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    سوريا –لينا الحبشي  العربية إلىقامت بترجمته 

يعرف علماء النفس التحفيز على أنه : "حالة داخلية )إما حاجة أو رغبة( تنشطنا 

 وتوجهنا وتحركنا نحو أهدافنا ورغباتنا واحتياجاتنا".

 .داخله لبدء السلوكالمحفزات هي القوى التي تتصرف إما على الشخص او 

الدافع وراء ذلك كان مكونًا أساسيًا في عملية النجاح من أي نوع ، أن تكون متحمسا 

 هو أن تكون محددا وبتركيز عالي وملتزم ومليئا بالعاطفة لتحقيق األهداف المرجوة.

يولد كل فرد و بذور العظمة في داخله ، وتقع على عاتق الفرد مسؤولية جعل هذه 

مو لتحقيق أكبر إمكاناته ، ومع ذلك فإن المشكلة مع األفراد ليس فقدان الحماس البذور تن

 ، بل أنهم ال يستمرون ويحافظون على دوافعهم.

من أجل تحقيق أي شيء في الحياة ، ال ينبغي للمرء أن ينتظر الظروف المثالية فقط ، 

نجاحك هو  بل يجب أن يبدأ بإطالق الطاقة غير المحدودة ومن أهم مكونات وصفة

 أنت.



النجاح هو االختيار، قال الدكتور واين داير: "كن بائسا أو حفّز نفسك ، مهما يجب 

عليك القيام به ، فهو دائما خيارك" ، ال أحد مسؤول عن اختياراتك إال أنت ، وأنت 

 مسؤول مسؤولية كاملة التخاذ الخيار الصحيح.

 الجميع وكل شيء ما عدا أنفسنا ، نلومنحن البشر ، نمتلك عادة اللوم ، نضع اللوم على 

والدينا وسياراتنا وحركة المرور والطقس ورؤسائنا والحكومة وحتى أطفالنا ، ما لديك 

اآلن هو نتيجة لسلسلة من االختيارات التي قمت بها أو فشلت في القيام بها في الماضي 

تي لم تعجبك النتائج ال، إنه قانون عالمي يشير إلى أن كل إجراء له نتيجة نهائية ، إذا 

 لديك اآلن ، فيجب عليك تغيير اإلجراءات والتخصصات التي تقوم بها.

يمكنك أن تكون أكثر سعادة وصحة ، وإذا كنت تريد ، يمكنك أن تكون أكثر ثراًء ، قد 

ال يكون لديك ما يكفي من المؤهالت أو المال أو موارد خارجية كافية ، ولكن ينبغي 

من استخدام مواردك الداخلية وتطويرها. ال ينبغي أن يمنعك ذلك من ذلك ان ال يمنعك 

 مدّ جهودك ، وتحسين مهاراتك وتطوير مهارات جديدة و التقدم للوصول إلى إمكاناتك.

انتهى الماضي ، وليس هناك ما يمكنك فعله حيال ذلك ، الحاضر والمستقبل حاالت 

فاعلية ، يجب عليك تحديد وإدراك  مختلفة تماًما ، يجب عليك أن تجعل الحاضر أكثر

إمكاناتك ، ويجب أن تبني مستقبلك. هذه أدوار ومهام وتحديات مختلفة ، لكنها ال يمكن 

 فصلها ، يجب أن يتم كل ذلك بواسطتك ، بأي مورد تملكه، و في نفس الوقت ، اليوم.

في  امهما كان هدفك ، يمكنك تحقيقه ، بغض النظر عن عدد المرات التي فشلت فيه

الماضي ، قال نابليون هيل: "مهما كان ما يؤمن به العقل او يتصوره ، فالعقل سيحققه". 

انه يعتمد على نظام معتقداته و يبدأ به ،  إذا كنت تعتقد أنك تستطيع ، اذا ستفعلها ، 

 وإذا كنت تعتقد أنك ال تستطيع ذلك ، فلن تفعلها .

يام ا ألحد السببين ، إما أننا ال نعرف كيفية القعادةً ما نقول إننا ال نستطيع أن نفعل شيئً 

بذلك ، وهذه مسألة مهارة ، أو أننا ال نريد أن نفعل ذلك ، وهذا إما قضية قيمة أو قضية 

موقف ، إذا فهمنا كيفية عمل هذا الدور ، سنكون قادرين على رؤية أن كل شيء ممكن 

يء نني فعل ذلك" لم يحققوا أي شبالنسبة لنا ، فأولئك الذين كان لديهم موقف "ال يمك

 في تاريخ اإلنسان.

اخرج من منطقة الراحة الخاصة بك ، فكر في لحظة حاسمة من شأنها أن تجعلك تبدأ 

اآلن ، ثم أوجد بعض األسباب التي من شأنها أن تبقيك منطلقاً وال تستسلم أبدًا ، يتم 

 وانضباطك. تحديد وضعك الحالي أو مستقبلك من قبلك ، فلسفتك و موقفك



فكر في أسباب قوية لماذا يمكنك القيام بما تريد ، ولماذا تريد أن تفعل ما تريد. لماذا ال 

 يمرضون؟  –ال سمح هللا  -تفكر في القيام بأكثر من الصالة لوالديك إذا كانوا 

 ماذا ستجيب على أطفالك إذا لم تستطع الوفاء باحتياجاتهم؟ 

خالل وجود الفلسفة الصحيحة ، وموقف إيجابي يمكنك البدء وتغيير حياتك من 

 والتخصصات الصحيحة.

والفائزين.  سلمينتالمس، ومن الناس في هذه الحياة الخاسرينهناك ثالث فئات 

م أولئك ه المستسلمينوالخاسرون هم أولئك الذين ال يحاولون أو يستسلمون بسهولة ، 

ثالية ، الفائزون هم أولئك الذين لديهم الظروف المالذين يقضون حياتهم في انتظار 

حافز كبير ، أولئك الذين ال يستسلمون أبداً ، أولئك الذين يقضون وقتهم في تطوير 

 أنفسهم ومستعدون دائماً للتقدم.

أول شيء تفعله هو أن تعرف أين أنت اآلن وإلى أين تريد أن تذهب . إذا كنت ال تعرف 

 مكانك ، فلن تعرف أبدًا أين تتجه.

ثانياً، عليك أن تكون صادقاً مع نفسك ، وتقرر و تعد نفسك بأنني  "أصرح وأعد بأنني 

سأضع كل هذه األمور في ذهني، وأمارسها وأعمل بجد على نفسي لكي أكون الشخص 

الذي أريد أن أكونه. كما أتعهد بأنني لن أتردد في لعب دور في مساعدة نفسي وعائلتي 

 من بين أفضل البلدان في العالم ". ومنظمي ومجتمعي وبلدي ليكون
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