
 نفسك بشكل أفضلبناء  -كيف تصبح أفضل  

  ولالجزء األ

 

وظيفة أفضل ودخل أفضل ونمط حياة أفضل ومجتمع أفضل وبلد أفضل، 

 يبدأ بك أنت .

 سوريا –لينا الحبشي  العربية إلىقامت بترجمته 

بغض النظر عن عمرك أو جنسك أو عرقك أو دينك أو وضعك المالي أو مهنتك أو 

في الحياة ، لدي سؤال واحد بسيط بالنسبة لك ، هل أنت سعيد  ملكيتك أو مكانتك

 وراضي حقا بما لديك اآلن؟

 001،111لقد طرحت سؤالي  هذا في كل ندوة ودورة تدريبية قمت بها )أكثر من 

 متدرب( ولم أقابل شخص واحد قال نعم.

هذا يعني أني لم اقابل اي شخص سعيد وراض عن حياته ، السؤال الثاني الذي 

ا وكم المدة التي يطرح نفسه لماذا ؟ ما الذي دفعك إلى هذا الوضع؟ منذ متى وانت هن

 أو كم ستبقى هناك؟ –هنا ى تريد ان تبق

مهما كانت اإلجابات التي تريد أن تعطيها لهذه األسئلة ، فمن المهم أن تفهم ، أوالً أن 

أو فشلت في القيام  كل ما لديك اآلن هو نتيجة لسلسلة من االختيارات التي قمت بها



بها في الماضي والثاني هو أنه مهما كان لديك اآلن يمكنك التغيير والثالث هو أن ال 

 أحد سيعتني بحياتك وأحالمك غيرك أنت.

 من ناحية أخرى يجب أن تفهم أنك مسؤول عن نجاحك ماليزيا ال تدين لك بالعيش.

يبدو ضدك ، وكنت مجهد ، هل الحظت أنه في األوقات التي تعتقد فيها أن كل شيء 

ودخلك منخفض، وبعيدًا عن الوفاء  بوعودك لعائلتك ، أن هناك بعض األشخاص 

 الذين يقدمون أفضل منك؟

بينما انت تكافح في الحياة ، في نفس الوقت ، هناك أشخاص يعيشون بسعادة ، ولديهم 

يارات عالقات رائعة ، ويكسبون المال ، ويعيشون في بيوت لطيفة ، ويقودون س

 رائعة ويأكلون في أفخم مطاعم المدينة.

ما يدور حولنا ليس هو ما يحدد النتائج التي لدينا ، إنها استجابتنا أو ردود أفعالنا على 

ما يحدث لنا ، إنه "أنت" العامل الذي سيحدد النتائج أكثر من أي شيء آخر ، أنت 

شيء يبدأ بك أنت ، تحدد ما ستصبحه ، و ما تحصل عليه ، وما حصلت عليه ، كل 

سمها ما شئت وظيفة أفضل ، دخل أفضل ، أسلوب حياة أفضل ، مجتمع أفضل ، 

 وبلد أفضل يبدأ بك انت عندما تصبح أفضل.

أود أن أخبرك شيئا قبل أن نبدأ هذه الرحلة، أعرف عنك أشياء قليلة ، على الرغم من 

ك لم تلمس سطح أنني ال أعرفك شخصياً، أعلم أن لديك عظمة في داخلك ، وأن

إمكاناتك أعلم هذا ألنك ال تزال تقرأ هذه السطور، أنك تبحث عن شيء من الممكن 

 أن يساعدك على إجراء التغيير الضروري لتحصل على حياة أفضل.

ومع ذلك ، هناك بعض األسئلة التي أود طرحها عليك قبل أن نبدأ هل تؤمن  بأن 

 هارات تفوق ما تستخدمه اآلن؟لديك مواهب وقوة وقدرات ومعرفة وأفكار وم

هل تعتقد أنه يمكنك القيام بشيء آخر من الممكن أن يجعلك أكثر سعادة وصحة 

 وأغنى؟

هل تعتقد أنه إذا كان لديك فرصة لتعيش حياتك مرة أخرى فستقوم بعمل أفضل من 

 ما قمت به؟

مان لتحقيق هل أنت جاهز للعمل بجدية أكبر والعمل بمزيد من النزاهة وااللتزام واإلي

 ذلك؟

لقد كتبت هذه المقاالت ألولئك الذين أجابوني بإخالص على جميع األسئلة ب "نعم" ، 

آمل أن ال تقرأ هذه المقاالت فقط ، ولكن استخدم األفكار فيها بأفضل ما يمكنك ، إذا 



كنت مثل هذا الشخص ، أؤكد لك أنه يمكنك تجديد حياتك المهنية ، والحياة الشخصية 

اة األسرية ، والحياة االجتماعية ، وتصبح ذات قيمة أعلى ، مما يزيد من ، والحي

 دخلك ويحسن كل جانب من جوانب حياتك.

لقد حضرت العديد من الحلقات الدراسية والمؤتمرات ، اقرأ العديد من الكتب 

والمقاالت ، وسمعت العديد من المتحدثين والفالسفة يتحدثون عن المبادئ واألساليب 

 ار المتعلقة بتحسين الذات والحياة.واألفك

هدفي هنا هو جلب هذه األفكار والخطط الهتمامكم لبدء عملية تغيير حياتك ومع ذلك 

 ، يجب أن تفهم أنه ال توجد فكرة ستعمل من أجلك ما لم تعمل أنت على الفكرة.

استنادًا إلى واقعنا، ستعرض لك هذه المقاالت األفكار والخطط الصحيحة التي 

ستمّكنك من اتخاذ الخطوات الالزمة لتحقيق الحياة التي طالما أردت تحقيقها إذا كنت 

كل شيء يبدأ ويحصل معك ، ستبدأ عند بدء خطة التطوير الشخصية الخاصة  مهتم.

بك ، عندما تبدأ بفهم األبعاد األربعة للطبيعة الخاصة بك ، تتكون من أربعة أجزاء و 

 وقلبك وروحك.أربعة أبعاد هم عقلك وجسمك 

لقد ذكرت في مقال سابق لي حول هذه األجزاء والقدرات التي لدينا جميعا ، يولد كل 

 IQ   ،BQإنسان بأربع قدرات وهي مستويات الذكاء لدى الشخص )حاصل الذكاء(

)حاصل الذكاء  EQ)حاصل الذكاء الروحي( ، و  SQ)حاصل ذكاء الجسم( ، 

 العاطفي(.

ورعايتها في نفس الوقت وبنفس الموارد ومن قبل نفس ويجب فهم كل هذه األمور 

الشخص الذي هو أنت، ثم عليك أن تبدأ خطة ملتزمة تمكنك من أن تكون أفضل ، 

وتتطور وتتحسن ، ال شيء سيساعدك إال أن يكون لديك خطة تنمية شخصية جيدة 

 التصميم.

فتك و أنشطتك  عليك أن تركز على نظام معتقداتك و مفهومك الذاتي و موقفك و فلس

 ومهاراتك و الناس والتقنية.
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