
  
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 ا:  

                     أفضلوالسالم على  الصالةو .برمحته تتم الصاحلات الذياحلمد  أمجعنيخلق ا   حممد بن عبد ا

ات وأنزل معهم الكتاب وامليزان ليقوم الناس بالقسط احلمد  الذي أرسل رسله بالبين املصطفى من العاملني

وأنزل احلديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم ا من ينصره ورسله بالغيب إن ا قوي عزيز وختمهم 

مبحمد  الذي أرسله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله وأيده بالسلطان النصري اجلامع معنى العلم 

واحلجة ومعنى القدرة والسيف للنصرة والتعزيز وأشهد أن ال إله إىل ا وحده وال شريك  والقلم للهداية

.وأشهد أن حممدا عبده ورسوله  وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا  

: بعد أما      

. و احلكم  جمال تطوير الذات و النجاح يفومقاالت بعض املفكرين والباحثني  أقوالفلقد قمت جبمع وترتيب              

 

 
 
 



 اد أ   

قبل أن تبدأ في تنفیذ أي فكرة یجب علیك أن تحدد أھدافك من وراء تنفیذ ھذه 

الفكرة وما ترغب في تحقیقھ وإن استطعت تحدید أھدافك فسیتحقق لك النجاح 

الدراسیةفي أي موقف من المواقف الحیاتیة أو   

ا وا ا ا 

اا   

التفكیر السلبي أخطر مما یتصور أي إنسان فھو یجعل الحیاة سلسلھ من 

األمراض : المتاعب واألحاسیس والسلوكیات السلبیة والنتائج السلبیة مثل

.النفسیة والعضویة والشعور بالضیاع والوحد والخوف  

في أفكار  متواجدةفي بذور الیوم وكل نتائج الغد  متواجدةالغد  إزھاركل "

.أرسطو" الیوم  

ا ت ا 

.البرمجة السابقة  

.عدم وجود أھداف محدده  

.الروتین السلبي  

.المؤثرات الداخلیھ  

.المؤثرات الخارجیھ  

.العیشة في الماضى  

.التركیز السلبي  

ا ا م 

.مبدأ الھجوم أو الھروب  

)اللوم والنقد والمقارنة(القتلة الثالثة   

.سلبیات قوة الفكر  

ذات سلبیھ ألبعد الحدود وتركیزھا على المتعة (تقویة الذات السفلى 

)والرغبات  

أنا فاشل : (التفكیر السلبي قد یؤدى لإلدمان إن لم یكن ھو اإلدمان ذاتھ مثل

وتعیس ال أحد یحبنى أشعر بالضیاع والوحدة أرید مایخرجنى من ھذه الدوامة 



)سأجرب المخدرات  

ت ا ا  

من الممكن ألى إنسان أن یخطئ ولكن السلبي ھو الذي یتمسك بالسلبیات (

.اللیانور روزفلت) ویكررھا حتى تصبح عادات  

الشخصیة السلبیة تعتقد في الفشل أكثر ماتعتقد في : االعتقاد والتوقع السلبي

.النجاح وتتوقع الفشل مقدما  

ألن :الیحقق إال القلیل من أھدافھإنجازاتھ المھنیة أو الشخصیة ضعیفھ و# 

األفكار واالعتقادات السلبیة ال تساعد اإلنسان على التقدم والنمو بل بالعكس 

.فھي تبعده عن تحقیق أي ھدف من أھدافھ  

ال أحد یرید أن یكون حول : منعزل وغیر اجتماعى ولیس لدیھ أصدقاء

فھو بذلك یبعد شخصیھ سلبیھ وبما أن ھذا الشخص یتكلم ویتصرف بالسلبیات 

.عنھ الناس مما یسبب لھ الشعور بالوحدة والحزن  

ا ا  
من المحتمل أن ال تستطیع التحكم في الظروف ولكنك تستطیع التحكم في "

لدكتور " اإلیجابیةأفكارك فالتفكیر اإلیجابي یؤدى إلى الفعل اإلیجابي والنتائج 

.إبراھیم الفقي  

 

ا  ا  

مصدر قوه ألنھ سیساعدك على التفكیر . ھو مصدر قوه ومصدر حریھ       

مصدر حریھ ألنك . في الحل حتى تجده وبذلك تزداد مھاره وثقھ وقوه

.ستتحرر من معاناه وآالم سجن التفكیر السلبي وآثاره الجسمانیھ  

 أنواع التفكیر اإلیجابي

ت او  ا ا.  

یكون الشخص إیجابیا ألنھ تأثر :التفكیر اإلیجابي بسبب التأثر باآلخرین

.بشخص آخر إیجابي أو حتى ببرنامج  

لماذا تكون سلوكیات الناس أفضل في شھر : التفكیر اإلیجابي بسبب التوقیت



رمضان وقى األیام الروحانیھ؟ ألن ھذاالتوقیت یكون لھ رابط روحانى عند 

إلیجابیة ألن ال أحد یرید أن یغضب اهللا ویرید أن الناس فیحسنوا سلوكھم ل

.یكسب أكبر عدد من الحسنات  

بعض الناس عندما یصیبھم مرض خطیر أو یفقد : ا ا  امه

عزیزا علیھ أو أحد اعضائھ إال أنھ یمر بعدة مراحل نفسیھ وتنتھى بالتقبل 

.والتفكیر اإلیجابي والتركیز على الحل  

ھذا النوع من التفكیر اإلیجابي ھو : اإلیجابي المستمر في الزمن التفكیر

أفضل األنواع وأقواھا على اإلطالق ألنھ ال یتأثر بالمكان وال الزمان وال 

.المؤثرات بل ھو عاده عند الشخص مستمره في الزمن  

 صفات الشخصیة اإلیجابیة

) ذا وھبتھرب إن من أعطیتھ العقل ماذا حرمتھ وإن من حرمتھ العقل ما(

.لعلى بن أبى طالب رضى اهللا عنھ  

الشخصیة اإلیجابیة :االیمان باهللا سبحانھ وتعالى واالستعانة بھ والتوكل علیھ

شخصیھ مؤمنھ باهللا عز وجل وتتوكل علیھ حق التوكل واالستعانة بھ في كل 

.األوقات  

الشخصیة الناجحة تعیش بقیم علیا مھما كانت المؤثرات أو :القیم العلیا

.اإلغراءات  

الشخصیة الناجحة تعرف ما ترید على المدى القصیر : الرؤیا الواضحة

والمتوسط والبعید وتعرف ماذا ترید؟ ومتى ترید؟ وكیف تحصل على ماترید؟ 

.وتضع خطط للتفیذ بمرونھ تامھ  

الشخصیة اإلیجابیة تعلم قوة قانون االعتقاد : االعتقاد والتوقع اإلیجابي

.والتوقع  

الشخصیة الناجحة تعرف جیدا قوة : لى الحل عند مواجھة الصعابالتركیز ع

قانون التركیز وكیف أنھ یلغى أي شيء آخر لكى یستطیع اإلنسان أن یركز 

.یرید اھتمامھ على ما  

الشخصیة الناجحة لیست فقط تركز على : االستفادة من التحدیات والصعوبات

.لتخطیط للمستقبلالحل بل تستفید من أي تحد تواجھھ وتستخدمھ في ا  



ھناك سبعة أركان : یدع التحدیات والصعوبات تؤثر على أركان حیاتھ ال

والركن  الروحانيالركن :أساسیة تسمى األركان السبعة للحیاة المتزنة وھي

 المھنيوالركن  االجتماعيوالركن العائلى والركن  الشخصيوالركن  الصحي

دیا مادیا أو مھنیا فھو ال یدع فلو واجھ الشخص اإلیجابي تح. الماديوالركن 

.األركان باقيیؤثر على  التحديھذا   

الشخصیة الناجحة تعرف جیدا : واثق من نفسھ یحب التغییر وخوض المخاطر

.أن التغییر شيء واقعى لذلك فھو یعرف مایرید من أھداف ویخطط لتنفیذھا  

 سعة الشخصیة الناجحة تعرف جیدا أنھ لوال:یعیش باألمل والكفاح والصبر

األمل لضاقت الحیاة وأنھ بدون األمل یضیع اإلنسان ویقع في مطبات 

التحدیات والتفكیر السلبي وتعرف أن األمل ھو البدایة وبدون الفعل والكفاح 

.ال یحدث التقدم وعندما تستنفذ كل الوسائل الممكنة فتصبر صبرا جمیال  

شخصیھ محببھ الشخصیة الناجحة تتمتع ب:ویحب مساعدة اآلخرین اجتماعي

إلى القلب لما تتمتع بھ من إیجابیھ یحترم اآلخرین ویتعامل معھم بتقبل تام 

.دون المحاولة في التحكم فیھم أو استغاللھم  

 التفكیر اإلیجابیة

الحیاة التي تعیشھا اآلن لیست إال انعكاس من أفكارك وقراراتك واختیارتك "

ة تكون قد بدأت الطریق إلى سواء كنت مدركا لذلك أم ال ولو أخذت المسؤولی

.لدكتور إبراھیم الفقى" التغییر والتقدم والنمو   

القوه الثالثیة ھي جذور اإلتزان والتفكیر اإلیجابي ولو فقد أحدھم یكون 

:اإلنسان عرضھ للتفكیر السلبي وھي تتكون من  

.القرار  

.االختیار  

.المسؤلیھ  

ولو حدث ذلك تكون النتیجة ال یمكن االستغناء عن أي جزء من القوه الثالثة 

ھي الخروج عن االتزان والشعور بالضیاع والوقوع في مطب القتلة الثالثة 

.فتلوم وتنقد وتقارن وتصبح أفكارك سلبیھ  

 



 أماع اار

 اماع ا ار

:ھناك خمسة أنواع أساسیة للقرار  

وكل ما تحتاجھ  اإلنسان یستقبل كل یوم أكثر من ستین ألف فكرة:قرار التفكیر

ھذه األفكار ھو اتجاه تسیر فیھ وأن ھذا االتجاه یحدده الشخص نفسھ فلو كان 

قرار االختیار ھو االتجاه السلبي تكون النتائج سلبیھ وإذا قرر الشخص 

.االتجاه اإلیجابي تكون النتائج إیجابیھ  

أي  قانون التركیز یعتبر من أخطر قوانین العقل الباطن ألن: قرار التركیز

شيء تركز علیھ یقوم العقل بتعمیمھ وإلغاء أیة معلومات أخرى لكى تستطیع 

التركیز على ھذه المعلومة فلو كان تركیزك على الفشل ستجد أن المخ یحذف 

أي معلومات أخرى ویعمم الفشل ویدعمھ لك لكى تستطیع أن تتعامل معھ ولو 

.سعادةفكرت في السعادة سیقوم المخ بحذف التعاسة وتعمیم ال  

األحاسیس وقود اإلنسان وقد تكون وقودا یحرق صاحبھ لو : قرار األحاسیس

.كان سلبیا ویؤدى إلى األمراض النفسیھ  

الدورة الذھنیة التي تبدأ باإلدراك ثم یسبب التفكیر في المعنى : قرار السلوك

ثم یسبب التركیز ثم یسبب األحاسیس ثم تسبب السلوك لذلك یجب أن تتحكم 

.راك بجعلھ دائما إدراك إیجابيفي اإلد  

الدورة الذھنیة سببت النتائج التي تحصل علیھا فلو وجد أن : قرار تقییم النتائج

النتائج لم تكن كما توقعتھا قم بتقییم الوضع وعدل مایجب تعدیلھ وتعلم من 

.النتائج ثم ضع الخطھ الجدید في الفعل  

 االختیار

كل مایحدث في حیاة . لجورج الیوت أقوى مبادئ النمو تتواجد في االختیار

اإلنسان سواء كان واعیا أو ال یكون واعیا من اختیاره، فالطریقة التي تتكلم 

بھا وتأكل بھا وتنام بھا ھي من اختیارك، فالطالب الذي الیذاكر اختار ذلك 

.ونتیجتھ ماھى إال انعكاس لذلك االختیار  

 المسؤولیة

.ن أفعالى، البرمجة العصبیة اللغویھأنا مسؤول عن عقلى إذن أنا مسؤول ع  



من الممكن أن یكون الشخص على علم بقراره واختیاره ولكن معظم 

األشخاص الیتحملوا المسؤولیھ، فالطالب الذي یرسب في دراستھ یلوم 

.المدرس والمدرسة والمواد ولكنھ الیعترف بخطئھ عندما اختار عدم المذاكرة  

ا دئ ا 

ھ مبادئ للتفكیر اإلیجابيھناك سبع  

لیس الواقع سوى إدراك، فلو أردت :المشاكل والمعاناه تتواجد فقط في اإلدراك

.تغییر واقع حیاتك فابدأ بتغییر إدراكك لدكتور إبراھیم الفقي  

لیس من المھم ما یحدث لك، :لن تتركك المشكلة في المكان الذي وجدتك فیھ

.یحدث لك لدكتور روبرت شولرولكن المھم ھو ما االذى ستفعلھ بما   

ال توجد مشكلھ مھما كانت صعبھ :التصبح المشكلة افصل بینك وبین المشكلة

.في وقتھا الیستطیع العقل البشري في التفكیر في طریقة حلھا لفولتیر  

ما الماضى إال حلم،وما :تعلم من الماضى وعش في الحاضر وخطط للمستقبل

قت الحاضر بحب تام هللا سبحانھ وتعالى المستقبل إال رؤیھ، وعیشتك في الو

تجعل من الماضى حلما من السعادة، ومن المستقبل رؤیھ من األمل لدكتور 

.إبراھیم الفقى  

ومن یتق اهللا یجعل لھ مخرجا ویرزقھ من :ھناك حل روحانى لكل المشاكل

.حیث الیحتسب القرآن الكریم  

.تغییر األفكار بطریقة االستبدال یغیر الواقع  

.لق اهللا بابا إال لكى یفتح لك بابا آخر مملوء بالخیرالیغ  

ا ا و 

 تم إحصاء عشرة شروط للتفكیر اإلیجابي

ما یوجد في عقلى ویسیطر على أفكاري، ویعیش في قلبي :الرغبة المشتعلة

.ویسري في عروقى ودمى، یجب أن یخرج للحیاة للویس بریل  

أي شيء لكى تنجح وتحقق ھدفك، ھي الوقود  الرغبة المشتعلة ھي القوه التي

.الذي یحرك األحاسیس ویعطى القوه،وھي جذور النجاح والتمیز  

القرار القاطع ال یدع مجاال للتردد أو التراجع، بل یعطى :القرار القاطع

.الشخص قوة رائعة توجھھ إلى تحقیق أھداف حیاتھ للدكتور إبراھیم الفقى  



ال یضعھا في الفعل ولو وضعھا في الفعل فیكون كثیر من الناس یقرر أشیاء و

.ذلك لفترة قلیلة یعود بعدھا كما كان  

فالقرار الذي . أي قاطع"دو كایتیرى"معنى كلمة قرار یأتي من أصل یونانى

.یتخذه الشخص یجب أن یكون قرارا قاطعا أي ال رجعھ فیھ  

أن یأخذ النجاح على أي مستوى یتطلب من اإلنسان :تحمل المسؤولیة كاملة

المسئولیة كاملة، وفى نھایة األمر المیزة الوحیدة التي تجمع بین الناجحین في 

.العالم تكمن في قدرتھم على تحمل المسؤولیة لمایكل كوردة  

اإلدراك ھو بدایة التغییر، والتغییر ھو بدایة النمو لدكتور :اإلدراك الواعى

.إبراھیم الفقى  

نحن وماذا نرید ؟لو عرفنا أوال أین :تحدید األھداف  

.أن نحكم ماذا نفعل، وكیف نحصل عیھ إلبراھام لینكولن  

إن لم تعرف قدراتك وتقدرھا وتقنع نفسك بأنھا حقیقیھ، :التأكیدات المتاضمنة

.للدكتور إبراھیم الفقى!فكیف تتوقع أن یقدرك اآلخرون ؟  

  

  لعمل؟ رف األفكار التي  تعیق  أفعالك وتقتل   فیك الرغبة في اكیف   تع-2

  : ما الذي یمیز ھذه األفكار    

  ھذه األفكار تحبسك في المشكل دون أن تمنحك  الحل ·      

ھذه األفكار تبقیك  في الخمول و التقاعس عن العمل ، رغم رغبتك في ·      

  العمل 

كل شيء أو ال شيء أو لیس ھناك :ھذه األفكار تحبسك  في منطق ·      

   أنت ال تملك مفاتیحھسوى حل واحد و وحید  و 

ھذه األفكار تولد لدیك الشعور بالذنب و الندم عندما ال تفعل ما تنصح ·      

  بھ ؟ 

إرجاء الحلول و الفرار   لتي ندعوك إلى  تجنب المشاكل ،ھذه األفكار ا·      

  من دون مواجھة ؟ 

   إذن ھي أفكار مسمومة و غیر عقالنیة و في كل األحوال تمنعك من الفعل  

   الماضي الحاضر و المستقبل كیفیة التعامل مع الزمن-3



  .الماضي انتھى و ال یمكن إعادة كتابتھ·      

  .المستقبل بعید ، في علم اهللا وغالبا ما یكون من الصعب إدارتھ·      

أصعب شيء ھو العیش في الحاضر مجتھدا و عامال ، وھذا ھو وحده ·      

  حیاتك  ما یعد قادرا على تغییر مجرى

  إذن  تجنب التفكیر في إخفاقات الماضي

إن قوة التفكیر في إخفاقات الماضي تجعل قوة الذات مأسورة ،و لذلك عند 

مواجھة أول تحد أو مشكل تقفز لتقتل قوة الرد و تدفع لالستسالم و تجنب 

  المواجھة خوفا من تكرار نفس اإلخفاقات الماضیة 

ضي تذكر أن ھامش الحركة لدیك إذن مھما عانیت من صعوبات في الما

مازال قائما و كبیرا فما علیك سوى أن تؤمن أنك قادر على أخذ زمام األمور 

" اهللا ال یضیع أجر من أحسن عمال" و الدخول في سیاق الفعل و العمل ،و

  ذلك ھو القانون اإللھي الذي ھو في انتظار اإلنسان

  ح الخبیر إبراھیم الفقي نصائ:ھل ترید أن تزید ثقتك في نفسك إلیك الحل 

  التحكم في النفس 

ال نستطیع أن نتحكم في اآلخرین أو الطریقة التي یتعاملون بھا معنا ،و لكن 

أن یغضبك أو یضایقك ال یمكن ألحد .رد فعلنا تجاھھم  نستطیع أن نتحكم في

،كما ال یمكن ألحد أن یشعرك بعدم األھمیة أو الدونیة إال إذا سمحت لھ بذلك 

  .عدتھ علیھو سا

 ر اا  :  

إن الطریقة الوحیدة للتغلب على السلبیة ھي أن نمنع األفكار السلبیة           -

  .عندما تراودنا و نستبدلھا بأخرى إیجابیة

  إذا واجھتك مشكلة 

في المرة التي تواجھك مشكلة أدت إلى تعثرك ،علیك أن تتوقف          -

  .ركز على ما لدیك.لدیك من نعم للحظة و تفكر فیما 

  الشجاعة 

امتلك الشجاعة لتكون مختلفا ،و لكن ال تكن مناقضا أو متباھیا          -

إن الصفة التي تجذب األنظار إلینا و تجعل منا شخصیات ممیزة .باستقاللك



  ھي شجاعتنا في أن نكون صادقین مع أنفسنا

  ووا ا إ  :  

  خالط األشخاص االیجابیین         -

  أعد قائمة باالیجابیات و السلبیات لكل ما یواجھك         -

اجبر نفسك على التركیز و التفكیر في االیجابیات و ال تترك األفكار          -

  السلبیة تغزو عقلك

  افتح أنت الحوار          -

  كن كریما في  المجاملة         -

إذا كانت المناقشات التافھة :واقف التي تنطوي على الضغطتجنب الم         -

فحاول مغادرة المكان قبل أن تبدأ ھذه  تفسد یومك قبل أن تغادر البیت مثال ،

  المناقشات

  ةـــخذ قسطا من الراح         -

  ل مدروســخاطر بشك         -

یا اء جدیدة كل یوم خصوصا في عالم التكنولوجـــــتعلم أشی         -

الحدیثة،إن معظم ما لدى الخریجین الجدد من معارف سیبطل في خالل 

  سنوات قلیلة لذلك جدد معارفك

إن الفشل  تجربة نتعلم :أنظر إلى النكسات و األزمات بشكل بناء         -

  منھا دوما

  فكر قبل أن تتحدث         -

یجابي من الصعب جدا أن تحافظ على تصورك اإل:مارس الریاضة          -

إن التمارین القصیرة و الدائمة :عن نفسك عندما تبدو كسوال أو ثقیل الوزن

   یساعدنا في تحسین ثقتنا بنفسنا

  م   ال  أ اح و اق 

  كیفیة استثمارك لوقتك تحدد نوعیة حیاتك  -

، فكن بخیال  الوقت ھو السعادة األخرویة و الدنیویة ،ھو المال، ھو النجاح -

. انتبھ لألشیاء الصغیرة التي تضیع الوقت . بوقتك فال تصرفھ فیما ال یفید

  فتوفیر دقیقتین كل یوم یصنع اختالفًا كبیرًا على مدار العمر



  .فعادة ال تكون األمور بالصعوبة التي تتخیلھا . أعمل بھمة  -

األمور تسیر  قم بالمھمة التي تتھرب منھا ، ال تخف فقط ابدأ و سترى أن -

  لیس كما كنت تراه من قبل 

قسم األعمال الكبیرة إلى أعمال أصغر ،فتصبح أقل مشقة و صعوبة ،ثم  -

  .أنجزھا وفق جدولة معقولة 

. أكتب قائمة مھامك على صفحة واحدة كبیرة : االعتماد على المكتوب  -

المھام ، بعد تسجیل كل . أكتب كل المھام ، دون االھتمام بالتسلسل المناسب 

باستخدام أقالم ) أ ، ب ، ج ( مجموعات مختلفة من المھام  3حللھا إلى 

بمجرد تقسیمھا، یمكنك إعادة ترتیبھا بالتسلسل الصحیح بسھولة في . ملونة 

وبھذه الطریقة ، ستتعرف في بدایة العمل كل یوم ، على . مخططك الیومي 

  المھام الصعبة التي ستواجھك

الثقیلة على عقلك و قلبك أوال فھذه ھي التي فیھا مستقبلك  قم بإنجاز األعمال -

  و مصیرك العملي،وال تبدأ بما تحب و تشتھیھ

  ابدأ اآلن و ال تؤجل عمل الیوم للغد -

  ال تطلب أن تتحسن كل ظروفك و أحوالك  -

سر بخطوات لیست شاقة و لكن داوم على العمل الیومي فالقیام ببعض  -

  إلى تحقیق ھدفك  الخطوات كل یوم یصل بك

تعلم االستیقاظ الباكر ،وداوم علیھ و ال تجعلھ لألعمال التافھة سترى التقدم  -

من أراد اآلخرة : " الذي ستحققھ في ظرف وجیز،و ھناك قول حكیم یقول 

  ".و من أراد الدنیا فعلیھ أن یستیقظ باكرا:علیھ أن یستیقظ باكرا 

واحد لمدة طویلة فستصاب بالملل نوع من مھامك المھمة و ال تقوم بعمل  -

  ،و إذا لم تستطع فقسم عملك إلى مھام معقولة من ناحیة التوقیت 

تحد نفسك إلنھاء المھام المدرجة على جدول أعمالك،ستظھر أشیاء و  -

مثیرات تعمل على تشتیت انتباھك ، إال أنھ ال ینبغي أن تستجیب لھا و تنساق 

  .وراءھا

من عمل مھم ،اشتر لنفسك أي شيء تحبھ ، وكافئ كافئ نفسك عندما تنتھي  -

  نفسك بالمدح الجمیل و العبارات اإلیجابیة 



حول أعمالك التي تراھا أنھا شاقة إلى عادات یومیة، فالعادة ھي كل شيء  -

  و بذلك سیسھل علیك القیام بھا 

غیر عاداتك السلبیة ، فما أسھل أن تشغل نفسك باألعمال التافھة و التي ال  -

  دفعك إلى األمام قید أنملة ت

ھذا كلما اقتربت منھ .ضع مواعید نھائیة لتقدیم عملك و سجلھ و التزم بھ  -

  یزید نشاطك و تكبر ھمتك

حافظ على لیاقتك البدنیة و مارس الریاضة باستمرار، عامل جسدك كمیكنة  -

  تخضع للصیانة وعندھا ستعمل بشكل أكثر كفاءة ، لفترات أطول

  .ھذا سیزید من فعالیتك و یوفر لك وقتا ثمینا : ءة السریعةتعلم القرا -

فإذا لم تحصل النتائج المطلوبة فعدل نظرتك ،و :قوم عملك بعد االنجاز  -

صحح مسارك و ابحث عن خطة و استراتیجیة أكثر فعالیة ،و تأكد أنك لن 

نا تخسر الشيء الكثیر فأنت امتلكت التجربة و و امتلكت اإلرادة وذلك لیس ھی

.  

  كیفیة التغلب على السلبیة و الخمول و الكسل و التقاعس عن العمل 

  أفكار داخلیة  لتبریر السلبیة و التقاعس عن العمل ، على سبیل المثال -

  : »  tout ou rien« " كل شيء أو ال شيء"قانون ·      

و ظاھره البحث عن كمال مزعوم بھ یبرر عدم الشروع في العمل،لكنھ في 

  .تبریر لعدم البدء في العمل  العمق

  و انتظار استحسانھم و تشجیعھم :ربط  فعالیة الذات بتقدیر اآلخرین ·      

  ثقل الماضي و سنوات العجز و الكسل و غلبة عادات الكسل و التسویف·    

إذا كان ھناك شيء یجب تجنبھ فھو لتجنب العیش في الماضي و التحسر على 

  .لى عدم أخذ  القرار سابقا  ،و لنعلم أن ھذا ال یفید الفرص الضائعة و الندم ع

  . إذن انس الماضي و ابدأ حاال 

على سبیل : تردید العبارات  التي تدفع الھزیمة و تشل فعالیة الذات ·      

ال أستطیع أن " ،"إنھ أنا دائما فاشل  " لقد كنت دائما من ھذا القبیل ،: "المثال 

" لقد كتب علي أن أكون تعیسا " ،"غیر محظوظ  أنا دائما"،"أفعل غیر ذلك 

  "إنھا طبیعتي"



ذ   ع   

  !یحكم النصف اآلخر ) الجنس ( و!! ... یحكم نصف العالم )الجوع ( 

وعلى الشاطئ !! .. وعلى المسرح فن !! .. في الشارع خالعة ) التعري (  

  !!!ریاضة 

  ) !!!فساتین ال( ما عدا )!! ... تطول ( كل األشیاء  

كلما كانت أدوارھا في أي ) !! ... قصیرة ( كلما كانت مالبسھا : الممثلة  

  ) !!!طویلة ( فیلم 

  ر!!  

  الحقیقة *  

  !!!یصدقھ الناس ) ال ( الشئ الوحید الذي  

) قسمة ( ولكنھ قبل ذلك ) !! ... ضرب ( ثم .. وطرح .. الزواج جمع *  

!!!!  

  المحامي *  

یدافع عن مال موكلھ لیكون من نصیبھ !!!!!!! .. وروب .. وحنجرة . .لسان  

  !!!!ھو 

  المذیع *  

  !!!!وھو ال یعرف أحد مّنا ) !! ... أعزائي ( یخاطبنا بقولھ  

  الطالب الفاشل *  

لوال وجود !! .. على فصلھ ) األول ( ھو الطالب الذي یمكن أن یكون  

  !!!!األخرین 

  ***ھا حكیمة كلمات عجیبة ولكن***  

اإلنسان الناجح ھو الذى یغلق فمھ قبل أن یغلق الناس آذانھم ویفتح أذنیھ قبل " 

  ".أن یفتح الناس أفواھھم

ال تدع لسانك یشارك عینیك عند انتقاد عیوب اآلخرین فال تنس انھم مثلك " 

  لھم عیون والسن

عنھا اكثر تستغرق مناقشة المسائل التافھة وقتًا طویًال ألن بعضنا یعرف " 

  مما یعرف عن المسائل الھامة 



  " .إذا كان لدیك رغیفان فـُكل أحدھما وتصدق باألخر" 

عندما یمدح الناس شخصًا ، قلیلون یصدقون ذلك وعندما یذمونھ فالجمیع " 

  " .یصدقون

  " .ال یوجد رجل فاشل ولكن یوجد رجل بدأ من القاع وبقى فیھ" 

الختیار وقتًا كافیًا لنضج الكالم اختر كالمك قبل أن تتحدث وأعط ل" 

  " .فالكلمات كالثمار تحتاج لوقت كاف حتى تنضج

كن على حذر من الكریم إذا أھنتھ ومن اللئیم إذا أكرمتھ ومن العاقل إذا " 

  ".أحرجتھ ومن األحمق إذا رحمتھ 

إذا بلغت القمة فوجھ نظرك إلى السفح لترى من عاونك فى الصعود إلیھا " 

  ". لسماء لیثبت اهللا أقدامك علیھاوانظر إلى ا

  " .من عاش بوجھین مات ال وجھ لھ" 

إذا استشارك عدوك فقدم لھ النصیحة ، ألنھ باالستشارة قد خرج من " 

  " .معاداتك إلى مواالتك

  " .فستقول اعظم حدیث تندم علیھ طوال حیاتك.. تكلم وأنت غاضب " 

  " .بك والسفیھ یؤذیكفالبلیغ یغل.. ال تجادل بلیغًا وال سفیھًا " 

حسن الخلق یستر كثیرًا من السیئات كما أن سوء الخلق یغطى كثیرًا من " 

  " الحسنات

من وثق باهللا أغناه ومن توكل علیھ كفاه ومن خافھ قلت مخافتھ ومن عرفھ " 

  تمت معرفتھ

لیس من الصعب أن تضحي من أجل صدیق ، ولكن من الصعب أن تجد " 

  الصدیق الذي یستحق

تكون سعیدا إذا عثرت على صدیق تثق بھ ، و تكون اسعد إذا "."تضحیةال 

  عثرت على صدیق یثق بك

      ن زه  أ   ل  ا ا و اات 

سلح نفسك بأحالمك ومعرفتك بنفسك ،والتي التقدر بثمن وببحثك الدقیق : 1

  جدا عن 

  دة الفرص الكثیرة الموجو



قال .. ورھانك الدائم على أنك سوف تنجح مھما تكالبت علیك تجارب الفشل 

  روبرت 

  :كندي ذات مرة 

فقط ھؤالء الذین لدیھم الجرأة لیفشلوا فشال ذریعا ھم الذین یحققون نجاحا “ 

  ”عظیما 

حتى ال تقع في االحتیال والنصب ، فقد ..!! آل تتسرع في طلب الغنى :  2

  كتب أحد 

  “كیف تصبح ملیونیرا ؟“ إعالنا بجریدة عن بیع كتابا بعنوان  األشخاص

تھافت القراء على شراء الكتاب .طالبا إرفاق الطلب بظرف وطوابع بریدیة 

  وأرسلوا 

  .الطلبات لھ ،فاغتنى بثمن الطوابع البریدیة 

إذا أردت أن تصبح ملیونیرا فافعل ”فكتب إعالنا آخر في الجریدة بعنوان 

  “..!!مثلي 

صدم شاب امرأة عجوز بدراجتھ وبدل أن یعتذر ..!! عش بمبادئ وقیم :  3

  لھا 

  !!و یساعدھا على النھوض أخذ یضحك علیھا 

فعاد الشاب . لقد سقط منك شیئًا : لكن العجوز نادتھ قائلة . ثم استأنف سیره 

  مسرعًا 

  …. وأخذ یبحث فلم یجد شیئًا 

  ..!!قطت مروءتك ولن تجدھا أبدًا لقد س, ال تبحث كثیرًا …فقالت لھ العجوز 

فالمأمون عندما كان صغیرا ضربھ شیخھ المعلم بدون سبب .. !! آل تظلم :  4

،  

  فأراد أن یعرف من شیخھ أكثر من مرة عن سبب ضربھ ،

حتى أصبح والیا بعد عشرین .. ولكن كبر المأمون دون أن یعرف السبب 

  عاما

  لھ عن سبب ضربھ بدون ذنبفأول قرار قام بھ ھو استدعاء شیخھ لیسأ

  :فقال شیخھ عندما قابلھ 



  ال واهللا لم أنس : فقال ! لم تنسیك كل ھذه السنین تلك الضربة؟

  إذا فالمظلوم ال ینسى: فقال لھ شیخھ 

  ) بیل كلینتون(ُذكر أن الرئیس األمریكي السابق ..!! ال تحتقر الناس :  5

  ).ھیالري(زوجتھ كان واقفًا عند محطة لتعبئة الوقود وبجواره 

  .وصافحت عامل المحطة بحرارة ثم عادت) ھیالري(وھنا فجأة نزلت 

  .من ھذا الرجل؟ فذكرت لھ أنھ صدیق قدیم أیام الجامعة: فسألھا زوجھا

  .كنِت ستكونین زوجة عامل محطة! أمر جید أنك لم تتزوجیھ: فقال لھا

تحدة لو تزوجتھ ألصبح ھو رئیس الوالیات الم: فردت علیھ بدھاء

  !!.األمریكیة

  )طبعًا الطیور على أشكالھا تقع(

ذكر المسرحي الشھیر شارلي شابلن في ..! ال تتكاسل عن طموحاتك :  6

  مذكراتھ

  قصة عن صدیق لھ كان لدیھ مصنع زاره فیھ ،

فوجده یضع على مكتبھ صورة كبیرة في اطار ثمین لرجل تدل ھیئتھ على 

  القسوة 

  ..ال : أبوك ؟ فأجابھ  ھل ھذا:فسألھ !! والغطرسة 

  وقد بدأت حیاتي العملیة موظفا ! إنھ صاحب المصنع المنافس لي 

  وأنا احتفظ بصورتھ أمامي لتذكرني إذا تكاسلت بأنني!! عنده فأذاقني المر 

  .!سأعود إلى العمل عنده

و حتى ال تكن كالثعلب الذي دخل من فتحة ..ال تطمع فتضّیع ما تجمع :  7

  صغیرة إلى 

  ,ان مزارع وأخذ یأكل ما طاب لھ من الفاكھة والخضروات بست

  !!؟؟..وعندما أراد ان یخرج من نفس الفتحة لم یستطع؛ ألن َحجمھ َكُبر كثیرا 

مادمـت ُتصلـي وفـي صالتـك تقـرأ ..ال تخـاف وال تحـزن وال تقلـق :  8

  سـورة 

  “)ُد َوِإیَّاَك َنْسَتِعیُن ِإیَّاَك َنْعُب(“ : الفاتحـة وتقـرأ فیھـا اآلیـة الكریمـة 

فالتاریخ ال یعرف وال یخلد إال , ال ترض بغیر البطولة دورًا في حیاتك :  9



  ..!! األبطال

  .وأنت تستحق أن تكون منھم 

  ... یحكي ان طاعون الجنون نزل في نھر یسري في مدینة

  ... فصار الناس كلما شرب منھم احد من النھر یصاب بالجنون

  ...ین یجتمعون ویتحدثون بلغة ال یفھمھا العقالءوكان المجان

  ...واجھ الملك الطاعون وحارب الجنون

  ...حتى اذا ما اتي صباح یوم استیقظ الملك واذا الملكة قد جنت

  !وصارت الملكة تجتمع مع ثالثة من المجانین تشتكي من جنون الملك

  .یا وزیر الملكة جنت أین كان الحرس: نادى الملك بالوزیر

  قد جن الحرس یا موالي: لوزیرا

  اذن اطلب الطبیب فورا: الملك

  قد جن الطبیب یا موالي: الوزیر

  ما ھذا المصاب، من بقي في ھذه المدینة لم یجن؟: الملك

  .لألسف یا موالي لم یبقى في ھذه المدینة لم یجن سوى أنت وأنا: رد الوزیر

  !یا اهللا أأحكم مدینة من المجانین: الملك

  عذرا یا موالي، فإن المجانین یدعون أنھم ھم العقالء: الوزیر

  !وال یوجد في ھذه المدینة مجنون سوى أنت وأنا

  !ھم من شرب من النھر وبالتالي ھم من أصابھم الجنون! ما ھذا الھراء: الملك

الحقیقة یا موالي أنھم یقولون إنھم شربوا من النھر لكي یتجنبوا : الوزیر

  الجنون،

  ... ما نحن یا موالي إال حبتا رمل اآلن. نان ألننا لم نشربلذا فإننا مجنو

  ...ھم من یملكون الحق والعدل والفضیلة... ھم األغلبیة

  ...ھم اآلن من یضعون الحد الفاصل بین العقل والجنون

  ...یا وزیر أغدق علي بكأس من نھر الجنون: ھنا قال الملك

  .إن الجنون أن تظل عاقال في دنیا المجانین

عندما تنفرد بقناعة تختلف عن كل قناعات ... لتأكید الخیار صعببا

  ...اآلخرین



  ...عندما یكون سقف طموحك مرتفع جدا عن الواقع المحیط

  وتشرب من الكأس؟... وتخضع للواقع... ھل ستسلم لآلخرین

معقولة فالن وفالن وفالن كلھم على خطأ وأنت وحدك : ھل قال لك احدھم

  !الصح

  .ھذا الكالم فاعلم انھ عرض علیك لتشرب من الكأساذا وجھ إلیك 

  عندما تدخل مجال العمل بكل طموح وطاقة وانجاز 

وتجد زمیلك الذي یأتي متأخرا وانجازه متواضع یتقدم ویترقى وانت في 

  ...محلك

  وتشرب من الكأس؟... وتقلل انجازك... ھل یتوقف طموحك

  ...عأحیانا یجري اهللا الحق على لسان شخص غیر متوق

  ...مرت طفلھ صغیره مع أمھا على شاحنھ محشورة في نفق

  ...ورجال اإلطفاء والشرطة حولھا یحاولون عاجزین إخراجھا من النفق

  !أنا اعرف كیف تخرج الشاحنة من النفق: قالت الطفلة ألمھا

استنكرت األم وردت معقولة كل االطفائیین والشرطة غیر قادرین وأنت 

  ! قادرة

  ... أي اھتمام ولم تكلف نفسھا بسماع فكرة طفلتھا ولم تعط األم

سیدي افرغوا بعض الھواء من عجالت : تقدمت الطفلة لضابط المطافئ

  ! الشاحنة وستمر

  وفعال مرت الشاحنة وحلت المشكلة

وعندما استدعى عمدة المدینة البنت لتكریمھا كانت األم بجانبھا وقت التكریم 

  !والتصویر

  ! ن األرض كرویة لم یصدقھ احد وسجن حتى ماتغالیلوا الذي اثبت أ

  سنة من موتھ اكتشف العالم انھ األرض كرویة بالفعل 350وبعد 

  .وان غالیلیو كان العاقل الوحید في ھذا العالم في ذلك الوقت

  

  

  



  : و أ ات وا ا  أ ات ا زت   ال وال 

 ”أنا أعتبر الحیاة . افز بالنسبة لي ھو أن أتحدى نفسي دائماأكبر ح

  ).ریتشارد برانسون ( “ .مدرسة، ففي كل یوم أتعلم درسا جدیدا

  ھو رجل أعمال بریطاني ومؤسس مجموعة : ریتشارد برانسون

Virgin Group  شركة من ضمنھا شركھ  360التي تضم أكثر من

ومن الجدیر , اریع الضخمھ طیران فیرجین أتالنتك وغیرھا من المش

عاما،  16بالذكر أن أول مشروع تجاري ناجح لبرانسون في سن 

  .عندما أصدر مجلة سماھا الطالب

 ” حین تعبر عن طموحاتك أو معتقداتك، فأنت تخاطب نفسك قبل أي

شخص آخر، ولذا فھذه رسالة لك ولآلخرین عما تؤمن أن من الممكن 

  ).أوبرا وینفري(“ .إبداعك تحقیقھ، فال تضع عقبات تحد من

  أشھر مقدمة برامج تلفزیونیھ في العالم وأكثرھن دخال : أوبرا وینفري

  .وھي غنیھ عن التعریف, 

 ” ال بأس باالحتفال بنجاحك، لكن األھم من ذلك ھو أن تأخذ العبرة من

  ).بیل غیتس(“ فشلك

  ثاني أغنى رجل في العالم وصاحب ومؤسس شركھ : بیل غیتس

  .یكروسوفت للبرمجیاتما

 ” جھد% 99إلھام و% 1العبقریة عبارة عن.“  

 ” توماس (“ آالف طریقة غیر ناجحة 10أنا لم أفشل، بل اكتشفت

  ).إدیسون

  ھو مكتشف الكھرباء وأول من استطاع تطویعھا : توماس إدیسون

  .لإلستخدام البشري

 ” ھوایة أو من أكبر األخطاء التي یرتكبھا الناس ھو محاولة فرض

اإلنسان ال یختار ما یحبھ، بل یأتي إلیھ الشغف . اھتمام ما على أنفسھم

  ).جیف بیزوس(“ .لوحده

  ھو مؤسس والرئیس والمدیر التنفیذي ورئیس مجلس : جیف بیزوس

  . com.إدارة شركة أمازون 



 ”بیتر دركر(“ .أفضل طریقة للتنبؤ بالمستقبل ھي أن تصنعھ بنفسك.(  

  كتابًا من  40ومؤلف أكثر من , أشھر شخصیة إداریھ : بیتر دركر

ُترجمت جمیع . أعظم المؤلفات في مجاالت السیاسة واالقتصاد واإلدارة

  .لغة 20كتبھ ألكثر من 

  “ المنطق یوصلك من النقطة أ إلى النقطة ب، أما الخیال فیوصلك إلى

  ).آلبرت أینشتاین(“ .كل مكان

  لعلماء في الفیزیاء وأكثرھم عبقریھ وھو أحد أھم ا: آلبرت أینشتاین

  .مبتدع النظریھ النسبیھ

 ”فینس (“ .الناجحون ال یستسلمون أبدا والمستسلمون ال ینجحون أبدا

  )لومباردي

  حیث كان أفضل . أشھر مدرب كرة قدم أمریكیة : فینس لومباردي

مدرب لفریق جرین باي باكیرز خالل عقد السبعینیات، وقاد الفریق 

  .لفوز بثالث بطوالت متتالیة وخمس بطوالت في سبع سنین فقطبا

 ”ال . الحیاة قصیرة، فال تضیعھا وأنت تحاول تقمص شخصیة أخرى

تتعصب للموروثات الفكریة التي جاء بھا أناس آخرون، وال تدع آراء 

واألھم من ذلك، تحل بالجرأة . اآلخرین تؤثر على رأیك الخاص

ما أعرف بما تتمنى أن تحققھ، وكل شيء لالستماع لقلبك وحدسك، فھ

  ).ستیف جوبز(“ .آخر یعد ثانویا

  ھو أھم مخترع ورائد أعمال في الوالیات المتحده : ستیف جوبز

ُعرف بأنھ المؤسس والمدیر التنفیذي السابق ثم رئیس . األمریكیة 

مجلس إدارة شركة أبل وھو أیًضا الرئیس التنفیذي لشركة بیكسار ثم 

وھو , مجلس إدارة شركة والت دیزني بعد ذلك وحتى وفاتھ عضًوا في

  .األب الروحي للماكنتوش واآلیفون واآلیباد واآلیبود

 ” دقائق  5عام، إال أن تشویھھا یستغرق  100إن بناء السمعة یستغرق

“ .إذا فكرت في ھذا األمر ملیا فستغیر الكثیر من تصرفاتك. فقط

  ).وارین بافیت(

  رئیس مجلس إدارة شركة : وارین بافیتBerkshire Hathaway 



وھو رابع أغنى , وھو أشھر مستثمر أمریكي في البورصة األمریكیة 

  .2013أغنیاء العالم لعام 

 ”النجاح ھو االنتقال من فشل آلخر دون أن یفقد المرء حماستھ. “

  .وینستون تشرشل

  ن حیث كا, شغل منصب رئیس وزراء بریطانیا : وینستون تشرشل

یعتبر أحد أھم الزعماء . رجل دولة إنجلیزي وجندي وُمؤلف وخطیب 

  .في التاریِخ البریطاني والعالمي الحدیث

 ” بعد عشرین عاما من اآلن، سوف تندم على األمور التي لم تفعلھا

. لذا أطلق العنان لنفسك. أكثر من ندمك على األمور التي فعلتھا

  .)مارك تواین(“ .استكشف واحلم وتعلم

  وكان یسّمى بأبي األدب , ھو أشھر كاتب أمریكي ساخر : مارك تواین

  .األمریكي ولھ سالسل قصصیة تعتبر من أعظم القصص األمریكیة

 ” إذا كنت ستخطط ألمر في جمیع األحوال، فلماذا ال تخطط ألمر

  ).دونالد ترمب(“ .عظیم

 ة ھو رجل اعمال أمریكي ، وشخصیة اجتماعیة، وكاتب و شخصی

وھو الرئیس والمدیر التنفیذي لمؤسسة ترامب العقاریة . تلفزیونیة

ومؤسس منتجعات ترامب الترفیھیة، التي تدیر العدید من الكازینوھات 

 .والفنادق في جمیع أنحاء العالم

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  ا!!!!!!!!!  

كان بریطانیا، و  -منذ سنوات ، انتقل إمام إحدى المساجد إلى مدینة لندن

بعد انتقالھ بأسابیع، وخالل تنقلھ . یركب الباص دائمًا من منزلھ إلى البلد

وذات مرة . ...... بالباص، كان أحیانًا كثیرة یستقل نفس الباص بنفس السائق

بنسًا زیادة عن  20و جلس، فاكتشف أن السائق أعاد لھ  دفع أجرة الباص

لیھ إرجاع المبلغ الزائد فكر اإلمام وقال لنفسھ أن ع. المفترض من األجرة

إنَس األمر، فالمبلغ : "أخرى وقال في نفسھ ثم فكر مرة. ألنھ لیس من حقھ

كما أن شركة الباصات تحصل على ...زھید وضئیل ، و لن یھتم بھ أحد 

الكثیر من المال من أجرة الباصات ولن ینقص علیھم شیئًا بسبب ھذا المبلغ، 

  ن اهللا إذن سأحتفظ بالمال وأعتبره ھدیة م

توقف الباص عند المحطة التي یریدھا اإلمام ، ولكنھ قبل أن یخرج . وأسكت

: من الباب ، توقف لحظة ومد یده وأعطى السائق العشرین بنسًا وقال لھ

: فأخذھا السائق وابتسم وسألھ!!! تفضل، أعطیتني أكثر مما أستحق من المال

نذ مدة في الذھاب إلى الجدید في ھذه المنطقة؟ إني أفكر م ألست اإلمام"

اإلسالم، ولقد أعطیتك المبلغ الزائد عمدًا ألرى كیف  مسجدكم للتعرف على

نزل اإلمام من الباص، شعر بضعف في ساقیھ  وعندما"!!!!! سیكون تصرفك

فتمسك بأقرب عامود لیستند علیھ،و !!! وكاد أن یقع أرضًا من رھبة الموقف

  !!!، كنت سأبیع اإلسالم بعشرین بنسًا  یا اهللا: نظر إلى السماء و دعا باكیا

  

  

  

  

  

  

  



  املفكر فى سطور
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