
ضع نفسك

فى مكانها

لن تستطع اكتشاف نفسكلن تستطع اكتشاف نفسك

اال إذا اكتشفت كيف ينظراال إذا اكتشفت كيف ينظر

من حولك اليكمن حولك اليك

محمد عنان



جلوسك امام الشئ هو
المرآة لشخصيتك

 
الجلوس والنظر امام الشئ

يعكس نوع شخصيتك
 

يحتار الكثير منا ان يحدد
شخصيتة بل أحيانا نعجز
فى تحليل  شخصيتنا .

معرفة نفسك 2022
محمد عنان



نعم فالوصول لمعرفة شخصيتك من
اصعب انواع الوصول بل يصنف انة

من المستحيل, كثير يموت ولم يصل
الى هذا الوصف التحليلى حتى وان
وصل الية فانة غير متاكد من مدى

مصداقية هذا الوصل هل هذة فعال
شخصيتى هل هذا هو وصفى

لنفسى
 

إذا توصلت فى النهاية الى وصفك
وشخصيتك وتاكدت انك فعال هذا

الشخص بعد التحليل والتعمق
والتفكير واخذ اراء من حولك

وتمعنت فى كل تصرفاتك ووضعت
لنفسك مسمى لشخيصتك بعد 

معرفة نفسك 
محمد عنان
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ترتيب صفاتك التى تتميز بها
واعطيت كل صفة ما تستحق

واغلقت هذة الصفحة .
 

ابعد عن من تعرف واعرض نفسك
امام ناس اخرين وحاول انا تعرض

هذة الشخصية عليهم ثق تماما ان
مفهومك سوف يتغير فيما وصلت
الية فالشخصية والصفات اشياء

معنوية ال ترى وال يمكن السيطرة
عليها .

معرفة نفسك 
محمد عنان
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هل تستطيع الصبر دائما
 

هل تستطيع العطاء دائما
 

هل تستطيع التفكير دائما
 

هل تستطيع ان تحب وال تكرة هل
تعرف هواياتك بالفعل ام مرنت

نفسك عليها حتى تحبها هل تحب
القراءة ام تقرأ حتى تخرج من الملل

او تقرأ لمجرد ان تقرأ .

معرفة نفسك 
محمد عنان

20224



ابحث عن شخصيتك داخل كل من امامك
وال تبحث عنها فى نفسك .

 
كل ما تنظر الية هو طبعك هو تصرفك

هو رد فعلك هى طريقتك .
 

ضع كاميرا داخل عقلك
وقم بتصويرة وانت تجلس امام الكمبيوتر
تحاول فهم جملة معينة هل فهمتها من
اول مرة حسنا انت االن ذكى لكن عاود
الصورة مرة اخرى انها جملة سهلة جدا
وال تحتاج لذكاء لفهمها. االن ثبت هذة
الكاميرا على العقل وقم بتصوير العقل

فى كل ما تشاهدة وحلل
 

وعد بالمشاهدة وقم بالتحليل هذا هو
تحليل شخصيتك. 

معرفة نفسك 
محمد عنان
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انت االن الشخص فى الفيلم المسجل
لعقلك فى كل ما ترى امامك .

 
عندما تمر امام سيدة عجوز جالسة على

الرصيف كيف تنظر اليها شفقة على انها
فقيرة حيرة على انها فاقدة االهلية وال
تعرف من تكون , اعجاب على انها فى

هذا السن تستطيع النزول استنكار حتى
ال تحرك اى شئ بداخلك , شغف لتذهب
اليها وتتحدث اليها لتعرف من تكون ,
الوقوف والنظر اليها قليال وترى كيف
تتحدث وعن ماذا تتحدث وتحلل من هى
ومن تكون سجل ماذا فعلت ثم افعل ما

تريد ثم اذهب . 

معرفة نفسك 
محمد عنان
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شاهد عندما تفتح الهاتف هل قمت
بالبحث عن فيلم اباحى لتشاهدة هل هذا

الفيلم فتح امامك وحدة وقمت
بمشاهدتة هل قمت بالمشاهدة لتثير

غرائزك ام لتتعرف اكثر ام لتعرف السبب
وراء من يشاهد هذة االفالم سجل ايضا.

 
هل شاهدت مدير لك فى عملك يضحك

فى وجه كل من يرى اال انت او مديرك ال
يضحك إال لك .

هل الحظت انك ال تستطيع أن تعرف
نفسك دون العودة إلى استرجاع ما فعلت
لماذا ال نقم بهذا ابدا ، هل هو خوف من
معرفة ما انا علية ام الخوف من تحديد ما

انا علية

معرفة نفسك 
محمد عنان
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هل شاهدت نفسك وانت امام مباراة
تفرح لفرح شخص احرز هدف وتقوم انت

بالتصفيق لة دون ان يعرفك دون ان
تستفيد منة بشئ سوى انة غير مزاجك

لالفضل او تحزن عندما يخسر فريقك
وتحزن كثيرا دون ان تعرف لماذا انت حزين

لهذا حتى .
 

هل شاهدت نفسك عندما تشاهد حادثة
على الطريق ماذا فعلت هل قمت

باالتصال بالمسعفين هل ذهبت لتنقذ احد
هل اغمضت عينك ثم ذهبت هل قمت

بتصوير الحادث لسبب ما وال تعرف بعدها
لماذا فعلت ذلك سجل كل هذة فكل هذا
سوف ياتى بالنفع فى تحليل شخصيتك
وينهى قصة النزاع بينك وبين الفشل .

معرفة نفسك 
محمد عنان
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عندما تصبح قادر على تحليل نفسك فى
ظروفك العامة تصبح جاهز لتحدد من انت ما
هو المطلوب منك لتصبح شخص ناجح قادر
على تخطى كل الصعاب النك ستضع نفسك

فى مكانها الصحيح نفسك هو انت حيث
شخصيتك التى تبحث عنها ال يشترط السن
حتى تنجح فالنجاح ليس انك اصبحت مشهور
فى سن مبكر وال حتى انك اصبحت تمتلك
اموال فجأة وانت االن تعرف ان اى شخص
مهما كان حجمة ياتى علية ساعة , ساعة
فقط ويخسر كل شئ هل سمعت من قبل
عن شخص خسر كل ما يملك فى البورصة ,

سمعت عن شخص حصل علية سطو
الكترونى وخسر كل شئ , سمعت عن
شركات عالمية اى لها تصنيف فى عدد

الموظفين وحسابات فى البنوك ال تستطيع
عدها تشهر افالسها اى انها فقط لم تخسر

ولكنها اصبحت مديونة هل هذا نجاح .
معرفة نفسك 
محمد عنان
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 انها فقط فرحة النجاح , سعادة مؤقتة ,
والسعادة المؤقتة دائما ما يصاحبها التوتر

والخوف والخوف يقتل السعادة .
 

هل سمعت من قبل مقولة انصحك اال تحلم
وهل الحلم هذا بيدى الحلم ياتى اليك دون

ان تستدعية
اذا عامل كلمة النجاح بنفس هذا المبدأ فال
وجود لكلمة ال تنجح فالنجاح ياتى اليك دون

ان تستدعية .
 

نعم دون ان تستدعية النة اذا كان كذلك
فانا اطلب منك االن ان تستدعى النجاح االن

هل سياتى اليك ال لن ياتى هو ياتى
بمفردة ياتى لمن يستحق فقط مثل الحلم

ياتى فقط لمن يستحقة .

معرفة نفسك 
محمد عنان
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فكر فى يومك عندما استيقظت
وذهبت الى عملك مبتهج ومتفاؤل
ونسيت يومك السابق تماما وركزت
فى عملك هذا جيدا فحدثت مشكلة
فى العمل فقمت بحلها سريعا ثم

قمت بتنوية لجميع العاملين بالتوعية
من حدوث المشكلة من جديد فقام من

يراسك باستدعاءك وشكرك على ما
فعلت وقال انك سوف تصبح فى

مكان اخر وتمنى لك التوفيق بعدها
ذهبت الى المنزل سعيد وانجزت عمل
اخرصغير كنت تريد ان تنجزة فنجحت بة
فارتفع معدل التفاؤل لديك ثم نمت
صف االن حلمك الذى سوف يداعبك .

معرفة نفسك 
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ال تفصح بة فانت فقط من تعبت حتى تجعل
نفسك متفاؤل لم يساعدك احد على هذا فاذا
نظرت الى يومك هذا وقمت متشاؤم وذهبت
الى عملك فنظرت الى من حولك كل منهما
يحمل هموما ومشاكل هو نفسة ال يعرف
حجمها ولكن هل تعرف لماذا لم تحاول
التدخل فى هذة المشاكل النك قبل ان
تستيقظ فى هذا اليوم الجميل قمت

باستخراج الفيلم الذى قمت بتصويرة ورايت
نفسك تفعل اشياء وتتصرف تصرفات ال تالئم
شخصيتك التى وهمت نفسك بها فانت لست
الذكى جدا مثلما يقول عنك اصدقاءك النك

عندما رايت العجوز لم تقف وتركز فى افعالها
وتحاول ان تحلل من هى وال انت الشجاع

البطل الذى لم يفعل شئ عندما راى الحادث
وال انت صاحب الصبر عندما عرض علية الفيلم
االباحى وال انت الكريم السخى الذى لم يهتز

لة رمش من السيدة العجوز .
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انت انت بمشاعرك بكرمك بذكاءك بلطفك
بشجاعتك بعطفك بهيئتك بجراتك بشغفك

بحنانك !!!
 

انت تتميز فعال بكل هذة الصفات ال تقلق انت
لديك كل هذا الكم من الصفات انت تحمل

بداخلك كل هذا
 

لكن ستظل ال تعرف ما مدى كل صفة وما
حجم كل صفة وما الصفة التى تغلب على

االخرى .
 

يوم نجاحك عندما تنتصر بكل هذة الصفات
على كل من حولك عندما تثبت لنفسك انك

فعال تستحق هذا النجاح .
حينها فقط تستطع 

أن 
تضع نفسك فى المكان الصحيح

 
معرفة نفسك 
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