهو على احلالة اليت هو عليها ولذا فإن زراعة نبات       ام

  .متنحنا فرصة رائعة ألن نتمرن على منح احلب دون قيد او شرط
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 ١٧٣

  
ملاذا تدعو مجيع التعاليم الدينية دون استثناء اىل احلـب غـري املـشروط؟ ألن               

روط يـؤدي اىل    ان احلب غـري املـش     .. احلب له قدرات عظيمة على تغيري املرء        
  .خلق شعور بالطمأنينة يف كل من احملب وحبيبه

  
انتق احد انواع النبات نبات ظل او نبات عادي على ان تراه كل يوم متـرن علـى          

من االسهل ان تعتين بنبات  ( منح هذا النبات احلب والرعاية كما لو كان طفلك          
ض لـك جفـن ال      على االعتناء بطفلك فلن تقضي يف رعايته الليايل دون ان يغم          

حتدث اىل نباتك واخربه مبدى حبك سواء ازهر ام ) حفاظات وال عويل وبكاء    
ذبل سواء بقي اخضر يافعا ام يبس ومات عليك فقط ان حتبـه والحـظ مبـاذا                
تشعر عندما متنح هذا النبات حبك غري املشروط عندما تشعر ـذا النـوع مـن              

فـسيغمرك سـالم مجيـل متـرن      احلب لن تشعر ابدا بالضيق بالثورة او العجلـة          
  .على هذا النوع من احلب يف كل مرة ترى فيها نباتا على االقل مرة يوميا

  
وبعد فترة وجيزة سوف تـتمكن مـن توسـيع دائـرة حبـك وعطفـك اىل اشـياء                
اخرى خبالف النبات وعندما تالحظ احلالة الطيبة الـيت تكـون عليهـا عنـدما          

 احلب اىل من حولك مترن علـى اال    حتب فتنظر ان كان مبقدورك ان متنح نفس       
امنحهم احلب وهـم    .. حتتاج اىل ان يتغريوا او ان خيتلفوا حىت متنحهم حبك           

على نفس احلالة اليت هم عليها ان نباتك ميكن ان يكون معلما رائعا حىت يظهر         
  .لك قوة احلب
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 ١٧٤

٨٥  
  حول عالقاتك اىل مشكالتك

  

وتأيت السعادة احلقيقية عنـدما      العقبات واملشكالت جزءا من حياتنا       تشكل

تتخلص من مشكالتك ولكن عندما نغـري عالقاتنـا اىل مـشكالتنا عنـدما ننظـر                
اىل مشكالتنا على اـا مـصدر حمتمـل للـصحوة وفـرص للتمـرن علـى الـصرب                   

ورمبا تتمثل اكثر املبادئ االساسية للحياة الروحية يف ان مـشكالتنا           .. والتعلم  
  .درب فيها على االستمرار يف فتح قلوبناتعد افضل االشياء اليت نت

  
وبالتأكيد فإن بعـض املـشكالت حتتـاج اىل احلـل غـري ان الكـثري مـن املـشكالت                    
االخرى هي مشكالت صنعتها ايدينا نتيجـة حماولتنـا لتغـيري احليـاة عمـا هـي                 
عليه وتتحقق طمأنينة االنسان بتفهمه وتقبلـه لالمـور املتـضاربة احلتميـة يف              

.. المل والسعادة والنجاح والفشل واحلزن والفـرح واملـيالد واملـوت         احلياة مثل ا  
  .ان املشكالت ميكن ان تعلمنا ان نتحلى بالكياسة والتواضع والصرب

  
هناك بعض االقاويل توحي بأن الـصعوبات هلـا امهيـة كـبرية يف حيـاة النمـو                   

إن والسالم كما ان هناك اقاويل بأن احلياة عنـدما تكـون يـسرية دون صـعاب فـ      
وهذا ال يعين ان نسعى وراء املشكالت ولكـن سـوف   .. فرص النمو احلقيقي تقل   

اقترح انه اذا قضيت وقتا اقل يف اقصاء نفسك عن املشكالت وحماولة ختلـيص         
نفسك منها وقضيت وقتا اطول يف تقبل املشكلة على اا جزء طبيعـي وحتمـي               

ون متعـة اكثـر مـن       وهام للحياة فسوف تكتشف عـاجال ان احليـاة ميكـن ان تكـ             
  .كوا مشقة وتعد فلسفة التقبل هذه االساس لالنسجام مع جمريات االمور
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 ١٧٥

٨٦  
يف املرة القادمة عندما ختوض غمار اجلدال 

ن كان إ قبل ان تدافع عن موقفك حاول اوالُ
  مبقدورك ان ترى وجهة نظر الطرف االخر

  

ع شـخص مـا فإنـه       االمور املثرية لالهتمام ان تدرك انه عندما ختتلـف مـ           من

يكون على نفس الدرجة من التأكد من سالمة موقفه متاما كما هـو احلـال معنـا              
ان ذلك ميثل طريقة ذاتنا االنانية يف رفـضها        .. غري اننا دائما ننحاز اىل رأينا       

  .لتقبل اي شي جديد كما اا كذلك عادة خلق الكثري من التوتر غري الضروري
  

 فيهـا ان اجــرب اسـتراتيجية رؤيــة وجهـة نظــر    يف املـرة االوىل الـيت حاولــت  
الطرف االخر اكتشفت امرا يف منتهى الروعة مل يكن ذلـك مؤملـا ولقـد قـربين                 

  .كذلك من الشخص الذي كنت اختلف معه
  

هم السبب الرئيسي ) احملافظون(افترض ان احد اصدقائك قال لك الليرباليون      
 مهمـا كـان بـشكل تلقـائي         ملشكالتنا االجتماعية وبدال من الـدفاع عـن موقفـك         

فلتنظر إنّ مبقدورك ان تتعلم شيئا جديدا ولتخرب صديقك اخربين ملاذا تعتقد   
ان ذلـك صــحيح؟ وعليــك أال تقــول ذلـك ويف ذهنــك نوايــا خافيــة وراءه او يف   
حماولة لالستعداد للدفاع عن اثبات موقفك ولكن ببساطة بفرض تعلـم وجهـة      

 وال ان تظهـر لـه ان وجهـة نظـره     نظر اخـرى وال حتـاول ان تـصوب صـديقك          
خاطئة اترك الفرصة لصديقك كي يشعر بالرضا نتيجة كونه على حـق متـرن         
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 ١٧٦

وعلى نقيض االعتقاد السائد فإن هـذا املوقـف ال        .. على ان تكون مستمعا جيدا    
يضعف موقفك وكذلك ال يعين ان اميانك مبعتقـداتك لـيس راسـخا او اعترافـا        

ن ترى وجهة النظر االخرى انك تسعى اوال منك خبطئك انك حتاول ببساطة ا     
.. ألن تفهم ان اثبات موقفك الراسخ باستمرار يستهلك قدرا كبريا من الطاقـة          

ومن ناحية اخرى فإن السماح لشخص اخر بأن يكون علـى حـق يـستهلك قـدرا                 
اقل من الطاقة فإنه باعث عل النشاط بشكل كبري فعندما تفهم وجهات النظـر              

  تبدأ بعض االشياء اجلميلة يف احلدوثواملواقف االخرى 
  غالبا ما تتعلم شيئا جديدا وتوسع من آفاقك : اوال
عندما يدرك الـشخص الـذي تتحـدث اليـه بأنـك مـصغ لـه فإنـه سـوف                 : ثانيا

ان ذلـك   .. يقدرك وحيترمك اكثر مما لو اعتدت على مقاطعته لتقدمي موقفك           
لب االحيان ان كنـت ألـني يف   جيعله اكثر اصرار ومتسكا مبوقفه الدفاعي ويف اغ  

تعاملك فإن الشخص االخر سيكون هو االخر ألني وقد ال حيدث ذلـك مباشـرة               
اال انه سـيحدث مـع مـرور الوقـت وبـسعيك اىل الفهـم اوال فإنـك تـضع حبـك             
واحترامك للشخص الذي تتحدث اليه فـوق حاجتـك ألن تكـون حمقـا وتكـون                

ومـن املنـافع االسـتماع اىل    .. ط بذلك متارس شكال من اشكال احلب غري املشرو    
وجهة نظرك ويف حني ال يوجد ضمان بأنه سوف يستمع اليك فهناك شئ واحد         
مضمون اذا مل تستمع فإنه لن يستمع كذلك ان مبادأتك باالستماع سوف توقف             

  .بذلك دورة العناد بينكما
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 ١٧٧

٨٧  
  قم بإعادة حتديد االجناز اهلام

  

 مبا يعرف باالجنازات اننـا نقـضي حياتنـا يف         بعض االحيان جيرفك التيار    يف

حتقيق االجنازات وكسب املديح واالعتراف بفضلنا والسعي وراء تقبل االخرين          
  .لنا حىت اننا نفقد وعينا مبا هو هام فعال

  
لو سألت االنسان العادي كما فعلت انا يف كثري من االحيان ما هو االجناز اهلـام؟               

  :نحو التايلفسيكون الرد التقليدي على ال
حتقيق هدف بعيد املدى وكسب الكثري من املال والفوز يف مباراة واحلـصول علـى             
ترقية و ان تكون االفـضل وكـسب املـديح وهلـم جـرا يكـون التركيـز يف اغلـب                 
االحيان على اجلوانب اخلارجية للحياة اي االحداث اليت حتدث خارج حياتنـا            

ت فهي طريقـة ملعرفـة مـا حققنـاه          وبالتأكيد ليس هناك ما يعيب هذه االجنازا      
ولتحسني ظروفنا غري اا ال تعد اهم انواع االجنازات ان كان هدفك الرئيـسي              

قد يكون نشر صورتك يف احدى الصحف احمللية        .. حتقيق السعادة والطمأنينة    
امرا مجيال إن حتقق ولكنه ليس علـى نفـس امهيـة تعلـم ان تبقـى معتـدال يف                

كثري مـن النـاس سـوف يـشريون اىل صـورهم بالـصحيفة          وجه العداوة اال ان ال    
على اا اجناز هام اال ام لن ينظروا اىل االعتـدال يف وجهـة العـداوة علـى                  

  انه اجناز اصال فأين نضع اولوياتنا اذا؟
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 ١٧٨

ان كان حتقيـق الـسكينة واحملبـة مـن بـني اولوياتـك الرئيـسية فلمـا ال تعيـد                     
يات اليت تدعم وتقيس الصفات اليت مـن     حتديد اهم اجنازاتك على اا االولو     

  قبيل العطف والسعادة؟
  

انين انظر اىل اهم اجنازايت على اا نابعة من داخلي هـل كنـت عطوفـا علـى                  
نفسي وعلى االخرين؟ هل بالغـت يف الـرد علـى احـد مـا ام احتفظـت برباطـة          
جأشي؟ هل انا سعيد؟ هـل واصـلت التمـسك بالـشعور بالغـضب ام ختليـت عنـه         

عت حيايت؟ هل كنت مفرط العناد؟ هل اسامح الغري؟ ان هذه االسـئلة ومـا               وتاب
شاها تذكرين ان املقياس احلقيقي للنجاح ال ينبع ممـا نفعلـه بـل مـن هويتنـا          

وبـدال مـن ان ننـشغل فقـط باجنازاتنـا           .. وكمية احلب الـيت نكنـها يف قلوبنـا          
د حتديـد معـىن ان      اخلارجية حاول ان تركز على ماهو هام بالفعل وعندما تعي         

  .حتقق اجنازا مهما فإن ذلك يساعدك على املضي يف طريق حياتك
  

  نسخة اليكترونية معدة خصيصاً 
  

  من إعداد
Ahmad Gamall  
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 ١٧٩

٨٨  
استمع ملا متليه عليك مشاعرك فهي حتاول ان 

  توصل اليك شيئا
  

ريق حياتك وهذا  متتلك نظام ارشاد معصوم من اخلطأ كي تبحر به يف ط      انك

النظام والذي يتكون من مشاعرك فقـط يعرفـك اذا مـا احنرفـت عـن الطريـق              
واصــبحت يف طريقــك للتعاســة والــصدام مــع االخــرين او اذا كنــت متــضي يف  

ان مـشاعرك   .. طريقك الـصحيح متجهـا صـوب حتقيـق سـكينتك وطمأنينتـك              
 تنجـرف يف    وعنـدما ال  .. مقياس يعرفك باحلالة اليت عليها نفسك من الداخل         

تيار تفكريك آخذا االمور جبدية مفرطة فإن مشاعرك ستكون اجيابية بـشكل            
عام وسوف تؤكد على انك تستخدم تفكـريك خلدمـة صـاحلك وانـك ال حتتـاج              

  .ايل تعديل نفسك من الناحية العقلية
  

عندما تشعر بالغـضب   .. وعندما يكون ما تتعرض له يف احلياة امرا غري مرض           
لضيق والتوتر واالحباط وهلم جرا فـإن جهـاز انـذارك باملـشاعر             وبالنقمة وبا 

سوف يدق كناقوس اخلطر ليذكرك بأنك قد احنرفت عن الطريـق وان الوقـت               
قد حان للتخفيـف مـن افكـارك وبفقـدانك لنظرتـك الـسليمة لألمـور وكـذلك                  
يذكرك بأنك يف حاجة لتعديل نفسك من الناحية العقلية وبإمكانك النظر اىل          

 السلبية بنفس الطريقة اليت تنظر ـا اىل ضـوء اخلطـر يف تـابلوه               مشاعرك
سيارتك فعندما يأخذ يف الوميض فإنه يعلمك بأن الوقت قد حان للتخفيف عن             

  .نفسك
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 ١٨٠

وعلى نقيض االعتقـاد الـسائد فـإن املـشاعر الـسلبية ال حتتـاج اىل دراسـة او                   
دد هـذه املـشاعر     حتليل فعندما تفعل ذلك ينتهي بك االمر عـادة اىل زيـادة عـ             

  .السلبية اليت عليك التعامل معها
  

يف املرة القادمة اليت تشعر فيها حبالة سيئة عليك بدال من االنغمـاس يف شـلل            
التحليل والتساؤل عن سر احساسك ـذا الـشعور ان تنظـر بـدال مـن ذلـك ان                   

.. مبقدورك ان تستخدم مشاعرك إلرشادك صوب طريق العـودة اىل الـسكينة          
هر بعدم وجود املـشاعر الـسلبية ولكـن حـاول ان تـدرك ان الـسر وراء           ال تتظا 

شعورك باحلزن والغضب والتوتر او غري ذلك مما تنظـر اليـه جبديـة مفرطـة                
انك تشعر بالقلق بشأن صغائر االمور وبدال من التشمري عن سـاعديك ومقاتلـة        

ذكر ان استنشق بعض االنفاس العميقة مث استرخ وتـ .. احلياة عليك بالتراجع  
  .احلياة ليست حالة طوارئ ما مل حتوهلا اىل ذلك

  

  نسخة اليكترونية معدة خصيصاً 
  

  من إعداد
Ahmad Gamall  
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 ١٨١

  

٨٩  
اذا ألقى اليك شخص ما بالكرة فال يتحتم 

  عليك ان تلتقطها
  

 صديقي العزيز بنجامني شبلد هـذا الـدرس القـيم وعـادة مـا ينبـع                 علمين

القاء شخص .. خلي من القاء انفسنا يف غمار مشكالت شخص اخر   صراعنا الدا 
ما اليك بشئ يؤرقك وشعورك بوجوب حتملك هلذا الشئ واالسـتجابة لـه علـى          
سبيل املثال افترض انك مشغول جدا مث يتصل بـك احـد االصـدقاء وخيـربك            
بصوت حمموم ان امي تقودين اىل اجلنـون مـاذا علـي ان افعـل؟ فبـدال مـن ان                    

نا اسف جدا ولكن ليس لـدي مـا اقترحـه عليـك تلـتقط تلقائيـا الكـرة              تقول ا 
وحتاول حل املشكلة مث بعدها تشعر بالتوتر او النقمة ألنك تأخرت عن جدول       

ان من الـسهل ان تفقـد   .. اعمالك وان اجلميع يطلبون منك اسداءهم خدمة ما     
  .ياتكقدرتك على ادراك مشاركتك االرادية يف املآسي اليت متر ا يف ح

  
ان تذكر انه ال يتحتم عليك التقاط الكرة عندما يلقي اليك ا شخص ما يعد                
طريقة فعالة لتقليل التوتر يف حياتـك فعنـدما يتـصل بـك صـديقك عليـك ان           
تلقي بالكرة اي ترفض املشاركة ببساطة النه حياول اغراءك باالنغماس فيهـا            

فـإن صـديقك سـوف يتـصل     واذا مل تتعود على االخنراط يف مشكالت االخرين    
  .بشخص اخر لينظر ان كان سيقبل االنغماس يف مشكلته

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٨٢

وهذا ال يعين اال متسك مطلقا بالكرة بل يعين فقط ان يكون لك اخليار كمـا ال              
ان .. يعين كذلك اال تم بأصدقائك او انك ممـن حيجـم عـن مـساعدة الغـري             

تنا واننـا مـسئولون     نظرة اكثر سكينة للحياة تتطلب منا ان نعرف حـدود قـدرا           
عن اجلزء اخلاص بنا فقط والكثريون منا يقذف اليهم بالكرة مرات عديـدة يف            
اليوم يف العمل ومن اطفالنا واصدقائنا وجرياننا والباعة بل وحىت من الغرباء            
ولو اين التقطت الكرات اليت تقـذف يف نـاحييت فمـن املؤكـد ان افقـد صـوايب                   

ك ومفتاح االمر ان نـدرك عنـدما نلـتقط كـرة          واعتقد ان نفس االمر سيحدث ل     
اخرى وذلك حىت ال نشعر بأننا ضحية وحـىت ال نـشعر بالنقمـة او بغرقنـا يف           

  .حبر من املشاكل
  

ان امرا غاية يف البساطة من قبيل الرد على اهلاتف وانـت مـشغول جـدا حـىت        
تتكلم يعد شكال من اشـكال التقـاط الكـرة فـربدك علـى اهلـاتف تكـون بـذلك                

شارك بشكل ارادي يف حديث قـد ال يكـون لـديك الوقـت والطاقـة او احلالـة             ت
املزاجية املناسبة له يف الوقت احلاضر وعدم الرد ببساطة علـى اهلـاتف ميثـل         

وتنطبـق نفـس الفكـرة عنـدما يهينـك          .. اضطالعك باملـسئولية عـن سـكينتك        
نـك ان  شخص ما او ينتقدك عندما يوجه شخص ما اليك فكرة او تعليقـا بإمكا            

  .تسقطه ومتضي يف استكمال يومك
  

ان فكرة عـدم التقـاط الكـرة ـرد ان شـخص مـا القاهـا تعـد وسـيلة رائعـة                   
للتجربة وامتىن ان تقوم بتجربتها فقد جتد ان التقاطك للكرة قد يكـون اكثـر    

  .مما تعتقد
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٨٣

  

٩٠  
  ال مزيد من العروض العابرة

  

 حيايت وهـي تـذكار لطيـف بـأن           االسترياتيجية تبنيتها مؤخرا يف نظام     هذه

كل شئ اخلـري والـشر الـسعادة واالمل والقبـول والنفـور االجنـازات واالخطـاء             
وذياع الصيت واخلزي كلـها تـأيت وتـذهب لكـل شـئ بدايـة وايـة وهـذه هـي              

  .احلالة جلميع االمور
  

.. لقد انتهت كل جتربة خضت غمارها وكل فكرة جالت خباطرك بدأت وانتهت       
لـة مزاجيـة تعرضـت هلـا تبـدلت االن بغريهـا لقـد كنـت سـعيدا          كل شعور وحا  

وحزينا ومتضايقا وغاضبا وهيمانا يف احلب تشعر باخلزي والفخـر وغـري ذلـك             
من املشاعر اليت ميكن ان تصيب االنسان فأين ذهبـت مجيعـا؟ االجابـة هـي ال                  

ان .. احد يعرف بالضبط كـل مـا نعرفـه ان كـل شـئ يف ايـة االمـر سـيزول                      
  . هذه احلقيقة يف حياتك هو بداية الطريق صوب مغامرة حتريريةادخال

  
اننا نصاب خبيبة االمل بطـريقتني فعنـدما تغمرنـا الـسعادة نرغـب عنـدها ان              
تبقى معنا لألبد وهو ما ال حيدث ابدا او عندما نتعرض لـألمل فإننـا نرغـب يف            

ة للكفـاح  ان يذهب عنا فورا وعادة ما ال حيدث ذلـك ان التعاسـة تـأيت كنتيجـ               
  .ضد االنسياب الطبيعي للتجارب اليت يتعرض هلا االنسان

  
ان من املفيد جدا ان نعرف ان احلياة هي عبارة عـن سلـسلة مـن االشـياء الـيت                
يقع احداها تلو االخرى حلظة حاضرة تتبعها حلظـة حاضـرة اخـرى فعنـدما               
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 ١٨٤

ة الـيت   حيدث شئ يسعدنا فلتعلم انه حني يكون من اجلميل االسـتمتاع بالـسعاد            
يضيفها علينا فإنه سيستبدل يف اية املطاف بشئ غريه حلظة من نوع خمتلـف              
ان كان ذلك مقبوال لك فستشعر بالسكينة حىت عندما تتغري اللحظة وان كنـت              

ان وضـع  .. تتعرض لنوع ما من االمل واحلزن فلتعلم ان ذلـك ايـضا سـوف ميـر          
 للحفـاظ علـى منظـورك       هذا الوعي نصب عينيك باستمرار يعـد وسـيلة رائعـة          

السليم لألمور حىت يف وجهة العداوة ولـيس ذلـك بـاالمر اليـسري علـى الـدوام                  
  .ولكنه عادة ما يعود عليك بالنفع

  
  
  
  
  

  نسخة اليكترونية معدة خصيصاً 
  

  من إعداد
Ahmad Gamall  
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٩١  
  اغمر حياتك باحلب

  

ته باحلب وألجل حتقق ذلك فـإن  اعلم اي انسان ال يرغب يف ان يغمر حيا  ال  

اجلهد جيب ان يبذل اوال يف داخلنا فبدال من انتظار الغري كي يقـدم لنـا احلـب         
الذي نرغبه فيجب ان نكون صورة ومصدرا مشعا للحـب فيجـب ان منـنح احلـب               

  .والعطف حىت نكون قدوة حيتذى ا االخرون
  

 ذلـك بالفعـل   ولقد قيل بأن اقصر خط بني نقطتني هو خـط مـستقيم وينطبـق         
ان نقطـة البدايـة او االسـاس للحيـاة الـيت      .. على احلياة اليت يغمرها احلـب    

ميلؤها احلب تتمثل يف الرغبة وااللتزام بأن تكون مصدرا للحب وسوف تقودنـا             
مواقفنا واختياراتنا وافعالنـا اخلـرية واسـتعدادنا ألن نكـون البـادين بـاملعروف        

  .صوب هذا اهلدف
  

 اليت تشعر فيها باالحبـاط نتيجـة نقـص احلـب يف حياتـك او       يف املرة القادمة  
نقصه يف العامل فحاول هذه التجربـة انـس العـامل والغـري للحظـة وبعـد ذلـك                 
عليك ان متعن النظر يف قلبك هل ميكنـك ان تـصبح مـصدرا اكـرب للحـب؟ هـل                    
ميكن ان تساورك افكار حب جتاه نفسك وجتاه االخـرين؟ هـل ميكـن ان توسـع             

ار احلب هذه لتشمل بقية العـامل حـىت ألولئـك ممـن تـشعر اـم ال                  دائرة افك 
  يستحقوه؟
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 ١٨٦

وبفتح قلبك امام زيادة مقدار ما يكنه من حب وجعل نفسك مصدرا للحب بـدال               
من احلصول على احلب كأولوية زئيسية سـتكون بـذلك تتخـذ خطـوة هامـة يف           

 يف  طريق احلصول على احلب الـذي ترغبـه كمـا ستكتـشف كـذلك امـرا غايـة                 
الروعة فكلما زاد تركيزك على كونك شخـصا حمبـا بدرجـة اكـرب وهـو الـشئ                  
الذي ال ميكن ان تسيطر عليه وتركيز اقل على على ان حيبك االخرون وهو ما               
ال تستطيع التحكم فيـه فـستجد ان هنـاك قـدرا هـائال مـن احلـب يف حياتـك                      

  .احلب جيلب احلب.. وعاجال سوف تكتشف احد اكرب اسرار احلياة 
  
  
  
  

  نسخة اليكترونية معدة خصيصاً 
  

  من إعداد
Ahmad Gamall  

  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٨٧

  

٩٢  
  تعرف على قوة افكارك

  

 كنت ستصبح مدركا لواحدة فقط من آليـات العقـل فـإن اهـم مـا ميكـن ان               ان

تعرفه من هذه اآلليات يتمثل يف العالقة بـني تفكـريك والطريقـة الـيت تـشعر        
  .ا
  

ك انك تفكر بشكل دائم وال تنخدع باالعتقاد بأن تـدرك هـذه             من املهم ان تدر   
احلقيقة بالفعل فكر لدقيقة يف تنفسك حىت هذه اللحظة اليت تقرأ فيها هـذه     
اجلملة تكون قد اغفلت حقيقـة قيامـك بـذلك وحقيقـة االمـر مـا مل يتوقـف                  

  .تنفسك فإنك ببساطة تنسى انه حيدث
  

قـوم بـه طـوال الوقـت يـسهل عليـك            ان التفكري يعمل بنفس الطريقة فألنـك ت       
نسيان قيامك به ويصبح من االمور اليت ال تراها ومع ذلك وعلى عكس التنفس              
فإن نسيان انك تفكر قد يسبب لـك بعـض املـشكالت اخلطـرية يف حياتـك مثـل                   
التعاسة والغـضب والـصراع الـداخلي والتـوتر والـسبب وراء ذلـك يكمـن يف ان            

  .ورة شعور هناك عالقة تالزم بينهماتفكريك سيعود ادراجه اليك يف ص
  

حسنا واالن .. حاول ان تشعر بالغضب اوال دون ان تساورك اوال افكار غاضبة         
جرب الـشعور بـالتوتر دون ان تـساورك افكـار باعثـة علـى التـوتر او الـشعور                    
باحلزن دون افكار باعثة عليه او الغرية دون مشاعر باعثـة عليهـا ان ذلـك لـن                  
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 ١٨٨

و امر مستحيل وحقيقة االمر هي كي تتعرض لشعور ما جيب          يكون مبقدورك فه  
  . اوال ان تساورك افكار تؤدي اىل هذا الشعور

  
ان التعاسة مل ولن ينبغي هلـا ان توجـد نفـسها بنفـسها فالتعاسـة هـي الـشعور                   
الذي يصاحب االفكار السلبية عن حياتك ويف غياب هذا التفكري فـإن التعاسـة              

اذن فال شـئ يـؤدي اىل اجيـاد      .. ان يكتب هلا الوجود     والغرية والتوتر ال ميكن     
مشاعرك السلبية سوى افكارك انت يف املرة القادمة الـيت تـشعر فيهـا بالـضيق       
الحظ ما يساورك من افكار سـتكون افكـارا سـلبية وذكـر نفـسك بـأن تفكـريك                   

ان هـذا االدراك سـيكون اخلطـوة االوىل لوضـعك     .. وليس حياتك هو الـسليب    
على طريق السعادة ان ذلـك يتطلـب التمـرن عليـه ولكـن ميكنـك ان            مرة ثانية   

تصل اىل النقطة اليت تتخلص فيها من التفكري الـسليب بـنفس الطريقـة الـيت       
  .تتخلص ا من الذباب يف نزهة خلوية حيث شهم وتستكمل نزهتك

  
  

  نسخة اليكترونية معدة خصيصاً 
  

  من إعداد
Ahmad Gamall  
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 ١٨٩

  

٩٣  
  ختل عن فكرة ان احلصول على االكثر افضل

  

 نعيش يف اكثر احلضارات اليت شهدها العامل غنا وتـشري التقـديرات انـه               اننا

على الرغم من ان ستة باملائة فقط من سـكان العـامل يعيـشون يف امريكـا فإننـا            
نستهلك نصف موارد العامل الطبيعية ويبدو يل انه ان كان مبـدأ االكثـر افـضل             

 فإننا بذلك نعيش يف اسعد واكثر احلضارات رضـاء علـى مـر العـصور اال      بالفعل
ان ذلــك غــري صــحيح وال حــىت قريــب منــه ويف الواقــع فإننــا نعــيش يف اكثــر  

  .احلضارات سخطا على مدار التاريخ
  

ليس احلصول على الكثري من االشياء امرا غري مستحب او خطأ او مضرا يف حد     
علـى املزيـد واملزيـد ال ميكـن اشـباعها وكلمـا       ذاته بل إن الرغبـة يف احلـصول         

أبقيت على شعورك بـأن املزيـد افـضل فلـن تـشعر بالرضـا مطلقـا فبمجـرد ان                    
حنصل على شئ ما او حنقق شئ ما فإننا مباشرة ننتقـل اىل االمـر الـذي يليـه                   
ويؤدي ذلك اىل القضاء على تقديرنا للحياة وللعديد من النعم اليت حبانـا ـا     

يل املثال اعرف رجال قـام بـشراء مـرتل مجيـل يف منطقـة مجيلـة          اهللا على سب  
وقد كان هذا الرجل سعيدا حىت انتقل ايل البيت اجلديد حيث اختفت عندئـذ    
فرحة شراء البيت اجلديد حيث بدأ الرجل على الفور يـتمىن لـو اشـترى بيتـا      
اكرب وامجل فلم يـسمح لـه اعتقـاده بـأن االكثـر افـضل مـن االسـتمتاع ببيتـه                

جلديد ولو حىت ليوم واحد ولـسوء احلـظ مل يكـن وحـده يف ذلـك فبـدرجات                ا
متفاوتة نشبه مجيعا هذا الرجل ولقد وصل احلـد اىل نقطـة الـيت سـئل فيهـا        

 مـن قبـل احـد    ١٩٨٩الداالى المـا بعـد ان فـاز جبـائزة نوبـل للـسالم يف عـام              
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جديـدة او  الصحفيني ماذا بعد ذلك؟ يبدو انه مهما فعلنا شراء مرتل او سـيارة      
تناول وجبة او العثور على شئ او شراء بعـض املالبـس او حـىت الفـوز بوسـام                   

  .رفيع فإن ذلك كله ال يكفي مطلقا
  

واحليلة يف ختطي هذا امليل تكمن يف ان تقنع نفسك ان االكثر ليس افـضل وان                
املشكلة ال تكمن يف ما ال متلك ولكن يف توقعاتك للحصول على املزيد ان تود ان                

ن راضيا ال يعين انه ال ميكنك وال ينبغي ابـدا ان ترغـب يف احلـصول علـى          تكو
اكثر مما متلك حاليا بل يف االعتقاد بأن سعادتك ليست متوقفة علـى احلـصول              
عليه وميكنك ان تشعر بالسعادة مبـا متلـك بـأن يـصبح تركيـزك موجهـا جتـاه              

حلـصول عليـه   اللحظة احلاضرة وليس باإلفراط يف التركيز على ما ترغب يف ا   
فمع انشغال عقلك بأفكار ما قد جيعـل حياتـك افـضل ذكـر نفـسك برفـق انـك             
حىت لو حصلت على ما تظن انك تريد فلن يزيد رضـاك قـدر امنلـة ألن نفـس                 
احلالة النفسية اليت ترغب يف احلصول علـى املزيـد يف الوقـت احلاضـر سـوف                 

  .ترغب يف احلصول على املزيد يف املستقبل
  

يدا لالشـياء الـيت حبـاك اهللا ـا بالفعـل انظـر حلياتـك مـن                ضع تقديرا جد  
منظور جديد كما لو كنت تنظر اليها للمـرة االوىل ومـع وضـعك هلـذا االدراك                
اجلديد ستجد انه عندما متتلك شيئا او حتقق اجنـازا جديـدا يف حياتـك فـإن                 

  .مستوى تقديرك سوف يزداد
  

 مـا متلـك فعـال ومـا ترغـب يف      ومن املقاييس املمتازة للسعادة حساب الفرق بـني      
امتالكه فقد تقضي معظم حياتك وانت ترغب يف احلـصول علـى املزيـد سـاعيا             
دائما وراء السعادة او مبقدورك ان تقرر عن وعي انك ترغب يف احلـصول علـى    

  .اشياء اقل ان االسترياتيجية االخرية اسهل واكثر اشباعا اىل ابعد احلدود
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شترينا سيارة او تناولنا وجبة او وجدنا شـريكا لنـا او     يبدو اننا مهما فعلنا او ا     
اشترينا بعض املالبس او حىت ان كسبنا منصبا شرفيا يبدو اننا ال نكتفي ابـدا               

واحلقيقة كي نتغلب على هذه العادة هي ان تقنع نفسك ان الكثري من اي شئ          .. 
 انك عندما ليس افضل وان املشكلة ليست فيما ال منلكه ولكنها يف الشوق للمزيد          

تتعلم الرضا والقناعة فهذا ال يعين انك ال تستطيع او انك ال تريـد او انـك ال        
جيب عليك ان ترغب يف املزيد ولكن هذا يعين فقط ان سعادتك ليست متوقفـة       
على هذا املزيد وميكنك ان تصبح سعيدا مبا متلك بأن تعيش حلظتـك وبتركيـز              

عليك االفكار اليت قد جتعـل حياتـك   اهتمامك اكثر على ما متلك وعندما تطرأ     
افضل هنا ذكر نفسك انك حىت لو حصلت على ما تعتقد انك حباجة اليه فإنك       
لن تشبع ابدا ألن نفس القاعدة ستنطبق عليك وهي من يريد اكثـر االن سـوف            

  .يريد اكثر بعد ذلك
  

اعد تقدير النعم احلالية اليت تنعم ا انظر اىل حياتك جمددا كما لـو كنـت                
تفعل للمرة االوىل وعندما ينمو لديك هذا الوعي فإنك ستجد انه بينما تدخل     
هذه املمتلكات اجلديدة او النجاحات اىل حياتك فـإن مـستوى تقـديرك سـوف               

وهناك مقيـاس جيـد للـسعادة وهـو الفـرق بـني مـا متلـك ومـا تريـد                .. يرتفع  
لـسعي اىل  فيمكنك ان تقضي عمرك وانت ترغب يف االستزادة وال تتوقف عن ا  

االختيـار  .. السعادة وميكنك ان تقرر ببـساطة وبكـل وعـي انـك تريـد االقـل                 
  .االخري بال شك اسهل واكثر احتماال يف السعادة
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 ١٩٢

  

٩٤  
  دائما اسأل نفسك ماهي األمور اهلامة حقا؟

  

 من السهل ان حيار االنسان ويرتبك وسـط الزحـام واملـسئوليات واهـداف               انه

االنسان مييل اىل نسيان او تأجيل اهم االمور اليت احبـها           احلياة وعندما يتعب    
ولقد وجدت انه من املفيد يف هـذا الـصدد ان اسـأل نفـسي دومـا مـاهي االمـور                     

  اهلامة حقا؟
  

انين اقضي بضع ثوان اسأل نفسي كـل صـباح هـذا الـسؤال كجـزء مـن النظـام            
 علـى القيـام     اليومي يل فإنين عندما اذكر نفسي باالمور اهلامة فهذا يـساعدين          

بأولويايت وذلك يذكرين ايضا انين رغم تعدد مسئوليايت حر يف ان اختار اهـم              
االشياء يف حيايت وان اوجه اليها معظم طاقيت فقد اتفـرغ لـزوجيت واطفـايل           

  .اخل.. او اتفرغ للكتابة او ممارسة التأمل الداخلي 
  

 وجـدت هـذه   وبصرف النظر عن انين ابدو كما لو كنت ابـسط االمـور اال انـين       
الطريقة مفيدة جدا لكي اكون على احلياد وعنـدما اقـضي عـدة دقـائق اذكـر                 
نفسي باالمور اهلامـة فـإنين اجـد نفـسي اكثـر تركيـزا علـى حلظـيت احلاليـة                    
وبسرعة ادرك انين ال يهمـين كـثريا ان اكـون حمقـا علـى طـول اخلـط وعلـى                      

 فـإين وبـسرعة   العكس من ذلك فعندما انسى ان اذكر نفسي مبـا هـو مهـم حقـا          
انسى اولويايت وانشغل مرة اخرى يف شؤوين اخلاصة اغلق الباب واعمل لوقـت             
متأخر وافقد صربي وانسى التمرين وافعل اشياء اخرى ال تتفق مع اهـدايف يف              

  .احلياة
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 ١٩٣

  
انك اذا اعتدت على ان تقضي دقيقة تراجع فيها نفسك وتسأل مـا هـي االمـور              

تياراتك تتناىف مع اهدافك يف احليـاة وهـذه    اهلامة فإنك ستجد ان بعضا من اخ      
الطريقة تساعدك على توفيق سلوكياتك مع اهدافك وحتثك على اختاذ املزيد            

  .من القرارات الواعية الصحيحة
  
  
  
  

  نسخة اليكترونية معدة خصيصاً 
  

  من إعداد
Ahmad Gamall  
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 ١٩٤

  

٩٥  
  ثق حبدسك

  

نت اعرف ان هـذا سـيحدث؟ كـم مـرة عرفـت              مرة قلت لنفسك فيها اين ك      كم

  باحلدس شيئا ما ولكنك فكرت فيه بدون اعتباره حدسا؟
ان ثقتك يف حدسك يعين استماعك وتصديقك لصوتك الداخلي الذي يعرف ما            
انت يف حاجة لفعله وما التصرفات اليت جيب عليك اختاذها او ماهي الـتغريات              

معون حلدسـهم خوفـا مـن اننـا ال     اليت ستجري على حياتك وكثريون منا ال يست      
نستطيع ان نعرف شيئا بدون متحيصه او خوفا من ان تكون االجابات املنطقيـة              
واضحة جدا ونقول ألنفسنا ال ميكن ان يكون هذا صحيحا او ال ميكن ان نفعـل                
هذا ومبجرد ان نسمح لعقلنا ان يقتحم املوقف فإننا نفكر يف انفسنا بعيـدا عـن                

  .دود تفكرينا فتصبح هذه احلدود هي اخر حدود تفكريناعقولنا مث نطالب حب
  

اذا كنت تستطيع ان تتغلب على خماوفـك مـن ان يعطيـك حدسـك اجابـة غـري            
صحيحة واذا استطعت ان تتعلم كيف تثق يف حدسك فإن حياتك سـوف تـصبح         

ان تـصديقك حلدسـك كإزالـة احلـواجز بينـك وبـني املتعـة               .. مغامرة خيالية   
  .ريق لتفتح عينيك وقلبك ألعظم مصادر احلكمة لديكواحلكمة اا الط

  
اذا مل تكن معتادا على تـصديق حدسـك ابـدأ بتخـصيص وقـت قـصري لتـصفي            

جتاهل اي افكار معتادة تدخل عقلك وانتبه فقط اىل االفكار     .. عقلك وتستمع   
اهلادئة اليت تطفو على السطح اذا وجدت هذه االفكار اجليدة الغريبـة تظهـر              

جلها مث اختــذ اجــراء فمــثال اذا اردت ان تكتــب رســالة او تتــصل يف عقلــك ســ
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 ١٩٥

هاتفيا بشخص حتبه قم ذا وال تتردد فـإذا قـال لـك حدسـك ان تتحمـل او            
تؤجل ذلك فحـاول ان جتعـل هـذا حيـدث بـسرعة واذا تـذكرت عـادة حتتـاج                    
الهتمام منك فوجه اليها اهتمامك وستجد انه عنـدما يعطيـك حدسـك رسـائل               

ابـدأ االن  .. رف منك فسوف تفوز دائما خبربة اجيابيـة مفيـدة    وترد انت بتص  
  .بالثقة يف حدسك وسوف ترى عاملا خمتلفا يف حياتك

  
  
  

  نسخة اليكترونية معدة خصيصاً 
  

  من إعداد
Ahmad Gamall  
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 ١٩٦

٩٦  
  كن مستقبال للوضع الكائن فعال

  

على ان يكون للحياة شكل اخـر   تقبل الوضع الكائن فعال بدال من االصرار      ان

يعترب من املبادئ االساسية لعديد من الفلـسفات وهـذه الفكـرة مهمـة جـدا ألن        
معظم صراعاتنا الداخلية تنتج من رغباتنـا يف الـتحكم يف احليـاة او االصـرار         
على ان تكون خمتلفة عما هي عليه فعال ولكن احليـاة ال تكـون دائمـا بالـشكل                  

 دائما كما نراها فعال وكلما استسلمنا حلقيقـة اللحظـة     الذي نريده حنن ولكنها   
  .الراهنة ورضينا ا كلما نعمنا براحة البال

  
وعندما تطرأ علينا افكار لشكل احلياة اليت نريدها فإن هـذه االفكـار تتعـارض          
مع فرص استمتاعنا او تعلمنا من اللحظة اليت نعيشها وهذا مينعنا من احتـرام              

  .والذي قد يكون فرصة لنا لبدء صحوة قويةاملوقف الذي منر به 
  

وبدال من االستياء من شكوى طفلـك او مـن عـدم استحـسان زوجتـك حـاول ان                
تفتح قلبك وتتقبل املوقف كما هو ال تستاء مـن اـم ال يتـصرفون بالطريقـة                 
اليت تريدهم انت ان يتصرفوا ا او لو ان هناك مشروعا كنت تعمـل فيـه ومت            

الزام ولكــن حـاول ان تقــول لنفـسك آه مرفــوض املــرة   رفـضه فــال تـشعر بــا  
القادمة سوف انال االستحسان مث خذ نفسا عميقـا وتقبـل االمـر بـصدر رحـب          
وذه الطريقة فأنت تفتح قلبك ليس ألنك تدعي استمتاعك بالشكوى او عـدم       
االستحسان او الفشل ولكن لتغري هذه االمور لصاحلك ولتجعل االمور تسري على          

واذا تعلمـت ان    .. م بالرغم من ان احلياة ال تسري كمـا انـت ختطـط هلـا                ما يرا 
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 ١٩٧

تفتح قلبك يف وسط املشكالت اليومية فسوف جتد ان االشياء اليت طاملا سـببت              
لك الضيق لن تصبح ذات امهية كبرية وسوف تتعمق نظرتـك لالشـياء وعنـدما           

 لعبـة تـنس   تتفاعل مع املشكالت اليت تواجهك فإن احلياة ستصبح صراعا مثـل    
الطاولة انت فيها مبثابة الكرة اليت يتقاذفها الالعبون ولكنك عنـدما تستـسلم             
للحظــة الــيت تعيــشها وتتقبــل مــا جيــري هنــا فــسوف ينتابــك شــعور الراحــة 

جــرب هــذه الطريقــة مــع بعــض مــن التحــديات البــسيطة الــيت  .. الداخليــة 
..  امـور اكـرب      تواجهك وبالتدريج سوف تستطيع ان تطبق نفس هذا الكالم مـع          

  .حقا اا طريقة فعالة للحياة
  
  
  
  

  نسخة اليكترونية معدة خصيصاً 
  

  من إعداد
Ahmad Gamall  
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 ١٩٨

٩٧  
  اهتم بشؤونك فقط

  

 الصعب جدا ان ختلق جوا من السكينة واهلدوء عندما تتعامل مع ميولـك              من

بات احليــاة الذهنيـة وامـورك ومـشكالتك احلياتيـة وعاداتـك وعوائـق وصـعو       
ولكنك عندما تشعر انك جمرب على التعامـل مـع مـشكالت االخـرين هنـا يكـون                

  .هدفك يف ان تنعم بالسالم مستحيال متاما
  

كم مرة جتد نفسك تقول انك مـا كنـت تفعـل هـذا لـو كنـت مكاـا او انـك ال                        
تصدق انه فعل هذا او فيما هو يفكر؟ كـم مـرة اصـابك االحبـاط والـضيق او                   

ياء ليس فقط يصعب عليك بذل املساعدة فيهـا بـل اـا ليـست مـن       انشغلت بأش 
  .اختصاصك متاما

  
ليست هذه وصفة لكي تتجنب مساعدة الناس ولكنها حماولة لتعريفك بالوقـت            

لقـد  .. الذي عليك ان تساعد به شخصا ومىت يتوجب عليك ان تتركـه وشـأنه             
شكلة دون ان اعتدت ان اكون من هؤالء الـذين يقفـزون وحيـاولون حـل ايـة مـ           

يطلب احد مين ذلك ولكن جهودي مل تكن تفـشل فقـط بـل مل أنـل تقـدير اي                    
احد واحيانا كنت اتعرض لإلهانة ومنـذ ان ختلـصت مـن عـادة التـدخل يف اي            
شئ اصبحت حيايت اسهل واالن ألنين ال اتدخل عندما ال يطلب مين ذلك فإين           

  .تاج ايل شخص اخراكون على استعداد للعون عندما يطلب مين او عندما حي
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 ١٩٩

ان االهتمام بـشؤونك اخلاصـة يعـين جتنـب االغـراء وحماولـة حـل مـشكالت              
االخرين دون طلب منهم ويشمل ايضا عدم التنصت على االخـرين وعـدم نـشر               
االشاعات او التحدث عن الناس من خلف ظهورهم او حتليل او حماولة تـصوير      

عل معظمنـا يركـزون علـى    ان االسباب الرئيسية اليت جت   .. شخصيات االخرين   
نقائض اومشكالت االخرين هو اننا ال حنب ان ننظر اىل نقائـضنا او مـشكالتنا     
فعندما جتد نفسك مندجما فيمـا ال تريـد ان تنـدمج فيـه فقـط قـدم لنفـسك                    
التهنئة لتواضعك وحكمتك واخلع نفسك من هذا وذا سوف حتـرر كمـا هـائال       

  .صلة حقيقة بك او ما حتتاجه فعالمن الطاقة وتوفره للتركيز على ماله 
  
  

  نسخة اليكترونية معدة خصيصاً 
  

  من إعداد
Ahmad Gamall  
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 ٢٠٠

  

٩٨  
  احبث عن االمور اخلارقة وسط االمور العادية

  

 مسعت قصة عن عاملني التقى ما صـحفي سـأل الـصحفي اوهلمـا مـاذا                 لقد

 بنـاء يقـضي يومـه ويـضيع وقتـه          تفعل؟ فكانت اجابته انه يشكو من انه عامل       
واضعا طوبة فوق اخرى وسأل الـصحفي ثانيهمـا نفـس الـسؤال ولكـن اجابتـه                 
كانت خمتلفة متاما فقال انين من اسعد النـاس حظـا انـين سأصـبح جـزءا مـن              

لقـد  .. حتف بناء مجيلة انين اساعد يف حتويل قطع الطوب اىل حتـف رائعـة           
نـرى يف احليـاة مـا نريـد ان نـراه فـإذا       كان كالمها على حق واحلقيقة هي اننا      

حبثت عن الدمامة فسوف جتد الكثري منـها واذا كنـت تريـد ان جتـد اخلطـأ يف       
االخـرين او يف مهنتـك او يف العــامل بـشكل عـام فــسوف جتـده بالتاكيـد ولكــن       
العكس صحيح ايضا فإذا حبثت عن االمور اخلارقة بني االمور الطبيعية فسوف            

 على ذلـك فهـذا البنـاء يـرى املبـاين مـن خـالل قطـع               تستطيع ان تدرب نفسك   
الطوب والسؤال هنا هـل تـستطيع انـت ان تفعـل ذلـك؟ هـل تـستطيع ان تـرى                     
التــزامن غــري الطبيعــي املوجــود يف عاملنــا؟ الكمــال يف حركــة الكــون او مجــال 
الطبيعــة او معجــزة احليــاة البــشرية؟ بالنــسبة يل اــا مــسألة نيــة وقــصد  

ارقــة ضــع نيتــك يف هــذه احلقيقــة وســوف تأخــذ االشــياء فاحليــاة مثينــة وخ
  .الصغرية لديك معىن جديدا
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 ٢٠١

  

٩٩  
  اعمل جدوال زمنيا العمالك اخلاصة

  

 مبدأ عام يف جمـال التخطـيط املـايل يقـول مـن الـضروري ان تـدفع                    يوجد

لنفسك قبل ان تدفع الفواتري االخرى اي من الضروري ان تعتـرب نفـسك دائنـا        
ة هو انك اذا ادخرت النقود ايل ان تـدفع الخـر فلـن يتبقـى            ومربر هذه احلكم  

شئ لك يف النهاية والنتيجة انك سـوف تؤجـل خطـة مـدخراتك اىل ان جتـد                   
نفسك عـاجزا عـن فعـل شـئ ولكـن ومـن العجيـب انـك اذا دفعـت لنفـسك اوال             

  .فبطريقة او بأخرى سوف جتد ان هناك ماال كافيا لكي تدفع لالخرين ايضا
  

حتتاج لتطبيقه يف برناجمـك يف متريناتـك اخلاصـة فـاذا انتظـرت             وهذا املبدأ   
حىت تنتهي كل مهامك ومسئولياتك قبل ان تبدأ يف متريناتك فإنك لـن تتمـرن             

  .ابدا وهذا مؤكد
  

ولقد وجدت ان حتديد وقت حمدد كل يوم كميعاد ثابت هو الطريقة الوحيـدة             
سـتيقاظ مبكـرا   لكي تـضمن ان جتـد بعـض الوقـت لتمريناتـك رمبـا تعتـاد اال            

وحتــدد ســاعة واحــدة حتصــصها للقــراءة والــصالة والتأمــل واليوجــا او اي    
اما كيف تستخدم الوقت فهذا امر متروك لـك الـشئ   .. مترينات اخرى تريدها   

  .املهم ان تضع جدوال وان تواظب عليه
  

كان عندي مريضة يف العيادة كانت قد استأجرت جليسة اطفال لكي تتأكد اا             
يها وقت لكي تقوم بكل االشياء اليت تـشعر اـا حباجـة اليهـا واالن      سيكون لد 
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 ٢٠٢

وبعد مرور اكثر من عام فقد امثرت جهودها كـثريا فهـي االن سـعيدة بـشكل مل                  
تكن عليه من قبـل وقـد اخـربتين اـا االن لـديها وقـت ومل تكـن تتخيـل ان                      

لتمـارين  استئجار جليسة اطفال يضمن هلا توفريه واالن وبعد ان مارسـت هـذه ا   
فهي ال تتخيـل اـا ميكـن اال تؤديهـا فـإذا عزمـت فإنـك سـتجد الوقـت الـذي            

  .تريده
  
  

  نسخة اليكترونية معدة خصيصاً 
  

  من إعداد
Ahmad Gamall  
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 ٢٠٣

١٠٠  
  اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا
  واعمل آلخرتك كأنك متوت غدا

  

 مخس سـنوات ام اليـوم؟        ستموت؟ خالل مخيسن سنة عشرين عشرة ام       مىت

عندما سألت هذا السؤال اخر مرة مل جيـبين احـد وانـا دومـا اتـساءل عنـدما                
استمع اىل االخبار هل الشخص الذي مات يف احلادثة يف طريقه اىل مرتله من          
عمله تذكر ان خيرب افراد اسرته كم هو حيبهم؟ هل عاش حيـاة سـعيدة؟ هـل     

الوحيد هو انه ال يزال يف جعبته اشياء        هو احب جيدا؟ رمبا يكون الشئ املؤكد        
  .مل يفعلها بعد

  
واحلقيقة هي انه ال احد منا لديه فكرة عن املدة اليت سيعيشها ولالسف فنحن          
نتصرف كما لو كنا سنحيا لالبد فنحن نؤجل االشياء الـيت نعلـم اننـا حنتاجهـا       

صـدقاء  مثل اخبار الناس اننا حنبهم او قضاء بعض الوقت منفردين وزيارة اال           
والترته واجلري يف ماراثون وكتابة خطاب ودي والذهاب ايل الصيد مع ابنائنـا          

اخل ونأيت مبـربرات مزخرفـة   .. والتأمل الروحي ونكون مستمعني جيدين لغرينا   
ومعقدة نربر ا تصرفاتنا ونقضي معظم اوقاتنا وطاقتنا يف اشياء ليست مهمة         

  .تصبح حدودنا الفعليةاننا نطلب حدودنا وهذه .. على االطالق 
  

لقد شعرت انه من املالئم ان اختم هذا الكتاب باقتراح لـك وهـو ان تعـيش كـل       
انين حني اقترح هذا االقتـراح ألعطيـك   .. يوم كما لو كان اخر يوم يف حياتك   

وصفة ليس لكي تصبح مهمال او لكي تترك مسئولياتك ولكن ألذكـرك بالقيمـة     
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 احد اصدقائي ذات مرة ان احلياة اهم كـثريا     العظيمة هلذه احلياة لقد قال يل     
من ان تأخذها دائما جبدية زائدة عن احلد وبعد عشر سنوات ادركت انـه كـان      

آمل ان يكون هذا الكتـاب عونـا لـك دائمـا مـن فـضلك ال تـنس املبـدأ                     .. حمقا  
االساسي لكل املبادئ الواردة يف هذا الكتـاب وهـو ال تعـرق ولـو قطـرة واحـدة              

  )امتىن ان تكون خبري  ( هذا الكتاب بقويل بكل اخالصوسوف اي 
  
  

  نسخة اليكترونية معدة خصيصاً 
  

  من إعداد
Ahmad Gamall  
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