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من المحرر
قر�أت م�ؤخر ًا الإقتبا�س التايل " تذكر� ،إذا مل يتغري �أي �شيء
�أبد ًا ،فلن تكون هناك فرا�شات" ا�ستوقفني ذلك وجعلني �أت�أمل
يف �أهمية الإ�ستمرار يف الن�ضوج والتغيري -على ال�صعيدين
ال�شخ�صي واملهني� .إذا مل �أفعل ذلك ،ف�سوف �أكون عر�ضة
للخمود ،ورمبا ينتهي بي املطاف بال�شعور بعدم الإجناز ،بغ�ض
النظر عن مقدار النجاح �أو الإجناز الذي قد �أكون حققته يف
حياتي.
جل�ست و�ألقيت نظرة عميقة على و�ضعي ،وقمت ب�إعادة تقييم
�أهدايف احلالية .ومن ثم قمت ب�إعداد قائمة ببع�ض الأ�شياء التي
�أريد تغيريها من �أجل التغيري والتح�سني� .شملت القائمة عادة
�أو عادتني �أريد التخل�ص منهما ،وبع�ض الأهداف ال�شخ�صية
واملهنية التي �أريد حتقيقها .قمت �أي�ضا ب�إ�ضافة بع�ض الأ�شياء
الى قائمتي والتي �ست�ساهم يف تغيري حياة الآخرين.
ال�س�ؤال التايل كان حول كيفية القيام بعمل هذه التغيريات.
املقاالت والق�ص�ص التي عرثت عليها حول التغيريات ال�شخ�صية
وحول حتقيق التح�سينات كانت ملهمة ،وكان عدد منها م�ساعد ًا
ب�شكل كبري ،و َبدَ ت عملية وقابلة للتحقيق.
�إن تخ�صي�ص بع�ض الوقت من �أجل الرتكيز على �أهدايف
ري علي� .شعرت بالتحدي وبا�ستعادة احليوية .لي�س
كان له ت�أث ٌ
ً
من ال�سهل دوما �أن نعرتف ب�أننا بحاجة لأن نتغري يف جماالت
خمتلفة ،وحتقيق هذه التغيريات ميكن �أن يكون الأمر الأكرث
�صعبوبة� .إال �أنه يف النهاية ،مثل ذلك الإقتبا�س الذي قر�أته،
ال ن�ستطيع حتقيق �أي �شيء بدون التغيري ،و�إال لن تكون هناك
فرا�شات.
�آمل يف �أن يكون للق�ص�ص واملقاالت والأقوال التي �ألهمتني،
والتي �أُوردها يف هذا العدد من امل�شوقة نف�س الت�أثري الإيجابي
عليكم ،و�أن ت�ساعدكم يف الو�صول الى قناعة كما و�صلت �أنا،
ب�أن التغيري هو �أم ٌر جيد.
كري�ستينا لني
الى امل�شوقة
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من ستكون غد ًا؟
بقلم �ستيف غوديري ،بت�صرف

توقف رج ٌل عند الإ�شارة ال�ضوئية ،كانت امر�أة يف ال�سيارة
�أمامة تت�صفح بع�ض الأوراق على مقعد �سيارتها ،وعندما �أ�صبح
�ضوء الإ�شارة �أخ�ضر ًا مل تنطلق .لي�س ال�ضوء الأخ�ضر �إقرتاح ًا،
كما تعلمون� ،إنه �أم ْر� .إال �أنها مل تالحظ ذلك .بد�أ الرجل يف
ال�سيارة التي كانت خلفها بال�صراخ وال�سباب وب�ضرب مقود
ال�سيارة.
قام رجل �شرطة بالنقر على زجاج �سيارته الأمامي� ،إال �أن
الرجل قال :ال ت�ستطيع �إعتقايل ملجرد �أنني �أ�صرخ يف �سيارتي.
طلب ال�شرطي من الرجل رخ�صة القيادة ورخ�صة �سيارته قبل
�أن يعود الى �سيارته والتحدث على املذياع لبع�ض الوقت ،ومن
ثم قام �أخري ًا ب�إعادة الوثائق الى الرجل� .إحتج ال�سائق قائ ًال:
�أعلم ب�أنه مل يكن مبقدورك خمالفتي لقيامي بال�صراخ داخل
�سيارتي� .أجاب ال�شرطي قائ ًال :مل ارغب يف خمالفتك لقيامك
بال�صراخ داخل �سيارتك� ،إال �أنني كنت خلفك مبا�شرة عند
الإ�شارة ال�ضوئية .ر�أيتك و�أنت ت�صرخ وت�ضرب مقود �سيارتك،
وقلت لنف�سي :هذا الرجل فقد ال�سيطرة على نف�سه� ،سيقوم
ب�إحلاق الأذى بالآخرين ،ومن ثم الحظت عبارة " احلب هو
خياري" على لوحة ال�سيارة وعبارة " �إمنحوا ال�سالم فر�صة"
على �صدام ال�سيارة ،وعندها تيقنت ب�أنه ال بد �أنك قد �سرقت
ال�سيارة".
املل�صقات على لوحة و�صدام ال�سيارة مل تنعك�س على
ت�صرفاته .ولكن يجب �أال نكون �شديدي الإنتقاد .هل نحن دوم ًا
اال�شخا�ص الذين نريد �أن نكون؟
�إننا نقوم بعمل التغيريات من خالل التمدد .ميكن �أن يحدث
التحول ال�شخ�صي عندما ال يكون هناك ت�شابه بني ما نحن
عليه ك�أ�شخا�ص وبني ما نتمنى �أن نكون .من الأف�ضل �أن ت�ضع
لنف�سك ُم ُث ًال ُعليا و�أن تخفق يف حتققيها يف بع�ض الأحيان على
�أن تكتفي مب ُثل متوا�ضعة وحتقق النجاح فيها.
ال�س�ؤال املهم لي�س من �أنا اليوم؟ بل من �س�أكون غد ًا؟
www.motivatedmagazine.com
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بقلم تيم ميلبرين ،بت�صرف

كنت �أُ�صغي الى برنامج حواري على املذياع يف
�أحد الأيام .كانوا يتناق�شون حول من يعتقدون ب�أنه
كان �أكرث املمثلني ن�شاط ًا يف هوليوود .بعد احلوار
تو�صلوا الى نتيجة ب�أنه �سيلفي�سرت �ستالون� .إذا مل
تكن تعرف تاريخ ال�سيد �ستالون ،اليك نبذة موجزة
عنه:
مع �أنه مل يثبت نف�سه كممثل يف الع�شرينات من
عمره� ،إال �أن �ستالون حقق جناح ًا يف الثالثينات بقوة
�أي رجل يبلغ طوله �160سم .كتب فيلم ًا �سينمائي ًا
بطل ريا�ضي �أمريكي� .إ�سم الفيلم هو
مثل فيه دور ٍ
“روكي” ....قام بكتابة �سيناريو الفلم خالل ثالثة
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�أيام فقط ،خالل عمله كبائع �أطعمة وموظف يف
دار ال�سينما .و�أطلق الفيلم مهنته كممثل حني فاز
بجائزة الأو�سكار عن فئة �أف�ضل فيلم.
الدر�س االخالقي امل�ستفاد من الق�صة ،على الأقل
من �أجل هذه املقالة ،يتمثل يف املقولة التالية ملاك�س
دي بري “ال ن�ستطيع �أن ن�صبح ما نريد �إذا بق ّينا كما
نحن” .اذا �أردنا �أن نغري �شيئ ًا ما يف حياتنا ،ف�إن
ذلك يعني ب�أن علينا �أن نتغري �شخ�صي ًا ،فالتغري يبد�أ
من داخلنا.
ميكن �أن تكون التغيريات ال�شخ�صية �أكرث
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التغيريات التي ت�صنعها �صعوبة� .إال �أنها �أهم
التغيريات التي يتوجب عليك القيام بها .الن�ضج
ال يحدث بدون التغيري .مع �أخذ هذا الأمر بعني
الإعتبار ،اليك ثالثة �أفكار يتوجب عليك التفكري بها
عندما تريد �أن حتدث تغيري ًا يف حياتك اخلا�صة.

1.1ب�إمكانك �أن تغري نف�سك� ،إال �أنك ال
ت�ستطيع �أن تغري �شخ�ص ًا �آخر.
�إن �أكرث العالقات �إحباطا هي تلك التي يبذل
فيها �شخ�ص ما الكثري من الطاقة من �أجل
�شخ�ص �آخر� .إنك متتلك املقدرة والقوة
تغيري
ٍ
واحد فقط يف هذا
وامل�صادر لتغيري
�شخ�ص ٍ
ٍ
العامل :نف�سك� .إال �أن هناك مفارقة مذهلة هنا.
عندما نخ�ص�ص �أنا و�أنت بع�ض الوقت لعمل
التغيريات ال�شخ�صية ال�ضرورية ،ف�إنه يكون لها
ت�أثري على اال�شخا�ص وعلى احل�ضارة من حولك.

2.2عليك �أن تتغري بالطريقة التي تنظر
فيها الى التغيري
يقاوم معظم النا�س التغيري .عندما يتعلق
الأمر بعمل تغيريات يف حياتنا ،حتى التغيري
الذي ي�ؤدي الى ن�ضوج �إيجابي� ،إال �أننا غالب ًا ما
ن�ستجيب له بطريقة �سلبية.
�أ� .إننا نتجنبه
ب� .إننا ن�شكوا منه
ت� .إننا نتجاهله

�إبد�أ بالتفكري مع نف�سك “انا هكذا لأنني �أريد �أن
�أكون هكذا”� .أر�أيت الفرق؟
3.3التحدي الأول من �أجل عمل تغيريات
�شخ�صية يف حياتك هو امل�شاعر
�إن �أحد �أهدايف لهذا اليوم هو زيادة عدد
امل�شاركات املكتوبة التي �أكتبها �أ�سبوعيا .منذ
�شهر كانون الثاين  ،2012حاولت �أن �أكتب
 5-4م�شاركات يف الأ�سبوع� .إنه تغيري �شخ�صي
�ساعدين يف عدة طرق خمتلفة� .إال �أنني يجب
َ
ً
�أن �أكون �صادقا ،هناك الكثري من الأيام التي ال
�أ�شعر فيها بالرغبة يف كتابة م�شاركات� .أ�شعر
ب�أنني �أريد �أن �أفعل �شيئ ًا �آخر .حتى عند كتابة
علي مقاومة امل�شاعر الأولية
هذه امل�شاركة ،كان َ
لعمل �شيءٍ �آخر .بع�ض الأ�شخا�ص �أطلقوا �أ�سماء
على هذه امل�شاعر مثل :املقاومة ،احلذر ،عقلية
املتهرب ،الالمباالة ،العجز واملماطلة.
ان احدى اف�ضل الطرق لتعلم كيفية ال�سيطرة على
هذه امل�شاعر هي من خالل تعلم كيفية ال�سيطرة على
تفكرينا .غالب ًا ما تكون م�شاعرنا نتاج الأفكار التي يف
ر�ؤو�سنا .الأمر لي�س �أن الأفكار بحد ذاتها غري مفيدة،
�إال �أنها تكذب علينا �أحيان ًا� .إن الأمر يتطلب الن�ضج
والإن�ضباطية لكي نعرف متى نت�صرف ب�إن�سجام مع
م�شاعرنا ،ومتى نت�صرف رغم ًا عنها �أو �ضدها.

�أول خطوة للتغلب على هذه امليول هي تغيري الطريقة
التي ننظر فيها الى التغيري .التغيري هو من حقائق
احلياة .فنحن جميع ًا نتغري .الأخبار اجليدة هي �أنه
 ،يف معظم الأوقات ،يكون لدينا ر�أي يف نوع التغيري
الذي �سن ُمر به .فهو يبد�أ بتفكرينا.

يف مرحلة ما من حياته ،كان لدى �سيلف�سرت
�ستالون حلم ًا �أكرب من ظروفه الراهنة .كان عليه
�أن ي�صنع بع�ض التغيريات يف حياته والتي منحته
الفر�صة التي كان يتطلع �إليها .كنتيج ٍة لذلك التغيري
ال�شخ�صي ،قام بتغيري الثقافة حني جعل “روكي”
ا�سم ًا معروف ًا يف كل مكان.

�إبد�أ بتغيري الفكرة ،من فكرة “�آمل �أن الأ�شياء
�ستتغري بالت�أكيد” الى فكرة “الطريقة الوحيدة التي
�ستتغري فيها الأ�شياء بالن�سبة يل هي عندما �أتغري
انا”� .أو بد ًال من فكرة “ ل�ست �أدري مِ َل �أنا هكذا”

فكروا يف الأمر:
ما هو التغيري ال�شخ�صي الذي يتوجب عليك عمله
يف حياتك �أو يف طريقة تفكريك �أو ت�صرفاتك والذي
�سيجعلك تقرتب خطوة من �أهدافك؟
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عادة سيئة
كيف تتخلص من
ٍ
وتستبدلها بأخرى جيدة
بقلم جيم�س كلري ،بت�صرف

العادات ال�سيئة تتدخل يف حياتنا ومتنعنا من حتقيق
�أهدافنا .ب�إمكانها �أن تُعر�ض �صحتنا للخطر -نف�سي ًا
وج�سدي ًا -وب�إمكانها �أن تهدر �أوقاتنا وطاقاتنا.

جميع العادات التي متار�سها الآن� -سواء كانت جيدة �أم
�سيئة -موجودة يف حياتك لهدف .بطريق ٍة ما ،ف�إن هذه
الت�صرفات تقدم فائدة لك ،حتى لو كانت �سيئة.

لكن ملاذا مازلنا منار�سها؟ والأهم من ذلك كله ،هل
ميكننا �أن نفعل �شيئ ًا حيال ذلك؟ كيف ميكننا �إلغاء
ت�صرفاتنا ال�سيئة والتم�سك بتلك اجليدة بد ًال منها؟ �أنا
ال �أملك جميع الإجابات بالتاكيد ،ولكن �إليكم ما تعلمته
حول كيفية التخل�ص من العادات ال�سيئة :

�أحيانا تكون الفائدة بيولوجية ،مثل التدخني� .أحيانا
حاالت كثرية ،ف�إن العادات ال�سيئة
تكون عاطفية ،ويف
ٍ
هي طريقة ب�سيطة للتعامل مع الإجهاد.

ما الذي ي�سبب العادات ال�سيئة؟ معظم العادات تنتج عن
�شيئني :الإجهاد وامللل .كل �شيء بدء ًا من ق�ضم الأظافر
ومرور ًا بالتبذير عند الت�سوق ،والإفراط يف تناول
الطعام خالل العطلة الأ�سبوعية ،و�إهدار الوقت على
الإنرتنت ،كل ذلك ميكن �أن يكون �سبب ًا ب�سيط ًا لل�شعور
بالإجهاد وامللل .بالطبع ف�إن الإجهاد �أو امللل الذي يطفو
على ال�سطح يكون يف احلقيقة ناجت ًا عن ق�ضايا �أعمق.
ميكن �أن يكون من ال�صعب التفكري بهذه الق�ضايا،
ولكن �إذا كنت جاد ًا حول القيام بعمل التغيريات عندها
يتوجب عليك �أن تكون �صادق ًا مع نف�سك� .إن التعرف
على ُم�سببات عاداتك ال�سيئة هو �أم ٌر مهم للتغلب عليها.
�إنك ال تقوم بالتخل�ص من عاد ٍة �سيئة بل تقوم بتغيريها.
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هذه الفوائد �أو الأ�سباب متتد الى عادات �سيئة �أ�صغر
�أي�ضا ،مثل تفقد الفي�س بوك �أو فتح بريدك الإلكرتوين
مبجرد �أن تقوم بت�شغيل حا�سوبك ال�شخ�صي ،والذي قد
يجعلك ت�شعر ب�أنك على توا�صل .ويف الوقت نف�سه ف�إن
م�شاهدة جميع هذه الر�سائل يدمر �إنتاجيتك وي�شتت
�إنتباهك ويغمرك بالإجهاد .لأن العادات ال�سيئة تقدم
بع�ض �أنواع الفائدة يف حياتك ،فمن ال�صعب �أن تقوم
ب�إزالتها بب�ساطة� .إذا كنت تتوقع من نف�سك �أن تقوم
بالتخل�ص من العادات ال�سيئة بب�ساطة بدون تبديلها،
عندها يكون لديك حاجات معينة لن ت�ستطيع تلبيتها
و�سيكون من ال�صعب التم�سك مببد�أ "ال تفعل ذلك
فقط" ملدة طويلة.
عادة �سيئة.
كيف تتخل�ص من ٍ
اخلطوة الأولى من اجل التخل�ص من عاداتك ال�سيئة هي
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الوعي ،والذي �سرييك كيف �ست�صنع التغيري فع ًال .ا�س�أل
نف�سك:
Ó Óمتى حتدث عادتك ال�سيئة؟
Ó Óكم مرة متار�سها كل يوم؟
�Ó Óأين انت؟
Ó Óمن معك؟
Ó Óما لذي يت�سبب يف حدوث الت�صرف؟
�إن تتبع هذه الق�ضايا بب�ساطة �سيجعلك واعي ًا �أكرث
للت�صرفات و�سيمنحك ع�شرات الأفكار من �أجل �إيقافها.
قم باختيار بديل لعادتك ال�سيئة .يجب �أن تكون
لديك خطة م�سبقة حول كيف يجب �أن ت�ستجيب عندما
تواجه الإجهاد �أو امللل الذي يحفز العادة ال�سيئة .قم
بالتخل�ص من �أكرب عدد ممكن من امل�سببات� .إذا ما
تناولت الكعك عندما يكون متوفر ًا يف املنزل ،عندها
عليك بالتخل�ص منه وال تقم ب�شراءه� .إذا كان �أول
�شيء تفعله عندما جتل�س على الأريكة هي تناول رميوت
التلفاز عندها قم ب�إخفاء الرميوت يف اخلزانة يف غرف ٍة
�أُخرى� .إجعل التخل�ص من عاداتك ال�سيئة �أكرث �سهولة
عرب جتنب الأ�شياء التي ت�سببها� .إذا كانت بيئتك جتعل
العادات ال�سيئة �أ�سهل والعادات اجليدة �أ�صعب عندها
قم بتغيري بيئتك .وعندها ت�ستطيع �أن تغري النتائج.
وحد قواك مع �شخ�ص اخر .كم مرة تقوم باتباع
حمية مبفردك؟ �أو رمبا تقوم بالإقالع عن التدخني....
�إال �أنك تبقي ذلك بينك وبني نف�سك؟ ( بهذه الطريقة
لن يراك �أحد و�أنت تخفق) .بد ًال من ذلك� ،إن�ضم الى
�شخ�ص �آخر واقلعا عن التدخني مع ًا .ب�إمكان كالكما �أن
يحا�سب الآخر و�أن حتتفال ب�إنت�صاركما مع ًا� .أن تدرك
ب�أن هناك �شخ�ص �أخر يتوقع منك �أن تكون �أف�ضل هو
حافز قوي� .سي�ساعدك على الإنت�صار.
تخيل نف�سك وقد جنحت� .شاهد نف�سك و�أنت تلقي
طعام �صحي،
بال�سجائر بعيد ًا� ،أو و�أنت تقوم ب�شراء ٍ
او ت�ستيقظ مبكر ًا .مهما كانت العادات ال�سيئة التي
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ت�سعى للتخل�ص منها ،تخيل نف�سك و�أنت ت�سحقها وتقوم
بالإ�ستمتاع بنجاحك� .شاهد نف�سك و�أنت تقوم ببناء
هوية جديدة.
ل�ست بحاج ِة �أن تكون �شخ�ص ًا �آخر ،انت بحاجة �أن تعود
َ
كما كنت بب�ساطة .من امل�ستبعد �أن تكون لديك هذه
ل�ست بحاج ِة الإقالع عن
العادات ال�سيئة طوال حياتكَ .
التدخني ،انت بحاجة �أن تعود غري مدخن كما كنت.
حتى لو كان ذلك قبل عدة �سنوات ،ف�إنه �سبق لك و�أن
ع�شت بدون هذه العادة ال�سيئة ،وهذا يعني ب�أنه من
امل�ؤكد ب�أنك �ستفعل ذلك ثانية.
ا�ستعمل كلمة "ولكن" لكي تتغلب على احلوار
ال�سلبي مع نف�سك� .أحد الأمور التي ت�ساعد على
حماربة العادات ال�سيئة هي احلكم على نف�سك عندما
ال تقوم بالعمل ب�شكل �أف�ضل .كلما حدث ذلك� ،أُنهي
اجلملة بــكلمة " ولكن"" .انا �سمني وج�سمي مرتهل،
ولكن ب�إمكان �شكلي �أن يكون �أف�ضل بعد ب�ضعة �أ�شهر"
" �أنا غبي وما من �أحد يحرتمني ،اال �أنني �أعمل من
�أجل تطوير مهارة قيمة"
" �أنا فا�شل� ،إال �أن اجلميع يف�شلون �أحيانا"
خطط للف�شل .اجلميع يخطىء بني الفينة والأخرى.
بد ًال من �أن تلوم نف�سك على �أخطائك قم بالتخطيط لها.
�إننا جميع ًا ننحرف عن امل�سار ،لكن ما مييز الناجحني
عن الآخرين هو �أنهم يعودون الى امل�سار ب�سرعة.
�إن التخل�ص من عاد ٍة �سيئة ي�ستغرق وقت ًا وجهد ًا طويلني،
�إال انه يتطلب املثابرة �أكرث من �أي �شيء �آخر.
معظم النا�س الذين ينتهي بهم املطاف بالتخل�ص من
مرات عديدة قبل �أن
عادات �سيئة يحاولون ويخفقون ٍ
ينجحوا .قد ال حتقق النجاح فور ًا� ،إال �أن ذلك ال يعني
ب�أنك لن تنجح على الإطالق.
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لماذا الصبر
ُمجدي

بقلم فريال ميهتا ،بت�صرف

مل �أكن �صبور ًا يف طفولتي .يف ال�صف اخلام�س
مث ًال،كان ال�سيد غاردنر ي�س�أل �س�ؤ ً
اال ،كنت غالب ًا
ما �أرفع �إ�صبعي بحما�س.بعد منحي ب�ضعة فر�ص،
كان يحاول منح الطالب الآخرين الفر�صة� .إال
�أن يدى تبقى مرفوعة وبعد بع�ض الوقت ،كنت
�أحركها بفارغ ال�صرب .يف بع�ض املرات كان ُيطلق
�إ�سم "الفريو�سية" على هذه احلركة .بعدها
كانت هناك �أوقات ان�ضممت فيها الى ح�ص�ص
الطبل ،كنت متحم�س ًا لإحداث �ضجة� ،إال �أن كل ما
م�سموح ًا لنا بعمله يف احل�صة االولى هو التدريب
على �إيقاع واحد مرة تلو الأخرى .مل �أعد الى هناك
ثانية �أبد ًا.

�أنها م�شتقة من الكلمة الالتينية ( )patiوتعني
املعاناة �أو التحمل .هذا هو التفكري ال�شائع وهو
التف�سري الذي يجعلنا ن�شعر بالرهبة .هناك العديد
من الق�ص�ص التي تتمحور حول ال�صرب مثل تلك
التي تتحدث عن الفالح الأ�سيوي ال�ضعيف الذي مل
يكن ميلك �أر�ض ًا والذي قام بنقل جبل بعناء .قام
هذه الرجل باحلفر لوحده ملدة  22عام ًا الى �أن متكن
يف النهاية من حفر ممر طوله  1قدم وعر�ضه 16
قدم حيث عمل على ربط قريته بامل�صادر احليوية
مثل امل�ست�شفيات .لذا من الوا�ضح ب�أن ت�أخري املتعة
وحتمل الأمل له فوائده� .إال �أن الإكت�شاف الأعمق
لل�صرب يتجاوز املخاطرة واملكاف�أة.

كنت �س�أخفق يف جتربة �ستانفورد حللوى املار�شميللو.
منح الباحثون الأطفال خيار ًا بني احل�صول على حبة
حلوى املار�شميللو فور ًا �أو �إثنتني فيما بعد� .أظهرت
النتائج ب�أن �أوالئك الذين كان ب�إ�ستطاعتهم الإنتظار
ملدة  15دقيقة حققوا  210عالمة �أكرث يف جتربة
�ستانفورد حللوى املار�شميللو� .إذا ما قمنا بتحليل
كلمة ال�صرب يف االجنليزية ( )patienceنرى

زراعة ال�صرب فينا متنعنا من �أن نبقى عالقني
ب�أحكام م�سبقة  ،وت�ساعدنا يف التخل�ص من مت�سكنا
بالنتائج .جتعلنا نتقبل فكرة �أننا ال نعلم ما هو
الأف�ضل على الدوام .وجتعلنا ندرك ب�أن واقعنا هو
يف تغ ٍري م�ستمر .ال�صرب يرتقي بفهمنا للحقائق
الأعمق ،وي�ساعدنا يف جتاوز ر�ؤيتنا املحدودة .وهنا
تكمن الف�ضيلة
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ت�أملوا يف هذه املقولة القوية ل الو تزو"هل متتلك
ال�صرب الالزم ليرت�سب الوحل يف القاع حتى ت�صبح
املياه �صافية؟ هل ب�إمكانك �أن تبقى �ساكن ًا الى �أن
يربز العمل ال�صحيح من تلقاء نف�سه؟ قد نعتقد ب�أن
"الإنتظار" قد ي�ستغرق بع�ض الوقت� ،إال �أن الأمر يف
احلقيقة يتعلق �أقل بالوقت و�أكرث بامل�ساحة الداخلية.
بالطبع هناك حلظات عندما يكون احلد�س فوري،
�أي �أن م�ستوى الإ�ستجابة لو�ضع ما ب�سرعة وم�ضة
من احلد�س التي ميكن الوثوق بها ،حلظات يكون ما
يتوجب عمله وا�ضحا جدا� ،إال �أنه يف �أوقات �أخرى،
ف�إن التجربة تقوم بتحريك الوحل الداخلي ،ويف
تلك الأوقات ف�إن ال�صرب يجعلنا ننغم�س يف عملية
البقاء �ساكنني.
�إن الذهن غري ال�صايف ،والذي ال يكون فيه العمل
املنا�سب وا�ضح ًا ،لي�س �أمر ًا �سيئ ًا� .إن احلكمة ،بعد
كل �شيء ،تتطور على حواف فهمنا .ميكن لأ�سئلتنا
الأ�سا�سية �أن جتعلنا ن�شعر بالإحباط �أو �أن تخلق
�إح�سا�سا �إيجابي ًا بالتعجب والإمكانية .التحدي
كاف من �أجل �إتاحة املجال
يكمن يف تطوير
ٍ
�سكون ٍ
للأ�سئلة التي تفر�ض نف�سها بدون �أحكام .وهنا ت�أتي
�أهمية ال�صرب .فاحلاجة للح�صول على الإجابات
لي�س النقطة الأهم� -إن ال�صرب هو �إيجاد القيم يف
الأ�سئلة ،ويف �أنف�سنا� .إن الكلمة الأ�سا�سية يف الأ�سئلة،
بعد كل �شيء ،هي ال�سعي ،لذا ف�إن روح املغامرة هذه
تتج�سد يف الطرح احلقيقي للأ�سئلة.
وهذا ال يعني ب�أن الإجابات غري مهمة� .إنها ت�أتي حق ًا،
�إال �أنها ال تكون غالب ًا الإجابات املتوقعة .وغالب ًا ما
تكون �إجابات ت�ؤدي الى �أ�سئلة �أعمق .وبهذه الطريقة،
ف�إن حلظات الغمو�ض تلك ،عندما يتم التعامل مع
ال�صرب ،ت�صبح فر�ص ًا لتحويل حدودنا الى حواف
للإ�ستك�شاف .عندما نعتقد ب�أننا نعلم ،ف�إننا نتوقع
�أن جند ح ًال يف الإجتاه الذي ننظر نحوه .وعندما
ال نعرف الى �أين ننظر ،ف�إن جميع الإجتاهات تبقى
مفتوحة �أمامنا.
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�إال �أن �إبقاء خياراتنا مفتوحة وعدم التحرك،
كما يقرتح الو تزو ،ال تتعلق بكونها �سلبية �أو تفتقر
للإدانة .هناك الكثري من الن�شاطات التي حتدث
حتت ال�سطح� -إن الأمر يتطب الكثري من اجلهد
والإن�ضباطية للبقاء متيقظني ملا يحدث بداخلنا.
هذه اليقظة احلادة جتلعنا متفطنني للقوة اخلفية،
البذور العقلية التي نزرعها ت�صبح جذور كلماتنا
و�أفعالنا املاهرة .وال�صرب هو الذي يخلق هذا
الف�ضاء الداخلي.
�أو ًال ،الوحل -ردود �أفعالنا التي مل نقم بفح�صها
و�أمناط التف�سري املعتادة -تربز الى ال�سطح� ،إال �أنها
ت�ستقر يف النهاية .ت�صبح ر�ؤيتنا وا�ضحة� .إننا جند
ب�أن تلك التف�سريات ال�صارمة والأولية ت�ستقر وتربز
وجهات نظر متعددة .نبد�أ ب�أن نرى بطريق ٍة ما ب�أن
هذا �أكرث واقعية و�أكرث حقيقة ،ون�صبح �أحرار ًا �أكرث
ب�شكل واع.
لكي نختار �أفعالنا ٍ
خالل ذلك كله ،ف�إن رحلة ال�صرب متد جذورها يف
معرفة �أن واقعنا احلايل يف�سح املجال للتغيري يف
النهاية� .إال �أن التغيري ال يحدث دائم ًا عندما نعتقد
ب�أنه يجب �أن يحدث ،وال�صرب مع �أنف�سنا ي�أتي
من خالل تقبل �أن هناك �أ�شياء ميكننا التحكم
بها و�أ�شياء ال ميكننا التحكم بها .ومع �أنه يتوجب
علينا بذل جهود كبرية من �أجل موا�صلة دفع حدود
ب�شكل
�إدراكنا وتعميق مقدرتنا على الإ�ستقرار
ٍ
مريح يف اللحظة الآنية� ،إال �أن �سرعة تطورنا لي�ست
ب�أيدينا.
ذلك الطفل يف ال�صف اخلام�س نف�سه والذي مل
ي�ستطع الإنتظار لكي يف�شي عن غري ق�صد عن
�إجابته ،يرى قيمة الإجابة عن الأ�سئلة بقلب مليء
بال�صرب الآن .ال�صرب ،هو نوع من حجب الأحكام
والإ�ستنتاجات ،دعوة با�سلة لتطويرنا من �أجل
الإنفتاح بقدر ما يحتاج الأمر.
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الأبوة والأمومة
من القلب

مساعدة اطفالك لتحقيق
االستقالل الناضج

بقلم ريني هي�س ،بت�صرف

ي�سعى الأطفال با�ستمرار من �أجل احل�صول على
الإ�ستقالل منذ الوقت الذي يبد�أون فيه بامل�شي الى
�أن يغادروا املنزل� .إال �أن الآباء يقومون بخنق هذا
ال�سعي با�ستمرار ،كيف؟ من خالل �إخبار �أطفالهم
ما الذي يتوجب عليهم عمله ،وكيف يجب عمل ذلك
و�أين يجب �أن يحدث ذلك.
لذا ،ما الذي ب�إمكانك عمله عندما ي�ضل �إبنك
الطريق ،وال تريد �أن تبدو وك�أنك مدير متعجرف؟
اليك بع�ض الأفكار:
•�شجع الإ�ستقالل تدريجيا مع ن�ضوج
ابنك .على �سبيل املثال ،عندما تقر�أ
الق�ص�ص البنتك ذات ال�سنتني ،ا�سمح لها بقلب
ال�صفحات ،بد ًال من قلبها لها .عندما تكرب،
ف�إنها غالب ًا ما تقوم باتخاذ قرارات حكيمة �إذا
ما �سمح لها باتخاذ قرارات �صغرية يف طفولتها.
•مع الأبوة والأمومة ،ف�إن الأقل هو
�شيء �أكرث .مبعنى �آخر كلما فعلت �أقل من
�أجل �أطفالك كلما فعلوا ذلك �أكرث ب�أنف�سهم.
عندما كانت بناتي يف العا�شرة من �أعمارهن،
بد�أت بال�سماح لهن بغ�سل ثيابهن .بعد فرتة،
بد�أن بر�ؤية تلك املهام ال�صغرية مبثابة طقو�س
للإنتقال الى مرحلة الإ�ستقالل النا�ضج
•علمي �أطفالك املهارات التي �ست�ساعدهم
يف التعامل مع احلاالت الطارئة بد ًال من
االفراط يف حمايتهم� .ساعدي اطفالك لكي
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يفهموا ب�أن درب احلياة نادر ًا ما يكون �سل�س ًا.
عندما تقودين �سيارتك قدمي �سيناريوهات
افرتا�ضية وتناق�شي مع �إبنك املراهق كيف
�سيت�صرف حيال ذلك.
لقد �أثبتت الدرا�سات ب�أن جولة يف ال�سيارة
ت�سهل يف احلقيقة احلوارات مع املراهقني الذين
يرتددون يف م�شاركة �أفكارهم.
•�إعر�ضي خيارات �إر�شادية� .إن اخليارات
كل منكم
الإر�شادية تقدم البدائل التي ب�إمكان ٍ
التعاي�ش معها فهي لي�ست حتذيرات .على
�سبيل املثال ،ميكنك �أن تقويل لإبنك ذو ال�ست
�سنوات :حان وقت النوم  .هل تريد �سماع ق�صة
�أوال �أم تريد �أن تفر�شي �أ�سنانك ؟ يف � ٍأي من
احلالتني ف�إنك حت�صلني على مبتغاك -يخلد
الطفل الى النوم عند ال�ساعة الثامنة� ،إال
�أن الطفل يح�صل على الإ�ستقالل من خالل
خياراتك الإر�شادية.

�إن من �ضمن مهام الطفل هي �إختبار �أبويه .توقعي ب�أن
الإقرتاحات �أعاله �سوف تنجح يف معظم الأوقات� .إال
�أنه �ستكون هناك �أوقات ًا ال يحدث �أي �شيء فيها .هذا
عندما حتتاجني لأن تكوين �صارمة حول ما يجب �أن
يحدث� .إال �أن ذلك يجب �أن يحدث يف  %5من وقتك
مع �أطفالك.الـ  %95املتبقية يجب �أن ت�شمل عالقة
�سعيدة مع حتقيقهم لإ�ستقالليتهم النا�ضجة.
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آخر شيء فعلته
بقلم بوب بريك�س ،بت�صرف

قال� :آخر �شيء فعلته كان �أكرث الأمور �إثارة على الإطالق.
مل يكن مبقدوري الإنتظار ل�سماع ما هو .قلت :ح�سن ًا يا �صديقي ،ال �أ�ستطيع �أن �أتخيل
مالذي �أجنزته ،ولكن ،مهما كان يجب عليك �أن تخربين به.
نظر ايل الرجل الذي كان �أكرب مني �سن ًا بتعجب.
حملقنا ببع�ضنا البع�ض و�أ�صبحت غري مرتاح بع�ض ال�شيء .هل �أ�س�أت فهم ما قاله يل؟
هل قال �شيئ ًا �آخر وقمت �أنا ب�إهانته؟
"�آه ،مت�أ�سف" هل �أ�س�أت فهمك؟" قلت له.
"ما لذي قلته؟" �أجاب.
كررت قائ ًال " �أمل تقل للتو ب�أن �آخر �شيء فعلته كان �أكرث الأ�شياء �إثارة؟"
"ح�سن ًا ،نعم  ،قلت ذلك" �أجاب
"ما كان ذلك؟ ما هو الأمر الذي كان �أكرث �إثارة؟" �س�ألت
�أجاب قائ ًال " �أه ،فهمت� ،إنك تنتظر �أن �أقول لك ب�أنني ربحت �شيئ ًا �أو حققت �أمر ًا
عظيم ًا� ،صحيح؟"
�س�ألته "ح�سن ًا ،نعم� ،ألي�س هذا ما كنت تلمح له؟"
قال "بطريق ٍة ما ،نعم ،ولكن �إ�سمح يل �أن �أو�ضح بع�ض الأمور"
مل يكن مبقدوري الإنتظار ل�سماع ما �سيقول
�س�ألني " يبدو ب�أنك تتمتع ب�صحة جيدة� ،ألي�س كذلك؟"
"بالطبع� ،أق�صد ب�أن لدي م�شاكل ولكن ما من �شيء يهدد حياتي ح�سب علمي"
"�إذ ًا ،قد ال تفهم هذا" �أجابني ومن ثم و�ضع ذراعه حول كتفي و�شرح قائ ًال:
"قبل �سنة كدت �أن �أموت .تعر�ضت لذبحة قلبية كادت �أن تنهي حياتي ،كانت جتربة
جعلتني �أ�سجد على ركبتي ومن ثم رفعتني ثانية .عندها بد�أت �أُدرك كم هي قيمة
كل حلظة يف حياتي".
ومن ثم �سار �أمامي وو�ضع ذراعه حول كتفي وقال�" :إن �آخر �شيء �أفعله هو �أكرث الأمور
�أثارة قمت بها� .إنها حلظة �أخرى ويوم �آخر و�شهر �آخر بعد اليوم الذي كدت �أن �أموت
فيه .هذا �أمر مثري".
كم كانت تلك الأفكار قوية
هل ت�شعر بالإحباط؟ تعتقد ب�أنه ال يوجد �شيء مثري يف حياتك؟ فكر ثانية .حاول �أن
تقدر احلياة كثري ًا ب�أن يكون �آخر �شيء تفعله هو �أكرث الأمور �إثارة على الإطالق.
www.motivatedmagazine.com
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النضج الشخصي

�أقوال
م�أثورة

يجب عليك �أن تتولى امل�س�ؤولية ال�شخ�صية� .إنك ال ت�ستطيع تغيري الظروف �أو
الف�صول �أو الرياح ،ولكنك ت�ستطيع �أن تغري نف�سك .هذا �أمر �أنت
م�س�ؤول عنه -جيم رون
كل منا حتديد الطموح والتقدم ب�أنف�سنا� .إن الهدف هو العمل من �أجل
ب�إمكان ٍ
عا ٍمل ال تكون فيه الآمال معدة من القوالب النمطية التي تعيقنا ،ولكن من �شغفنا
ال�شخ�صي ومواهبنا و�إهتماماتنا� -شرييل �ساندبريغ
ه�ؤالء الذين يتح�سنون مع تقدم العمر يحت�ضنون قوة النمو ال�شخ�صي والإجنازات
ال�شخ�صية ويبد�أون با�ستبدال ال�شباب باحلكمة والرباءة بالفهم وانعدام الهدف
بتحقيق الذات -بو بينيت
أديب نف�سك على فعل ما تعلم ب�أنه �صحيح ومهم ،رغم �صعوبته ،هو الطريق
�إن ت� َ
الرئي�سي للفخر وتقدير الذات والقناعة ال�شخ�صية -مارجريت تات�شر
النا�س الأذكياء والناجحني والذين ميتلكون اجلاذبية ميكن �أن يكونوا خميفني.
�إنهم يجربونا على حمل مر�آ ٍة لأنف�سنا ،ميكن �أن ن�صاب بخيبة الأمل ،وبالغرية �أو
�أن يلهمونا نحو النمو ال�شخ�صي -ايان �سميث
�أحيان ًا ،من �أجل متابعة بو�صلتنا الأخالقية و�/أو قلوبنا ،يتوجب علينا اتخاذ
قرارات غري حمببة �أو التم�سك مبا ن�ؤمن به .ميكن �أن يكون ذلك �صعب ًا �أو حتى
خميف ًا �أن ن�سري �ضد التيار� ،سواء كان ذلك خالف ًا �شخ�صي ًا مع �صديق �أو �شريك
او فرد ًا من �أفراد العائلة �أو قرار ًا مهني ًا ي�ؤثر على زمالء العمل – تاباثا كويف
�إن اخلطوة الأولى التي الغنى عنها من �أجل احل�صول على �أ�شياء تريدها من
احلياة هي :حدد ما تريده -بني �ستاين
�إذا �أردت �أن ت�شعر بالفخر بنف�سك ،يتوجب عليك �أن تفعل �أ�شياء تكون فخور ًا
بها .امل�شاعر تتبع الأفعال -اويوال مكارتي
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