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   سوريا –لينا الحبشي  العربية إلىقامت بترجمته 

ذكر زيجلر بيان واضح جدا ومهم فيما يتعلق بالنجاح في الحياة قال: "بدون استثناء ، 

 .2، لن يأخذوا الخطوة رقم  1أولئك الذين ال يتخذون الخطوة رقم 

أهداف ، إذا تهت وسط غابة خالل ليلة مظلمة للغاية وال ثالثًا ، يجب أن يكون لديك 

يوجد أي ضوء على اإلطالق ، فلن تعرف أبدًا االتجاه الذي يجب أن تسلكه ، 

وبالتالي ستبقى في مكانك في انتظار المساعدة، ومع ذلك إذا كان هناك ضوء صغير 

ار بغض يظهر لك من أي اتجاه ، فسوف تمشي للوصول إلى هذا الضوء واالستمر

 النظر عن مدى صعوبة الطريق، هدفك هو أن الضوء الذي يرشدك خالل رحلتك.

اختيار هدف والعمل نحو تحقيقه يغير كل شيء ، ومع ذلك يجب أن يكون هدفك هو 

هدف "ذكي" ، وغير ذلك لن يكون قابالً للتحقيق ، يعني هدفك الذكي يجب أن يكون 

قعيًا و محدد الزمن ، أثناء تحديد هدفك ، عليك محددًا وقابل للقياس وقابل للتنفيذ ووا

أن تعمل من خيالك ، وليس ذاكرتك ، قال ألبرت أينشتاين :"أنا اكثر كفاءة من فنان 



ألن أرسم بحرية من خيالي ، الخيال أكثر أهمية من المعرفة، المعرفة محدودة، اما 

 الخيال فيطوق العالم."

عيناك من عمل البشر ، فكلها )سيارات  إذا نظرت حولك ، بغض النظر عن ما تراه

، مباني ، اقمار اصطناعية ، طائرات ، هواتف ، تلفزيونات ، و الكثير( ، كانت 

 أفكاًرا في أذهان مخترعيها ، ثم نقل هؤالء المخترعين هذه األفكار إلى حقيقة.

كل رابعا يجب أن يكون لديك الرغبة الشديدة والعاطفة والعزيمة لتحقيق هدفك ، ضع 

ما تبذله من جهود وقوة وروح في كل عمل تقوم به ، بغض النظر عن صغر حجمه 

، بول جي ماير أدلى ببيان منطقي قال: "مهما كان ما تتخيله بوضوح ، فترغب بشدة 

 ، تؤمن به بصدق ، وتتحرك نحوه بحماس يجب أن تحصل عليه في النهاية!".

ة جيدة، وهذه هي ، فلسفتك ، الخطوة الخامسة هي أنه يجب أن يكون لديك شخصي

 موقفك ، ومفهومك الذاتي.

وفقا لقاموس أكسفورد ، الفلسفة هي دراسة األفكار والمعتقدات حول معنى الحياة ،  

الموقف هو الطريقة التي نشعر بها ونفكر فيها  بالناس واألشياء واألحداث ، وهي 

 تحكم سلوكنا تجاه هذه الجوانب.

والمشاعر والموقف الذي يمتلكه الشخص عن هويته وقيمته مفهوم الذات هو األفكار 

وقدراته وقيوده ، وتتشكل هذه بالطريقة التي يرى بها الشخص نفسه ، والطريقة التي 

يراها اآلخرون ، والطريقة التي يكون عليها حقا ، و سيتم شرح كل من هذه الثالثة ، 

 في قضايا الحقة.الفلسفة ، الموقف ، ومفهوم الذات ، في مقالة منفصلة 

السادسة ، عليك التركيز، يعّرف قاموس ويبستر التركيز على أنه: "لتصلح أو تستقر 

على شيء واحد ، ركز" ، نحن البشر  متعددي الغايات والمواهب ، يمكننا القيام 

بأكثر من إجراء واحد في وقت محدد ، ومع ذلك لن يتم تنفيذ هذه اإلجراءات بشكل 

ذلك في وقته المحدد ، قال نابليون هيل: " نادرا ما يكون تداول ممتاز ما لم نفعل 

جميع الصفقات امرا جيدا في اي وقت ، ركز كل جهودك على هدف رئيسي محدد 

." 

سابعا يجب ان تتقن العالقات اإلنسانية ، ال يمكن ألحد تحقيق أي شيء لوحده ، نحن 

مل وفي حياتنا االجتماعية ، بحاجة للتعامل مع أشخاص آخرين ، في المنزل ، في الع

هؤالء األشخاص اآلخرين وكيفية التعامل معهم مهم جدا ، لذلك يجب أن تبنى 

عالقاتك مع اآلخرين مبنية على الثقة واالحترام والصدق ، فكر في كل ما يجعلك 

غاضبًا أو متضايقًا أو متوتًرا وال تفعل ذلك ألي شخص على اإلطالق ، فكر في كل 



دًا ومسروًرا وافعلها دائًما ، هذا سيخلق المحبة والثقة واالحترام من ما يجعلك سعي

 الناس تجاهك ، وسوف تجعلهم على استعداد لمساعدتك والتعامل معك بكل شغف .

ثامنا ، عليك أن تساعد أكبر عدد ممكن من الناس ، كلما ساعدت الناس أكثر ، 

 أعرف ما سيكون مصيرك، سيساعدك المزيد من الناس ، قال ستيفن كوفي: "أنا ال

لكن شيء واحد انا متأكد منه ، الوحيدون بينكم الذين سيكونون سعداء حقا هم أولئك 

 الذين بحثوا ووجدوا كيف يقدم خدماته لآلخرين  ".

يجمع األشخاص األذكياء معرفتهم وجهودهم مع المعرفة والجهود التي يبذلها 

 اآلخرون، لتحقيق أهداف عظيمة.

ن يكون لديك التزام ومثابرة واصرار ، هذا يعني أنك يجب أن ال تستسلم تاسعا يجب أ

مرة قبل أن ينجح  11111، الفشل هو حدث وليس شخًصا. حاول توماس اديسون 

في خلق مصباح كهربائي. عالوة على ذلك ، بعض الطيور تسعى بمائة رحلة 

 إلطعام صغارها .

لشك هي العاشرة ، ابتعد عن أي شخص الشجاعة والثقة بالنفس التي ال يرقى إليها ا

يحاول أن يحبطك ، أنت أقوى مما تعتقد وأقوى مما تتخيل ، تشبث بأولئك الذين 

 يشجعونك ، الذين يساعدونك على االيمان بنفسك وتحقيق عظمتك.

أخيرا أود أن أذكركم بأن الدافع ليس دواء يمكننا تناوله عن طريق الحقن ، إنه شيء 

وبر ماركت ، هو دافع داخلي ورغبة عميقة في تحقيق مستوى غير متوفر في الس

 أعلى من االرتياح .

إنه أنت، وأنت فقط ، من يستطيع تنشيط هذه األقراص لتعيش الحياة التي طالما 

أردتها. قال محمد علي : "األبطال ال يصنعون في الصاالت الرياضية ، األبطال 

 بة ، حلم ، رؤية".رغ -مصنوعون من شيء عميق يملكونه داخلهم  
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