
 نفسك بشكل أفضلبناء 

  رابعالجزء ال

 

لن تدفع لك أي منظمة بسبب عرقك ولونك ودينك وحجمك 

وذكائك ومعرفتك ووقتك ومهاراتك، ما لم يساهم أحدها أو 

 كلها في نموها ونجاحها.

 سوريا –لينا الحبشي  العربية إلىقامت بترجمته 

شخصيتك التي تلعب دوًرا كبيًرا في في هذا المقال ، سأبدأ بمناقشة الجزء الرابع من 

 تكوينك   وفي خلق فلسفتك الشخصية.

 يعّرف قاموس أكسفورد الفلسفة بأنها "دراسة األفكار والمعتقدات حول معنى الحياة".

"كيف يجب أن يعيش المرء )األخالقيات( ، وما هي  تصفها الموسوعة البريطانية ب

ألساسية )الميتافيزيقيا( ، وما يعد معرفة أنواع األشياء الموجودة وما هي طبيعتها ا

 حقيقية )المعرفة( ، وما هي المبادئ الصحيحة لالستدالل )المنطق( (.

ف الفلسفة الشخصية بتواضع: "إجمالي المعلومات والم ّ عرفة التي تحصل عليها أعر 

اة والحاالت ، الطريقة التي تفكر بها وتؤمن بها ؛ هو فهم مبادئ الحيوتستخدمها



، وأن نفهم كيف تعمل األشياء واألفكار والظروف معك أو ضدك ية التعامل معهاوكيف

." 

هناك العديد من القضايا المتعلقة بفلسفتنا الشخصية ، سأذكر فقط شيئًا واحدًا يقلقك 

 .وعلى االغلب يقلق كل شخص آخر و هو الدخل

السؤال هنا ، هل  المال ، لغالبية الناس هو كل شيء. كلنا نفهم ذلك ، ومع ذلك ، فإن

 نحن بحاجة إلى المال؟ يجب أن تكون اإلجابة ال ، هل أنت متفاجئ؟

المال ليس  المادية والروحية  شخصيتنا حتياجاتا في كل  .ال أحد يحتاج إلى المال

يمكن للمرء أن يقول ، "أنا أحتاج إلى المال". الحقيقة هي أن ال أحد  واحداً منها .

 يحتاج إلى المال 

 فرق بين "الرغبات" و "االحتياجات".هناك 

الحقيقة هي أن المال بحد ذاته ليس له قيمة ، ال أحد يأكل أو يشرب أو يرتدي أو يقود 

لة في ماليزيا ( ، فهل عملة المتداوال)  أو يعيش في المال ، إذا أعطيتك مليون رينغيت

إليه  ما تحتاج ي، أم ستشتركل صباح اعلى طاولة في منزلك وتنظر إليه استحتفظ به

منزل أو سيارة و اشياء اخرى ؟ نحن نريد المال للحصول على األشياء التي  - حقًا

 نحتاجها حقا.

ومع ذلك ، ال يمكن ألحد االستمتاع بالحياة والتوصل إلى حياة مرضية ناجحة بدون 

 مال.

ً هناك سؤال ينشأ دائم في ذهن كل فرد تقريبًا ، كيفية الحصول على المزيد من  ا

 لمال؟ا

هناك العديد من الطرق للحصول على المال ، بعضها أخالقي وبعضها غير أخالقي 

كثيرة ، لكنها ستنتهي في النهاية   -كما هي معروفة  -، إن الطرق غير األخالقية 

أو المجتمع ، وهذا هو بوضع الشخص في الجانب الخطأ ، إما من قبل السلطات 

 .االختيار الخاطئ والفلسفة الخاطئة

ويعطيك مالكاً نزل هللا تعالى فلسفة الحصول على المزيد من المال هي انتظار أن ي  

، ومع ، ولكنه احتمالرظنتت المال الذي تريده. انا لست متأكدًا كم من الوقت  تريد ان

 ذلك ، فهي أيضا فلسفة خاطئة.



 هناك فلسفة أخرى تتمثل في الحصول على المزيد من النقود وهي انتظار  شخص ما

أن يعطيك المال الذي تريده ، أنا متأكد من أنك سوف تنتظر طويالً ، لكن هذا احتمال 

 ، مع ذلك ، فإنها ال تزال الفلسفة الخاطئة.

هناك فلسفة أخرى تتمثل في العثور على األموال التي تريدها ، عن طريق الخطأ ، 

شخص على جانب الطريق ، هل وجدت ثروتك على جانب الطريق؟ هل تعرف أي 

  . وجد واحدة؟ هذه هي الفلسفة الخاطئة

إذا كنت تريد ، يمكنك محاولة  شراء تذاكر اليانصيب، هل فزت؟ هل تعرف شخًصا 

فاز في أي وقت مضى وأصبح غنيا عن طريق شرائها؟ الفرصة موجودة ، لكنها 

 ضئيلة جدًا وقليلة جدًا ،  هذه هي الفلسفة الخاطئة

ومع ذلك ، هناك العديد من الطرق األخرى للحصول على المزيد من المال ، إما عن 

طريق مطالبة شركتك أو من خالل تهديد صاحب العمل الخاص بك بالمغادرة ، فهذه 

هي أيًضا من الفلسفات الخاطئة ، اآلن ، أنت تسأل "ما هي الطريقة للحصول على 

 مزيد من الدخل". 

ؤاال، برأيك ، لماذا قد تدفع لك أي مؤسسة أكثر ؟ هل تدفع لك لهذا ، أود أن أطرح س

أي مؤسسة ألنك جميلة أو وسيم؟ هل تدفع لك أي منظمة بسبب عرقك أو لونك أو 

دينك؟ هل تدفع لك ألنك ذكي جدا؟ هل تدفع لك  من اجل وقتك؟ هل تدفع لك 

  لمهاراتك؟ هل يدفع لك على علمك؟

 "ال".اإلجابة عن كل هذه األسئلة هي 

ال يوجد أي مؤسسة سوف تدفع لك ألي سبب ذكر  او لكل ما سبق ذكره إال إذا كان 

واحد منهم أو كل منهم يساهم في نموها ونجاحها ، ستحصل على راتبك مقابل 

 . مساهمتك وأدائك

 إذا كانت مساهمتك وأدائك متدنيًا وضعيفًا ، فستحصل على راتب منخفض. 

مساهمتك وأداءك مرتفعين ، فستكون رصيدا قيما ومن ناحية أخرى ، إذا كانت 

 . بالنسبة للمؤسسة ، وتعامل بشكل مختلف ، وستحصل على راتب مرتفع

ذكرت في مقال سابق بالتفصيل ، كيف يمكننا تحقيق ذلك ، علينا أن نتغير، لن تذهب 

إلى أي مكان بالمعرفة أو المعتقدات أو المواقف أو الفلسفة أو المهارات أو 

صصات التي تستخدمها حاليًا ، إذا كنت تريد المزيد ، عليك أن تصبح بدرجة التخ

 اكبر، ويجب أن تتغير. 



يمكننا تحقيق ذلك عن طريق تغيير المعلومات التي نضيفها إلى أذهاننا كل يوم ، 

ويمكننا تحقيقه ايضا من خالل تغيير الكتب التي نقرأها ، واألشياء التي نالحظها 

 هم من ذلك ، األشخاص الذين ترتبط بهم.ونشاهدها ، واأل

 يمكنه القيام بذلك. -مهتم به  -الشيء الرائع في هذا هو أنه خيار ، وكل شخص 

وهذه هي الطريقة الوحيدة والدائمة التي يمكن أن تعطي الشخص قيمة عالية ، ونمط 

 الحياة ، والدخل.
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