
 نفسك بشكل أفضلبناء 

  ثانيالجزء ال

 

 إن مستوى إيمانك بنفسك سيظهر حتما في كل ما تفعله.

 سوريا –لينا الحبشي  العربية إلىقامت بترجمته 

نحن في رحلة بنائك أفضل إذا كنت مهتما ، هناك أشخاص مهتمون بالساعات 

 السعيدة فقط ، نصيحتي المتواضعة لك ، ال تكن واحدا منهم.

أخرى ، بغض النظر عن عمرك أو جنسك أو عرقك أو دينك أو وضعك المالي  مرة

 أو مهنتك أو لقبك أو مكانتك في الحياة ، يجب أن تصبح أفضل قبل أن تتحسن.

يجب عليك ان تصبح بدرجة اكبر، قبل أن تتمكن من الحصول على المزيد، من أجل 

نك من أن تكون أفضل ، وتصبح القيام بذلك ، عليك أن تبدأ وتلتزم بالخطة التي ستمك

 أفضل وتتحسن.

لن يساعدك شيء سوى الحصول على خطة التنمية الشخصية بك المصممة بشكل 

 جيد ،  اإليمان هو المفتاح األول لهذه الرحلة



األفكار هي األشياء ، اإلنجاز أو الهزيمة ولدوا في لحظة من التفكير ،كل ما نفكر به 

تنتج عنه نتائج ومع ذلك ، ال يتم الحكم على حياتك من  اهيئاتنأو نتخيله أفكارنا أو 

خالل ما تفكر به أو تحلم به أو تخطط له أو تتخيله ، إنما يتم الحكم عليه من خالل 

 نتائج هذه األفكار واألحالم والخطط ، يتم الحكم عليه من خالل ما تحقق.

ات الصحيحة ، عند إن نظام إيمانك الذي تعتمد به على الحقائق والواقع والمعلوم

الدمج مع المشاعر ، سوف يؤدي إلى العواطف واإلجراءات الالزمة لتحقيق 

 أحالمك.

عليك أن تؤمن بأن مها كان هدفك ، طالما أنه حلم ذكي ، فمن الممكن تحقيقه ، بغض 

 النظر عن عدد المرات التي فشلت فيها في الماضي.

أنك تستطيع ، وإذا كنت تعتقد أنك ال  يعتمد ذلك على نظام معتقداتك ، إذا كنت تعتقد

 تستطيع ذلك ، فإنك  ستكون على حق في كلتا الحالتين.

كل شيء عن نظام معتقداتك، يجب أن تؤمن بأن ما تريده يمكن القيام به ، وعليك أن 

 تؤمن بأنه يمكنك القيام به ، وهذا جزء كبير من ثقتك بنفسك.

على فعل أكثر مما تفعله اآلن، عليك أن  عليك أن تؤمن بأن لديك القدرة والموهبة

تؤمن بأنك تستأهل وتستحق أكثر مما تربحه اآلن، عليك أن تؤمن بأن لديك عظمة ، 

وإمكانيات عظيمة ، وثروات غير مكتشفة في داخلك ، يجب أن تضع في اعتبارك 

 لم يحقق أي شيء في تاريخ اإلنسان. -ال يمكنني فعل ذلك -أيًضا أن موقف 

 التالي سوف يعرض ويشرح لك قوة االعتقاد.المثال 

( ، كان االعتقاد الشائع حول الجري ميل واحد 2581- 2581خالل مائة وسنتين )

هو أنه من المستحيل القيام به في أقل من أربع دقائق، لقد حاول الكثير من الناس 

الي ، فإنه ولكن فشلوا، لقد فشلوا ألنهم اعتقدوا أن أحدا لم يفعل ذلك من قبل ، وبالت

من المستحيل القيام بذلك،  يعتقد أولئك الذين حاولوا أن البشر غير قادرين على القيام 

 .بهذه المهمة في أقل من أربع دقائق

ال يزال على قيد  -جاء رجل إنجليزي يدعى روجر جيلبرت بانيستر  2581في عام 

، كسر اعتقاد ميل ولديه لقب الشرف "سيدي"  ، وكسر هذا الرقم القياسي  -الحياة 

 (.1: 85: 3) -األربعة دقائق ركض ميل واحد في أقل من أربع دقائق 



المهم في هذه القصة ، هو أنه بعد ذلك اليوم ، كان هناك أكثر من عشرين ألف 

شخص يجرون الميل الواحد في أقل من أربع دقائق ، عندما يغير الناس أنظمتهم 

 ن معه في نهج جديد تماًما.االيمانية حول شيء ما ، فسوف يتعاملو

ال أحد يرغب بالذهاب لشيء يعتقد أنه مستحيل ، كلنا نذهب للممكن، األشياء التي 

نعتقد أنها ممكنة بالنسبة لنا ، ومع ذلك إذا كنا نؤمن بشيء ما بقوة، ونعتقد أنه يمكننا 

صور تحقيقه ، فسوف يتحقق ذلك ، قال نابليون هيل: "مهما كان العقل يستطيع أن يت

 ويؤمن ، يمكن للعقل أن يحقق".

الذين يقولون لك أنك ال تستطيع أو يستحيل عليك فعله ، يخبروك  -أيا كانوا  -هؤالء 

بذلك ألنهم يعتقدون أنه مستحيل بالنسبة لهم ، لكنهم ليسوا أنت، أنت فريد ، االول 

 والوحيد، وال أحد يستطيع أن يأخذ مكانك.

حتًما في كل ما تفعله، كما قال زيجالر: أنت  ولدت مستوى إيمانك بنفسك سيظهر 

للفوز ، ولكن لتكون الفائز يجب أن تخطط للفوز ، وتستعد للفوز ، وتتوقع الفوز، و 

 مؤمنا أنك تستطيع الفوز.

إذا كنت ال ترى نفسك كفائز ، فإنك لن تتمكن من الفوز ، ولن تؤدي دور الفائز، 

 قوية للوصول النجاح. اإليمان بنفسك جزء أساسي من مجموعة

في كتابه الشهير "إذا كان األمر سيكون ، فإن األمر متروك لي" ، قال الدكتور 

 روبرت شولر  "كل إنجاز قابلته يقول ، 'تغيرت حياتي عندما بدأت أؤمن بنفسي ".

نسمع الناس يقولون أننا سنصدق ذلك عندما نراه ، ثق بي  إنه العكس سترى ذلك 

 تؤمن به . وتحصل عليه عندما

سؤال صعب بالنسبة لك ، إذا كنت تريد أن تفعل شيئًا ما أنت متأكد من أنه تستطيع 

فعله ، فهل ستفعله أم ال؟ بالتأكيد ستقوم به ، ألنك تعتقد أنك تستطيع أن تفعل ذلك 

وأنت متأكد من قدراتك وجهودك التي يمكن أن تحقق هذه الرغبة، من ناحية أخرى 

 ام بشيء ما أنت غير متأكد منه ، فستكون مترددًا في القيام به .إذا كنت تفكر بالقي

ركز أوالً على ما تريده حقًا واكتبه وكن على يقين أنه بإمكانك الحصول عليه و أنت 

 قادر على الحصول عليه.

بول جي ماير أدلى بتصريح واضح قال: "مهما كان ما تتخيله بوضوح ، فترغب 

 ف معه بحماس يجب أن يتحقق في نهاية المطاف".بشدة ، تؤمن به بصدق ، وتتصر



، الذي يتم تثبيته بقوة  اعتقادكجودة تفكيرك تحدد جودة تخصصاتك، لذلك فإن نظام 

 ، يحدد ما ستصبحه ، وتحصل عليه ، وجودة حياتك.

عندما تبدأ في تغيير نظام معتقداتك الخاصة بك ، فإنك ستنتقل من كونك عاجًزا إلى  

ن اليأس إلى األمل الكامل ، ومن الشعور بعدم القيمة إلى الشعور كونك قويًا ، م

 باالستحقاق.
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