
 شخصيتك من تحقق

  األولالجزء 

   

  سوريا – الحبشيبترجمته إلى العربية لينا ترجمه 

واحدة من الحقائق الهامة العديدة في هذه الحياة هي أنه كل شخص تقريبا يريد 

الوصول إلى حاالت النجاح والسعادة واألهمية والرضا الذاتي. األدوات والبذور 

موجودة داخل كل واحد منا. ومن ناحية أخرى ،يوجد الالزمة لتلبية هذه االحتياجات 

 .لدينا السموم والسرطانات التي ستقتل هذه البذور

كل شخص يملك جانبين، الجانب اإليجابي الجيد ، والجانب السلبي. و الجانب الذي 

 سنقوم دوما بتغذيته هو الذي سيغزو دائما

وى و يفوز في النهاية . و اي جانب عاطفي سوف ستقوم بتغذيته ، سينمو ويصبح أق

إذا غذيت الجانب اإليجابي فسوف تصبح إيجابيا. إذا غذيت السلبي ، فسوف تصبح 

 . سلبيًا وتبدأ في بناء عادات سلبية تخلق سرطانات قاتلة

إن السرطانات العاطفية المميتة هي : السرطان الشكوى، إلقاء اللوم، انتقاد 

مزاج، الغيرة الحسودة، الموقف السلبي، والكراهية، األنانية والغطرسة، سوء ال

اإلهمال، عدم التسامح ، كشف األخطاء ، السخرية، و األذى. انت لن تجد عظمتك 

أبداً ، أو تحافظ على حياة سعيدة ، أو تجد راحة البال ، أو النجاح ، إذا كان لديك 

 . بعض أو أي من هذه السرطانات العاطفية المميتة



نات الجسم ، هذه السرطانات يمكن عالجها إذا كنت ومع ذلك ، على عكس سرطا

ترغب بالتغيير. فهي قابلة للشفاء إذا وجدت طرقا للتسامح والتعامل مع األشخاص 

واألشياء والظروف وتتعامل معهم عندما تواجه تحديًا عن الفشل وخيبات األمل 

شفاء نظرت واإلحباط ، و عندما تضعك الحياة في الجانب األعمى. إذا فهي قابلة لل

 .إلى الحياة والناس من زاوية مشرقة إيجابية مع الموقف اإليجابي الصحيح

وفي هذا الصدد، قال الدكتور واين داير "عندما تغير نظرتك لألشياء ،فإن األشياء 

 التي تنظر لها تتغير

القواميس و علماء النفس يعرفون الشكوى بشكل عام على انها "التعبير عن الحزن و 

 ."" . ، و عدم الرضاءاالستيا

نحن نشكو من االقتصاد و السوق والناس و الحكومة و رؤسائنا في العمل وأسرنا 

 .واألصدقاء، و كل شيء من حولنا تقريبا بما في ذلك الطقس

في معظم الحاالت الشكوى تجعل األمور أسوأ ، أنت ال تستطيع ان تشكو من شيء 

منه ، وبعبارة أخرى، إصالح المشكلة التي إال إذا كنت قادر على القيام بشيء أفضل 

 .تسبب الشكوى

هل سمعت شخص يشكو من الجاذبية؟ الجواب هنا ال، ألنه ال يمكننا أن نفعل أي 

 . شيء حول هذا الموضوع، ولكن لدينا العادة الشكوى من أشياء كثيرة

 إذا لم يكن هناك مطر الناس سوف تشكو، و إذا كانت تمطر كل يوم ، الناس سوف

 .تشكو ايضا ، على الرغم من الجميع يعرف اننا ال يمكن أن نفعل شيئا حيال ذلك

إذا كانت لديك الشجاعة و القدرة و استعداد للشكوى من شيء، بعد ذلك، من خالل 

 .الحق، يجب أن لديهم الشجاعة، القدرة، وعلى استعداد للقيام بشيء لتغييره

ستتخول إلى عادة و هي رؤية األشياء أسوأ الشكوى ال تخلق سوى التفكير السلبي ثم 

 .مما هي بالحقيقة ، كل شيء سيئ

إنها تجبرنا على التركيز على الجوانب الخاطئة من حياتنا بدال من التركيز على ما 

 . يمكننا تغييره او عمله بالطريقة التي نريدها

لدينا  ما يخلق السرطان من الشكوى هو عدم وجود التقدير وعدم وجود أهم عاطفة

 . وهي االمتنان. عندما نقدر ما نملك سنكون ممتنين لما نملك

عند تشتكي من غذائك ، فكر في أولئك الماليين الذين يتضورون جوعا في نفس 

 .اللحظة



عند تشتكي من عملك، فكر في تلك الماليين الذين يتوقون بشدة أن يكونوا مكانك 

 . حتى مع راتب أقل

في الماليين الذين يضطرون للسير على أقدامهم أمياال عند تشكو من والدك ، فكر 

 . للوصول إلى وجهتهم المطلوبة

بعضهم قال هو من الفارسية  -وفي هذا الصدد، هناك مثل من شاعر غير معروف 

 .األصلية و بعض الناس قالوا انه هندي وغيرهم قال انهم صيني

 ."رجال لم يكن يملك قدمالمثل يقول "بكيت ألنني لم اكن املك حذاء ، حتى رأيت 

ومع ذلك، عندما نشعر أننا على وشك فقدان شيء كنا نشتكي منه ، هذا الشيء نفسه 

 . سيصبح ذات قيمة جديدة

اذا كنت تشكو من عملك ، عليك اما البحث عن عمل آخر أو إيقاف الشكوى ، ألن 

 . الشكوى لن تساعدك بشيء و لن تجديك نفعا

رة وظيفتك وعواقبها عندها عملك سيصبح ذات قيمة ومع ذلك إذا كنت تفكر بخسا

 .بالنسبة لك

لن يتطوروا في حياتهم  ,الذين لديهم سرطان الشكوى المميت سيبقون حيث هم 

  . الشخصية و المهنية

 01كاثرين بلسيفير قالت في كتابها المشهور "كيف تكون ذات قيمة؟" اآلن وبعد 

حدث و يشتكي وما زال في نفس سنوات الشخص الذي تحدث واشتكى مازال يت

الموقف . اما الشخص الذي أخذ زمام المبادرة و وجد الحلول فقد تمت ترقيته عدة 

 ." .مرات

الشكوى اختيارية ، كما يقول المثل القديم ،يمكنك أن تشتكي ألن الورود لها أشواك ، 

أن أو يمكنك أن تفرح ألن األشواك لها ورود. و كما قال كونفوشيوس ، يمكنك 

 .تضيء شمعة صغيرة بدالً من أن تلعن الظالم

السرطان الثاني من السرطانات االنفعالية البشرية المميتة هو سرطان إلقاء اللوم على 

  .اآلخرين الختياراتنا وأفعالنا و تقصيرنا

نضع اللوم على مواقفنا وظروفنا وعلى الجميع و على  >نحن البشر نملك عادة اللوم 

 .نفسناكل شيء ما عدا أ

نحن نلوم آباءنا وأطفالنا وسياراتنا والميكانيكي واالزدحام المروري ورؤسائنا 

 .والحكومة وحتى الطقس



مندوبي المبيعات الذين يفشلون في عقد صفقة يلومون الزبائن و الطالب الذين 

يفشلون في االمتحان يلومون المعلمين والمواد ، والموظفين الذين يتأخرون 

 .عمل يلومون المرور وفي بعض األحيان المطربالوصول إلى ال

هناك نوعان من اإلجراءات ونوعان من الناس في الحياة. اإلجراءان هما األداء أو 

 .األعذار

 .و الناس إما الداخليين أو الخارجيين

الداخليين هم االشخاص ذو األداء الموجه. اللذين يتحملون المسؤولية عن أفعالهم 

 .ونجاحاتهم وإخفاقاتهم

والخارجيين هم أولئك الذين يرفضون تحمل المسؤولية عن أفعالهم و مواقفهم في 

وراء األعذار. إنهم يضعون اللوم على فشلهم في كل شيء ماعدا  واالختباءالحياة ، 

 .أنفسهم ويعتبرون أنفسهم دائماً ضحايا

قيام بها ما لديك اآلن هو نتيجة لسلسلة من االختيارات التي قمت بها أو فشلت في ال

في الماضي. و ليس نتيجة تصرفات اآلخرين. ما لديك اآلن هو نتيجة لقانون عالمي 

ينص على أن كيفية رد فعلك أو استجابتك لما يحدث لك هو الذي يحدد النتيجة . إن 

هي أكاذيب نقولها ألنفسنا ونريد من  -بجانب أنهم يجعلونا نبدو ضعفاء  -كل األعذار 

ها. فبدالً من إلقاء اللوم على المطر أو حركة المرور على اآلخرين أن يؤمنوا ب

 .أخرج من المنزل قبل خمسة عشر دقيقة -األمر الذي لن يجدي نفعاً ألحد  -التأخير 

كل شخص القدرة على تحمل المسؤولية عن ردود الفعل الخاصة به و استجابته ، 

بسبب ضغطنا وعدم وكل شخص لديه القدرة على مواصلة إلقاء اللوم على العالم 

 . رضانا

في هذا الصدد قال الدكتور واين داير "اللوم هو مضيعة للوقت. بغض النظر عن 

مقدار الخطأ الذي تجده مع الشخص آخر، وبغض النظر عن مدى إلقاء اللوم عليه 

فلن يغيرك. الشيء الوحيد للوم هو الحفاظ على تركيزك على نفسك عندما تبحث عن 

 .عدم رضاك أو إحباطك أسباب خارجية لشرح

قد تنجح في جعل اآلخرين يشعرون بالذنب تجاه شيء ما عن طريق إلقاء اللوم عليهم 

 .ولكنك لن تنجح في تغيير أي شيء يتعلق بك يجعلك غير سعيد

الحدث هو حدث وبما أنه ال يسبب ضغوًطا فإنه أيًضا ال يسبب اللوم. الذي يسبب 

إجهادنا هو إيماننا بالضغوطات أو الحدث أو التهديد أو التغيير. هناك أناس يحبون 

اللعب مع الثعابين و البعض اآلخر سيشعرون بجبل من اإلجهاد وربما نوبة قلبية عن 

 .طريق رؤية ثعبان



اآلخرين بصعوبة على نجاحهم وإنجازاتهم وسعادتهم. فلماذا يعتقد  الناس يأتمنون

البعض أن لديهم الحق في إلقاء اللوم على اآلخرين أو الظروف إلخفاقاتهم و 

 تقصيرهم و تعاستهم وعدم رضاهم؟

إن اللوم ليس له أي تأثير إيجابي على اإلطالق ولن يحل المشكلة. ومع ذلك ، فإنه 

 .الشخص وقيمته يؤثر على مستوى أداء

 .نحن نعيش في عصر األداء والفعالية وهذا يعني إنجاز األمور

أفضل وظيفة في الوقت الحاضر كما قال نابليون هيل ، تذهب إلى الشخص الذي 

 . يستطيع أن ينجزها دون تحويل اللوم أو العودة بعذر
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