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“Whatever the mind can conceive and 

believe, it can achieve.” 

 

 

 اعتقاد أو تصور من العقل إليه يتوصل قد ما كان أيا]

 .[تحقيقه الممكن فمن

 

 هيل نابليون

 Hill Napoleon 

 

 

 

 

 



 

            المقدمة            
 

 

 تبدو األشياء لماذا األمور؟ تجري كيف كثيرا   نفسي سألت صغيرا   كنت أن منذ

 عليها؟ هي كما

 وعندما وتطوري نموي فترة طوال رافقني المعرفة الى وقوالت   الفضول

 في والنفسي الفلسفي الجانب كثيرا   استقطبني والوعي البلوغ لمرحلة وصلت

 تصرفات فهم الحياة فهم في والتعمق بالدراسة بدأت الوقت ذلك ومنذ .الحياة

 وتحدد حولنا تحدث التي األمور ومجريات لألحداث باإلضافة البشر وسلوك

 موجهة،  كمدرب، وساعدتني ألهمتني المعرفة هذه الحياة، في سيرنا خط لنا

 .كقائد وحتى مستشار

 (عمالئي) لدي   المتدربين توجيه ألجل كتبته 2009 سنة األول كتابي أصدرت

 القارئ لشحن الكتاب من قسما   خصصت أنني جانب إلى الصحيح، للمسار

 تحقيق نحو باألمل وتمده تلهمه أن شأنها من التي اإليجابية والطاقة باألفكار

 .النفسية والصدمات األمل بخيبات مثقلين منهم الكثير أن وخاصة أحالمه

 انجو قد كانوا بأشخاص بالفعل التقيت للكتاب إصداري من سنين بضع بعد

 تسونامي في ابنته د  ق  ف   ولكنه بحياته نجا رجل للكلمة، فيالحر بالمعنى بحياتهم

 خالل أوشميتز في العمل معسكر من بأعجوبة انجو اثنين آخرين و بتايالند

 مروا التي التجربة هذه عن لي يحكوا أن منهم طلبت .الثانية العالمية الحرب

 سبب وماهو التحمل استطاعوا كيف أفهم أن حاولت ومشاعرهم، أفكارهم بها،

 بمنتهى النص هذا رو  ص   ولقد .حياتهم من المرعبة المرحلة هذه في صمودهم

 على االنترنيت في صفحتي على متاح وهو استكهولم من فنان قبل من الجمال

 . www.bengtalvang.se : التالي العنوان



 

 الصورة أرى أصبحت الذي للحد طبعا   غنية و وعميقة مؤثرة كانت المقابالت

 ألصل للصورة المفككة القطع بتركيب أقوم وكأنني تفاصيلها وبكامل بوضوح

 مقدار وماهو الشخصية المسؤولية الفعالة، باالستراتيجية المرتبط للفهم بالنهاية

 .الداخلي عالمه على لإلنسان الخارجي العالم انعكاس

 نظري وجهة بدلت الجديدين والمعرفة الفهم هذا أن لأقو أن أريد وهنا 

 للمستقبل المتزايد التفاؤل من بنوع شعرت لقد للحياة، ومفهومي الشخصية

 يمكنني واقعية وبكل .بمصيري التحكم على بقدرتي إحساسي زيادة مع متزامن

 ونصف سنة وبخالل أنه حيث2012  في تحقق قد حقيقي تغيير ثمة أن القول

 الصفر من وموجه كمدرب نشاطي من المالية مواردي زيادة استطعت فقط

 وللمرة موظف ثالثين يمعو مدينة عشر ثالثة  لمجمل مليون عشر أربعة الى

 .اقتصاديا   الصعداء أتنفس أن ستطعتا حياتي في األولى

 يتعارض هذا بأن الرغم على جرى ما صدقت بالكاد أنني اعترف أن يجب

 على بأن أعتقد ولكني بالذهول أصبت أنني وذلك" بإيجابية التفكير" مع

 ولكن يرام ما على سيجري شئ كل بأن   الكاملة القناعة لديه تكون أن اإلنسان

 .به البدء بمجرد وليس البعيد المدى على

 الوقت، طوال اللعبة بمسار المتحكم هو يكون أن لإلنسان يمكن وال لعبة الحياة

 اإلنسان بذل تعنيان والجهاد المقاومة أمله. وخيبات فشله من يتعلم اإلنسان

 المضمون النجاح أن إلى باإلضافة مكانياته،إ بكل نفسه وتطوير جهده ألقصى

  .الحياة في ممل بإيقاع بالكامل العيش يعني

 األمور سير بكيفية مصدوم أصبحت أنني إال متفائل حينها كنت   لو حتى لذلك

 لألمام خطوات ثالث سابقا   يحدث كان لما خالفا   الوقت طوال الصحيح بالشكل

 أن متوقع ماهو عن األمور مجرى بتغيير نجحت قلت كما للخلف، واثنتان

 الذي النحو على ليس التغير وهذا أكون بمن نظري وجهة وتغيرت تسير

 اإلعتيادي الوقت من أكثر أعمل لم .ساعة24  أعمل أن لدرجة متحمسا   يجعلني



 

 ،أكون أن أريد الذي الشخص ذلك أصبحت ألنني متعة أكثر بات شئ وكل

 وإال أنجزته ما وذكر تجربتي بنشر اآلخرين أحفز أن أحببت لكوني إضافة

 وتأسيس بإنشاء قمت وإنما مبلغ، أي أقترض لم .قبلي من مطلقة أنانية ستكون

 للشركة تنفيذي مدير بتعيين نفسي أكافئ أن قررت أن إلى تماما   بنفسي شركة

             ”Create to How كتاب لكتابة التفرغ منها أمور عدة ألجل

    ”Happinessللعربية ترجمته هو اآلن يديك بين الذي الكتاب هذا و.  

 األحداث لخلق ساعدتني التي الفكرية واالستراتيجات المبادئ يلخص الكتاب

 أنا أجلي من الكتاب هذا أيضا   كتبت .أهدافي يحقق بما اتجاهها سير وتغير

 هذا فقدت حال في إليها اللجوء ستطيعأ مرجعية لدي يكون بحيث شخصيا  

 ذيال) اإلقتصادي نجاحال أن من وبالرغم .الوقت مرور مع المفهوم

 الشبكة في الموجود الضريبي اإلقرار نتائج خالل من رؤيته باستطاعتكم

 من الوحيد هدفي تكن لم انها إال لدي األكبر المتعة والزال كان (العنكبوتية

 .الشركة تأسيس

 وأن وقائدا   مديرا   كوني خالل من القيادة فن من المزيد أتعلم أن هدفي كان 

 أمثال من وكت اب مؤلفين عدة من تعلمتها التي النظرية العلوم تلك أجرب

 أشعر أن ،.....وآخرين تولي إنكهارت شيوساكي، روبيرت روبنز، أنتوني

 وتطوير كفائتهم لزيادة يسعون وهم الشركة في للعاملين لرؤيتي الرضا بهذا

 كانوا .الكثير لهم يعني الذي بعملهم مستمتعين نفسه الوقت في وهم ذاتهم

 .مجددا   إلي   عادوا الجديدة للشركة إنشائي ومع سابقا   معي عملوا قد بالغالب

 اقتطاع عن وتجاوزت كامل، راتب مع اليوم في ساعات 6 العمل نظام طبقت

 أن القول وأستطيع ) جدا   قليلة كانت التي ( المرضية أيام في الراتب من جزء

 مستقلة ومسؤولية كاملة وحرية عالية بحرفية بعملهم اعتنوا قد العاملين هؤالء

 أن أردته ما بالتحديد هو وهذا) الخاصة شركتهم وكأنها( شخصهم من نابعة

 .التنفيذي مديرها وليس للشركة كمالك أتصرف



 

 أكثر أكن لم بأنني تعي حتى أنت، ألجلك وإنما للتفاخر شركتي عن أكتب لم

 أنني إال تتملكني معينة أفكارو نظريات مجموعة مع السن في كبير رجل من

 .مكانها من الجبال يحرك أن شأنه من وأعتقده وأدركه أقرأه الذي هذا أن مؤمن

 تمنح التي االستراتيجيات أو الكلمات ليست أنها تدرك أن حقا   المهم من ولكن

 تحملك خالل من خاص بشكل أنت وإنما الحياة في اإليجابي للتقدم األسباب

 للكتب عائدا   هومرد   النجاح هذا شرف أن تعتقد وال .حياتك في المسؤولية لكامل

 األمور أن حال في لهةاآل أو الكتب هذه على اللوم تلقي أن حتى أو لهةاآل أو

 .الذات برفض سمىي   ما بعينه هو هذا ألن حياتك، في يرام ما على تسير لم

 نمط لنفسك وجد مختلفة مصادر من نفسك اآلخرين،علم تجارب من استلهم

 .المميزة ومواهبك طموحك تناسب التي الحياة

 وسيزيد الحياة في ستستخدمها التي أدواتك من أداة سيكون الكتاب هذا أن   آمل

 .الحياة هذه في تريده ما كل تمل ك و العمل في االستمرار على قدرتك من
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             ١ 
 

 .برفقتهم األوقات معظم تقضي الذين أولئك بعناية أصدقاءك انتق

 

 

 



 

 

 

                                 ٢ 
 

 وال لديك مما أكثر األمكانيات من لديهم اآلخرين بأن تعتقد ال

 فرصة من أقل بالنجاج فرصتك بأن عتقاداإل يمنحك أحد تدع

 .اآلخرين

 

 



 

      

                             ٣ 
 

 .بسلبيته عليك يؤثر أحد تدع وال مالديهم أفضل ريناألخ من خذ

 



 

                              ٤ 
 .ضرورية ليست لك اآلخرين موافقة

 أنت ليسوا إنهم .عنك اآلخرون يعتقده بما كثيرا   تهتم ال

 هذا كل ومصادرك، الخاص محيطك مواهبك، باهتماماتك،

 الطريق يحددوا أن يمكنهم ال اآلخرون وحدك، بك خاص

 .لك األفضل

 

 

 



 

 

                                  ٥ 
 .الطرق بأسهل جاحالن   عتوق  

 وكن نجاحك اصنع .الحالية ظروفك من يائس كهروب وليس

 .واستقباله لتلقيه استعداد على



 

                               ٦ 
 

 السلبية للمشاعر مقاومة أو معارضة أي بدون مشاعرك عن عبر

 .أحيانا   تظهر التي

 كيف وسترى خاللك من تعبر دعها المشاكل مواجهة عند

 .سريعا   ستختفي



 

 يمكن والذي" الحالة تجاوز نفسك علم" يسمى تقنية من جزء هذا 

 تستطيع ،عندها تقف ال .الصعبة المواقف في أيضا   ينفع أن

 في نيطالمتور   لألشخاص العداوة مشاعر تبرز وال تجاوزها،

 .أقوى تجعلهم األشخاص ألولئك تتصدى حينما ألنك الحدث

 .المضيء القادم على فقط وركز تجاوزهم حاول

 منزعجا   حتى أو خائفا   غاضبا ، يجعلك ما شخص وجود عند بل

 عندها التقدير أو لإلعجاب مثير لديه شيئا   تجد أن بوعيك  حاول

 .بالتناقص ستبدأ تجاهه السلبية المشاعر هذه أن ستجد

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                   

                                ٧ 
  

 ما أو الحياة مشروع المهنة، الهدف، تحدد أن الصعب من هل

 التحفيز؟ أسباب يمنحك أن شأنه من والذي شابه

 

 أنت من إلى سيقودك الذي دليلك هي والرضا السعادة لحظات

 الرضا شعور يمنحك أو حقا   سعيدا   يجعلك الذي بالشئ تأمل .حقا  

 عالقاتك نشاطاتك، هدفك، واصنع قرر وعندها الحقيقي

 .ومحيطك

 

 

 

 

 

 



 

               ٨ 

 
 .منك المقربين األشخاص تنتقي عندما حكمتك استخدم أخرى مرة

 

 جيدة، بصحة كويشعر التفاؤل منحك على القدرة األشخاص أي  

 النجاح عن بالبحث ابدأ .وطموحاتك بقدراتك تشك يجعلك من وأي هم

 ستعرف تأكيد وبكل عندها االتجاه، بهذا خطواتك واجعل والسعادة

 المضي على ويشجعك جوارك إلى سيقف من الجميع ليس أنه

  .ألهدافك

    

 

 

 

 

               



 

               ٩ 
 بالكامل تعني ولكنها جذابة تبدو ربما ومشاكل صعاب بدون الحياة

  .واحد وتر على وايقاع ملل

 الحياة قيد على أننا نشعر أن ،والتحدي المغامرة نهوى البشر نحن

 مسلية، لحياة غالبا   نناضل ولكننا .لنبقى أنفسنا نجهد أن علينا وأن  

 تعطينا الحياة بأن مقولة هناك .مشاكل أي بدون ومريحة سهلة

 ونصبح أنفسنا نطور ولكي المزيد نتعلم لكي والصعوبات التحديات

 .كبشر أقوى

 حياتك؟ في مرت التي األشياء هذه تواجه لم إذا ستكون كنت من

 للتحديات فجأة نتعرض عندما أنفسنا وتتطور شخصياتنا تتكون غالبا  

 القادر اإلنسان هذا نكون أن يجب بأننا ونقرر فيها مرغوب الغير

 ال أننا القول يمكننا عديدة ولمرات التحديات، هذه تخطي على

 على نحصل األقل على ولكننا نريد ما على الحصول دائما   نستطيع

 .نحتاج ما

 

 

 



 

                                 ١٠ 
 الوجه على ليست التي واألمور األشياء تقبل بمحاولة جهدك تهدر ال

 .يكون أن أنت تريده الذي

 األشياء جعل بكيفية وتفكيرك انتباهك كامل ضع هذا عن بدال  

 قليال   الحياة في السيئة األمور كل اضبط .تريده الذي بالشكل واألمور

 هدفك تجاه بالحماسة مليء إيجابي بتوقع دائما   وتطل ع قليال  

 اآلن من تستشعر أن حاول .ستتحقق بأنها وحلمك وطموحاتك

 تحقيق عند تنتظرها التي النفسي والرضا اإليجابية المشاعر

 .طموحك

 



 

                                ١١ 

 

 تشعرك والتي حولك من التي األشياء بجميع يوم كل نفسك ذكر

 .باإلمتنان

 

 

 

 



 

                                ١٢ 

 يتوافقون ال األخرين أن لمجرد قيمتها تفقد ال الحياة في طريقتك

 .معك

 في أسوأ سأصبح هل أو صحيح؟ هذا هل" بعبارة نفسك تقييد ال

 .لحياتك كنمط كذا؟ فعلت إن نظرك

 

 



 

                                  ١٣ 

 

 بها القيام ترغب أنت التي األعمال بهذه األعظم النجاح تجد سوف

 .حقيقي بشكل

 

 

 أن يرغبون آخرين أشخاصا   أجل من فقط باألعمال تقوم كنت إذا

 مدى وعلى .قبلهم من الدعم تجد لن األحوال بكل فأنك بها، تقوم

 ضد هي وإنما تفعلها التي األشياء تحب ال أنك وألجل حياتك

 أنك ستجد المسار آخر وفي .قليلين ومقدار بكفاءة بها تقوم إرادتك

 من شخص ألي نفع بذي تكون لن وعندها نفسك نهكتأ قد

 .لنفسك حتى وال ألجلهم تعمل كنت الذين األشخاص

 

 

 

 ستواجهك ألجلها اإلنسان يكافح أن تستحق التي لألشياء للوصول

 تكن لم وإن الطريق طول على كثيرة وصعوبات أمل خيبات



 

 الطاقة لديك يكون فلن إليه الوصول تريد الذي بالشئ شغوف

 ا  قادر تكون فلن وبالتالي وباتالصع تلك بوجه للوقوف الالزمة

 .هدفك إلى للوصول

 

 

 

 

 



 

                                 ١٤ 
 

 تحتويه؟ سوف مالذي .بها تحلم التي المثالية حياتك بصورة دائما   فكر

 ؟تحقيقها حال في شعورك ماهوو

 

 نقص المال، كنقص تعيقك قد التي المعوقات كل للحظة ولو تجاهل

 شئ كل وكأن تخيل وفقط أخرى مصادر أي أو العلمية الشهادة

 .القادمة لحياتك كحلم الصورة بهذه احتفظ ممكن،

 

 

 

 



 

               ١٥ 
 .لهدفك الوصول بكيفية الالزم من أكثر بشكل تفكر ال 

 

 بأنها تظن أنك بحيث للوصول معينة زمنية بنقطة نفسك تلزم وال 

 سلبي تركيز بداخلك سيولد بدوره والذي الفشل حال في كارثة

 بأنك ثق .البن اءة يجابيةاإل األفكار عن عوضا   بسلبية عليك ينعكس

 عندها الطريق، طول على اإلحساس بهذا واحتفظ لهدفك ستصل

 سيأتوك أو حيحالص   مجراها في ستجري األمور أن كيف سترى

 .إيجابية ظروف و ةذكي   كأفكار

 

 

 

 

 

 

 



 

                                  ١٦ 
 .للكلمة الحرفي معنىوبال   تصويري بشكل تظامبان   تبكمك   سطح فنظ  

 على ،الرد   والموبايل الشخصي الحاسب إلى ظرالن   نيتضم   وهذا

 على أو الصغيرة األعمال من عليك ما نهاءإ االلكترونية، سائلالر  

 .تؤديها أن بحاجة التى باألعمال قائمة ضع األقل

 من هأن   تعتقد والتي مناقشة أو إنجاز دون تترك التي األعمال إن  

 أنه لدرجة وتتضخم تزداد سوف خريناآل مع معالجتها الواجب

 أولوياتك رتب لذلك األمور، أسهل من كانت لو حتى هاحل   يصعب

 أسهل ستبدو األمور أن كيف تلواألخروالحظ الواحدة وانجزها

  إنجازا .



 

                                   ١٧ 

 

 .حولك من مايجري كل ريفس   من أنت

 

 شئ ال معك، يحدث ما بكل النظر ووجهات اآلراء تشكل الذي أنت

 ويحملها داللتها األشياء يعطي من أنت إنه بعينه، معين معنى يحمل

 .معانيها

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                   ١٨ 
 .اآلخرين على اللوم تلقي ال

 كالناس( شخصيا   نفسك بعيدا عن خارجية قوى على اللوم تلقي أن

 في القوى لهذه هدفا   يجعلك ما، بأمر   تفشل عندما)والظروف

 .دائما   وموضوعي منطقي بشكل التفكير الجيد من .المستقبل

 

 

 



 

                                 ١٩ 
 

 ولكن واالبتعاد المحايدة أو الهرب خالل من المشاكل تجنب يمكنك

 ثانية مرة المشكلة واجهتك حال وفي تجاربك وينقص سيقلصك هذ

  .مضى وقت أي من أكبر تجدها سوف

 ترتقي سوف لوجه وجه مواجهتها خالل من المشكلة تحل عندما

 أصبحت ألنك ابدا   تظهرلك لن مشابهة مشكلة وربما أعلى لمستو  

 .إليك بالنسبة مشكلة تعد لن فهي منها خائف غير

 



 

                                  ٢٠ 

 

 .الحقيقي الحل دائما   تكون ال" الجيدة النصائح"

 

 على تعرضها التي المساعدة أو النصيحة تكون أن حريصا   كن

 الحل، إليجاد الفرصة الشخص هذا تمنح بحيث مناسبة ما شخص

 تقبلهم عدم حال في اآلخرين مشاكل في نفسك تقحم ال ولكن

 .لمساعدتك

 

 



 

                     ٢١ 

 

 .لتوقعاتهم نتيجة هي عام بشكل األشخاص حياة

 

 األفضل المعيشة في غبةوالر   األحسن الوضع إلى ائمالد   التطل ع

 .ملموسا   واقعا   التحسن ليصبح ضروري أمر هو باستمرار،

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       ٢٢ 

 

 تكن فال اآلخرون يفعله ما تفعل أو تشتري أن التستطيع كنت إذا

 .لهم ناقدا  

 

 واقعك، عن تماما   مختلف يكون أن يمكن الذي واقعهم تعايش لم أنت

 .للحياة منظورك اختلف لربما مكانهن كنت أو واقعهم عايشت لو

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                ٢٣ 

 الصعوبة من يكون بحيث السلبي ثأثيرها والمحيط للظروف يكون قد

 من سيئة لمعاملة األشخاص تلقي .األفضل نحو بالتغير األمل بمكان

 قفمو لتبني بهم ديتؤ قد المحيطين األشخاص المدرسين، األهل،

 .الحياة من سلبي

 األمل وإعطائهم األشخاص لهؤالء الوصول على قادرا   تكن قد

 اآلخرين على المسبقة األحكام تطلق وال تنتقد ال كنت إذا والقوة

 .هؤالء ألعماق الوصول على وقادر

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                 ٢٤ 

 يمكن بحالة اآلخرين األشخاص تجعل أن تعني الحقيقية المساعدة

 مسار تحديد على ومساعدتهم بهم الخاصة القرارات اتخاذ خاللها من

  .حياتهم

 لتتجنب أنت تريده ما ال يريدون ما يفعلون لتجعلهم األخرين ساعد

 .األمل خيبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                 ٢٥ 

 ورؤيتك طريقتك تغيير بمجرد تتقلص أو تتفاقم أن للمشاكل يمكن

 .المشاكل لهذه

 

 تشاؤمية نظرة ولديهم آلخر أو لسبب اإلنطوائيين األشخاص إن

 نفسه وبالوقت المشكلة بتضخيم يبالغوا أن المحتمل من لألشياء

 .بقدراتهم يستخفون

 المختلفة النشاطات ممارسة خالل من الحياة على ومقبال   شخصا   كن

 أي أو المنزل تنظيف حتى أو الرياضي للنادي والذهاب كالمشي

 اليزال كان إذا المشكلة بمعالجة ابدأ ثم   ومن .سعيدا   يجعلك آخر شيء

 .مشكلة هناك

 

 

 

 

 

 



 

                                 ٢٦ 
 بمعنى حقلك حرث بالكامل تنهي حتى يديك بكلتا بالمحراث تمسك

 .مشروعك انهاء أو لهدفك الوصول

 

 هي أنت، هي البداية هذه جيدة، بداية تبدأ عندما للوراء تنحرف ال

 .عملك وهي ابداعاتك وجودك،

 

 

 



 

                                   ٢٧ 

 أو لكتاب قرائتك خالل التحدث حياتك في الحقيقية الكبيرة التغيرات

 .المرات إحدى في عمل لورشة ذهابك أو لفيلم رؤيتك

 تصحيح على دائما   ويعمل وإرادته قوته يشحن أن المرء على

 التي الصعوبات إن   .اليومية حياته أساسات في وقناعاته  تصرفاته

 تصحيح وإعادة عنك خارجة أمور من تأتي صعودك أثناء تواجهك

 وانهي ابدأ .ضروري أمر والطاقة بالقوة همتك وشحن مواقفك

 بالطبع يمكن والتي ،لك لهموالم   حفزالم   األدب من قليل   بقراءة نهارك

 كقصة والخيال الديني األدب تشمل أن

   ”Seagully Livingston Jonathan ” باتش ريتشارد للكاتب 

 يومك نغمة يحدد هذا فإن .جبران خليل جبران للكاتب نبيال كتاب أو

  .كتوليل

                

 

 



 

                                  ٢٨ 

 

 .وشرابك بطعامك وفكر نتظام تدرب البدنية، بلياقتك اعتن

 

 الذي الطعام من معين نوع تقد م ما بيئة   في البقاء ألجل الجسد خلق

 .الوقت طيلة باإلسراف سميت   أن نادرا  ال من كان

 هذه تمامإ الضروري من فإنه محددة جسدية تحديات ذات بيئة وفي

 من الهرب الجبال، تسلق على معتاد الجسد .البقاء ألجل التحديات

 هذه لمثل بحاجة والجسد .الجسدية اإلجهادات من وغيرها تهديد أي

 .يسعده هذا ألن لآلخر الوقت من التحديات

 الشخص على يجب أحيانا   مختلفة، أيضا   والحاجات مختلفة األجساد

 .دقيق طبي فحص خالل من الصحية حالته معرفة

 وأشياء للهرمونات شاملة تحاليل على تحصل أن باستطاعتك اليوم

 ستحتاجه الذي بالشيء قليال   ركز ولكن الدم فحص خالل أخرى

 .جيد بشكل لتعمل جسمك آالت

 D فيتامين من المزيد إلى بحاجة اليوم العديد أن على متفقين نخن



 

 من والحماية المزاج تعديل على يعمالن اللذان 3 أوميغا و 

 للرجال كبير فرق وجدت   أن األمينية لألحماض ممكن األمراض،

 تشترى ما غالبا   الذي بالجنس يتعلق فيما فقط ليس األربعين فوق

 .العمر هذا بعد بقوة تتناقص العناصر هذه ألن بل ألجله،

 ييحتو الذي( العالية السكر نسبة ذو والطعام السكر تجنب

 تحتاج مما أكبر بكمية الماء واشرب) القمح كطحين الكولهيدرات

 .باليوم/ ل1.5 تقريبا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                   ٢٩ 

 
 فلسفات خالل ي طرح أن النادر من الذات، لتخريب مصدر يوجد

 التاليتين النقطتين خالل هنا سيأتي هوالذي وهذا المختلفة، النجاج

 طوال كنت إذا فيما أو لهدفك وصلت إذا فيما سيحدد الذي وهذا

 .فقط منها مقربة   على الوقت

س الذي شغفك ماهو حلمك، طموحك، هدفك، ماهو حدد-   آ  ستكر 

 .الحالية وتحدياتك عملك خالل من لهدفك بلوغك بعد له نفسك

 يائسا   تكون أن غير من) هذا سيحدث متى عن تقريبي تصور ضع

 عملك في نجاحك بأن خطر هناك فإن وإال )نهائيا   موعدا   تحدد أو

  .الفراغ ودونه اكماله تستطيع لن اآلن به تقوم الذي

 التعامل من مفرغة حلقة في تدور قد فإنك التالي هدفك تحدد لم إذا

 ولن فيه تقوم الذي العمل إتمام ستعيق والتي والمواقف المشاكل مع

 وفي .به والنجاح عمل أي إنجاز األوقات من وقت أي في تستطيع

 تكون ألنك لذاتك تدميرك تجنبت قد تكون جديد لمستقبل خلقك حال

 .الجديد بالتحدي وراغبا   مرتاح  

 



 

 .حقيقي بشكل فغير  التغيير، أردت إذا – ب

 الذي الشخص أو القائد وأنت آخرين أشخاص يتطلب عملك كان إذا

 فاصنع حياتك، نمط أو مهنتك تغير أردت وإذا ويديره شيء بكل يبدأ

 شترطت ال و ذاتي بشكل زدهرت  التي ةالخاص) مشروعك( حديقتك

 أي من أفضل تصبح أن بصدق وتمنى بها الدائم واهتمامك وجودك

 .بها عتناءواإل سابقا   نشائهابإ بنفسك قمت حديقة

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

                                    



 

                              ٣٠ 
 .شعورنا على يؤثر مثال   كالسكن الملموس الشخصي محيطنا

 

 إحساس مع ومرتبا   منظما   جميال   محيطا   عمد عن أنشأ الشخص إذا

 الشخص إحساس سيؤثرعلى بدوره هذا فإن واإلنسجام الفعالية من

 )طاقة    shui Feng نظرية حول تدور إنها إيجابيا ، تأثيرا   الداخلي

 .والفن واألشكال أللوانا عن المكان(

  كينغستون كارين كتاب لِهمالم   األدب لكتب النصائح أحد

" Shui Feng With rClutte ourY Clear"  

 

 



 

                                   ٣١ 

 
 .والقدرة القوة الكتساب سريع حل أردت إذا

 إظهار مع وابتسم األرض على بثبات قدميك وضع ظهرك أفرد

 .أتوماتيكي بشكل سيأتي والباقي وجهك على والتصميم للعزم نطباعإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                  ٣٢ 

 
 :التالي خالل من واإلضطراب العصبية إزالة أو تقليل الممكن من

 لألربعة وعد نفسك احبس ثم للستة بصمت تعد   وانت ببطء تنفس

 مرات عدة اعدها للستة، تعد وأنت ببطأ الهواء أطلق وبعدها

 .جسدك ليسترخي

 

 



 

 إلى أشير” Cybernetics Psycho”  مالتز ماكسويل كتاب في

 سلبية بمشاعر الشعور الممكن غير من بأنه أظهر الذي األبحاث أحد

 .مسترخيا   فيه اإلنسان يكون الذي بالوقت

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 ٣٣ 
 ألشياء واقعي فعل رد بساطة وبكل هي السلبية المشاعر من قسم

 .فناصادِ ت   قد ا  نجميع و الحياة في ثدتح قد وأمور

 

 وبشكل أحيانا   تجعلنا التي هي )أوأمتعتنا حمولتنا( شخصيتنا ولكن

 حتى أو الحياة في الجيدة األشياء على التركيز صعوبةب نشعر فردي

 .هي كما معها التعايش



 

 فإنه حقيقي صديق مع األشياء هذه عن التكلم كافيا   يكن لم إذا

 هذه تنحية ليمكنك ا  عالج أو طريقة أو طريقا   تجد أن عليك وجبتسي

 .الطريق من المدمرة حمولةال

/ مرشد بمساعدة أو الكتب أحد في تناسبك التي الطريقة وجدت إذا

 شخصية رحلة بمثابة ستكون فإنها ماهر اختصاصي/  مدرب

قة شِو   عندها الشخصية، األمتعة من وتقلل الذاتي الوعي من تزيد م 

 األشياء ألن للمواجهة أسهل الحياة في خارجي شيء كل سيصبح

 لذلك. الضرورة عدم الح في ت فع ل لن تحملها التي السلبية

 أو تحدث األشياء لجعل ستساعدك الكتاب هذا في التي المبادئ لكن

 وفي أخيرا   ألنه الماضي، من بأشياء محمال   كنت ولو حتى تتغير

 )ولذلك غدا   يومك تصنع التي هي اليوم وأفكارك أفعالك فإن النهاية

 تصبح حياتك مستقبلك( يحدد ماضيك تدع بأن الخطأ ترتكب ال

        أخف. حمولة   مع أسهل



 

 

 والنجاح والسعادة الحياة توازن يرتبط

 وكيف نفسك إلى بها تنظر التي بالكيفية 

  إلى تنظر وكيف اآلخرين إلى تنظر 

 هي" حياتك لتغير طريقة" 33  حياتك

 .الحياة وتحسين لتعزيز ميل األلف خدمة 

 من يا أنت لك ضعفك، إلى أدت بأشياء مررت من يا لك إنه

 وفي عالقاتك عملك، في أكبر نجاح تحقق أن بساطة وبكل تريد

 .حياتك

 أشخاص/  حرمان/  قلق لديهم الذين لألشخاص قرائته ينصح

 .عالي أداء ذوي أشخاص/  للخطر معرضون

 

  


