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 الرابع/ األخير الجزء

 

  سوريا –لينا الحبشي  العربية إلىقامت بترجمته 

لقد ذكرت في مقاالت سابقة أن التفكير اإليجابي يمكن أن يقودك إلى االزدهار 

والنجاح بغض النظر عن اي وضع صعب في حياتك والحصول على صحة بدنية 

)في مقال األسبوع الماضي( الخطوات األربع األولى وعقلية جيدة ، كما ذكرت أيضاً 

 التي يجب على المرء اتخاذها من أجل البدء بالتفكير بشكل إيجابي.

الخطوات المذكورة كانت: عليك أن تقدر الحياة بنفسك ، وأن تعيش حياتك بالهدف 

وليس بالصدفة ، وتتوقع األفضل لك و لنفسك ، وتحويل تركيزك وأفكارك على 

 ء والظروف التي يمكنك التحكم فيها.األشيا

الخطوة التالية هي أن ترتبط باألشخاص اإليجابيين الذين سيساعدونك ، ويدعمونك ، 

ويشجعونك عندما يكون لديك نكسات ، أو صعوبات ، أو عندما تضعك الحياة في 

 الجانب األعمى.

فعل اي هناك أشخاص يحبطونك و يثبطونك ، ودائما ما يخبرونك أنه ال يمكنك 

 .شيء، وصدقا هذا ممكن ان يجعلك مريًضا. ابتعد عن هؤالء الناس



كن مرتبطا باألشخاص المتفائلين ، ارتبط مع أولئك الذين ال يستسلمون أبداً ، أولئك 

الذين يبحثون دائًما عن حياة أفضل ، وأولئك الذين يقولون "إذا كان األمر كذلك ، 

الذين يرون الجانب المشرق للحياة ، أولئك  فاألمر يعود لي". دائما أنظر وكن مع

الذين يبحثون عن النجاح واإلنجازات ، واجعل ايامك ذات قيمة ، ال تحسب األيام 

 فقط .

إن تخطيط يومك وكيفية قضاء وقتك بحكمة هو الخطوة التالية ، أنا متأكد من أنك 

لفشل" ، لدينا سمعت هذا القول: "أولئك الذين يفشلون في التخطيط ، هم  يخططون ل

 جميعًا نفس األربع والعشرين ساعة في اليوم ، ومع ذلك ، فإن إنجازاتنا ليست نفسها.

يفكر الناس العاديون في إنفاق هذه الساعات األربع والعشرين فقط بأي شكل من 

األشكال دون تخطيط أو تحديد ميزانية زمنية ، وهذا سيجعلهم ينجزون أقل مما 

لك إلى تدني احترام الذات وانخفاض الثقة بالنفس مما يؤثر يستطيعون ، و سيؤدي ذ

 على الطريقة التي يفكرون بها بدرجة كبيرة.

أما األشخاص غير العاديين فهم يستخدمون هذه األربع وعشرين ساعة بفعالية ، 

وبالتالي فهم ينجزون أكثر ، ويشعرون بالسعادة ، و تقدير مرتفع للذات ، والثقة 

 يزيد من تفكيرهم اإليجابي.بالنفس ، مما س

ً وتحافظ على دوافعك وهو  هناك طريقة أخرى تساعدك في أن تصبح مفكراً إيجابيا

وضع أهداف لحياتك ، اختيار هدف والعمل نحو تحقيقه من شأنه ان يغير كل شيء ، 

األهداف هي الدليل الذي يحكم طريقتنا التي نختار بها اتجاهاتنا ونستخدم هذه 

 وصول إلى الغايات التي نرغب فيها.التوجيهات لل

إذا كنت تائه في وسط غابة خالل ليلة مظلمة للغاية وال يوجد أي ضوء على اإلطالق 

، فلن تعرف أبداً أي اتجاه تسلك ، وسوف تشعر بالقلق ، والتوتر والخوف ، لذلك 

ستبقى في مكانك في انتظار المساعدة ، وماذا لو كان هناك ضوء صغير يظهر لك 

أي اتجاه ، فسوف تمشي للوصول إلى هذا الضوء وستستمر بغض النظر عن  من

 مدى صعوبة الطريق أهدافك هي الضوء الذي يرشدك خالل رحلتك.

التفكير اإليجابي ال يجعلك تشعر بالتحسن فحسب ، بل هو سالح ستستخدمه في 

 األوقات الصعبة ايضا . إنه أساس متين يمكنه أن يحول حياتك.

 -ي أن تفكيرك اإليجابي وموقفك اإليجابي ال يضمنان إنجازاتك ونجاحك الحقيقة ه 

يجب الجمع بين التفكير اإليجابي والموقف اإليجابي مع الجهد ،  -فهما ال يكفيان 

 والمشاعر اإليجابية ، واإلجراءات اإليجابية ، وهذه ستزيد من إمكانية نجاحك.



دث التحفيزي الهندي والمؤلف في أحد خطاباته المشهورة ) شيف خيرا(  المتح

 ومستشار األعمال والسياسي ، ذكر محمد علي كمثال.

(  المالكم األمريكي و الفائز ببطولة العالم لثالث 7491يناير  71محمد علي )ولد في 

مرات للوزن الثقيل مفكرا إيجابيا ، اعتاد أن يصرخ ويكرر باستمرار: "أنا األعظم ، 

 ى الحلبة.أنا البطل" قبل أن يذهب إل

ومع ذلك ، لم يصبح بطال ألنه كان يصيح بينما كان يتناول الفشار  ويراقب 

 .التلفزيون ، بل فاز ألنه كان يصرخ أثناء تدريبه في الحلبة لساعات طويلة

فكر بشكل إيجابي ، ركز على ما تريده وليس على ما ال تريده ، خطط حياتك ، 

 ائج اإليجابية ستأتي بالتأكيد إلى حياتك.وركز كل جهدك على أداء واجباتك ؛ والنت
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