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١-إجعل من الصعــوبات نعمـة، 
وحّول الفشل إىل نجاح

الـذي  تذكر جـورج وستنجهاوس 
وصفـه مدرسـوه بأنه طالب غبــي 
وبليــد، ومع ذلك دخــل التاريــخ 
باعتباره واحداً من أكرث الرجال إبداعاً 
أن  رفض  فقد  البرشية.  مسريته  يف 
يصّدق اآلراء السلبية التي كانت تُقال 
عنه، لذا حصل خالل رحلة عمره عىل 
اختــراع.  أربعامئة  من  أكرث  بـراءة 
واملثري أنه قبل رحيله عن الحياة. كان 
يجلـس عىل اخرتاعـه األخيـر؛ وهو 
كرسـي ذوي االحتياجـات الخاصـة 

املزود مبحرك.
وّجهَت  إذا  نعمة  قد تصبح  املعاناة 
أن  وقررَت  الصحيحة،  الوجهة  فكرك 
الطريق الوحيد أمام نجاتك هو طريق 

التفوُّق.
٢-كمـا أن قلبـك ال يتوقـف عـن 
النبـض، ال تتوقـف عن العمــل. 

الراحة مرضة للصحة
ال تتوقف عن العمل أبداً ألن العمل 
تكون  وبدونـه  معنى  حياتك  يعطي 

الحياة فارغة. 
إىل  تحتاج  اإلضايف  الجهـد  ثقافة 
الذين  إن  العريّب.  عاملنا  الرتسيخ يف 
من  هم  العلميّة  حياتهم  يف  تقّدمـوا 

يقومون بأكرث من املطلوب!
مـن هم املتميّزون حقاً يف الرشكة 
التي تعمل بها أو الصف الذي تدرس 
فيه؟ أليسوا مـن يقومـون بأكرث من 
واجباتهم! ويعتربونهـا الحـد األدىن 
منهـم.  مطلوب  هو  ملا  األعىل  وليس 

التفوق هو أن تتفوق عىل نفسك.
تذكر أن من يتعب يف نهاره يسعد 

ليالً يف نومه.
أجـرك،  قيمـة  أكرث من  إذا عملـت 
ستجد مستقبالً أن أجرك أصبح أكرب 

من قيمة عملك.
يقول املثل الفرنيس: العامل هو ملك 
 le monde .ًمـن يستيقــظ مبكــرا
                                                     appartient a ceux qui se lèvent tôt
فكـن  الحـظ،  يجلب  ٣-التفـاؤل 

متفائال يأتيك الحظ
ال ميكن ارتقـاء سلم النجـاح دون 
الطـريق  اإلحباط هو  الصعود.  جهد 

إىل الفشل.
لن تستطيع أن تتقدم خطوات إىل 
األمام، وأنت قابع يف كهف اإلحباط. 
ميكن  ال  كام  قدراتك،  يف  الثقة  فاقد 
ألي وطـن أن يزدهر ويلحـق بقطار 
أهـله  من  البعـض  إذا ظـل  التقـدم 
ينرثون فيه بذور اإلحباط، وال يرون 
سوى السلبيات، وال يتحدثون إال عـن 
اإلخفاقات متجاهلني إيجابيات عديدة 

تم تحقيقها.

ال يحقــق النجاح إال املتفائلــون.
من يؤمن باملستقبل، يصنع املستقبل.

٤-السعادة قـرار: قـرر أن تكـون 
سعيداً تكون كذلك

السعـداء أكرث إنتاجا يف أعاملهـم، 
معهـم،  بالعمـل  اآلخرين  يُسعـِدون 
ويُسَعدون بالعمل مع الغيـر، وهــم 

أكرث دراية يف حل املشكالت.
أن يكون املرء سعيداً أو ال يكون هو 
قـرار ذاتـي. أنت تحقـق السعــادة 
لنفسك، ال أحـد يستطيع تحقيقها لك 
دون رغبتك، بـل أن واجبـك تجــاه 

نفسك أن تسعد نفسـك.
االبتسامـة هي الطريقـة ملعالجـة 
العديـد مـن املشاكل، والسكوت هـو 

الطريق لتجنب الكثري منها.
٥-كُن بطبيعتـك تلميـذاً دامئاً: ال 

تتوقـف أبداً عن التعلُّم
التعلم هو حاجة مستمرة ما دام لك 
نبض يف عروقك ومهام كان عمرك أو 

مستوى تعليمك.
العامل يتغيـر من حولنا كل يـوم، 
ومعه تتجدد املعلومات وتتقادم، ومن 
يريد أن يبقى حيّاً فكرياّ يجب عليه أن 
يقوم  كمـا  عقله  تغذيـة  يف  يستمر 
بتغذية جسده. العلم غذاء العقل كام 
تتوقف  ال  الجسـد  غذاء  الطعـام  أن 

الحاجة لهام.
ما كان للتقّدم الذي شهدته البرشية 
خالل عصورها أن يتحّقق لوال التعلُّم 

واملعلومات واالتصاالت.
بالتعليـم،  فعليك  أردت تحـرراً  إذا 
بالتعليم،  فعليك  انتصاراً  أردت  وإذا 
وإذا أردت ازدهـاراً فعليك بالتعليـم.

"ُمت"  تعنـي...  متقاعد  ٦-كلمة 
وأنت" قاِعد": ال تتقاعد أبداً

بالحياة ألنه ميارس  املرء يشعر  إن 
أما  بالعمل.  ميارسهــا  وهو  الحياة، 

التقاعد فيخرجه من الحياة.
أن متقاعد هي كلمة مركبة  واكرر: 
من كلمتني "مت" و "قاعد". أي مـت 
أقول ال تتوقف عن  وأنت قاعد. لذلك 

العمل ما دمت حيّاً.
يولّد حســَن  العمل  االستمرار يف 

الحظ ويحّفز الفكر الخفي.
٧-اغفر لخصومك دون أن تنساهم

وجود الكثري من األعداء واملنافسني 
والخصوم والحاسدين وانت يف رحلة 
طريقك إىل النجاح أمر صحي. بل أن 
وجودهم يف حياتنا هو أحـد عوامل 
النجاح، علينـا أن نعترب من يرتبص 
لنجاحنا  مساعداً  فشلنا  ويتمنى  بنا 
ودافعاً إلنجازاتنا. وقد صدق من قال: 
ان مل تجد لك حاقداً فأعلم أنك انسان 

فاشل.

كل  عىل  الرد  يف  وقتك  أضعت  إذا 
من ينتقدك، لن تجـد الوقت لتحقيق 

مقاصدك.
اعدائك  الصينيون سامـح  ويقـول 
دون أن تنساهم. وجودهم يف ذاكرتنا 
أكثــر حرصاً  لنا يجعلنا  ومتابعتهم 
عىل تجنــب األخطــاء ويحثنا عىل 

النجاح منعاً لشامتتهم.
٨-ابحث عن التميز واألسبقية يف 
وراء  السري  غريزة  قاوم  الريادة: 

الجموع
إذا رأيت نجاحاً ال تقلده، بل ادرسه 
هناك  ليس  منه.  أفضل  نجاحاً  لتبدع 
أي فخر يف أن تنافس ما هو موجود 
لتكون مثله! الفخـر يف النجـاح بأن 

تطور نجاحاً أفضل من املوجود.
كن مبتكـرا وعضوا فعاال يف عملك 
وفريقــه عرب اكتســاب املهــارات 
والقدرات التي متيّــز بيــن املبـدع  
والعادي، وبني من يتوخى االبــداع 
ومن يتلقى األفكار ويطبقهـا دون أن 
ينفحها باإلبتكار. مجـاالت االبتكار ال 
حدود لها. إنك تستطيع أن تطور أي 
تستخدمـه.  أو  تعملـه  أو  تراه  يشء 
التقنية تسيـر دوماً إىل األمـام وإىل 

األمام فقط.
كل ما نراه عظيامً يف الحياة بــدأ 

بفكرة صغرية.
أي يشء يتخيلـه عقل البرش ميكن 

تحقيقه.
٩-يف املدرســة نتعلـم الـدروس 
ومُنَتحـن. فـي العمــل نواجــه 

االمتحانات ونتعلم الدروس
أي  يف  أو  الجامعة  أو  املدرسة  يف 
شكل من أشكال التعلم الذايت تدرس 
وتجلس لالمتحان لتحقق النجاح. أما 
عند املامرسـة فإنك تواجـه تجـارب 
اثناء  منها.  وتتعلم  والفشل  النجاح 
الدراسة نتعلم الدروس ومُنتحن فيها، 
أمـا يف العمـل فنواجـه االمتحانـات 

ونتعلم منها الدروس.
كيـف تحقـق النجــاح؟ بكلمتني: 

القرارات الصحيحة.
كيف تتخـذ القـرارات الصحيحة؟ 

بكلمة واحدة: الخربة.
كيف تحصل عىل الخربة؟ بكلمتني: 

القرارات الخاطئة.
١٠-وقبـل وبعد كـل ذلك: املحبـة
املحبّة هي السالح األقوى يف الدنيا، 
املحبّة معديـة أكثـر من كل املشاعر. 
وعدوى املحبة تنعكس لصالح املُحب، 
املُحّب يشعر بالراحـة ومـن ميـارس 

الكراهية يقايس من مضاعفاتها.
إذا أردت ان تكون محبوباً كن محباً.

وتذكر: أن تكـون محبوباً خرٌي مـن 
أن تكون مهامً.




