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هـ ١٤٤٢خالد مبروك الرفاعي ، ح

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الرفاعي ، خالد بن مبروك بن عبدالكريم 
وماذا بعد اإلفراج؟.  / خالد بن مبروك بن عبدالكريم الرفاعي .-  

هـ ١٤٤٢المدينة المنورة ، 
..ص ؛ ..سم 

٤-٧٢١٦-٠٣-٦٠٣-٩٧٨ ردمك: 

- الوعظ و االرشاد  3- السلوك ( علم نفس )   ٢- الحياة   ١
أ.العنوان 
١٤٤٢/٩٣٨٥ ١٣١٫٣٢ ديوي 

١٤٤٢/٩٣٨٥ رقم اإليداع: 
٤-٧٢١٦-٠٣-٦٠٣-٩٧٨ ردمك: 

(مالحظة): ال يتم طباعة الجزء األسفل مع بطاقة الفهرسة
تأمل مكتبة الملك فهد الوطنية تطبيق ما ورد في نظام اإليداع بشكل 

معياري موحد ، و من هنا يتطلب تصوير الجزء االعلى باألبعاد 
المقننة نفسها خلف صفحة العنوان الداخلية للكتاب ، كما يجب طباعة 
الرقم الدولي المعياري ردمك مرة أخرى على الجزء السفلي األيسر 

من الغالف الخلفي الخارجي . 
و ضرورة إيداع نسختين من العمل في مكتبة الملك فهد الوطنية فور  
االنتهاء من طباعته، باإلضافة إلى إيداع نسخة الكترونية من العمل  

وشكرا ،،،  )  CD مخزنة على قرص مدمج ( 
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وماذا بعد اإلفراج؟
اجلســم لــه ذاكــرة تخــزن فيــه املشــاعر واملواقــف، وفيــه مســتودع الذكريــات العميقــة، 
وكل مــا يحــدث اآلن بنفــس الزمــان واملــكان هــو نتيجــة تلــك الذكريــات ســواء كانــت 
)تصرفــات ومشــاعر( الســلوكيات التــي تنطلــق مــن األفــكار والقناعــات وتصبــح عــادات 

)واعيــه وغيــر واعيــه(.
 كتبــت هــذا الكتــاب لشــخص معــن هــو الــذي ســيقرأ احلــروف والكلمــات واملعانــي التــي 
ســتؤثر عليــه وتالمــس فيــه قيمــه العميقــة ومبادئــه الواعيــة، ثــم ينطلــق كالطيــر الــذي 

وجــد حريتــه يف الفضــاء الفســيح.
وأنــت مبجــرد قــراءة هــذا الكتــاب فأنــت أفضــل مــن أكثــر مــن 95% مــن النــزالء حيــث 
بــن يديــك، لذلــك أحــرص علــى  الكتــاب  املعلومــات ووقــع هــذا  لــك أفضــل  وصلــت 
القــراءة املتأنيــة والتــي تأخــذ بيــدك حيــث تتعايــش مبحبــة وســالم ولطــف وانســجام.

 فاســتوعب هــذا الكتــاب واســتحضر طاقتــك الفكريــة والعقليــة واجلســدية وحضــورك 
اآلن وأنــت تتصفــح الكتــاب، وابحــث داخلــك؛ فلديــك يف الداخــل كنــوز عظيمــة وقــدرات 

ومواهــب كبيــرة، وباحلــب تســتخرجها مهمــا كانــت صغيــرة يف أعــن النــاس.
ومهمــا كان تأثيــر الدعــم اخلارجــي مــن األســرة واألصدقــاء ومــن حولــك فإنــه يبقــى 
حياتنــا  علــى  املســيطرة  هــي  العميقــة  القناعــات  تأثيــر  ويبقــى  ومرحلــّي،  مؤقــت 

والذهنيــة.  واالجتماعيــة  الشــخصية 
 عنــد غيــاب الهــدف واملتعــة يغيــب التأمــل واالســترخاء وتثــور األفــكار وال تهــدأ، وجتــدد 
صدمــات احليــاة التــي بــدأت منــذ الــوالدة مبواقفهــا وأحداثهــا وبرمجياتهــا املختلفــة 

التــي حــدت مــن قدراتنــا وحاصرتهــا...
تــكاد أن تكــون الصدمــات كل يــوم! مــن معلــم واســتاذ ومســؤول ومــن صديــق عزيــز، 
وزميــل يف العمــل، ومــن قريــب حبيــب، ومــن أخ عزيــز، ومــن زوجــة وزوجــة، ومــن أبــن أو 

بنــت ومــن أب أو أم محبــة...
ال ميــر يــوم وإال وجتــد موقــف مــا، أو شــخصيات، أو أحــداث تؤثــر يف مســارات حياتنــا! 

ويلعــب اللطــف مــع الــذات دور الســالم واالنطالقــة ومتعــة احليــاة.
احلواس اخلمس حتتاج أن تتشافى مما اختبرته وجربته يف احلياة!

األفكار التي تثور وتتشعب حتتاج أن تتماثل للشفاء...
البرمجيات والصدمات حتتاج أن تتشافى منها.

الشــفاء هــو القــوة العظيمــة التــي تبــدأ منهــا وتنطلــق؛ مــن أجــل اســتعادة حياتــك 
وتأهيــل ذاتــك والبــدء مــن جديــد وإعــادة التركيــز علــى مــا تريــد مــن حياتــك...

وإن لــم تتشــافى مــن املواقــف واألحــداث واألشــخاص تبقــى صدمــة وهــوه عميقــة ودائــرة 
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مغلقــة ال تــكاد أن تخــرج منهــا!
يبقــى  اآلخــر  والبعــض  ويســتعيد حياتــه لألفضــل،  يتشــافى ســريعًا  النــاس  وبعــض 
أيــام أو أشــهر وحتــى ســنوات اليتشــافى مــن تلــك الصدمــة العنيفــة واملوقــف الصعــب 

القاســية. والتجربــة 
والنزيــل والنزيلــة همــا مــن البشــر وفئــة غاليــة علــى قلوبنــا وانعطفــت بهــم احليــاة ملــا 

هــم عليــه ويتحّمــل كامــل املســؤولية للخيــار الــذي قــاده للســجن.
ومــادام أنــت اآلن تقــرأ وتشــعر بنفســك فأنــت بخيــر! مــا مضــى انتهــى ولــن يعــود إال 

بذهنــك كذكريــات قاســية حتتــاج أن تتشــافى وتعــايف مــن املوقــف.
واألهم هو اآلن!

األهــم هــي اللحظــة التــي تعيشــها فأنــا وأنــت وكل املخلوقــات ال متلــك حتــى الثانيــة 
القادمــة أن تعيشــها أو ال!

فأنت أخي الكرمي وأختي الكرمية بن ثالث مسارات:

املسار األول: هو البقاء جسديًا وذهنيًا وواقعيًا يف املاضي سلبًا وإيجابًا.
فاملواقف الصعبة املاضية، واألحزان، والصعوبات، هي السلبية

املواقف اجلميلة والضحكات هي اإليجابية. 
وكال احلــاالت اإليجابيــة والســلبية انتهــت يف املاضــي وإعــادة مراجعتهــا هــي داللــة 

واضحــة ومؤشــر أنــك مــا زلــت يف صدمــة لــم تتشــافى منهــا.

املســار الثانــي: التفكيــر يف املســتقبل، واألحــالم الورديــة، والتفاؤل املبالغ بــه، والنظرة 
بكل مشــاعرك التي تلهمك التبريرات على التكاســل والتعلق بوهم املســتقبل.

فهذا أيضًا دليل ومؤشر أن هناك صدمات وجروح عميقة لم تتشافى منها.

املســار الثالــث: تنميــة اإلدراك؛ وهــو التواجــد اآلن، يف اللحظــة، بــكل ســلوكياتها 
ومشــاعرها ومفاهيمهــا، وهــذا هــو أول التشــايف والتعافــى وهــذا املســار الــذي يغيــب عــن 
كل النــزالء وال يــكادون أن يفهمــوا رســائله ويفقــدون تأثــره بالقضــاء عليــه بالعيــش 
بــن املاضــي الغابــر واملســتقبل الوهمــي، وبذلــك ينفصــل بــن العقــل والقلــب، فالعقــل 

ُيشــرق والقلــب ُيغــرب.
فاللحظة هي األصدق، والشفاء! 

كيف ذلك؟
هذا ما سنتعلمه من خالل الصفحات القادمة.
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بعــد اخلــروج مــن دوامــة التجربــة القاســية للســجن، والتــي أخــذت وقــت كبير من احلياة 
داخــل األســوار، وعــاش النزيــل جتربــة فريــدة وتــكاد تكــون أقســى جتربــة يف احليــاة، 
بســبب قــرارات خاطئــة وتصرفــات ســلبية، وبصراحــة بعــد كل هــذه التجربــة امُلــرة، فــإن 
املفــرج عنــه أفضــل بكثيــر ممــن لديــه أحــكام طويلــة، بــل أصبــح خــروج بعضهــم مــن 
املســتحيالت جلرائــم أكبــر، وقــد تصــل لعقوبــة الســجن املؤبــد أو القصــاص، واالعــدام 

يف بعــض الــدول.
خــالل هــذه الصفحــات القادمــة اناقــش ومــاذا بعــد اخلــروج؟ والتــي تعتبــر فتــرة 
املفــرج عنــه وتثــور يف عقلــه كل  تنــزل مشــاعر  قــوي للحيــاة،  فــراغ )قــاب( ومنحنــى 
األفــكار للخبــرة الســابقة، والتجربــة ونظــرة النــاس لــه بعــد اخلــروج واهتمامــات املفــرج 
عنــه للمرحلــة القادمــة بــن قبــول النــاس لــه ورفضهــم، وبــن اندماجــه يف املجتمــع 

وانهزاميتــه وبــن اخلــوف مــن املســتقبل والثقــة يف اختياراتــه.
ســبعة أمــور نناقشــها بهــدوء تأخــذ بيــد املفــرج عنــه مــن مرحلــة الســقوط والفــراغ 
)القــاب( والعــودة للســجن مــرة أخــرى، إلــى مرحلــة الوعــي والقــدرة علــى االختيــار 

حلياتــه. األنســب 
تختلــف املجتمعــات العربيــة عــن املجتمعــات الغربيــة وتختلــف القناعــات والعــادات 
والظــروف مــن مجتمــع آلخــر، كمــا يختلــف املفــرج عنــه مــن شــخص آلخــر، وتلعــب 
املصطلحات دورًا رئيســيًا يف حتديد املشــاعر والســلوكيات واختيار القرارات يف احلياة.

لذا أهم ثالث مداخل للتغيير:

املدخل األول: الَفهم للذات:
االنســان يســهل عليه معرفة ما يدور حوله من خالل حواســه اخلمس الســمع والبصر 
والشــم والذوق واللمس، فبهذه امُلعِرفات اخلمس يســتطيع أن ُيفســر األحداث والواقع 

وينظر لها بحســب ما تخبره به حواســه.
يســمع األصــوات، ويســتطيع أن مييــز بــن صــوت الكبيــر وصــوت الصغيــر، وصــوت املــرأة، 
وصــوت االنســان، وصــوت اآللــة، وصــوت احليوانــات املختلفــة، وصــوت املطــر والنهــر 
والبحــر، وصــوت احلجــر والشــجر، ويعــرف أن الصــوت قريــب أو بعيــد، مزعــج أو مبهــج، 

يبعــث علــى الراحــة أو القلــق.
يشــم الروائــح، ومييــز بــن رائحــة الطعــام والطبــخ، ورائحــة الــورد والزهــر، والرائحــة 
الزكيــة اجلميلــة، والرائحــة الكريهــة املنتنــة، ورائحــة جيــف احليــوان امليــت، ورائحــة 
األرض املمطــرة ورائحــة املــزارع وأنــواع العطــور، ويشــم أكثــر مــن 50 رائحــة مختلفــة 

ومييــز بينهــا.
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واحجــام  والقــرى،  واملــدن  البنايــات  احجــام  واختــالف  األلــوان  يبصــر  أن  ويســتطيع 
الســيارات والطــرق، ويبصــر أشــكال النــاس وألوانهــم، ويشــاهد ألــوان املالبــس ومييــز 

األلــوان. مئــات 
ويســتطيع أن يتــذوق املــر واحللــو واحلامــض واحلــاذق واملالــح ومييــز مــا يســيل لعابــه 
ومــا ميتنــع عــن أكلــه ويفــرق بــن مختلــف األطعمــة والفواكــه واملشــروبات واملأكــوالت 

بــكل ســهولة.
ويســتطيع أن يعــرف أنــواع امللمــس اخلشــن والناعــم، والبــارد واحلــار واجلــارح واحلــارق، 

ولديــه قــدره علــى معرفــة الفــرق بــن ملمــس االنســان واحليــوان، واحلجــارة واحلديــد.
نعــم! جتربــة طفولتــه األولــى أول مــا ســمع صــوت أمــه أعطــاه خبــرة ثــم طورهــا وعــرف 
األصوات التي حوله ملن؟ وذاق حليب أمه يف أول جتربة ذوق ثم تراكمت وأصبح لديه 
خبــرة بأنــواع األذواق، وأول جتربــة يف الرؤيــة عندمــا كان يــرى الهــاالت للنــاس حولــه 
ثــم تشــكلت لديــه مالمــح وجــه أمــه وأســرته ثــم تطــورت لديــه مــع الوقــت، وعــرف أول 
ملســة بــن احلــار والبــارد واســتمرت اخلبــرات التراكميــة بــن اخلطــر واجليــد، وتكّونــت 
لديــه أول رائحــة يشــمها رائحــة أمــه ثــم تراكمــت لديــه الروائــح ومتيــزت وأصبــح يفــرق 

بــن أنواعهــا...
كل هــذه اخلبــرة التراكميــة للحــواس اخلمــس منــذ أول والدة لــه يف احليــاة، فتلــك أول 
برمجــة حــددت عنــده خــالل اخلمــس ســنوات األولــى مــن عمــره مــا هــو الصــح ومــا هــو 
اخلطــأ؟ ومــا هــو اجليــد ومــا هــو الســيئ، وحــددت عنــده املفاهيــم واملصطلحــات لــكل 
شــيء يف احليــاة ثــم بنــى عليهــا خبرتــه التراكميــة والتــي مــن خاللهــا يتخــذ عقلــة 

الواعــي القــرارات واختيــار األنســب لهــا.
حلظة!

هــذه حســب حواســه اخلمــس األساســية التــي أمــرت العقــل بالتحليــل واملقارنــة وأن 
يحــدد املشــاعر والســلوكيات التخــاذ القــرارات مبنطقيــة وخلفيــة ســابقة وخبــرة عميقــة 
خــالل جتربــة عمــره الســابقة. لكــن وركــز علــى لكــن؟! كل هــذه التعريفــات والتصرفــات 
والســلوكيات بنــاًء علــى املفاتيــح اخلمــس واحلــواس األساســية للمحسوســات خــارج 

اجلســم فقــط؟!!
أوامــر القــرارات بنــاًء علــى احملسوســات واملاديــات خــارج اجلســم والتغييــرات والظــروف 

اخلارجيــة.
ومــا  ومــا يشــمه  ومــا يذوقــه  ومــا يســمعه  يــراه،  مــا  بنــاًء علــى  واملشــاعر  الســلوكيات 

؟ يلمســه
اخلارج فقط؟
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داخل اجلسم لم نتطرق لها وما عرفنا أسرارها!
الداخــل احلــواس األصــدق املرتبطــة بالقلــب، واملشــاعر، واألحاســيس، املتعلقــة بالــروح 
اخلفية، والنفس العميقة، وهذا ســر األســرار، فالقلق واخلوف، والراحة واالطمئنان، 

لهــا عمــق ومعنــى ورســالة خاصــة.
األمــراض والصدمــات واالنتكاســات، والنجاحــات والصحــة والتركيــز علــى أجمــل مــا يف 

احليــاة، كلهــا تؤثــر يف القــوى النفســية لإلنســان. 
للتصرفــات  العميــق  الســر  يعــرف  مــن  واملختصــن  واملستشــارين،  املدربــن،  وأجنــح 

والســلوكيات:
)األفــكار تقــود للقناعــات والقناعــات تقــود للســلوكيات والســلوكيات تقــود للعــادات( 
ولــن ميكــن تغييــر مجــرى األفــكار إال بتغييــر القناعــات حتــى تصبــح عــادة فتتغيــر 

النفــس.
إن فَهــم الــذات الداخلــي يعطــي املفــرج عنــه قــوة يف اختيــار املشــاعر واألحاســيس وقــوة 
يف القــرارات وتفــن يف املتعــة التــي يريدهــا بســالم ولطــف دون مقاومــات وال صراعــات 

وال مشــكالت مــع النــاس. 
وراء كل ســلوك ســلبي حاجــة نفســية عميقــة تدفعــه لتحقيقهــا وســد نقصهــا، وعنــد 
معرفــة الــذات وإشــباع الدوافــع الداخليــة يبــدأ باالســتغناء عــن القــرارات اخلاطئــة، 
والتصرفــات الســلبية، واملشــاعر املنخفضــة، والتقلبــات املزاجيــة، وهــذه مبنيــة علــى 
مبجــرد  شــغفه  وينطلــق  ألجلهــا  يهتــم  التــي  األساســية  العشــر  اإلنســان  قيــم  ًفهــم 

وإشــباعها. معرفتهــا 
لــذا ال تقتــل الُرســل! ال تقتــل األعــراض التــي تأتيــك وال األمــراض التــي تعيشــها! وال 
املشــاعر املتقلبــة وال األشــخاص الذيــن تقابلهــم وال األحــداث واملواقــف اليوميــة! كلهــا 
رســائل تدعــوك أن تفهــم حاجــة الــذات اإلنســانية العميقــة التــي تنبهــك باملتطلبــات 

الداخليــة لتشــبعها وتراجعهــا وتطورها...هنــاك الشــفاء التــام للــذات.  
ُروْا َما ِبأَْنُفِسِهْم﴾ سورة الرعد، آية 11.  ى ُيَغيِّ ُر َما ِبَقْوٍم َحتَّ  ﴿ِإنَّ الّلَ اَل ُيَغيِّ

من أنت؟ أجب عن هذا السؤال؟
إلــى خلقتــك اجلســدية، ومــدى تفكيــرك؛ ســعة وضيــق؟ ومــدى  بالنظــر  أنــت؟  مــن 
اســتخراجك ملقدراتــك التــي وهبــك الل دون خلقــه؟ ومــدى معرفتــك بهــذه النفــس يف 

التفاعــل واالنفعــاالت واملشــاعر والســلوكيات.
هــذا اجلســد العجيــب الــذي بــدأ بخليــة واحــدة مشــتركة بــن األب واألم، ثــم رعاهــا 
الل بعنايتــه وحفظــه وتدرجــت مــن خليــة إلــى تريليونــات اخلاليــا تتوســع يف تكوينــك 
اجلســدي بــدًا مــن العقــل يف تأســيس خاليــا عظيمــة تبقــى معــك مــا دمــت يف هــذه 



11

والتنفســية  والعصبيــة  الهضميــة  احليويــة  لألجهــزة  اخلاليــا  توســعت  ثــم  احليــاة، 
واملكونــات األساســية للجســم اإلنســاني وتكونــت األعضــاء والعظــام واألوردة والعــروق 
واألعصــاب وكل جهــاز حيــوي عظيــم أحاطــه الل لــك بشــيء يحفظــه مــن األذى كالقلب 

أحاطــه الل بعظــام الصــدر مــن الضربــات والتأثيــرات التــي قــد تتســبب يف توقفــه! 
والعينان جّملها الل بحلقة عظمية دقيقة لتحافظ على البصر، واألذنان جّملها الل 
بشــحمة رقيقــة تتحّمــل األصــوات والتأثيــرات وتبعــد عنــك الهــواء الضــار واملخلوقــات 

املزعجة!
والرأس بكل أجهزته أحاطه بجمجمة حتميه! 

وكل جهاز يف اجلســم هو محمية محاطة إما بعظام للحماية، أو أعصاب لإلحســاس، 
وجملهــا باجللــد الــذي يحمي اجلســم من األذى.

واخلاليــا تتجــدد كل يــوم وتعيــد انســجامها مــع اجلســم واألعضــاء ومعاجلــة مــا يطــرأ 
ويحــدث دون تدخلــك أو حمايتــك الشــخصية!

الحظ! دون تدخل منك أبدًا!!
كل شيء يعمل رباني! 

التفكــر بهــذا اجلســد العجــب يف تكوينــه يجعلــك تقــف حائــرا يف العنايــة الربانيــة التــي 
حتيــط بــك يف كل األوقــات والظــروف.

فــالل، الرحيــم، الكــرمي، املنــان، العظيــم، الوهــاب، القديــر، واملطلــع، يغمرنــا بعنايتــه 
وبالنعــم.  

وهــذه بحــد ذاتهــا حتتــاج شــكر عظيــم وامتنــان لل العظيــم الكــرمي الــذي دب فيهــا 
الــروح!

والروح العجيبة التي خلقت قبل اجلسد بآالف السنن منذ كّنا يف ظهر آدم.
فأشهدنا الل: ألست بربكم؟

وتبقى الروح خالدة مخلدة ال مترض، وال متوت فهي من أمر الل 
وكيف تعرف الروح؟

الحــظ الــروح هــي القائــدة لهــذا االنســان فهــي تستشــعر اخلطــر وإن لــم يــراه اجلســد 
ويحــس بــه لكنهــا ترســل رســالة للقلــب باخلفقــان وعــدم االرتيــاح وكأنهــا تنبــه أنــك يف 

خطــر مــا! تلــك هــي الــروح فهــي مــن أمــر الل.       
ــي َوَمــا ُأوِتيُتــْم ِمــَن اْلِعْلــِم ِإالَّ َقِليــاًل﴾ ســورة  وُح ِمــْن أَْمــِر َربِّ وِح ُقــِل الــرُّ ﴿َوَيْســأَُلوَنَك َعــِن الــرُّ

االســراء، آيــة 85.
   والبد أن تضبط العالقات مع:

أواًل: الل اخلالــق؛ حبــاً وارتباطــًا بشــكل يومــي، تعبــده حبــًا وتقربــًا، وتــودد، بــكل كيانــك، 
وتتقــرب لــه مبــا يحــب، ويرضــاه.
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ثانيــًا: ترتبــط مــع الكــون؛ الــذي تعيــش فيــه ومــع املخلوقــات التــي حتيــط بــك، اجلبــال، 
املخلوقــات،  وجميــع  واحليوانــات،  واألرض،  والســماء  والقمــر،  والشــمس  والوديــان، 

ومحافظــة علــى البيئــة التــي تتعايــش بهــا.
ثالثــًا: ترتبــط مــع البشــرية؛ النــاس، واألقــارب، واألعاجــم، وكل مــن تقابلــه، ارتبــاط 

تفاهــم، وتعايــش، وتعــارف، وخدمــة مشــتركة، ورحمــة.
رابعــًا: ترتبــط مــع ذاتــك؛ حبــًا، وتقديــرًا، ورحمــة، وعطــف، وغفــران، وتســامح، وحفــظ 

للصحــة، وتقديــرًا للنعمــة النفســية واجلســمية والعقليــة.

املدخل الثاني: الَفهم للواقع:
األحــداث والظــروف والوظائــف واألشــخاص، والنجاحــات أو املشــكالت التــي يتوجــد 
فيهــا املفــرج عنــه، هــي احــداث مرتبطــة مبــا يف نفســه مــن ِقيــم ومبــادي عميقــة، مرتبطــة 
مبشــاعره احلالية الدائمة، واســتحقاقه العميق، ال مشــكلة بتغيرات املشــاعر وتقلبات 
مــرة كل يــوم اخلطــورة يف اســتمرار املشــاعر الســلبية املزاجيــة ألســابيع وأشــهر وســنوات 
فهذه منذر خطر ملعاناة دائمة وأحداث ســلبية مســتمرة، غّير املشــاعر تتغير الظروف.

الواقــع إمــا داعــم ومســاند علــى التعايــش يف احليــاة؛ وهــذه بيئــة صحيــة مناســبة وإمــا 
محبــط مرتبــط بالنقــد والتفشــّيل واإلفســاد، ومهمــا كانــت نوعيــة البيئــة فالظــروف 
ونــوع البيئــة خيــار يف احليــاة واخليــارات األخــرى أكثــر مــن جنوم الســماء، وذرات التراب، 
وأكثــر مــن قطــرات األمطــار، وأوراق األشــجار.. ملــاذا البقــاء علــى اختيــار واحــد فقــط؟ 

لــو فرضــًا صعــب علــى البعــض أن ينتقــل لبيئــة أخــرى بحجــة تفــكك األســرة، أو املــورد 
املالــي الوحيــد، العــادات االجتماعيــة أو غضــب األقــارب، أو احلــروب واألمــراض!

القناعــات  الذاتيــة،  االســتقاللية  أســمه  أساســي  شــيء  فهنــاك  كانــت احلجــج  مهمــا 
اخلاصــة، احليــاة الشــخصية...من خاللهــا تســتطيع أن تكــّون القصــة اخلاصــة بــك، 
واحليــاة التــي تريــد مــع فَهــم ملتطلبــات الواقــع وعمــل قيــاس ومســافة معينــة بينــك 
وبــن مــن حولــك، حتتــرم بهــا خصوصيتــك وخصوصيــة اآلخريــن، مــع الوعــي واحلــذر 
مــن التأثــر الســلبي بإقحامــك يف املشــكالت التــي ال تخصــك، وال تقحــم نفســك مبــا 

ال يعنيــك.
إن فهــم الواقــع واألشــخاص واألحــداث وأداء أهــم الواجبــات التــي تكــون حلقــة الوصــل 

بينــك وبــن اآلخريــن بحدهــا األدنــى هــو املعيــار للوعــي والفطنــة لفَهــم الواقــع.
واألجمــل منــه بنــاء قصــة جديــدة، وحيــاة مختلفــة، والبحــث عــن طريــق آخــر بعيــد عــن 

الصراعــات واملشــكالت، وعيــش احليــاة بــكل رغبــة ومتعــة واســتحقاق.       
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املدخل الثالث: الَفهم للمتطلبات الشخصية:
كل مــن حولــك يريــد منــك مصلحــة معينــة ســواء بوعــي أو بغيــر وعــي، املرشــد الدينــي 
مصلحــة  منــك  يريــد  اجلميــع  اجلنــاح،  يف  صديقــك  وحتــى  االجتماعــي  واملصلــح 
معينــة، وحتــى أنــا أريــد مصلحــة أن تســتفيد مــن الكتــاب وال عيــب يف ذلــك إذا كانــت يف 
مســافة محترمــة ودون جتــاوز خلصوصيتــك ولكــن لــو وصــل بــك األمــر إلرضــاء هــؤالء 
النــاس علــى حســاب نفســك وشــخصيتك واســتقرارك الذاتــي، فهــو ضيــاع لعمــرك يف 

تتبــع رضــاء النــاس، واســتجالب مدحهــم والثنــاء عليــك وهــذا هــو الوهــم.
احلقيقــة والوضــوح مــع ذاتــك أن تعــرف مــن أنــت؟ مــا الــذي يغضبــك ويجعلــك منفعــل 

وتســوء فيــه مشــاعرك وتــدرك كيــف تتعامــل معــه.
 احلقيقــة أن تعــرف صفاتــك اجلميلــة ومواهبــك وقدراتــك التــي جتعلــك يف ســعادة 
وانســجام وحــب للحيــاة فتلــك الصفــات هــي احلقيقــة وهــي مربــط الفــرس ومفتــاح 

انطالقتــك يف احليــاة.
اكتشــاف الــذات والنفــس ومعرفــة ماهيــة هويتــك وإدراك مواهبــك ثــم البــدء بخطــوة 
واحــدة نحــو االســتفادة منهــا؛ هــي احلقيقــة، وهــي التــي تبقــى معــك طــوال عمــرك ويف 

جميــع الظــروف واألحــوال.
ُروْا َما ِبأَْنُفِسِهْم﴾  ى ُيَغيِّ ُر َما ِبَقْوٍم َحتَّ وهذا ما أكد عليه القرآن الكرمي: ﴿ِإنَّ الّلَ اَل ُيَغيِّ

سورة الرعد، آية 11.
لن يكون التغيير من اخلارج أبدًا؟!

قــد يكــون هنــاك تأثيــر وإرشــاد وتوجيــه ولكــن؛ التغييــر هــو مــن الداخــل مــن ذاتــك أنــت 
وهنــا تكمــن القــوة ألنهــا تالمــس القناعــة العقليــة والوجــدان واملشــاعر وتغيــر األفهــام 

فتبقــى معــك طــوال عمــرك ولــن يســتطيع أحــد أن يؤثــر بــك.
وتأثيــرات اآلخريــن هــي مجــرد إثــارة لشــيء يف نفســك وإثــارة حلماســك ثــم مــا إن 

فقــط.  باملشــاعر  واحلماســة الرتباطهــا  االنفعــاالت  تبــرد  الوقــت حتــى  ميضــي 
قــوة التغيــر وصالبــة التأثيــر وإحــداث املعجــزات هــي تغييــر مــن الداخــل يالمــس الفهــم 

العميــق، واملشــاعر الصادقــة والســلوك املناســب.
املتطلبــات  وهــذه  مــن شــخص آلخــر،  إنســان متطلبــات شــخصية تختلــف  كل  لــدى 
ليســت ماديــة محسوســة فالتعلــق باملاديــات تعلــق مبــا يــزول وتعلــق مبــا يؤثــر ســلبًا عنــد 

فقدانهــا أو عــدم احلصــول عليهــا، فاملــال ُيســِعد فمــن ال يريــد املــال؟
والسفر والزواج والعالقات والوظائف تبهج؟

لكن قد تنقطع فإذا تعلق بها اإلنسان يحبط ويصاب بصدمة عند فقدانها!
والصح اكتشاف القيم احملركة للشغف؟!
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اكتشــاف القيــم التــي تســتقطب املتطلبــات الشــخصية وجتذبهــا وحتصرنــا يف احملاولــة 
اجلــادة لتحقيقهــا مهمــا كان الثمــن!

القيــم: هــي دوافــع عميقــة مبنيــة علــى املشــاعر، وتلهــب الشــغف واالســتمتاع يف احليــاة 
عنــد وجودهــا. 

القيــم خلقــت مــع والدة االنســان، مرتبطــة بالــروح والقلــب وتنعــش العقــل والفكــر 
وتثيــر الصحــة وتــدب احليــاة يف اجلســد عنــد اكتشــافها.

القيم هي اجلواب عن سؤال عميق؟ ملاذا؟؟
ملاذا؟ جوابه جواب للقناعات الداخلية لكل إنسان؟

فلو أن املفرج عنه سأل ملاذا أريد الزواج مثاًل؟
يقول: البحث عن عالقة واستقرار.

ملاذا البحث عن عالقة واستقرار؟
يقول: حتى استقر نفسيًا.

ملاذا تريد االستقرار النفسي؟
يقول: حتى أشعر بالسالم الداخلي.

اآلن! عرفنا القيمة من وراء الرغبة بالزواج...قيمة )السالم الداخلي(
وميكن حتقيق هذه القيمة بأساليب وطرق تتناسب معه.

وقد يختلف اجلواب من شخص آلخر...
فالثاني يكون جوابه:

يقول: البحث عن االستمتاع باجلمال.
ملاذا البحث عن االستمتاع باجلمال؟

يقول: حتى تستقر نفسي.
ملاذا تريد االستقرار النفسي؟

يقول: حتى أشعر باحلب.
فتكون القيمة من وراء الرغبة بالزواج...قيمة )احلب(

بينما الثالث تكون النتيجة: البحث عن املال
والرابع: البحث عن العالقات

وهكــذا نكشــف القيــم والدوافــع وراء املتطلبــات الشــخصية للتصرفــات والســلوكيات 
والرغبــات التــي نبحــث عنهــا.

أبحث عما ال يقل عن عشر قيم لديك حترك الشغف وحتدد خياراتك وأشبعها.
بهذه املقدمة لفهم الذات وفهم الواقع وفهم املتطلبات الشــخصية نســتطيع التعامل 
مــع احليــاة بعــد االفــراج ومتكنــه مــن حتديــد مســارات احليــاة ومعرفــة الطريــق الــذي 
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يتعايــش مــع املفــرج عنــه، ويبــدأ صفحــة جديــدة.
بعــد ذلــك تبقــى مناقشــة األمــور الســبعة التــي تواجهــه يف احليــاة بعــد االنطالقــة 

األولــى لــه واالفــراج عنــه. وهــي كمــا يلــي:  
 

األمر األول: تقلبات املشاعر واملزاج:
اخلبــرة مــن جتربــة الســجن توثــر قطعــًا باملفــرج عنــه ومبشــاعره واحاسيســه فتولــد 
لديــه االنهزاميــة مــن مواجهــة املجتمــع، واخلــوف مــن قبولــه، وضعــف التحكــم باملــزاج 

املتقلــب. 
مشــاعر الرغبــة لهــا دافــع يف التجديــد واالكتشــاف والتجربــة واحملاولــة، ومشــاعر املتعــة 

مرحلــة متقدمــة وخبــرة متراكمــة تأتــي بعــد ممارســة مســتمرة.
إن أول مــا ينصــدم بــه املفــرج عنــه فقــدان الرغبــة يف التعامــل مــع أمــور احليــاة اليوميــة 
خاصــة عنــد تغيــرات الظــروف؛ فيبــدأ بالنــوم الــذي يصــل ألكثــر مــن يــوم بــل متتــد لوقت 
أطــول يومــن وثالثــة، هــذه طبيعيــة بعــد كل صدمــة مــن صدمــات احليــاة، بخــالف مــن 

كان عنــد املســاند مــن العائلــة أو األصدقــاء فيخفــف هــذه الصدمــة.  
مطبــات  طريقــه  يف  تظهــر  واالكتشــاف  واحملاولــة  التغييــر  يف  الرغبــة  وجــدت  وإذا 
وعقبــات؛ )كالم، نقــد، مواجهــات،...( لكــن مــع اإلصــرار واالســتمرار تصبــح لديــه مناعــة 
قويــة وينتقــل إلــى البحــث عــن املتعــة يف احليــاة ويكــّون لديــه مهــارات وخيــارات جديــدة 

يســتمتع بهــا يف حياتــه.
  الشــفاء هــو بيئــة متكاملــة تنقــذك مــن التعلــق باألشــخاص واألماكــن والظــروف 

واألشــياء.
وهــذه أهــم الركائــز التــي أضعهــا بــن يديــك حتــى تتشــافى مــن كل شــيء ومبســاندة 
كاملــة مــن ذاتــك لتبــدأ حيــاة جديــدة وتغيــر ملحــوظ خطــوة خطــوة، وتــدرج معقــول 

بحســب حالــك ودون مبالغــة وال تســرع.
 التشــايف يوســع ضيــق الــروح، الضيــق الــذي يســد الســبل إلــى اخلالــق، ومينــع الــروح مــن 
تواصلهــا مــع الل، والكــون، واحليــاة، ويظلــم طريقهــا، وتكــون محبوســة عــن انطالقاتهــا 
بســبب اجلرائــم الســابقة وبســبب األخطــاء التــي يقــع فيهــا جميــع البشــر، ومرتبــط 
بضيــق مجــاري الــدم يف اجلســم مــن إســاءة يف املــأكل واملشــرب، واحلركــة، ويجــب التحــرر 
مــن هــذا الضيــق والتحــرر مــن غيــاب دور تعايــش اجلســم يف احليــاة؛ وذلــك بالتشــايف 

التــام مــن مســربات النشــاط وضعــف اجلســم وهــزل الــروح. 
التشــايف مطلــب مهــم ويســتمر بحــد أدنــى ملــدة 21 يــوم حتــى تتقبــل الوضــع اجلديــد، 
والتغيــرات التــي حتــدث، بــن التوكيــدات اإليجابيــة، والتنفــس الصحيــح، والغفــران 
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للماضــي واللطــف للمســتقبل.
و21 يــوم متصلــة، فتــرة تشــايف مناســبة ملــن لديــه أعــراض بســيطة وتســاعده علــى تكويــن 

عــادات ال واعيــه، وتكرارهــا مناســب ببرنامــج ســلوكي يكــون معاييره:
1-ضبط وقت النوم ووقت االستيقاظ.

2-سجل مهام وأهداف يومية غير روتينية حتققها خالل اليوم
3-نام ماال يقل عن 8 ساعات يوميًا لياًل.

بهــذا البرنامــج الســلوكي تضبــط النــوم وتوتــرات اجلســم، وحتقــق إجنــازات يوميــة ولــو 
كانــت صغيــرة، وتأخــذ كفايتــك مــن النــوم.

 ومــن املهــام مراقبــة األلفــاظ والعبــارات التــي تقولهــا فتحــاول أال تتشــكى، وال تعــود 
حلســرات املاضــي وكلمــا وقعــت ابــدأ رحلــة 21 يــوم مــن جديــد.

التشــايف باحلديــث: وهــذا يعتبــر مــن أقــوى أســاليب التشــايف بحيــث يفضفــض مــع 
أقــرب مختــص ويتناقــش معــه حــول املوضوعــات العالقــة يف الذهــن وعــدم حبســها يف 

النفــس. 
مهــارة  بإتقــان  التشــايف  انقطــاع،  وال  إرهــاق  دون  مناســبة  ملســافات  باملشــي  التشــايف 
ملســكن  باالنتقــال  التشــايف  القــدرات،  واختبــار  اجلديــد  واكتشــاف  للنفــس  محببــة 
واالســترخاء. والتأمــل،  للنفــس،  احملببــة  العبــادات  بعــض  بــأداء  والتشــايف  جديــد، 

وأحيانــًا مجالســة بعــض العاّلمــات، واملؤثريــن، وأصحــاب الطاقــات العاليــة، يجعلــك 
تلتقــط مســارك وطريــق حياتــك، واالتصــال الصحيــح واملناســب لــك. 

ومــن الشــفاء: فــن النــوم، واالســتماع ألجمــل األصــوات، وتنميــة مهــارة، والتركيــز علــى 
مــا تريــد، ومواجهــة التحديــات، والصراحــة والوضــوح، والصــدق، وتقــدمي املســاعدة 
ملــن يطلبهــا، والعطــاء مــن غيــر طلــب رد اجلميــل ومكافــاة نفســك )كشــتة( مســائية 
علــى شــبة النــار، ومتابعــة كل مــا يتعلــق يف موضــوع معــن، أو حــدث مــا، والســباحة، 

واالســترخاء، وجلســات مســاج، و)التســامر( مــع صديــق وحبيــب، والتأليــف.
 

ومن أساليب الشفاء:        
التأمــل: هــو حلظــة الصمــت للجســم واألفــكار مــن كل شــيء، ممــا يجعلــك تبــدأ رحلــة 

راحــة صامتــه ال تريــد أن يقاطعهــا أحــدًا أبــدًا، اســتكنان، وهــدوء.
التأمــل شــفاء واســترخاء وانســجام تكاملــي مــع ذاتــك ومــا حولــك وكأنــك تراقــب كل 

مــا حولــك بهــدوء.
التأمــل أنــواع يبــدأ بالصــالة؛ حيــث تدخــل يف مشــاعر كلهــا صمــت وصلــة بــالل وهنــا 
مــدح الل اخلاشــعن يف الصــالة، فاخلشــوع ليــس البــكاء! بــل صلــة عميقــة بــن اخلاليــا 
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واجلســم وبن صلتها بالل صلة كاملة تســتمد منه الراحة والشــفاء والعافية ومغفرة 
الذنــوب والبــدء مــن جديــد، وأجملهــا ســجدة صادقــة.

ويكون التأمل كذلك بسلوكيات وتدريبات كاليوغا، والتاي تشي.
املــاء: شــفاء وهــو الــذي يطفــئ االنفعــاالت بــكل أشــكالها وتأثيراتهــا لــو فقــط غســلت 
وجهــك ويديــك يكــون شــفاء للحالــة الغضبيــة التــي متــر بهــا، فكيــف لــو توضــأت وضــوء 

كامــل، وكيــف لــو أغتســلت وتســبحت يف املــاء؟!
املاء شفاء وهو أس احلياة وحياة كل الكائنات لو أنعدم انعدمت احلياة!!

وميكن أن نتشافى به وقاية وعالج:
بعــد كل عمــل  والنظافــة  واملناســبات،  واالغتســال للجمعــة  الدائــم،  الوضــوء  وقايــة: 
ومشــقة، وكثــرة شــرب املــاء ينشــط خاليــا التذكــر وتفاعــل الــدورة الدمويــة ونشــاط 
اجلســد، وعلــى األقــل يشــرب مــن لتريــن إلــى ثالثــة يف اليــوم علــى دفعــات، وكل إنســان 

أعــرف مبــا يناســبه مــن مقــدار شــرب املــاء.
وعالجــًا: عنــد االنفعــاالت واالثــارة كالغضــب واحلــزن واالكتئــاب، ويف حــال االنشــغال 

الدائــم والضغوطــات املســتمرة.
فاملــاء ميــر علــى اجللــد واالعصــاب واخلاليــا برحمــة وعطــف ليوســع لهــا املجــال، ويبــرد 

علــى ثورانهــا وحرارتهــا فتهــدأ النفــس وتعــود للتــوازن.
املطر، والســباحة، والبحر، والوضوء، واالغتســال، وشــرب املاء، بوابة للشــفاء اجلســدي 

والنفسي.
ويفقــد االنســان توازنــه عندمــا يكــون علــى جنابــة فتــرة طويلــة ويضــر بصحتــه ويجلــب 
لــه األمــراض والضعــف العــام جلســده، وعلــى األقــل إن لــم يجــد املــاء لالغتســال، أن 

يتيمــم صعيــدًا طيبــًا.
ألن التراب واملاء هما طهارة ونقاء عند االستخدام الصحيح واملناسب.   

احلركــة البدنيــة والذهنيــة: قــد تكــون شــفاءك باحلركــة وعــدم احلركــة هــي مشــكلة، فلــو 
حتركــت أرســلت خاليــاك رســائل اســتعداد جلميــع اجلســم باالســتعداد لــردات الفعــل 
واحلركــة، وهــذه احلركــة لــو اســتمرت علــى فتــرات طويلــة أصبحــت عــادة للجســم أن 
يتعامــل معهــا بشــكل طبيعــي فتــزداد قــوة ونشــاط وشــفاء، ولكــن عندمــا تنشــط فتــرة 
بســيطة ثــم تتوقــف أشــهر ثــم تنشــط فــإن اجلســم ذكــي ويتعامــل معهــا كأنهــا حالــة 

اســتنفار وطــوارئ مؤقتــة ثــم يعــود للكســل والضعــف.
الــروح  وعــودة  العقــل  ونشــاط  والنفســية  اجلســم  علــى  تؤثــر  وهــي  شــفاء  فاحلركــة 

للــذات.  واحليــاة 
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اجلســم ينشــط والعقــل يفكــر، والقلــب تعــود إليــه العاطفــة والنفســية تزيــن، فاحلركــة 
ليســت مقصورة على حركة اجلســم بل تتعدى للنفس فتصل ما بينك وبن اآلخرين 
وتقــدم خطــوة لألمــام نحــو تغييــر حالــك حلــال آخــر، وتنــوع يف الوســائل وجتتهــد يف 

طــرق األبــواب، وفتحهــا.
فاحلركــة مطلــب وهــي اســتعداد لتلقــي الفــرص واســتقبال خــوض احليــاة بقابليــة 

ونشــاط.
كمــا أن يجــب علــى املفــرج عنــه )تســديد دينــه للمجتمــع(، وذلــك ببــذل بعــض األعمــال 
التطوعيــة، وخدمــة املجتمــع دون طلــب منــه، واملشــاركة مــع الفــرق التطوعيــة، وأعمــال 
اخليــر املنتشــرة يف البــالد بنســبة 5% مــن وقتــه، أو علــى األقــل يزكــي مهاراتــه وجتاراتــه 
ووقتــه بشــيء لل، يبذلــه للنــاس، بــدون تكلــف وبســهولة تامــه، واملفــرج عنــه هــو الــذي 
يحــدد هــذا الديــن، وهــو الــذي يســدده! يختــار عمــل مــا، ويلتــزم بــه فتــرة مــن الزمــن، 
ويقــوم بــه بإخــالص وأمانــة، وفائــدة تســديد الديــن للمجتمــع )واتبــع الســيئة احلســنة 
متحهــا( فــأي ســوء ارتكبــه، وأي خطــأ عملــه، وأي عمــل مخالــف للصــواب فعلــه، يكــون 

ســداده بهــذا العمــل الطيــب للمجتمــع. 
وبــأي طريقــة وأي أســلوب ومــع مــن شــئت فضــرورة التشــايف مرحلــة مهمــة لتجــاوز 

الفتــرة الصعبــة مــن احليــاة.

األمر الثاني: البيئة اجلديدة:
تكويــن بيئــة جديــدة خيــار مهــم يف احليــاة، وعامــل مســاعد يدعــم بنــاء حيــاة مختلفــة، 
ســواء مبجموعــات الدعــم النفســي واالجتماعــي، وتكويــن صداقــات جديــدة، والتعــرف 
علــى أشــخاص آخريــن، والــزواج، واالنتقــال ملــكان آخــر، كلهــا تدعــم تكوين بيئة مختلفة 

عــن التجربــة الســابقة، وأهــم ركيــزة يف هــذا اجلانــب:
أ-النية الداخلية الصادقة: 

النيــات هــي موصــالت لنتائــج األعمــال والغايــات، وضوحهــا، واإلصــرار عليهــا، والصــدق 
فيهــا، وعــدم زعزعتهــا بالتــردد، والشــك واخلــوف، والتعلــق الســلبي بهــا، تقــود لتجليهــا 

يف حياتنــا بلطــف.
 غــرس النيــة يف النفــس وفهــم تفاصيــل مــا تريــد ُيســِرع يف حتقيقهــا وهــذه مــن ســن 
الل يف الكــون، فالنيــة الواضحــة وفهــم تفاصيــل مــا تريــد واملشــاعر اإليجابيــة حولهــا 

يحقــق جتليهــا علــى أرض الواقــع.
النيــة: هــي روح األعمــال، وأســاس النجاحــات، والعمــود الفقــري ألي إبــداع وإجنــاز، 

وهــي أصــل الشــفاء.
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أحيانــًا البعــض يريــد أن يبقــى يف األمــراض واملعانــاة ألنــه لــه مصلحــة يف اســتجالب 
عطــف النــاس ورحمتهــم وتقديرهــم لــه، وفيهــا وســيلة تبريريــة لتعليــق كل األخطــاء 
واحلالــة علــى شــماعة املــرض، فلذلــك هــو ال يريــد أن يتعافــى ويتشــفى يف العمــق ولــو 

قــال بالعكــس أنــا أريــد الشــفاء!!
عندمــا تكــون هنــاك فجــوة بــن مــا تريــد ومــا ال تريــد تكمــن قــوة النيــة وضعفهــا، تظهــر 
النيــة مــن خــالل العبــارات والســلوكيات واملشــاعر، وكذلــك تظهــر باحلــركات والتصرفات 

غيــر اللفظيــة وتســمى )لغــة اجلســد(.
النيــة هــي القاعــدة العظيمــة التــي تبســط بناءهــا علــى أرض نفســك وذاتــك وهــي 

تريــد. الــذي  اخليــر  األول الســتقبال  االســتعداد 
وخطــورة النيــة أن تأتــي بالنيــة وعكســها مثــل: أريــد أن أكمــل دراســتي وعكســها لكــن 

تعــب وإرهــاق ومملــة.
أو تردد الرغبة للشيء، مثل: أقدم على الدراسة أو ال أقدم؟!

هــذا االنعــكاس والتــردد يبعــدك عــن الهــدف الــذي تريــده ويبعــد عنــك التشــايف يف 
حياتــك.

ولكــن مجــرد أن تبــدأ النيــة بصــدق وعــزم وتغــرس النوايــا فــإن األرض يهطــل عليهــا 
مطــر اخليــارات وتســقى بإجنــازات وفــرص ثمينــة تأتيــك مــن كل مــكان.

ب-املساند االجتماعي:
 قــد يكــون املســاعد، شــخص، أو طبيــب أو مستشــار، أو قــد يكــون كتــاب جميــل، وصديــق 
حبيــب، وزوجــة حنــون، ودورة تدريبيــة أو محاضــرة، وقــد تكــون أرض تزورهــا، أو مــكان 
متــر عليــه، أو أمطــار تتأملهــا أو غــروب تراقبــه، أو بحــر جتلــس بجــواره، مهمــا كان نــوع 

املســاعد فهــو يســهم يف مرحلــة مهمــة مــن حياتــك يف األخــذ بيــدك لتجــاوز املرحلــة.
عاليــة،  طاقــة  وذا  املجــال،  يف  خبــرة  بعنايــة،  االجتماعــي  املســاند  اختيــار  ويجــب 
وتخصــص، وحتــى لــو قســى عليــك أو أزعجــك بصــدق نصائحــه وتوجيهاتــه فهــو دليــل 

مهــم يف احليــاة ولــو مؤقتــًا.

ج-اختيار املكان املناسب: 
املــكان ركيــزة مهمــة للبــدء مــن جديــد، األرض واألشــجار، واجلبــال، والطرقــات، ومســافة 
املــكان مدينــة أو محافظــة أو قريــة، ألن طبيعــة املــكان احملببــة للنفــس داعــم مؤثــر يف 

إعــادة التأهيــل وتكويــن البيئــة املناســبة مــن حيــث األصــوات، واالكتظــاظ الســكاني.
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د-اختيار الزمان املناسب:
لتكويــن  املناســب  والزمــان  الوقــت  اختيــار  والنفســي مبنــي علــى  الذاتــي  االســتعداد 

املتعــة. يؤخــر  والتأخــر  التجربــة،  يفشــل  واالســتعجال  البيئــة 
اختيــار الزمــان املناســب لــك أنــت وليــس لآلخريــن، ال ينفــع قــرار البيئــة اجلديــدة وأنــت 
مريــض أو متزعــزع، وال ينفــع وقــت انخفــاض املشــاعر وضعــف اجلســم، بــل اختيــار 

الوقــت وأنــت يف حيويــة ونشــاط وقــدرة.
البيئــة اجلديــدة املبنيــة علــى النيــة الصادقــة، واملســاند االجتماعــي، واختيــار املــكان 

والزمــان املناســب، يجعــل قــرارك جتربتــك اجلديــدة ســليم ومتكامــل.       
 

األمر الثالث: حسم الصراعات:
حســم البرمجيــات الســابقة والقناعــات، والتأنيــب ومشــاعر الذنــب، وحتديــد الطريــق، 
وإيقــاف الصــراع الداخلــي هــو مــا جــاءت بــه الشــرائع الســماوية وتتفــق عليــه املــدارس 
النفســية، وحســم األفــكار التــي تولــد الصــراع ملوضــوع معــن، وقناعــة وقــرار ســابق أو 
الحقــًا، وإغــالق ملفــه بوعــي وقناعــة ميهــد إليقــاف ســيل األفــكار الوجدانيــة التــي تهــدر 

الطاقــة الفكريــة.
 حسم الصراع قناعة فكرية بحته، ينتهي بنهاية االقتناع بحسم فكرته.

بــذرة  حولــه،  واالختالفــات  اخلالفــات  يخفــف  معــن،  مبوضــوع  الــرأي  وضــوح  عنــد 
عنــه! املفــرج  بيــد  هــي  البرمجــة،  وإعــادة  القناعــة 

كيف؟
احلســم اللحظــي لهديــر األفــكار يف فكــرة معينــة تبنــي عليهــا عشــرات بــل تتوســع ملئــات 
األفــكار والتخمينــات والظنيــات، وينعــدم الزمــكان، فــال يشــعر االنســان بالزمــان وال 
املــكان مــن كثــرة األبــواب التــي تفتــح عليــه لهــذه الفكــرة فتولــد الشــعور واالحاســيس 

والشــعور يولــد الســلوك والســلوكيات الالحقــة. 
ومن إيقاف سيل األفكار سؤال نفسك؟  

- فــالن هــل أنــت هنــا؟ شــعور مبكانــك، ولــون لبســك، وحواســك، ومــن حولك...يقظــة 
وانتبــاه! 

مثــاًل،  يديــك  تــراه  مــرة  أول  كأنــه  حولــك  ملــا  انظــر  اللحظيــة،  التدريبــات  ومــن   -
مالبســك، بيتــك، ســيارتك، كل مــا حولــك، فهــذا يعــزز اإلحســاس اللحظــة احلاليــة 

املســتقبل. أو  باملاضــي  التفكيــر  وتوقــف 
بهــا  يفكــر  التــي  بالفكــرة  احلالــة  تربــط  اإلدراكيــة  والنفســية  الســلوكية  واملــدارس 
الشــخص، فتحولهــا مــن خــالل تشــتيت االنتبــاه ســواء ارتبطــت الفكــرة بشــخص، أو 
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مــكان، أو زمــان، أو حــدث وموقــف.
أســاليب وتقنيــات بعضهــا معقــدة، وبعضهــا ســهلة، وبعضهــا ال تطبــق إال يف  ولهــم 

املختــص. مــع  تتطلــب حضــور  وبعضهــا  مجموعــات، 
فحســم الصــراع الداخلــي يتعــرض لــه جميــع البشــر، ومــن املهــم أن تكــون لدينــا تقنيــات 
تتناســب معنــا يف حســم الصراعــات واجلدليــات الداخليــة وحصرهــا يف وقتهــا وإغــالق 

ملفها. 
ومن األمثلة اليومية املنتشرة، فالن مر من عندي وما كلمني؟!

فيبــدأ الفكــر يجمــع كل املواقــف الســابقة، وردة الفعــل، ومــا قالــه النــاس عنــه، والفكــرة 
تتشــعب وتتشــتت وتتفاعــل مــع املشــاعر واالحــداث وتنمــو وتتكاثــر.

فاحلسم بإيقافها قبل أن تستفحل، أو حسن توظيفها.
واعتبروهــا  النــاس  عليهــا  تبرمــج  التــي  البرمجــة  تفكيــك  الصراعــات  حســم  ومــن 
كأنهــا كتــاب منــزل، وهــي عــادات وتقاليــد، أو أمثلــة غيــر صحيحــة لكــن تقبلهــا النــاس 

باالعتــراف بهــا وضــرب األمثــال فيهــا دون حتقــق مــن صحتهــا.
وهــذه البرمجيــات كثيــرة وتختلــف مــن مجتمــع آلخــر، ومــن جيــل آلخــر، وخطــورة 

البرمجــة هــي التقديــس لهــا واعتبــار مخالفتهــا عيــب، أو خطــأ.
وتأكــدت  ولــو بحــث  بالذنــب عنــد مخالفتهــا،  والشــعور  التأنيــب،  وهــذه ممــا يســبب 

وللحقيقــة. للحكمــة،  ومخالفــة  والســنة،  للكتــاب  مخالفــة  جتدهــا 
أقــرب األمثلــة، )أنفــق مــايف اجليــب يأتيــك مــايف الغيــب(، )األقــارب عقــارب(،  ومــن 
)احــذر مــن عــدوك مــرة واحــذر مــن صديــق ألــف مــرة(، )أعــوذ بــالل مــن قــول أنــا(، 

األســود( ليومــك  األبيــض  قرشــك  )احفــظ 
فاألمثلــة الســابقة، فيهــا تشــاؤم، واســتحقار للــذات الكرميــة التــي خلقهــا الل، والشــك 
باألصدقــاء، والدعــوة للعقليــة الفقيــرة يف إنفــاق املــال دون وعــي، واتهــام األقــارب بأنهــم 
عقــارب، وكل هــذه األمثلــة خاطئــة، وتعــارف عليهــا النــاس وقالــوا بهــا دون متحيــص وال 

بحــث وحتقــق.
وكيــف؟  لــو رجعنــا ملفاهيــم احليــاة، واملــوت، والــذات، والوالديــن، واملــرأة، والعصبيــة، 
واملســلم،  والوطــن،  واحلســد،  واحلــب،  والــزواج،  والطفولــة،  واملــال،  والديــن،  والعلــم، 

وغيــر املســلم، والكــون، ومفاهيمنــا حــول الل العظيــم الكــرمي.   
لــذا؛ أي قناعــات حتتــاج مراجعــة وإعــادة نظــر، ومتحيــص، وإعــادة فهــم املصطلحــات 
علــى حقيقتهــا، للنجــاة مــن فــخ التأنيــب والشــعور بالذنــب الزائــف الــذي يدّمــر الــذات 

ويســبب االحباطــات.
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 األمر الرابع: قطع أواصر التعلق:
التعلــق وثيــق الصلــة باحلاجــات الداخليــة لإلنســان ومرتبطــة بالقيــم العميقــة للــذات، 
وعنــد النقــص واحلرمانيــة والفقــدان؛ ينشــأ التعلــق باألشــخاص واألماكــن، واألشــياء 
املاديــة واملعنويــة، وهنــا يحصــل االنكســار إذا مــات القــدوة أو تغيــر أو ابتعــد عّنــا، ويتكــون 

الضعــف بالبعــد عــن األماكــن احملببــة واخلســارة املاديــة واملعنويــة.
املقصــود  هــو  وليــس  أمــر طبيعــي  واحملسوســات  واملــكان  للحبيــب  الطبيعيــة  احملبــة 
بــل هــذه مشــاعر مطلوبــة فالنفــس تبتهــج برؤيــة مــن حتــب، ومــا حتصــل  بالتعلــق 
عليــه، ومــا تكــون قريبــه منــه، واخلطــورة يف التعلــق لدرجــة التقديــس واالنتمــاء الكامــل 
باجلــوارح واالحاســيس واملشــاعر بحيــث يرتبــط الســخط والغضــب واحلــزن والتمــرد 
والهجــر واالنطــواء عنــد غيابهــا وتتطــرف الــذات عنــد وجودهــا، هّنــا تكمــن اخلطــورة، 

وراء كل ســلوك ســلبي حاجــة غيــر مســددة.
وال يجــوز يف عــرف التعامــل مــع الــذات هــذا التطــرف يف التصرفــات واملشــاعر، التطــرف 

الســلبي والتطرف اإليجابي، فكلها مذمومة وتســبب اآلالم واحلســرات واخلســائر.
واالشــباع الســليم للحاجــات الداخليــة بالرجــوع لتقديــر الــذات ومحبتهــا وإكرامهــا 
واللطــف معهــا يف مواقــف األمــس، واللطــف بهــا يف استشــراف املســتقبل، والعيــش 
باللحظة بكل احلواس اخلمس بتلذذ واســتمتاع وتفهم، وإيجاد البدائل لألشــخاص، 

واألماكــن، واألشــياء باســتمرار دون تعلــق وال تطــرف يف التعامــل.
وميكن تلخيص أهم األمور حتى ال نقع يف فخ التعلق، كما يلي:

1( إشباع احلاجات الداخلية تبدأ من الذات والرجوع لها بكل حب، ولطف وتقدير.
2( إيجاد البدائل باستمرار.

3( التدرج والتوازن يف التعامل مع احلياة وأحداثها ومن فيها.
4( الوعي مبا حولنا وإدراك سلوكياتنا.

5( مراقبــة املشــاعر فــأي اندفــاع ننتبــه لــه، وأي مفاجــآت تظهــر نقلــل مــن شــأنها، وال 
ننبهــر بهــا.  

األمر اخلامس: بناء قصة جديدة:
الفعاليــة يف بنــاء قصــة جديــدة هــو اخليــار األمثــل للخــروج مــن األزمــات، والدرامــا 
هــذه  مــن  تريــد  مــا  صناعــة  يعنــي  جديــدة  قصــة  بنــاء  النــاس،  وتســلط  والتطــرف، 
احليــاة، مكونــات االنســان بــن الــروح املمتــدة واملتصلــة بــالل الــذي خلقهــا، وبــن هــذا 
اجلســد باحتياجاتــه املاديــة واحملسوســة مــن الغــذاء املتكامــل واملــاء واحلركــة والراحــة، 

والتنفــس الســليم، وتفعيــل احلــواس اخلمــس.
واالســتمتاع  واحملبــة  والهــدوء  واخللــوات  العبــادات  بصفــاء  طريقهــا  تعــرف  الــروح 
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بالطبيعــة فهــذا يســاعدها علــى االســتقرار واألمــن الروحــي، واجلســم يحتــاج دعائــم 
تقويــة وتنشــطه وتشــعره باحليــاة وهــو متجــدد بقــدرة إلهيــة ديناميكيــة تعمــل طــوال 
الوقــت وبــدون تدخــل مّنــا، ويقــوم اجلســم بالعمــل املطلــوب منــه بــكل جــدارة، فالتنفــس 
مــن البطــن ينقــى الســموم والشــوائب ويــزود اخلاليــا باحليويــة، ومراعــاة شــرب املــاء 
طــوال اليــوم بــن لتريــن إلــى ثالثــة بحســب جســم كل إنســان وعلــى دفعــات ينشــط 

الــدورة الدمويــة ويغــذي اخلاليــا.
 والغــذاء الصحــي، الــذي يحتــوي علــى الفيتامينــات املتكاملة يعطيه النشــاط والقدرة 
الذهنيــة الصافيــة، والعمــل بهمــة، واحلركــة يوقــظ خاليــا اجلســم اخلاملــة، ويعــزز 
مــن االفــرازات الالزمــة لقوتــه ونشــاطه، طــوال النهــار، والراحــة ومكافــأة النفــس بشــتى 

وســائل املتعــة علــى اإلجنــازات والعمــل يدفــع اجلســم ملزيــد مــن العطــاء واالجنــاز.
يعرضهــا  فالنقــص يف حاجــات اجلســم  لبنــاء قصــة جديــدة  مهمــة  أساســيات  هــذه 
بــه ملســار غيــر  للضعــف واخلمــول والكســل فتظهــر األعــراض واألمــراض وتنعطــف 

محمــود ومســار آخــر بعيــدًا عّمــا يريــد يف حياتــه.
  القصة اجلديدة تنبني على دعائم أساسية:

1( مراعــاة متطلبــات اجلســم وتكوينــه اجلســدي بأجهزتــه الثمانيــة، اجلهــاز الهضمــي، 
واجلهــاز الــدوري الدمــوي، واجلهــاز التنفســي، واجلهــاز العصبــي، واجلهــاز التناســلي، 
وجهــاز الهيــكل العظمــي، واجلهــاز العضلــي، واجلهــاز البولــي، أجهــزة تؤثر على الصحة 

العقليــة والنفســية والروحيــة.
2( تصــور ذهنــي واضــح: وضــع أي هــدف والســعي لتحقيقــه، هــدف واحــد مبدئيــًا، ثــم 
تفتــح االفــاق وتتوســع اخليــارات مــع الوقــت، ولكــن ال ميكــن أن تكــون ســبهلله بــدون 

هــدف، فهــذا يجعلــك كورقــة يف مهــب الريــح.
 تصــور ذهنــي بهــدف يحقــق لــه قيمــة داخليــة؛ قيمــة ماليــة وماديــة، أو قيمــة نفســية، 
أو قيمــة معنويــة، أو قيمــة جســدية، أو قيمــة اجتماعيــة، أي قيمــة تالمــس ذاتــك وتثيــر 

شــغفك وتشــعل احلمــاس واحليويــة لديــك.         
3( التركيــز: املشــتتات والظــروف تصرفــك عــن الهــدف وتعيشــك بــن املاضــي واملســتقبل 
وتفقــدك عيــش اللحظــة، فكلمــا هجمــت املشــتتات تعامــل معهــا بــذكاء وأعــد التركيــز 

علــى الهــدف فــور انتهــاء الظــرف املؤقــت. 
4( تفعّيــل احلــواس: للجســم ذاكــرة حّيــة تتفاعــل معهــا املشــاعر واالحاســيس بواســطة 
مــا تتلقــاه احلــواس اخلمــس، واالندمــاج التــام مــع مــا تقــوم بــه مــن عمــل يجعــل الوقــت 

كلــه متعــة وحيويــة وتوافــق عقلــي قلبــي متحــد، وهــذا ســّر االنســجام الذاتــي.
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5( الحــظ أن الهــدف ممكــن يتطــور ويتجــدد وُيعــاد فيــه النظــر وتنبنــي عليــه أهــداف 
أقــوى وأكثــر توســعًا ومرونــة، فــال تتعلــق بالهــدف عالقــة قداســة، كأنــه كتــاب منــزل! ال...

اخليــارات كثيــرة، والبدائــل متنوعــة، والقــرار لــك أنــت تتحكــم بالهــدف قبــواًل ورفضــًا 
بــدون تشــنج، وال إهمــال.

6( مبدئيــًا فقــط ميكــن االســتفادة مــن قصــص اآلخريــن وجناحاتهــم وطلــب دعمهــم 
موقتــًا ثــم تبنــي قصتــك اخلاصــة ودعمــك الدائــم بقــرار كامــل ومســتقر مــن داخلــك.

       
األمر السادس: توسيع اخليارات:

حصــر احليــاة بــن خيــار أو خياريــن، أبيــض وأســود، حيــاة أو مــوت، هــو خيــار الضعفــاء، 
يــكاد أن يصــل عــدد البشــر إلــى ثمانيــة مليــار إنســان، وحصــر العالقــات االجتماعيــة 
والوظائــف واملناصــب، واألمــوال، بارتبــاط محــدود يضعــف القــدرة الذهنيــة لإلنســان، 

وظلــم للنفــس.
   وتوســيع اخليــارات يعطينــا ســعة يف األفــق، وانفتــاح علــى النــاس واكتشــاف قــدرات 

النفــس ومهــارات الــذات، ومــن أهــم األبــواب التــي توســع لدينــا الفكــرة:
1( العمل واحلركة: دلني على السوق.

2( الصراعات واملشكالت فرص إليجاد احللول والبدائل.
3( انقطاع العالقات فرصة لبناء عالقات أوسع ومخالطة أكثر.

4( االكتشاف والبحث وعدم القبول لفكرة واحدة. 
5( االستماع لآلراء املخالفة والنظر من العن التي يرون بها.

6( التعلم من الدروس والعقبات.
7( تقوية حس املالحظة والدقة.

8( التأكيد على تعدد البدائل يف كل نواحي احلياة.

األمر السابع: زيادة املعرفة ورفع مستوى املشاعر والوعي:
املعرفــة وقايــة وحكمــة، فالشــيء الــذي ال تعرفــه جتهــل التعامــل معــه ممــا يوقــع يف 
األخطــاء، واالنحرافــات وتبقــي االنســان يف دائــرة االرتيــاح! الدائــرة املغلقــة فــال يتحكــم 
يف تصرفاتــه وال مشــاعره، وال أفــكاره، ويصــل لدرجــة أن يتحكــم بــه اآلخريــن مــن اآلبــاء 

واألبنــاء والزوجــات واألصدقــاء وذوي املصلحــة بوعيــه أو دون وعيــه. 
وهــذه مرحلــة خطــرة جتعلــه يتمحــور حــول اآلخريــن فــال يقــرر كإنســان مســتقل، وال 
يفكــر، وال يبحــث، وال يتعلــم، وكل هــذه املؤثــرات توقعــه يف التصرفــات اخلطــأ، والرســول 
صلــى الل عليــه وســلم ســّماها )اإلمعــة( الــذي يقلــد النــاس يف االحســان ويف اإلســاءة 
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دون أن يفكــر، ويقتنــع، ويتصــرف مــن تلقــاء نفســه.
     وقــد مــدح الرســول صلــى الل عليــه وســلم احلكمــة وأثنــى علــى صاحبهــا، ومــن 
احلكــم زيــادة املعرفــة ورفــع مســتوى املشــاعر والوعــي ويكــون مــن أهــم وســائلها مــا يلــي:

1( تعــدد مصــادر املعلومــة: التعــدد للمصــادر تعطــي تصــور شــاملة، وذهنيــة منفتحــة، 
والبعــد  واملشــاعر،  االمزجــة  تقلبــات  مــع  والتعامــل  واآلراء،  االختالفــات  وتقبــل 
عــن اآلراء املتطرفــة او اآلراء الواحديــة ذات االجتــاه الوحــد، فتنويــع املصــادر أمــان 
للوصــول للحقيقــة كاملــة، والتقليــل مــن تضخيــم األمــور، والتأنــي يف إصــدار األحــكام 
الشــخصية، ومــن املصــادر: القــرآن الكــرمي، والتفاســير، والســنة النبويــة، وكتــب التاريــخ 
والدراســات  اجلامعيــة،  والبحــوث  العلميــة،  واملجــالت  احلديثــة،  والكتــب  القدميــة، 
األكادمييــة، والفراســة الصادقــة، والعلــوم العلميــة، والطــب، واالحصائيــات، والثقافــات، 
يف  والبحــث  واحملاضــرات،  والنــدوات  األجنبيــة،  والكتــب  واللقــاءات،  واحلضــارات، 

واالســتخارة... واملشــاورات،  االنترنــت، 
املصــادر الســابقة محــددة ولــو بحثنــا توســعت املصــادر وتكثفــت، واملقصــد مــن هــذا 
الــكالم التوســع والبحــث وتوســيع اخليــارات وعــدم إغــالق العقــل أمــام الكــم الهائــل مــن 
املصــادر واملعلومــات، والبحــث عــن أفضــل قــرار وأفضــل خيــار وأفضــل احتمــال يتناســب 
مــع اللحظــة احلاليــة والظــرف احلالــي يف األســرة، والعمــل، واختيــار أســلوب احليــاة.     

  
2( تعامــل مــع املشــاعر تعامــل تــام وكامــل دون إهمالهــا أو غــض الطــرف عنهــا أو إنكارها، 
فاملشــاعر تبقــى مخزنــة يف ذاكــرة اجلســم ويتفاعــل معهــا اجلســم مــع الزمــن، فمثــاًل: 
مــات قريــب أو صديــق أو عزيــز أشــبع خــالل فتــرة العــزاء هــذه املشــاعر وال تتجاهلهــا 
وبعــد انتهــاء فتــرة العــزاء توقــف وأقلــب الصفحــة وذكــره باخليــر دون أحــزان وال آهــات 
وال تعطيــل احليــاة، كذلــك أوقــات الفــرح والســرور ال تتجاهلهــا أشــبع اللحظــة بالفــرح 

والســرور ومبــا يتناســب مــع املوقــف.
االستحقاق الذاتي وتقدير الذات مرتبط بدرجة حال املشاعر الذاتية املزمنة.

3(  وضــوح الوعــي مبــا تريــد؛ مــن ال يعــرف طريقــه يعيــش بــال معنــى وعفوية وفوضوية، 
وليــس هــذه معنــاه العيــش بدقــة متناهيــة وعــدم تنــازل ألي ظــرف، ال بــل نعيــش بوعــي 
مــاذا نريــد يف حياتنــا بشــكل عــام، ومــاذا نريــد يف بعــض اجلوانــب التــي لهــا أولويــة، 

وأهميــة قصــوى، نرتبهــا ونضــع لهــا طريــق ومســار ثــم نطورهــا مــع الوقــت.   
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عليــه  الل  الرســول صلــى  واســتيعاب؛ علمنــا  وإدراك  بفهــم  الواقــع  مــع  التعامــل   )4
والتعامــل  واملأكــوالت،  العقــارات،  يف  موجــود  الغــش  مّنــا(  فليــس  غــش  )مــن  وســلم: 
النــاس، والتعامــالت املاليــة، والتعامــالت األخالقيــة، واختالفــات البشــر، وتنــوع  مــع 
أمراضهــم واألعــراض التــي متــر عليهــم، وهــذا يتطلــب مّنــا الوعــي بالواقــع، والفطنــة 
يف شــتى التعامــالت دون ظلــم وال تعــدي علــى النــاس، وبحــذر يضمــن لــك عــدم الوقــوع 
يف الفــخ ومصيــدة اخلــداع، فــأي عقــود تكــون موثقــة وواضحــة البنــود، وأي تعامــالت 
وجتــارات تكــون بدراســة مســبقة ووضــع خطــة وخطــة بديلــة، وأي بنــاء عالقــات أســرية 

تكــون بتفاهــم واتفــاق ووضــوح تــام.
5( التعليم املستمر، والتطوير يف املهارات الذاتية، واالرتقاء التدريجي، نتعلم بحرية 
تامــة مــا يناســبنا ويتناســب مــع القــدرات العقليــة والفكريــة لنــا دون مبالغــات ســلبية، 
وال تطلــع ملــا ال يتناســب مــع مرحلتنــا احلاليــة، )خاطبــوا النــاس علــى قــدر عقولهــم(، 
نتعلــم )الكيفيــة( كيفيــة التعلــم ومهــارات التعلــم وهــذا هــو الســر يف اكتشــاف املعرفــة 
بــكل االجتاهــات  فالتعلــم مفتــوح  نتعلــم؟  مــاذا  وليــس  املعلومــة،  اســتخدام  وحســن 

والوســائل، واألهــم كيفيــة التعلــم واســتخدام األدوات ومعرفــة مفاتيــح التعليــم.
املفرج عنه فتحت له األبواب، وتوسعت له اآلفاق، وكثرة له الفرص واخليارات.

مــن اآلن ابــدأ يف الترتيــب، واالعــداد واالســتعداد والتهيئــة، واالنطالقــة، أكــرم ذاتــك 
بســن اختيــار طريقــك. 
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2٤األمر السادس: توسيع اخليارات
2٤أهم أبواب توسع الفكرة

األمــر الســابع: زيــادة املعرفــة ورفــع مســتوى املشــاعر 
والوعــي

2٤

الفهرس
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املصادر واملراجع

1(القرآن الكرمي
وصفيــه  دراســة  الذاتيــة،  التنميــة  يف  وأثرهــا  الذبذبــة  2(الطاقــة 

الرفاعــي. خالــد  للدكتــور  شــرعية،  حتليلــه 
3(ترانســيرفينج الواقــع، فــادمي زيالنــد، األكادمييــة الدوليــة للتنميــة 

الذاتية 
٤(البرمجــة اللغويــة العصبيــة وفــن االتصــال الالمحــدود، إبراهيــم 

الفقــي، إيــداع لإلعــالم والنشــر، القاهــرة 2008م.
٥(نظريــة االختيــار وتطبيقاتــه يف علــم النفــس، بشــير الرشــيدي، دار 

العلــم، الكويــت 2002م.
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غيــر التوقعــات تتغيــر األحــداث، كل شــيء يف احليــاة 
وســيلة لتبلــغ مــا تريــد بحــب أو بدونــه، باحلــب تفتــح 

لــك األبــواب بالســعي تطــرق األبــواب.
ويقــع  املتناقضــات،  يجمــع  إنســان...  بشــر...  أنــت    

البشــرية... الطبيعــة  فافهــم   ... باخلطــأ 
وحياتــك،  وقراراتــك  نفســك  مســؤولية  حتّمــل   
مــا  بــكل  واســتمتع  فيهــا،  ومــا  احليــاة  مــع  وتعايــش 
بحســب  تقدمــه  اجتماعــي  دور  لــك  وليكــون  فيهــا، 

وقدراتــك.. مهاراتــك 
 عــزز مصــادر طاقتــك الداخليــة واســتفيد مــن البيئــة 

التــي حولــك يف تعزيــز طاقاتــك، 
تشــارك مــع كل مــا يف احليــاة بفــرح واســتمتاع، وتبــادل 
معهــم اخلبــرات وانتبــه ملطبــات القناعــات والعراقيــل 

وتضييــق اخليــارات والتصــورات اخلاطئــة.
تعلــم مــن اجلميــع واســتخلص أهــم مــا يفيــدك يف 
طريقــك  اخطائهم...وشــق  عــن  وابتعــد  طريقــك 
بنفســك فذاتــك هــي التــي تبقــى معــك يف كل زمــان 

بهــا.    تثــق  أن  الــذي يجــب  القائــد  وروحــك  ومــكان 
كل مــا تــراه ومــا تفكــر بــه ومــا تشــعر بــه يؤثــر عليــك، 

وتســتطيع أن تكــون التغييــر الــذي تريــد أن تــراه.  

د.خالد بن مبروك الرفاعي
www.khaledalrefai.com
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