


( نومتم  ) قف ةتكم 
ةصن ةغص  ةردانلا ا  بتلا  لحتل 

باتلا اذهل  لحتلا  ماق 

 



: ةمهم همل 
، ففلا ناسإلل  معد  نم  نكما  ام  مدقت  عيمجلا ع  صرح  قلطنم  نم  فوفكملل ، ةح  ةمدخ  ةاثم  وه  لمعلا  اذه 

ةلالقتسا هتاح  ةسرامم  ع  ەذه  انتامدخ  هنيعت  ثح  قتلاو  لعلاو  امتجالا  معدلل  ەغ  نم  ا  جاتح  يذلا 
.بط لش  عمتجملا  جامدنالاو  سفنلا  ةقثلا  هدل  ززعتو  ةحارو ،

ةملعتلا تالاجملا  ففلا   دعاس  ةعون  تامدخ  فوت  ع  انصرح  فوفكملل  ةرفوتملا  تامدخلا  حش  بسو 
، اجم لش  مهيدا  نوكت ب  صوصن  بتلا ا  لحتل  ةصاخ  تانقت  نم  رفوتي  ام  خسب  كلذو  ةفاقثلاو  ةملعلا 

.اهتءارق فوفكملا  ةصاخلا  ةءارقلا  جمال  نكمو 

: تاحت عم 

( نومتم  ) قف

بورجلا مضنا ا 

ةانقلا مضنا ا 



 

 

ةنولم ىرخأو  ءادوس  رافأ 
( تس دنيام  )

كرت ىدن 



..ءادهإ
...تو مأو  ةجوز  لل...نأ  لل 

وأ ةداملا  اهفورظ  اهتعنمو  ةأ  ةراشسا  وأ  ةسفن  ةدعاسم  موي  تجاتحا   ةدحاو  لل 
...ةعامتجالا

حورت ةفراع  شم  ناشع  ادم  لاشوسلا  تاورج  ع  اهتلشم  ت  ترطضا  ةدحاو  لل 
...شوك فالل 

...فن جلاعم  وأ  روتكدل  شحرامو  عمتجملا  ةرظن  نم  تفسكتا  ةدحاو  لل 

...ضفرو مهلاشم  اولح  صصختمل  اوس  اوحوري  اهزوج  عنقت  تلواح  ةدحاو  لل 

...تانامإ الو...تقو  شاهدنعامو  ردت  سروك  حت  اهسفن  ةدحاو  لل 

خته ةجاح  هف  ەد  باتلا...كسفن  تعاتب  شولا  نا  ناشع...نا ت  كناشع  ەد  باتلا 
حأ كتاح 

كرت ىدن 
☆  ☆  ☆



..ةمدقملا
...يلا خملا  تاردق  نم  طقف  مدختسب ١٠٪  ناسإلا  نإ  لوقتب  ةملع  ةمولعم   

ضارمأو تاسوف  براحنو  مضهنو  ررقنو  ركفنو  اومنو  تاراهم  بسكنو  اهب  ملعتب  طقف   ٪١٠
...ةعانم بسكنو 

...راحلا قامعأ  لنو  رمقلا  علطنب...عخنب 

...ةددج تالالس  جتنب  ةثارو ، تانيج  اهيب  روطنب   ٪١٠

...رعشو ةقسوم  تاعوطقم  فلأنو  مسرنو  عدنو  براحنو ، اهيب  ططخنب   ٪١٠

...يلا خملا  تاردق  نم  طقف   ٪١٠ ەد ب ـ ل 

٪... وأ ٢٠ يد ل ١٥٪  ةسلا  تداز  ول  بط 

بسل لصون  انردق  ول  لا  اهبسكه  لا  تاردقلا  هإ  ىرت  ا  ولو ١٠٠٪  تداز ٥٠٪  ول  وأ 
؟ عأ

ةقراخ تاردق  لا  بسكه  يلا  خملا  تاردق  لدعم  تدادزا  ول  لوقتب  ةملعلا  تاضرفلا 
...امامت فلتخس  ضرألا  بكوك  ةاحلا ع  لشو  بك ، لش  اوروطتيهو 

...ثاحأ وأ  ةلمع  براجتب  ةتثم  ةملع غ  تاضرف  هل  ەد  ماللا 

ـ لا وأ  باصعألا  مولع  هنأ   فالخ  يأ  هلع  دجوي  الو  قثومو  دج  املع  تثملا  امنإ 
نم روطتتو  ىوقتو  دب  يلا  خملا  ةدوجوملا   ةصعلا ] طاورلا  ]  Neuroscience

...رخآل صخش 

مسجل يلا  خملا  نم  ةئامكورهلا  تاراشإلا  لقن  نع  ةلوئسملا  يد   ةصعلا  طاورلا 
...ناسإلا

سانلا نم  أو  ىوقأ  خملا  نم  ةنيعم  ةقطنم  مهيدل   ةصعلا  لقاونلا  ثم ،
ً

تاضالا  ءاملع 
نم ىوقأو  اهددع أ  خملا ، نم  ىرخأ  ةقطنم  مهيدل   ةصعلا  لقاونلا  ةغللا  ءاملعو  ةداعلا ،

...ةداعلا سانلا 

ةتاحلا هراجت  بسح  دتو ع  روطتو  ىوقتب  يلا  خملا  ةصعلا   لقاونلا  نإ  ەانعم  ەد 
غ روطتلاو  ومنلل  ةلاق  ةلقع  كلم  صخشلا  نا  ام  ل  نإ  ەانعمو  اهب ، رم  لا  هتاخو 
حاجن أ اتلاو  خملا ، هدل   ةصعلا  لقاونلا  تداز  ام  ل   Growth mindset ةرجحتم

...أ تازاجنو  ةفلتخم  ةاحو 

غ ةلقع  يدل  حبص  ناشع  يلا  خملا  حــــ  نم  روطأو  اردق  نم  ززعأ  يازو  بط 
؟ ةمظع تازاجنو  تاحاجن  ققحأو  ةدودحم 

...قولد دأ  دوجوملا ب  باتلا  ةدوجوم   ەد  لاؤسلا  ةاجإ 

نم يززعتو  اهنم  يروطت  كسفنل  ةصاخ  ةردُم  ت  ناشع  ةمزاللا  تاودألا  هف  ەد  باتلا 



...كِسفن شوك  تنأ  تو  كتاردق 

...كتاح ةبك   لوحت  ةطقن  ەد  باتلا 

اتلاو كفتلا ، ةقط  رطتو  لقعلا  ةجمرب  ةداعإ  لغتشب ع  تس   Mind باتك نأل  ەدو 
...ولاو كاردإلا  ىوتسم  عفر 

...لا حاتفم  وه...لا  ةمل  وه  ولا ] ]

...تنا ام  يز  عجرت  وأ  لقتب  ام  اهرمع  تداز  امهم  لا  ةدحولا  ةجاحلا  ولا 

...راألا ةاجإ  فرع  وكتب  صالخ  كِنأل 

هنم جرت  رعته  شمو  لقتسملا  وشه...شعجري  ام  حوري  لا  قط  قولد   تنأ  ع 
...ات

...ريذحتلاو هنتلا  بجو  اذهلو 

اذه هتءارق  ةجن  ئراقلا  ع  جتنس  لا  تاغتلا  نع  لوئسم  غ  لا  رادو  بتالا 
...ات ەرهض  عجري  فرعه  شمو  لقتسملا  فوشه  ئراقلا...باتلا 

بجو اذل  ئراقلا ؛ ةرطس  تحت  لمالا  اوعقه  نخآلا  تاقالعلاو  رعاشملاو  كاردإلاو  ولا 
...هنتلا

كرت يدن 

[ كفتلا لقعلا ع  بردت  وه  امنإ  قئاقحلا ، ملعت  سل  وه  ملعتلا  ]

نياتشيآ تلأ 
☆  ☆  ☆

 

 



لوألا لصفلا 
..يملا  Self-coaching ـ لا

ةاحلا نم  بورهلا  الو  يغتلا  ةهافر  كلمت  الو  اهتاح  ةبك   لاشم  اهدنع  تادسلا  بلغأ 
...رياسخ لقأو  ر  لقأ  شاعتلا  لح غ  شفم...يد 

.ةحاترم شعت  س  اهسفنو  ةطس  اهلاشم  ةنات  تاتس  و 

.عأ لاوك ]  ] حأ ةاح  شعت  اهسفن  س...لاشم  نم غ  ةداع  اهتاح  اهغ  تاتسو 

اوبعت هإ  دأ  امه  انفشو...مهنيفراعو  انعمتجم  نيدوجوم   انيارقو  انباحص  لود  تاتسلا  مظعم 
...ةعو نثاو  ةرم  اولواحو  شوتكسامو 

...اوعجرو...صصختمو راشساو أ  يسفن  جلاعمل  اوحار  اماو 

نوك كتح  جوز  مزال  ادج  فسآ  : ] مهل لاق  صصختملا  امل...ةيخلا  لاذأ  اورجرج  اوعجر 
[ دوجوم

[ دحاو فرط  نم  جالع  شفم  ]

[ اوح ةلشملا  فارطأ  عيمج  مزال  ]

[ فرطلا نم  عمسأ  مزال  ]

: ةدعاسملل ةجاتحم  لا  مألاو  ةجوزلا  در  امادو 

هنم بلطأ  شردق  ام...ەارو  نم  كلااج  انأ  ەد...يازإ  ەاعم  فتأ  س  وقت  لمأ  شفم  ع  ]
يأ لوق   س  بط...نا  لاعتا  ور...طلغ  ةجاح  ف  لا  تنأ  لوقه...كلج  

[ اهلمعأ ةجاح 

، فنلا ضملل  ةصصخم  اهل  هتاودأ  طقف ، يسفنلا  رملا  جلاعب  فنلا  بطلا  نأل  ەدو 
...ادج معد  جاتحم  مهنإ  عم  هب أل ، طحملا  امنإ 

...ةكشم تاسلج  لالخ  نم  اوس  فرطلا  عم  لغتش  مزال  يألا  يراشسالاو 

؟ اهل يد  اشم  لحأ  دعاس  مل  حورأ  بط 

رعت هب  لا  فنلا  معدلا  ةجاتحم  تنأ  ي  لس  لع  مهثأت  سان  كتاح  ول  
لا ەدو...يبلس  صاخشأ  طحملا ب  نا  امهم...لضفألل  اهــغتو  كتاح  يرطس ع 

...ەد باتلا  هقالته  

﴾. نأِ
ْ

مهِسُف اَم  اوَِّغُ  َّح  ٍموَقِ  اَم  َِّغُ  َّنإ َهللا ال  : ﴿ لوقب اعتو  هناحس  انر 

...امس عباس  قوف  نم  انيل  انر  دعو 

كموق كلغو...ضارو  ضه  انر  انيق...نسحألل  يغتلا  ةب  انر  ع  لقأ  ول  كنإ 



...كجوز س  شم  كلهأو  كدالوأو  كاحصأ  نسحألل  مهل 

كدالوأو كجوز  مزال  كل  لوقه  الو  ادأ  ةئاخ  كده  شم  يغتلا  ةب  انر  لقأ ع  تنأ  ول 
...يغتلا اووني  نام 

...ةئف نود  ةئف  شم...اهل  سانلل...ملاعلل  ەد  دعولا  نإ  ملاعلا  بر  دمحلا  

...لوألا كسفن  يغتب  امل  ققحتب  ەد  دعولا 

هب أدأ...يازإ  س...هلع  ردق  انر  هللا  ءاش  عف 
نو...ً ەازياعو...يغتلا  تن  انأ  بط 

؟؟… هإ غأو 

...يغتت رعته  حص  اهيمدختس  فرع  ول  ادج  ةق  ةادأ  وه   Self-coaching ـ لا

وه هلوصف ، لالخ  نم  هلصافت  ح  متو  ەد  باتلا  هنع  ملتب  لا   Self-coaching لا جهنم 
نأ يأ  وأ...مومعلا  ةعلا   ةأرمللو  اصوصخ ، ةملا  تسلل  صوصخم  هممصت  مت  جهنم 

...تس اهنإ  درجمل  ةسفنو  ةعامتجا  تاطوغضل  موي  ل  ضرعتو  تضرعتا 

هو ةلوئسملا  ِتنأو  ةناطلغلا  ِتنأو  شحص  امو  بع  موي  ل  اهل  لاقتب  تس  لل  ەد  جهنملا 
...بسلا ِتنأو...ةدك  كسل  هو  صأ 

ً
كانه  ادو 

...كتيلوئسم يد  ام  انأو...تا  اهل  لاقتب  ةدحاو  لل 

...ةبكو ةغص  ل  مالُتب ع  لا  تسلل 

...اهفاتأ اندلا ع  ةلاش  لا  تسلل 

فلتخم نم  تادس  ع  هتجت  تمت  ةأرملل  ردت  جهنم  وه   Self-Coaching لا جهنم 
قط نعو  ةردت ، جمارو  تاسروك  قط  نع  ةفلتخملا  ةعامتجالا  فورظلاو  رامعألا 

...ةدرف تاسلج 

نخآلا صاخشألا  اهيعو  عفرو  ةأرملل ، اذلا  ولا  عفر  فدهيب إ   Self-Coaching لا جهنم 
ةحص ةقالعو  اهسفن ، اهنب و  ةملس  ةحص  ةقالعل  لصت  ناشع...مهنب  لا  تافالتخالاو 

...اهلوح نم  سانلا  اهنب و  ةملس 

Self-Developing اذلا رطتلل  ةطخ  مصت  يازإ  كملعب   Self-Coaching لا جهنم 
...ولا تاجرد  عأل  كلصويه  لاو   plan

...ات لق  عجري  لحتسم  داز  امهم  لا  دحولا  ءلا  وه  ولا  نإ  امو 

...شحوب ام  لا ب  ولا  نأ  امو 

...كتاح ةبك   لوحت  ةطقن  نوكه  ەد  باتلا  هلع  ءانب 

...ةدك لق  اهافاش  شتنام  تاجاح  وش  لخه 

دوجو حالت  يأدته...فلتخم  روظنم  نم  كتاح  ع  رفتتهو...قوف  ب  عفته 
ةغص علطته  س  ةبك  اهافاش  نك  ءاشأ  شكتهو...ةدك  لق  ةرهاظ  شناام  تاحاسم 



...قحلا اهمجح  نم  كلترهظف أ  اهغ  ةفاش  شمو  ةداب  اهنم  ةقم  تنك  لا  س  ِتنأو 

...كرهض اهادم  تنأ  س  عف 
ً

ةبك  ةنات  تاجاحو 

...اهيدخات نكمم  كنأ  ادأ  ختت  شتنام  تارارق  يدخاته 

...اهيف كفتلا  درجم  ةضفار  ِتنك  تاجاح  قتتهو 

...س نا  كتيلوئسم  س...ةلوئسم  ولا 

...كتارارق نع  ةلوئسملا  ةدحولا  ِتنأو...هفوشه  لا  نع  ةلوئسملا  ةدحولا  نا 

...كتاح نع  ةلوئسملا  ةدحولا  ِتنام  يز 

...كتاردقو كدودحو  كتاجاتحا  فراع  صخش  تنأ أ  ناشع 

...كتقاطو كتالوئسم  ةفراع  لا  تنأ 

… كتالوأ يددحته  لا  تنأو 

...ضب لا  هإ  ةفراعو 

...كسفنب كتاح  لش  سرت  كقح  نم  لا  ةدحولا  تنأف 

...كتاحاجنو كفادهأ  يددحتو 

...ولا ەد  ل 

...اهيققحتو اهللصوت  يازإ  نيدعو  لوألا  كفادهأ  يددحت  رعت  لخه  ولا 

...لاوح لا  سانلا  كتقالع  كلطظهو...كتاح  ةدوج  ىوتسم  نم  عفه  لا  وهو 

...طاعلا جضنلاو  خادلا  فنلا  مالسلل  كلصويه  لا  وه  ولا 

...ةطخ جاتحم  ەد  ولا  ىوتسمل  لصون  ناشعو 

...اذ رطت  ةطخ 

...لصفتلاو...ةوطخ ةوطخ  اوس  اهمسرن 
☆  ☆  ☆

[ مويلا هل  نودع  نيذلا  كئلوأل  كلم  دغلا  ]

سإ مولام 

ةزع ةوطخ 
“Self-developing plan”

لحن وأ...فدهل  لصون  ناشع...اهيلع  من  ةددحم  تاوطخ  ةجاتحم  اندلا  ةطخ   يأ 
… ةلشم



فقاوملاو اهل  كتاح  اعم  شاع  شدحام...كسفن  نم  أ  كفرعه  يد  اندلا  شدحام  
...تنأ كغ  مدنلاو  طلغلاو  قوشلاو  بحلاو  ملألاو  فعضلا  تاظحلو  اهب  لا م 

لحتب اندلا  ةلشم   يأو...كلاشم  لح  نع  ةلوئسملا  كدحو  تنأ  قولد  نم  ةدك  ناشع 
...ولا

نعو كنع  لوئسم  جلاعم  الو ح  فن  اصخأ  الو  بردم  الو  يراشسا  الو  شوك  فال  ال 
...لوئسم س غ  ودعاسه...كتاح 

...سانلا الو  اندلا  الو  بصنلا  الو  فورظلا  ال 

...كدحول كتاح  ةلوئسم  شو  مولو  ىوكش  قوت  كنأ  كسفن  مامأ  ةلوئسملا  كدحو  نا 

غ...كتاح كلتلصح   لا  كتدارإ  نع  ةجراخلا  ءاشألا  نع  ةلوئسم  نا...كلا غ  يدخ 
قتو خت  كنإ  امامت  ةلوئسم  س...ءاو  وأ  برح  وأ  عجو  وأ  ةصم  يأو  املا  نع  ةلوئسم 

لحارم يدعتو  لجر  ع 

...ةملس ةحص  ةاح  يأدتو  اهل  ةمدصلا 

رارقلا يدخ...ةلما  ةلوئسملا  شو...ةددج  قئاقح  رعتو  يأرقتو  لعتت  كنإ  ةلوئسم 
...اهيلوقو

...شعأ تررق  انأ 

...حجنأ تررق 

...لصوأ تررق 

...رأ تررق 

...ةحجان تاقالع  عتمتسا  تررق 

...مالس شعأو   حاترأ  تررق 

...ةفلتخمو ةددج  رافأ  بتهو...اهيقنأو  يرافأ  بتره 

...طاعلا جضنلا  تاجرد  عأل  لصوأو  عو  دوزأو  ترأو  عه 

… اح بترتو  ممصت  دعأو  مسره 

...الاوح لاو  فنب  قالع  لش  ددحه 

...اح محته   راصتخا 

...اهيلع مه  ةنيعم  ةطخو  ةجهنم  نوك   مزال  يد  ةلحرملل  لصوأ  فرعأ  ناشعو 

...اذ رطت  ةطخ 

...فنب ءاقترالل  ةطخ 

...ولا نم  ددج  ىوتسم 



اهمسا ةطخ...باتلا  لوصف  لالخ  نم  ةجرد  ةجرد  اهعلطنهو...هتاجرد  ملسلا   يز  ةطخ 
: لعلا

(Self-developing plan)

ناشع اهمدختسه  تاودأو  ةفلتخم  مهافم...ولا  ملالس  نم  ةعومجم  نع  ةراع  يد  ةطخلا 
...انفادهأل لصونو  انتاح  نم  روطنو  انلاشم  لحن 

اذلا ولا  عفر  وه  ةوطخ  لوأو 

Raising awareness

كفتلا ةقط  ةجمرب  ةداعإ  قط  نع 

Rewiring mindset

ملسو كفت ص  طمنل  لصون  ناشع 

Creating new pattern of thoughts

ةهوشملا كفتلا  طامنأ  ددحن  اندعاسب  لاو 

Identifying Cognitive distortions & Ego thoughts

ةبلسلا رافألا  ةرطسلاو ع 

Controlling negative thoughts

اذلا فحتلا  راأ  ةفرعمو 

Self-motivation

اص نهذل  لوصولاو 

Mindfullness

لقتلا ةسراممو 

Acceptance

ةبلسلا رعاشملا  محتن   فرعن  انيلخب  لاو 

Negative emotions

قلقلا يز 

Anxiety

بائتالاو

Depression



فوخلاو

Fear

طاعلا جضنلل  لصونو 

Emotional maturity

ةحص تاقالع  هإ  ع  انملعب  لا 

Healthy relationships

رملا قلعتلا  نم  ةلاخ 

Attachment

رملا محتلاو 

Controlling others

طاعلا زابالا  نم  ةلاخو 

Manipulation

ةماسلا تاقالعلاو 

Toxic relationships

ةسفنلا اندودح  محن  يازإ  انملعو 

Boundaries

ةعصلا تاصخشلا  طامنأ  عم  حص  لماعتنو  انتافالخ  لحن  فرعن  ناشع 

Personality analysis

، محتملا جوزلا  يز 

، كاشلا وأ 

، نالسلا وأ 

، تاقالعلا ددعتم  نئاخلا  وأ 

بلاق يز  عم  بلاق  انسفن   شطحنامو  انتاصخش  نم  روطن  يازإ  انملعب  طاعلا  جضنلا 

،Business woman لا ـ ةجوزلا 

perfectionist* لا وأ 

ةساسحلا ةجوزلا  وأ 

...ةنونجملا ةعقرطملا  وأ 



.ةرح مأو  ةجوزو  ةأرما  نوأ  يازإ  س  انملعب 

_______________

ةعلا ةغللا  اهتباتك  مت  امومع  باتلا  اصوصخ و  لاقملا  اذه  ةملعلا   تاحلطصملا  ل  *
ەدحول ەد  باتلا...ةفلتخم  رداصم  نم  تامولعمل أ  لوصولا  ئراقلا  لهسل ع  ةلجنإلاو 

… لع عجرم  شمو  ةافك  شم 

...عأ ولل  اولصوته...أ  اوفرعاو  شس  اولمعا 

[ ادأ لهجلا  لذ  ةعاس ،   ملعتلا  لذ  لمتح  مل  نم  ]

مصألا

وأ و ةنس 
“Raising awareness”

يد تاخلاو  ةاحلاو  ةساردلاو  هل  ەد  رمعلا  دع...ع  ددجلا  هإ...و  اندنع  انل  ام  بط 
...انيعو ىوتسم  نم  عفرن  ملعتنه  هسل  لوقته   اهل 

؟ صخش نم و  عفري  باتك  نكمم  يازو 

ملق اتحته  ةلمج  نونف  جــــخ  شم  يداع  صخش  تنأ  ول...ةرجش  سرا   كلتلق  ول 
ةرجش وقتهو   خألا  قرولاو  بلا  عذجلا  ولته...ب  نولو  خأ  نولو  ةقروو  صاصر 

ةرجشلا عذجل  دختسب  كسفن  الته  نونف  ةل  تسرد   وأ  مسر  تاسروك  تذخأ  ول  امنأ 
قرزألا يز  عذجلا  ةمدختسم   اهنإ  انلا  شجتام   ناولأ  مهنم  نول  ةجرد  اوح ١٢  طقف 

...رونلاو لضلاو  هسفن  عذجلا  نارودو  بشخلا  ةعذجت  ضوت  يردقت  ناشع  ەد  ل...رفصألاو 

...ولا ەد  وه 

ترنو...أ انسفنأ  مهفن  ملعتب  امل  اناوج  هفوشب  لا  وهو...ملعتلا  دع  ب  لا  ولا 
...انتاذل انمهفو  انيعو  ىوتسم 

ملف هنإ  ساسأ  ع  هلع  جفتب  يرمع  لوط...لح  دمحأ  عاتب  كوم ] فلأ   ] ملف فراع 
...ازاتناف

...ةدك لق  شاهفاشام  قئاقح  فرع  يازإ...عقاولا  ةدك   اهمسا  ةجاح  شفم 

...هفوشأ ةرم  لوأ  تسحو إ  ةرم  هتفشام   دحل 

هعو ةجرد  نم  عفري  لواحو  هسفن  لغتشب ع  دح  يأ...ولا  لحارم  عف 
ً

لثمب  ەد  ملفلا 
ه…... ةصاخ  ةمارد  ةكح  س  لح  دمحأ  ةصق  شعه 

...ةاحلل ةوادوس  ةرظنو...تاعامشو...تك  ىواش  اهيف  اماد  نوكب  وألا  ةلحرملا 

...ةدحاو ةدحاو  كتاح  دوجوملا   عجولا  ةلوئسم  ش  يأدب  ةناتلا 



يأدب...ةنات ةقط  كعجو  بسلا   اونا  لا  لاوح  نم  سانلا  وش  يأدب  ةتلاتلا 
...اهيمحتو...مهعفاود هفت...مهيمهفت 

...وب ةصرف  س...ةصرف  يدتو...رقتو...يرفغتو...مهيب  حت 

… هسفن لغتشب ع  صخش  يأ  اهيب  رمب  لا  ولا  لحارم  يد   

...همدختسب شاامو  تقولا  لوط  هنع  باغ  نا  ولا  ملفلا  لح   دمحأ 

برهيو مهقاط  شمو  مهنم  تشب...ةنمدم  همأو  رم  ەوبأ  فاش  لوألا  نا  
أد مهعجوو  مهتاصخشو  مهملأ  هعو...هفاش  شام  لا  فوش  أد  ةدحاو  ةدحاوو...مهنم 

لا يواملا  عمو...همأ  عم  انماضت  ەرعش  قلح  ةروصلا  تلمتا  املو...دو  عفتري 
يز شم  هتياهنو  رخآلا  تِّومب   شم  ولا  شوفاختام  ف -  ەوبأ  نإ  مهفو...اهينسم 

...يد ةلاخلا  ةقطلا  الو...مالفألا ب  ةدحاو غ   ةرم  شجبام  ولا  ملفلا -

...مهتققح اندلاو ع  سانلا  فوشب  س  اهتعاس...انسفنأ  لغتشب ع  امل  ولا ب 

...يغتلل ةملس  لوأ  وه  ولا 

...ةملس ةملس  اوس  هعلطنه  ناشع  اودعتسا  
☆  ☆  ☆

ەراتخا امف  ةخلا  نأ  كردنو  نقون  اننل  انل ، وه خ  رارق  يأو  بلق  يأو  ضرأ ، يأ  ملعن  نحن ال  ]
[ انل هللا 

يوارعشلا وتم  دمحم 

اضر ةدك 
“Acceptance”

...اضرلاو لقتلا  ولا   لحارم  نم  ةلحرم  عأ 

...لس روعش  مالسسالاو  اجإ  روعش  اضرلا  نأل...مالسسالا  ەانعم  شم  اضرلاو 

...ةملسسم الو  ةقفاوم  نل غ  ةضار  ەانعم إ  اضرلا 

… ىرخأ لولح  رودهو ع  ام  فقه  شمو  سه  س  ةضار 

...فلتخم رخآ  ەاجتا  كرحته   نل  ام  فقه  شم 

( لقتلا اسألا  هط  يغت  يأ  : ) لوقتب ةدعاقلا 

“ Change must come from state of peace” - Eckhart toll

وأ
ً... ه  رت  مزال...كتاح  ء   يأ  يغت  ةزياع  ول 

...لقتأو لوألا  رأ  مزال...اجو  دفم  يغت  نوك  ناشع 



...اضرلا فنلا   جالعلا  لحارم  نم  ةلحرم  مهأ  نإ  اوفرعت 

”Acceptance لا ةلحرم  يدعن ع  مزال...بائتا  وأ  ةمدص  يأ  نم  جلاعتن  ناشع 

...اضرلا وأ 

ةسفن ي ةحصو  ةالص  كدنع  ناشع...خاد ي  مالسل  صوتو  كسفن  نم  يروطت  ناشع 
تاوطخ لوأو...حاجنلا  ةاد...قالطنالل  ةطحم  لوأ  يد   ” Acceptance لا ةلحرم  يدعت 

لقتلا وه  اجإلا  يغتلا 

...اضرلاو

كنام كفقويب...زجعلا  لس  روعش  مالسسالا...مالسسالا  ەانعم  شم  اضرلا  ةراف  لخ 

...اجإلا يغتلل  ةقاط  هعتو...ەردقو  ءاضق هللا  لقتو  ةنيكس  اضرلا  امنإ 

ه] رُي  ءاضق ح  عفرُي  ال  : ] لوقب همحري  يوارعشلا هللا  خيشلا 

...انر ةمحو  عضوملا  اازم  وش  لخه  اضرلا...ءالتبا  نوكه  شم  ءالتبالا  را 

...لاد نع  ثحلا  ةراهمو...كفتلا  ةنورم   كسكب  اضرلا 

...لضفأ قطل  كهجوو  كرحه  نلو...ةزجاع  كفقويه  شم  اضرلا 

… هفرعتو هرونتو  ملظملا  بناجلا  وش  لخه  اضرلا 

هتخا نم  َتنأ  َتنك  ول  ام  رمألا  َضرا  : ] لوقب اجإلا  سفنلا  ملع  داور  نم  لوتراأ ] ]
[ َكسفنب هل  َتعسو 

”Accept it as if you had chosen it“

Echart toll

...هو رن  مإ  قرفن  فرعن  مزال  نل...مالسسا  ەانعم  شم  ەد 

...اندلا بلقنو  روثنو  فقن  مو 

...كتاح عو  لع  ةرطسملا  ةهَّوشملا  رافألا  ل  يروثو ع  قا 

...سكعلا شمتو  اخلا  ەاجتالل  كهجوتب  لا  ةلخادلا  كتاوصأ  يروثو ع  قا 

ةفراع الو  اهيلع  يرطس  ةفراع  شم  لا...كترطس  نع  ةجراخلا  كرعاشم  ع  يروثو  قا 
...اهبس حص  رارق  يدخات 

...هف شلام  لاو  كترطسو  كتدارإ  نع  جراخلا  قاو 

...ل ەراتخاو  انر  ءاضق  قا 

لا صاخشألا  قا...اهب  م  لا  ةثداحلا  قا...كلهأ  قا...كمسجو  كمسا  قا 
...كتاح مهيتدقف  



...قزرلا...ةراسخلا...ةناخلا...ضرملا...توملا قا 

ءالا...فنعلا...يغتلا...مالسلا...برحلا

؟ يد ةعجوملا  ءاشألا  لقأ  نكمم  يازإ...لصح  نكمم  ەد  يازإ 

اناحأو...اهنم فاخو  ةركفلا  ثم 
ضفري...ً توملا  ضفري  ناشع  جمتم  انلقع  انحإ 

...اهنع دعي  ناشع  ء  ل  لمعو...اهركنب 

...قو قح  هنإ  فرعنو  هلقتن  مزال  انحإ  نل 

… لصحه هنو 

...انيلاوح لاو  انل 

ههجاوه انيق  هنأل...اسفن  يذأته  دأ  الو ي  اعقوتو  اخ  لا   ةركفلا  نم  ته  ول 
...ماألا نم  موي   

بق دح  توم  درجم  فقتب  اهتاحو  اسفن  ضرمتو  راهنب  يد  ةركفلا  ضفب  لا  سانلا 
...ضرملا درجم  تاعاسو...اهنم 

...يسفن رم  سلو...مقت  نسحأ  انقلخ   اعتو  هناحس  انر  نل 

...توملا...تاذللا مداه  ركذ  ةك  اناصو  مالسلاو  ةالصلا  هلع  نلا  اندس  ةدك  ناشع  نكم 

...ةركفلا لقت  انل ع  بردتك 

...لقأ فرعأ  ناشع...لقتلا  سرامأ  ملعتأ  مزال 

...ةسفنلا ضارمألا  نع  دعت  لا  ةسفنلا  ةعانملاو  ةالصلا  يدنع  نوكو  يوقأ  حبصأ  ناشع 

...عقاو اهنوكو...ةركفلا  لقتن  انفرع  بط 

؟ لصاوتم ملأ  شعنو   مهلا  لش  دعقن  

...ةاحلا عتمتس  موقن  الو 

...نج مهدوجوب  عتمتساو  الوح  يرعاشم ل  نع  عأ 

...قوو حص  عتمتسأ...ادهأ  ققحأ 

...ملألا لقت  وه  ةسفنلا  ةحصلا  غلل  اهناقتو  اهملعت  يرولا  ءاشألا  نمض  نم  نإ  اوفرعت 

...فنلا ملألا  وأ  يوضعلا  ملألا  ءاوس  هنم ، شهنامو  هلقتن 

اهل اهفته  يوأ  تك  سولف  كاعم  ول  ضم  صخش  لأسب  ةدحاو  نجأ  ملف  نم  دهشم   
: نا اهيلع  ەدر  ملأتلا ؟ نم  رملا  عنمت  ناشع  ثاحألا  ع 

”Everybody have the right to be in pain“

...ملأتي نأ  قحلا  هل  دحاو  ل  ع :



...هنع لزاني  شعفنيام...ناسإ  لل  قح  ملألا 

”Accepting pain ” همسا ەد 

؟ يوضعلاو فنلا...ملألا  لقتن  يازإ  بط 

واقت وأ...ادج  ةطاسب...هلقت...عجو  يأ  كساسحإ  لقت  ةزياع  ول  كنأ  ةطاسب  ةركفلا 
...كجازم هتخا  لا  تنأ  نأ  ەاعم  عو...هلقت  س...هلهاجتت  وأو...عجولا 

: لوقتب ةدعاقلا 

”Accept it as if you had chosen it“

...ناختن شانخام  انحإ 

...هحنب صخش  دقفن  انخا  الو 

...انموي لالخ  ه  سحنب  عجو  يأ  انخا  الو ح 

لماعتن لوئسم  س...انتاح  مهلانضرعتا   لا  عجولاو  ملألاو  ةناخلا  نع  لوئسم  شم  انحإ 
...هلانضرعتا لا  ملألا  نم  مغرلا  ةسفنلا  انتحص  نع  لوئسم...حص  مهاعم 

...يوأ ةداز  دوهجم...طظلا  راتلا  دض  وعتب  كِّنأ  عجولا  وأ  ملألا  ةمواقم 

ء نسحأ  هنإ  امامت  يدأتو...هللا  ءاضق  را...ةراسخلا  قت...راتلا  عم  وع  لع  ام  ل 
انر ةمح  رعته  ةش  يصاو...طظلا  بسانملا  تقولا  لصح   هنو...كاصأ  اندلا   

...بسانملا تقولا  هضرب...هإ   ەد  عجولا  نم 

فرعن ةولح  ماأ  ت  امل  ناشع  يوأ  عجولا  سحن  مزال  س...ماد  نا  ام  ملألا  رمع 
يوأ...اهتمق

: ادج لمج  ءاعد  انملع  نلا  اندس  ةدك  ناشع 

[ اندلا بئاصم  انيلع  ه  نوهت  ام  قلا  نم  انل  مسقا  مهللا  ]

...ةححص ةقط  اهعم  لماعتن  الو  اهلقتن  شفرعنبام  لا  ىرخألا  قئاقحلا  نم 

...ةناخلا...شرحتلا...باصتغالا...فنعلا...ملظلا...برحلا...لتقلا  

...اهيف د  شانلامو  اهنم  يذأتو  ملاعلا  لصحتب   ءاشأ  اهل 

...اهلقتن اهيف ي  د  شانلام  ماد  ام 

ملألا نم  ةالام  يدنع ال  حبصأ  الو...ەراشنا إ  دعاس ع  نوأ  لا  لقتب  عم إ  شمو 
...ثداوحلاو

...اند يدو  اننأل...اندلا   لا   دوجو  لقتب  انأ 

...اهاذأ نم  للقأ  لواحو  اهــراحو  لاعفألا  ركنب  نل 

ةسفنلا مهضارمأو  لا  سوفنب  و  يدنع  ناشع  ەدوجو  لقتب  انأو...دوجوم  لا  س 



...لقتلا هجاوه...ةلاخ  ةعقوق  شعه   شم...اهيف  امو  اندلا  و...مهتاارطضاو 

...اجإ بناج  هل  اندلا  لصحب   ء س  يأ 

اهفنو اهفوش  ررقنب  لا  انحإ  نل  ةلداعتم  ...ةدك  قلطملا  ةبلس   ثادحأ  شفم 
.نولا نزوت  ناشع  لصحت  مزال  س...ةبلس  

...اجإلا ُهنطا  لمحو   لس  ُەرهاظ  ةأجف ب  انلصحب  ثدح  يأ  امادو 

هلمحب  لا  اجإلا  فوش  فرعن  ناشع...ًوأ  ه  رن  مزال  لسلا  انل  لصح  املف 
...هنطا

...ل ەراتخا  اعتو  هناحس  انر  ورانس  نسحأ  هنإ  رعاو...كتدارإ  نع  جراخ  فرظ  ل  قا 

...اهتقو حص   هتمح  مهفن  شفرعنبام  س  انحإ...ةشحو  ةجاح  شلمعبام  انر 

نسحأو تقو  بسأ  نا  ەد  ناشع  تلصح  كلتلصح  ةجاح  شحوأ  نإ  ق  كدنع  مزال ي 
...ەد تقولا  ةجاح ل   لضفأو  ةقط 

ةنيفس قرخ  وم ، اندس  عم  ام  وهو  فهلا  ةروس  خ   اندس  ةصق  امئاد  يركتفا 
… مالغ لتقو 

... هلاعفأ  فاشو...بغ  لجر  هفاش  نا  وم  اندس 

...لات ةقال  شم  ءارقف  سان  اهلتم  ةنيفس  قرغو  قرخ  هل 

...هنم همأ  مرحو  لفط  لتق  هلو 

...ظح...ءالتبا...ملظ...عجو هإ ؟ همسب 

...ةعص فورظ 

...ةلما ةروصلا  فوشب  امل  نل 

...ةمحلا فرعنب  امل 

...ولا انلجب  امل 

...تقوت بسأو  بترت  نسحأو  ورانس  لضفأ  نا  هنإ  فرعنب 

...خ هل  ەد...ةشحو  ةجاح  شلمعب  ام  انر  نإ  فرعنب 

...ةمحرلاو لدعلا  ةمق  ەد 

ملاظ كلم  ناو   اسم  اونا  ةنيفسلا  باحصأ   ) ...ةنيفسلا باحصأل  لصح  ء  لضفأ  نا 
.( اسملل كلملا  دونج  اهكف...ةيعم  تحصأ  اهقرخ  املف...هسفنل  هعش  نفس  ل  رداصب 

دلو و  كه  نا...ارفكو  اناغط  امهقهري  فوس  مالغلا   ) ...مالغلا مأل  ثدح  ء  لضفأو 
.( هنم مهمحر  انر  حلاص  نبأ  امهنألو...يذؤمو  قاع 

﴾. ادحأ كُّر  مِلظَ  الو  : ﴿ دح شملظب  ام  انر  لوقتب : ةدعاقلا 



ةمقل انلصو  ةدك  انحإ  ي  انتاح  لقنو  رن  انفرع  ول...ةقطلا  سفنب  ركفن  انفرع  ول 
...قلا

… لضفألا  وه  اح  لصح    ء  ل  نب  قلا 

﴾ ت
َ

ُموُق َِح  َكَِّر  ِدْمَحِ  ْحِّبَسَو  اَنُِيْعأِ  ف 
َ

كنأ َكَِّر  ِمُحِل  ِْْصاَو  ﴿

اضرو ةحارو  ةنيكس  بلجتب  لا  تاآلا  لمجأ  نم 

انحو...انر ردق  نم  حأ  شفمو...اندلا  ةمهم   ةجاح  شفم  صالخ  نإ  اهدع  سحنب 
...انيل ەردقتو  انيلع  هتكت  لا  بر  ا  يضار 

عف
ً

قرفو  ةسفن  ةعانم  انيدو...ةتك  ةسفن  ضارمأ  نم  انيلع  ظفاحب  لقتلا  ةراهم  ناقتإ 
...ادج انتاح   

...تك ةسفن  تاارطضال  ضرعم  نه  ەانقتأو  ەانسرامو  لقت  هإ  ع  مهفن  شانفرعام  ول 

[Trauma] لا وأ  ةمدصلا ] دع  ام  بارطضا   ] اهنم

صخش توم  يز  ةعص  فقاومل  لعفلا  اوضرعتا  لا  صاخشألل  ب  فن  بارطضا  ەدو 
...ةعبط ةثرا  وأ  ةدام  ةراسخ  وأ  ةناخ  وأ...زع 

...الع لخدت  جاتحب  ىرخأ  اناحأو  ەدحول  اعتب  صخشلا  اناحأ  تقو  ةش  دع 

...لقتلا ةسرامم  هف   ةوطخ  لوأ  نوكب  ةسانملا  لاو 

بارطضا  ] اهمسا ةجاح...تتاف  لا  روهشلا  ملاعلا  ادج   تك  سان  عم  لصح  لاو  ددجلاو 
Pre-traumatic stress disorder وأ ةمدصلا ] لق  ام 

؟ ةمدصلل ضرعتي  ام  لق  بارطضا  هلج  نكمم  دح  وه   ەد !! هإ 

...انوروك سوف  وأ   [[Covid-19

نم...قلق طرفو  بائتاو  عله  تالاحو  ددش ، فن  طغض  ادج  ةتك  سانل  بسا  لاو 
ةققح ةلاح  يأ  اوفوشام  ح  لق  نمو  ةعذاللا  لوئسملا  تاحت  ةاد 

لا ةددشملا  تاءارجإلا  عم...مهييع  هنيفاش  شم  رطخ  اوهجاويب  مهنإ  مهساسحإ...مهسفنب 
ةسفنلا ةعانملا  دوجو  مدع  عم...هتروطخو  فقوملا  ةدج  وتب  لاو  هل  ملاعلا   
ساوسول نام  تلصوو  قلق  تاارطضاو  ةمدصلا  لق  ام  بارطضا  بس   تنا...ةفالا 

...تك سان  دنع  يرهق 

… ةجاح مهأ  اويس...تانيماتيفلا  مهتعانم  عفر  سانلا ع  صرح  نم  مغرلاو 

...ةسفنلا ةعانملا 

...انتاح اهلضرعتن   نكمم  ةمدص  يأ  دع  ات  انيلجر  فقن ع  فرعنه  شم  اهغ  نم  لاو 

[ هسفن يغت  ركف   دحأ  نل ال  ملاعلا ، يغت  ركف   عيمجلا  ]

يوتسلوت ويل 



Mind تس
“Rewiring Mindset”

هإ mindset؟ ع 

...اهيب ركفنب  لا  ةقطلا...كفتلا  ةجهنم  اهيلع  لوقن  نكمم 

...ةنيعم سان  دوجو  وأ   ةنيعم  فقاومل  ضرعتب  امل  انلخاد  رودتب   لا  رافألا  ةعون  وأ 

[ ةلقعلا  ] ةمللل  ةفرحلا  ةمجلاو 

ال ةلوئسملا  انيف   دحاو  ل  غامد  اوج  ةدوجوملا  تادقتعملاو  رافألا  ةشو  ناسإلا  ةلقع 
...انتاح جئاتن  نع 

...انتادقتعم حبصتو  اهقدصنب  تك  انغامد  اوج  رركتب  لا  رافألا 

...جئاتنلا محتتو   ةصخشلا  لشب  لا  تادقتعملاو  

...لشافلاو حجانلا  و...قفلاو  غلا  قرفتب ب  لا  ع  

...اهناشع تومو  شعب  ةنيعم  ةعمتجم  مق  بي  ناسإلا  ختب  لا  تادقتعملا  

… انغامد اوج  رركتتو  دلوتب  رافأ  تادقتعملا 

...ةنيعم تادقتعمل  ةجن  رعاشملا  نم  ةقثنم  مقلاو 

.اهيلع لأسه  هلإ  دوجو  يداقتعا   اهعنم  مق  قدصلاو  صالخإلاو  ةنامألا  ع 

...ةلا سفنلا  رهوج  يد   تادقتعملاو  رافألا  ةش 

...لامش وأ  م  حوب  اهيب 

...تحت لن  وأ  قوف  علطنب 

...باصن وأ...سدنهم  كلخته  كمقو  كتادقتعم 

...ر وأ  بط...ةلا  ءاضعألا  رجاتب   وأ...ةنامأ  ەدنع  ببط 

اتلاو مهلخاد ، ةعورزملا  مقلاو...كدالوأل  كتت  ةقط  ددحتب  لا  كمقو   كتادقتعم 
...مهتاح اهيل   اولصويه  لا  ةجنلا 

لا ةقالعلا  ةعبط  اتلاو...كتاح  ك  اهب  ماعتب  لا  ةقطلا  ددحتب  لا  و 
...اوس اهل  اولصوته  لا  ةجنلاو...منب 

ةجردو كتاح  جئاتن  محتب   اتلاو...كسفن  اهب  وشب  لا  ةقطلا  ددحتب  لا  و 
...خلل كقاقحتسا 

م ع  مصختو...مإ  م  درطت  فرعا...كتاح  ريدم  تنأ  كلخ  : ] لوقتب ةلوقم  نا  
[ مإ طخشو  شفقتو  مإ  اتو  مإ  رتو  مإ  دشو...مإ 



...لقعلا ةرادإ  وأ   ”Mind management“ ـ لل قحلا  عملا  ەد 

كساسحإ راتخو  رعاشملا  كل  ددحو  ككفت  ةقط  محتب   لا  وه...كريدم  وه  كلقع 
...عم فقومل  رعتت  امل 

...م عمو  مإ  فعضلاو  مإ  ةوقلا  تاقوأ  كل  ددحب  لا  وه 

...م شقطتامو  حت م  كلرواشب  لا  وه 

...كتاح قولد   اهيل  لصو  لا  ةجنلا  بسلا   وه  كلقع  اتلاو 

… رطاش ريدم  كلقع  كتاح ي  نع  ةضار  تنأ  ول 

؟ حلصتت كسفن  ةظا  تاقالع  كدنع  ول  بط 

...ةرداق شمو  اهيلطت  كسفن  ةنيعم  تاكولس  كدنع  ول  وأ 

...كتاحو كلغش  تاحاجن أ   قحت  ناشع  اهيسكت  كسفن  ةنات  تاكولسو 

...بردت جاتحم  كلقع  يد  ةلاحلا   

تاراهم بسك  ناشع  ةددج  تاداهشو  تاسروك  دخا  ةف  ل  مزال  رطاش  ريدم  يأ  يز 
...عأ

.كتاح ةرهبم   جياتن  وشه  ام  ل  هردتب  يمتهاو  هلع  لغتشام  ل  نام  كلقع 

ةاحلاو ادهأل  ولصويه  لود  يكفت  ةجهنمو  قو  ادقتعم  تنا  نإ  ددحأ  ردقأ  يازإ 
؟ اهانمتأو اهيل  س  لا 

...كتاح نع  اضر  ةجردو  اهيل  لصو  لا  جئاتنلا  اروف  ق 

؟ ملظ ةساح  الو  هف  كتنامو  كلغش  نع  ةضار 

؟ ةذؤم الو  ةحص  تاقالع...كاحصأو  كتأ  كتقالع 

؟ ةئسم الو  ةقار  ةقالع  كتاح  ك  كتقالع 

؟ كتاجاتحا كو  كنع  عب  امتجالاو  يداملا  اوتسم 

؟ ختو ةعوجوم  الو  كراجتو  كسفنب  ةروخف 

ةددج ةاح  يدتت  ةزياع  ول...اهــغت  ةزياعو  اهنع  ةضار  شم  تنأ  كتاح  ةجن   يأ  ول  
ةجاح يأو  كمقو  كتادقتعمو  كرافأ  ميقت  يدع...كرافأ  يغتب  يأدأ...ةفلتخم  جياتب 

...كغامد اوج  رودتب 

؟ غتب مقلاو  تادقتعملا  ەد   هإ  - 

مقو تادقتعم  بو  ەرافأو  هلقعل  ةجمرب  ةداعإ  لمع  نكمم  صخش  ل  غتب ، اعط  - 
.اهلصوي زياعو  ةددحملا  فادهألاو  جئاتنلا  عم  امتت 

لا امامت  اهسكعو  ةروطتملاو  ةمانتملا  ةلقعلا  وأ   [Growth mindset] همسا اددحت  ەدو 



...يغتلا براحتب  لا  ةرجحتملا  ةلقعلا  [Fixed mindset] و 

محتأو  ادقتعمو  يرافأ  محتأو   عاتب   Mindset ـ لل ةجمرب  ةداعإ  لمعأ  ردقأ  ناشعو 
ةلسو نم  أو  ةرم  نم  أ  ترركتا  ةركف  دقتعملا   نإ  فرعأ  مزال  اح  جئاتن 

جهنمو دقتعم  تحصأف...امأ 

...اسلا

...تاذلل ةمداه  تادقتعم  ادقتعم   بلغأ  امل ت  ةثرالاو 

[ حلصأ انأ ال  ]

[ ةحبق انأ  ]

[ قسانتم سج غ  ]

[ ولقه شم  ةخ  شدنعام  ]

[ ةددج ةجاح  ملعتأ  تقو  شدنعام  ]

[ شعفنامو تج  ]

بناوج ل  انيلع   رثأ  دقتعم  اهيبب  انمق  اهراركتو...لوألا  ةركف   درجم  نا  ەد  ماللا 
...انتاح

...ةدحاو ةركف  هتياد  نا  لس  دقتعم  ل 

ةقلطم ال ةققحل  جيس  هنأو  ەاعم  لماعتب  يوق  دقتعم  اوحصأ  ةركف  بنج  ةركف  بنج  ةركفو 
...كشلا لقت 

...عفني نكم  ةرم  نام  ول ج  كنإ  عم 

...صوته دأ  ملعتا  ول 

...رعته انيق  كتقو  مظن  ولو 

… كرافأ ةادلا   ي...اهلصافت  ل  حتتو   ةزواع  ِتنام  يز  كتاح  سرت  ةزياع  ول 

؟ هإ ةضفارو  هإ  ةقدصم  تنأ 

...يازإ يركفتب 

...كغامد اوج  رركتب  ةلمج  وأ  ةركف  هإ أ 

؟؟ اوج يازإ  اهتصق  صتو  يازإ  اهيكحتو  اعجو  ةلشم  هإ أ 

[ ەرافأ ةدهاشم  طقف  قط  نع  هتاح  يغت  ناسإلل  نكمُ  : ] اولوقب سفنلا  ءاملع 

...ةدك ات  اهيلوق...يد  ةغلا  ةلمجلا  هإ  ەد ؟ هإ 

[ ەرافأ ةدهاشم  طقف  قط  نع  هتاح  يغت  ناسإلل  نكمُ  ]



...ەرافأ جفتي ع  فرع  ول  هتاح  غ  نكمم  دح  يأ 

؟ ةدك لق  ەرافأ  فاش  انيف  دح 

...ةنيعم فقاومل  ضرعتب  امل  انلوقع  اوج  كتاموتوأ  لش  جتنب  رافألا 

لا اهمدق -  زياع  ةده  بغ ع  صخش  دأ  تفش   امل  امد - تج   ةركف  لوأ 
الو ةناهإ  الو  فوخ   ] نا اذإ  يد  ةركفلا  نم  جتانلا  ساسحإلاو...أل  الو  اهلقه  تنك  اذإ  ددحته 

اهضفرأ يلخه  لا  وه  ريدقت ]

...فنع الو  قوذ 

الو ةداعسلا  مهلانمته  تنك  اذإ  يرعاشم  ددحته  اوس  مهتفش  امل  امد  تج   ةركف  لوأ 
...قياضتاو قنخته 

...فاخأ الو  ەد  صخشلل  نمطتأ  ددحته  لا  امد   تج   ةركف  لوأ 

...نانئمطالاو فوخلا 

...اضرلاو بضغلا 

… قلقلاو لوبقلا 

...اعفأو افت  اوددحه  ةدك  دع  امه 

...قتسم مسو...اح  راسم  ددحتب  اعفأ 

...ةطس الو  ةفنع  ه 

...فقه الو  لمه 

...ضفره الو  لقه 

...يازإ ركفتب  يد  امد  س  تفرع  ول  اهل  اح  غأ  نكمم  انأ 

...بنج نوكرم ع  لا  هو  تك  اهمدختس  لا  ةطشلا  رافألا  هإ 

...ااوج هإ  صتب  يد  رافألاو 

؟؟ ساسأ يأ  عو  يازإ  فتأ  يلختو 

...كرافأ نع  رعت أ  ةزياع 

...كرافأ رفتا ع  كغامد  اوج  يدعقأو  رك  يدش 

...ةجاح شتوفتام 

...هقالته لا  تاو  ملقو  ةقرو  اه 

...نام كرعاشمو...كرافأ  س  شم 

...يازإ يركفتب  تنأ  رعت  لخه  لا  حاتفملا  كرعاشم  



؟ هل...اذك لصح  امل  ةناحرف  تسح إ 

؟ هل...اذك تفش  امل  ةطحم  تسح إ 

؟ هل...اذك لمع  امل  بضغو  قيض  تسح 

؟ هل...اذك لاق   امل  ةقم  تسحو إ 

...هإ كلاسلا  لود  اذكو  اذكو  اذك...كسفن  أسا  قولد 

؟… هلو...هإ مهانعم 

شتنامو...كسفن نع  ةبختسم  تنا  تاجاح  رعته...روهشو  ماأ  كسفن  قارو  ملقو  ةقرو 
...ةدك لق  اهافاش 

...أ كسفن  رعته 

...انلاعفأ محتب   لا  رعاشملاو...انرعاشم   زفحتب  لا  انرافأ   نا  لوقتب : ةدعاقلا 
☆  ☆  ☆

[ ادج همدختس  نأ  مهملاف  ادج ، قع 
ً

كلتمت  نأ  افا  سل  ]

تراد هر 

ةركف ىدنع 
”CBT model“

دلَّوتب لا  يد   رافألاو...اهيب  رمنب  لا  فقاوملاو  فورظلا  مجنو  اهيب  مهفنب  لا  انرافأ  
...انرعاشم



...انلاعفأ محتب   لا  انرعاشمو  

...انتاح جئاتن  ددحتب  لا  انلاعفأو  

جالعلا  ] لعلا اهمساو  ثدحلا  فنلا  بطلا  خــــرات  تلصح   ةجاح  مظعأ  يد   ةلداعملا 
[ ولسلا رعملا 

”Cognitive behavior therapy“

قلقلا يز  ةسفنلا  ضارمألا  ضعل  ولس  جالعك  س  شم  ەد  جالعلا  اوسسأ  سفنلا  ءاملع 
ضارمألا نم  انيقتب  لا  ةالصلا  وأ  ةسفنلا  ةعانملا  بسكن  ناشع  نام  أل  افلاو ، بائتالاو 

...ةسفنلا

ةمنرت يد  ةلداعملا...ةسفن  ةنورم  اهلالخ  نم  بسكنو  انيمحتب  كفتلا  نم  يد  ةقطلا 
اهيب  محتن  ردقنب  لا  ةوقلا  انيدتو  ةسفنلا  ضارمألا  رو  نم  انيلع  ظفاحتب  لا  مالسلا 

...انتاح لصافت  ل 

… ةجاح ل  رطسم ع  مظع  درامل  كلوحه  لا  سإلاو  ةلداعملا  يد 

يرمتب لا  كرعاشم  حتت   رعته  حص  اهيمدختس  فرع  ول  لا  ةحسلا  ةدعاقلا  يد 
...كموي لالخ  نم  اهيب 

...كموي لالخ  كحاصته   لا  رعاشملا  هإ  ىراتخت  رعته 

...هفقوتو هجهته  لا  كولسلا  هو 

ةقط اهيب  ماعتت  ةددج  ةراهم  كدنع  يه  كموي  كلظوبت  اهيب  يدعتب  نك  لا  فقاوملا 
...لهسأو ذأ 

...ةلعاف لاد أ  دجوي  فرعب  اص  نهذو  ةنورم أ  كسكب  ەد  كفتلا  طمن 

لوط بضاغ  صع  كولسو  شوشم  نهذ  كسكب  كفتلا  يتورلا   طمنلاو  ةصعلا  امنإ 
...تقولا

...كصخت ةلشم  يأ  هب  حت  يردقت  ملسو  كفت ص  طمن  كسكتب  يد  ةبهذلا  ةلداعملا 

ع يرطسو...اهيلقتتو  كرعاشم  هفتو  اهيف  حتتو  كرافأ  ع  رفتت  كدعاسب 
حتفم باتك  تو  كسفن  كمهفته  ةجاح  أ  يد  ةلداعملا...اهعفاود  هفتو  كلاعفأ 

...كمادق

دصاق هنإ  كغامد  تج   ةركف  لوأ  ول...عراشلا  هتع   لع  ك  دح  ول 
اتلاو...روهتم نكمم ي  كلعف  درو...بضغ  اهل  ته  كرعاشم...ب  لقتسب...كقاض 

...ةبلس نكمم ت  ةجنلا 

ةبك  ةلشم  ەدنع  نوك  نكم  وأ...ةقاوسلا  ملعتب  هسل  هنإ  كغامد  تج   ةركف  لوأ  ولو 
لمج موي  ته  ةجنلاو...طس  نوكه  كلعف  درو...فطاعت  اهل  ته  كرعاشم...هتاح 

...لاشم نم غ 



فقوملل  اناردإ  ةقطو  انحإ  انرافأ...انتاح  ةجاح   شغام  انيلع  تك  لا  ةعلا 
...اهل انتاح  لشو...انموي  لش  ددحتب  لا  انرافأ...انتاح   جياتن  ددحتو  غتب  لا 

؟ اهيلحت كسفن  كهجاوتب  ةلشم  هإ أ 

[ سخأ ةفراع  شم  ]

...ةنيعم ةلداعمل  ةجن  كتاح   ةلشم   يأ 

وأ...كلاعفأ وأ  كرعاشم  وأ  كرافأ  يغ...ةلداعملا  نم  ءزج  يغ  اهــغت  ةزياع  ةجن  يأو 
...غتت مزال  ةجنلا  اهتعاس...يردقت  ول  ةتالتلا  يغ 

ناشع ةنيعم  تاهولك  ددع  ختو  ددحم  تقو  ةجنل   صوت  مزال  كنأ  كرافأ )  ) يغ
ماظن ي  كتحصو  كمسج  دف  لا  صلا  لألا  ماظن  نإ  ةركف  اهيلدو  كفده  قحت 

ماظن ص كفده  ع...اهيدقفت خ  ةزياع  لا  تاهوللاو  كنزو  نع  رظنلا  ضغ...كتاح 
… ددحم نزو  شم 

ةنمز ةطخ  ةطترم  شتقام  كنأل  طاحإ  رعاشم )  ) كدنع نوكه  شم  يد  ةركفلا  ينت  ول 
طخل ولف...صلا  لألا  حبصأ  كفدهو...ةاح  ماظن  حبصأ  ەد...ناملا  ددحم ع  مقرب  الو 
جهو ةتقؤم  ةلاح  اهنأ  ةفراع  ته  كنأل  طاحإ  نم غ  عضوملا  قتته  نتا  الو  موي 

...كتاحل ەاررقم  لا  صلا  اذغلا  كماظنل 

...تغتا لاعفألاو  رعاشملاو  رافألا  نأل  غتت  ةجنلا )  ) مزال انه 

...رعاشملا سفن  كدنعو  لاعفألا  سفن  معتو  رافألا  سفن  يركفت   لضف  ول  امنإ 

...ضه الو  غتته  ام  اهرمع  ةجنلا ) خته و( ام  كرمع 

[ يزوج لهأ  عم  لاشم  ىدنع  ]

؟ هل - 

اح اولخدتب   - 

؟ كتاح اولخدتي   مهالخ  هتلمع  لا  لعفلا  هإ  - 

.اولخدتي مهنم  شبلطام  دأ  -

صأ
ً. شتلعفام  كنإ...لس  لعف  ع...شمهيتعنمام  كنأ  لعفلا  نوك  نكمم  - 

[ اقشأ يدالوأ  - 

؟ هل - 

ال شوعمسبام  - 

؟ كمال اولهاجتي  مهالخ  هتلمع  لا  لعفلا  هإ  - 

ددهتو علدو  ةلاحمو  باقعو  قيعز...ةجاح  ل  تج  انأ  - 



مهنإ صأ 
ً

حصلا  يركتفت  س  فلتخته ، جئاتنلا  دأ  لماعتلا  ةجهنمو  بولسألا  يغ  - 
ته مهتاصخش  كمال  اوعمس  ول  يركتفت  لوألا ؟ مهسفنب  اوج  الو  كمال ؟ اوعمس 

هنأل هشم ؛ دح  ع  رودو  ةدك  بك  لجار  و  عبات  مهرمع  لوط  اولضفه  الو  لضفأ ؟
بقاوعلا لمحتو  ةذهم  ةقط  أل  لوق  ملعتي  يركتفت  ەدحول ؟ رارق  دخا  شفرعبام 

؟ لضفأ هتصخش  رهقتو  اح  لوق  الو...لضفأ 

...رافأ ةعومجم  وأ  ةركفل  ةجن  كتاح   ةلشم   ل 

ةاحو ةفلتخم  جئاتنل  صوتو  كلاشم  حت  ناشع  كرافأ  يازإ  نت  ةلوئسملا  ةدحولا  ِتنأو 
.لضفأ

لوط ضفته...كفادهأل  صوت  ناشع  ةفلتخم  ةقط  ركف  هنإ  كخم  رمت  شتفرعام  ول 
اعم  اهــجرجتو  املا  ءاطخأ  يرركت  اتلاو  رافألا ، سفن  يرركت  كنام  ةفقاو  كرمع 

...لقتسملا

...جياتنلا سفن  موي  ل  دتب  ةتباث  ةلداعم  ته  كتاح 

؟ ضرألا ةشام ع  ةشارف  فش  كرمع 

؟!! بسلا امهو...ةدك  يصن  لوقتو  اهتاحانج  مدختس  ةلسكم  ةشارف  فش  كرمع 

ةاحلا عت  ناشع...دورولا  طسو  قوف  يطت  ناشع  ةكفلاو  ةتاذلا  كتاردق  ل  دختسا 
صوأو ةلداعملا  نارأ  يغ...اهيلع  دوعتا  لا  الو  لع  تضرفتا  لا  شم  اهازياع  تنأ  لا 

...كلق اهلصو  شدحام  ةددج  جياتنل 
☆  ☆  ☆

 



اثلا لصفلا 
[ دكر يذلا  ركفلا  ءاوه  اوددجو  ذفاونلا  اوحتفا  ]

دومحم طصم  .د 

ناولألا ىرخأو  ةدوس  رافأ 
“Managing negative thoughts”

؟ لاخلاو ةققحلا  قرف ب  فرعب  شم  خملا  عم   ءزج  هف  نإ  رعت 

بصغ عتب  كسفن  التب  ردق هللا  كنم ال  بق  دحل  ىذأ  ختت  يدعقتب  امل  ةدك  ناشع 
ةلاخلا ةركفلا  عم  لماعت  كخم  س...ةجاح  يأ  شولارجامو...لفلا  يزو  شاع  هنإ  عم...كنع 

...اهاعم لعافتو  اهقدصف...ةققح  اهنإ  يد ع 

أديهو...ةققح اهنإ  اهاعم ع  لماعتيهو...اهقدصه  تك  ةبلس  رافأل  ضرعتي  لضف  ول  خملا 
طغض عافترا  دحل  نولوقلاو  ةدعملا  مالآو  رعشلا  طقاس  لوأ  نم...كتحص  يذأت  تاراشإ  يد 

...تاطلجلا وأ  ركسلا  ىوتسم  وأ  مدلا 

...موي ل  انيلاوح  سانل  عف 
ً

لصحب  ەد 

” لغشلا لاشم  ەكفت   نم ك  ةطلج  هلاج  “

” اهنبا اهقلق ع  نم  ةبلق  ةمزأ  اهلاج  “

اوج رودتب  لا  انرافأ  ع  رطس  شانفرعام  ول  طلغلا  انكفت  ةقط  نم  لصحب  هل  ەد 
...انغامد

...ةادلا ةطقن  يد...ةركف  ةادلا 

...مهاعم ياع  شم  مهنإ  اوس  مهتفش  امل  امد  تج   ةركف  لوأ  )

… مهنع متأ  وأ...مهلغش  دخآ  فاخ  نكم 

لغشلا اَّل   موي  لوأ  نا  ەد...اَّلع  اوقفتب  وأ  اوقيب  مهنإ  تسسحو...تقاض  ال  مهتارظن 
...ددجلا

( ...م اوق  وأ  مهاعم  لماعتأ  تضفر...فقوم  دخآ  تررقو...بضغو  يدحتب  تسح  اهتعاس 

...تفلتخم تقط  هف  ركفن  نكمم  فقوملا  سفن 

اورودب ع مهنإ  لانمو  ةمس  تفش  امل  امد  تج   ةركف  لوأ  نإ  لغش  موي  لوأ  لصح  لا  )
مهتدعقو ففخ  مهمد  لش...لوضف  اهل  تنا  ال  مهتارظن...مهتااح  مهكراش  ةتلات  ةحاص 

( نس حأو  ةحص  حأ  تنا...ةولح 
☆  ☆  ☆



و ةرم  اذك  اهتفش  امل  س...مهيلع  فرعتأو  اونكس   دادجلا  ناجلا  ةنسم  نامز  نم  )
ةدصاق اهنإ  امد  تج   ةركف  لوأ...اهشو  ترودف  اهلتكحضو  ةسردملا  صا  اهدالو  بكب 

ةراج نم  ةفدصلا  تفرع  تلِّزع  امل...نس  سمخ  ةدمل  اهلهاجتأ  تلضف  نام  انأ  لهاجتت ،
شجرحتام ناشع  سانلا  ەوجو  رظنلا   ىدافتب  تناو  ادج  فعض  نا  اهرظن  نإ  انيل 

( ...اهسفن

انتارارقو...تارارق دخانو  فتب  انرعاشم  بسح  عو...فقوملا  ەاجت  انرعاشم  ددحتب  انرافأ 
...اهل انتاح  ددحتب  لا  يد  

...ةشحو الو...ةولح  ةاح  شعنه  انك  اذإ  انل  ددحتب  لا  انكفت   ةقط  راصتخا  ع 
☆  ☆  ☆

...انتاح اهساسأ  ددحتب ع  لا  ةركفلا  تنا  ةادلا   

...كرافأ نع  ف...اهــغت  كسفنو  ةشحو  كتاح  ول  بط 

...ةداب ةطوبظم  انتاح  ةجاح   ل  تك ب  تاعاس 

...ةقومرم ةفظو...تانو  دالوأ...اثم  جوز 

… ةدام لاشم  شفم 

...ةطوسم شم  انأ  س 

...ةدعس ناشع أ  اح  غأ  ةزياعو  

[ ةمعنلا شطتام ع  : ] سانلا در  نوكه  اماد  ناشع  تش  فسكتب  انر  معن  نم ك  س 

...حاترأ ناشع  اح  غأ  ةزياعو  ةنح  انأ  س 

؟… قلطتأ

لمعأ Career shift؟

؟… بئتأ...درمتأ

...مهيف س  ةدحاو  وأ  ضع  عم  اهل  يد  تاجاحلا  ول غ  كنأ  رعت 

...ةدعس ته  شم  هضرب 

شم... كرعاشم   لضفتهو  لاوح  لا  سانلا  لو...كلغشو...كنكس  نام  يغ 
...اته الو  دعسأ  وكته 

...كرافأ دحولا  اهردصم  اهيسحتب  لا  سساحألاو  كرعاشم  لوقتب : ةدعاقلا  نأل  ەدو 

...رومألل كمهفو  كللحتو  كترظن  ةقطو 

...كئكت وأ  كدعسب  لا  كلغش   ةعبط  الو  لاوح  لا  سانلا  شم 

يغت ةجاتحم  س  تنأ...كتاح  ةجاح   يأ  يغت  ةجاتحم  شم  تنأ  ةدعس  ت  ناشع 



...ككفت ةقط 

...رومألل كترظنو 

...ةولحلا ةاحلا  نع  ةددج  مهافم  بت  ةجاتحم 

… يوأ ةولح  ةاح  و...ةداع  ةاح   

اهتاح وأ...اهلغش  غت  مزال  ي...حألل  اهتاح  غت  ناشع  اهنإ  ةمهاف  ب  تك  سان 
...اهنزوو اهلش  وأ...اهباحص ح  وأ  اهزوج  وأ  ةعامتجالا 

...كرافأ يغت  كنأ  ةجاتحم غ  شم  حألل  كتاح  يغت  ةزياع  ول 

...ات

[ ەرافأ ةدهاشم  طقف  قط  نع  هتاح  يغت  ناسإ  يأل  نكم  ]

...ةركف...ةركف...كرافأ لح 

لش تددح  لا  همالو   هلاعفأل  تنأ  كسفتو  كتمجرتو  كجوز  ەاجت  كرافأ  نإ  الته 
...منب ةقالعلا 

...هلهأ كتقالع  لش  ددحب  لا  وه  اهمالل  كسفتو  كتامح  ەاجت  كرافأو 

...مهتاصخش بته  لا  لافطألاو   ةلا  نع  كرافأو 

...هإ كتاردقو  تنأ م  ددحته  لا  كسفن   نع  كرافأو 

...دج يغتت  ةزياع  ول 

...ةدك لق  كلا  شاجم   ةددج  رافأ  بتا...كسفن  نع  كرافأ  يغ 

...ةددجو ةفلتخم  ةقط  ةركفلا  يركف...يركفو...متا 

...ةرح ةقط 

...ةنونجم

...ةرونم...ةق...ةقلطنم

[ مهرودص ام   وتي  هللاو  مل ، هنورهظُ  ام  سانلا  اولماع  ]

باطخلا نب  رمع 

“Bugs” كفتلا  
“Cognitive distortions”

Distortions ـ لا وأ  كفتلا  تافآ 

...ةفرعملا يغتلا   قط  ةوطخ   لوأ 



...ەغن نياع  لا  ءلا  كاردإلاو  ولا 

...كفتلا طمنب  أدن  مزال  ي...انتاح  جئاتن  نع  ةلوئسملا  كفتلا   ةقط  نأ  امو 

طمنب ركفب  لا  نطالا  قع  يب و  لصاوت  نوك   ناشعو...رركتملا  ءلا  ع  طمنو 
هإ ع  فرعا  مزال...طظتت  ةزياع  ةطس   Errors ةش وأ...ملس   وأ غ  يوس  كفت غ 

.ةهَوشم كفت  طامنأ 

ةقطنم غ  كفت  ةقط  ع   ”Cognitive distortions“ ـ لا وأ  ەوشملا ] كفتلا  طامنأ  ]
قلقلاو بائتالا  يز  ةسفن  تاارطضا  بسب  اهكو...ةققح  غ  رافأو  اهيف  غلامو 
طغضو رهضلا  مالآو  عادصلاو  صعلا  نولوقلا  يز  ةدسج  تاارطضا  اناحأو  علهلاو ، فوخلاو 

...ةعانملا ضارمألا  ضعو  مدلا 

اهأو اهرهشأ  نع  انه  ملتنه...ەَّوشملا  كفتلا  نم  ةنيعم  طامنأ  اوددح  سفنلا  ءاملع 
...امادختسا

دوسأ ضبأ / - 

شفم...دوسأ ا  ضبأ  ا...صالخ  ا  طظلا  ةزياع  انام  يز  ا...شال  ا  هل  ا...طلغ  ا  حص  ا 
...طسو

”PERFECTIONIST“ لا...ةلاثملل سب  لا  سانلا  كفت  ةقط  يد 

...صقت الو  رت  الو  ءاطخأ  شلقتب  ام 

… مهتاح اوعتمتس  اوفرعب  شمو  مهيضب  ةجاح  شفم  بلاغلا  و 

...ةرعشلا مهدالوأ ع  ةاحو  مهتاح  نياع  تاجوزو  يوأ  تك  تاهمأ 

...طلغ شدحام 

...راذعأ شفم 

...ةئاهنلا تاجردلا  اوبيج  يدالوأ  مزال 

...اهنام ةجاح  لو  فضنو  قوم  تبلا 

...داعم ةجاح  ل 

...ص لألا 

...ةتباث دعاوم  مونلا 

...رازه شاهيفام  نرامتلا 

...صقت شفم 

...طلغ شفم 

سانلا ع   Perfectionist مهمسا جاوزأ  وأ  نيدم  وأ  تاهبأ  وأ  تاهمأ  اونا  ءاوس  لود  سانلا 



...لاملل سب  لا 

دح ول  بضغلا  ام ب  تقولا  لوط  اوقو...اوحاتب  شم  اتلاو...اوضب  شم  مهنإ  مهتلشم 
امه لا  دعاوقلا  ةرب  اوجرخ  لا  مه  ول...مضلا  بنأتو  ماظنلا ، ششممو ع  دعاوقلا  ك 

...مهسفن اهنضراف ع 

ال ةدك  ناشع...مهيلاوح  لا  ل  نع  ةدعو  قووووف  سياقملا  وأ  مهتعاتب   Standards ـ لا
...بائتالل ادج  ضرعم...مهيلاوح  لا  نع  اوضب  الو  مهسفن  نع  اوضب 

...مهيلاوح لا  بعاتو  مهسفن  بعات  اماد  مهنأل...ةقهرم  مهاعم  ةاحلا 

: اعتو هناحس  انر  نع  دق  ثدح  لاق   نلا ملسو هيلع هللا ىلص  اندس  هإ ؟ لوقب  نيدلا  فراع  بط 
هللا نورفغتسف  نوبنذ  مغ  موق  ءاجلو  م  هللا  بهذل  اوبنذت  مل  ول  ەدب  فن  يذلاو  ]

[. مهل رفغف 

انحإ ناشع...لما  ن  شعفني  ام...رفغتس  عجرن  ناشع...قنو...طلغن  مزال...بنذن  مزال 
...ةهلآ شم   

لقنه شم  لا  انحإ...صقتلاو  ةتلا  لقب  انر  ەد...ملاوح  لا  عو  مسفن  اونوه ع 
؟؟… هل حماسو  نواهتنو  صقتلا 

: ممعتلا - 

شاهيفام دل...ةدكن  تاتسلا  ل...لشاف  زاوجلا  ل...ةنياخ  ةلاجرلا  ل...ةشحو  سانلا  ل 
...ةمارح مهل...ةولح  ةجاح 

اماد هلخو...ةحص  تاقالع  عاتمتسالاو  سانلا  طالتخالا  نم  هحاص  مرحب  طنم  مح ال 
ي نع  شتفشام  ماد  ام  مثإ } نظلا  ضع  نإ  : } لاق نيدلاو...ناقلقو  فاخ 

لمتحت ال  ةقلطم  ةققح  هنإ  ع  عضوملا  عم  ماعتتو  ماحألا  شردصتام...شمحتام 
.أطخلا

: لهتلا - 

...ماسبا ا  ةمالسسسسعم  تلاقو  سلا ] تكتا ع   ] فراع

يدت كنإ  لهتلا...ةكرح  وأ  ةمل  ناشع  اهتامح  عطاقتو  اهزوج  عم  قناختت  ماسبا  حوف 
...ةثرا هفوش  تنأ  س  يداع  فقوملا...هقح ي  نم  عضوملا أ 

كاسح لمعت  سانلا  ل  مزال...ةلشم  اهيلع  معتو  الإ  ةجاح  شيسام...ةجاح  شدعتام  كنإ 
ةقهرم  ةعص  ةصخش  ةدك  تنأ...يوأ  مهتاطاتحا  اودخاو...يوأ  رذح  كلماعتو...يوأ 

: لاق نلا  اندسو...لماعتلا 

.[ سانلا نم  بق  لهس ، ل ، ل ه ، رانلا  مرح ع  ]

.ةطاسب رومألا  يدخو  ةطس  لخ 

ضورفملا مزال / - 



مهيلاوح لا  ل  نياعو  ثدح  لو  ةقالع  لو  صخش  لل  جلاتا  طاح  لا  سانلا  لود 
برهتب سانلا  لو  اوضبام  مهرمع  مهنإ  ةجنلا  اعطو...شوفرحنيامو  مهدعاوق  اوشم ع 

.مهيلاوح نم 

شوفعبام غ حاجنلل  س  ةدحاو  ةقط  مهدنع...اهيب  مل  للا  نياعو  تادقتعم  مهدنع 
...لاد الو  ةنورم  شمهدنعام...اهيب 

اوعتمتساو...اهولهس...شاهوكحتام [ ... هناز الإ  ٍء  قفرلا   نا  ام  : ] لاق ملسو هيلع هللا ىلصدمحم  اندسو 
.متاح

: جئاتنلا لاجعتساو  مُحلا  - 

ِغته...بحته ام  اهرمع...لشفه...لغتشا  فرعه  شم  انأ...ةقاوسلا  ملعتأ  فرعه  ام  يرمع 
تاضافالا عم  لماعتب  لا  سانلا  يد...ارح  دأ  ي  اذك  لاغش  ەد...وخه  دأ...م 

اهيب عنتقم  امه  س  ةقطنم  ةركفلا غ  تنا  امهم...ةقلطم  قئاقح  اهنأ  اهغامد ع  لا  
...للد يأ  شمهدنعام  ول  ادج ح 

.دق ثدح  هلف ] ا  نظ  نو  هلف ، اخ  نظ  نإ  يدع  ، نظ  دنع  انأ  ]

...فن ةجاح ع  ل  دخآ  وأ إ  ةنصخشلا / - 

تفاش ناشع...ةكم 

للقت م ةدصاق...شملسام 

قاضت اهدصق 

لهاجتي ەدصق 

يد ةمللا  انأ  دصقت 

تنخت انأ  ناشع  يدالم  دع   

بح شاقم  ناشع...كم 

كلاق شدحام  ماد  ام...نا  كغ  يوأ  تك  ةنات  باسأ  ...ب  ةقالع  شولام  عضوملا 
...ةققح يد غ  كغامد  لا   ةركفلا  ي...ةام  ةقط  ةلمجلا 

؟ ةركف درجم  الو  ةققح  يد...اماد  كسفن  أسا 

: افلا ةالا  صن  - 

لا ءزجلاو...تستا  لا  ةتحلاو...تصقن  لا  ةجرد  صنلا  غ  شفوشبام  لا  سانلا  لود 
ِءاَشْحَفلاِ ْمُرُمأََو  َرْقَفلا  ُمُدِعَ  ُناَطَّْشلا  : } لاق اعتو  هناحس  انر  هإ ؟ لوقب  نيدلا  صقان 

.[٢٦٨ ةرقلا : { ] فَو
َ

ْض
ً

ُهْنِم  ًةَرِفْغَم  ْمُدِعَ  ُاَو 

انزياع شم  ع...معِن  أل...سولف  شم...ءارقف  اننإ  سحن  اماد  انزياع...رقفلا  مدع  ناطشلا 
هناحس دعو  ناشع  ده  معنلاف...ەركشو  ەدمحنه  اهانفش  ول  ناشع...انيلع  انر  معن  فوش 



.[٧ مهاربإ : { ] أل
ََ

نَدز
َّ

ْم تْركَش 
ُ

ْم ِْل  { :ـ انيل ب اعتو 

لا س ع  زكرنو  اندنع  لا  معنلا  شفوشام  انيلخ...صقاونلا  انيهل...ناطشلا  هإ  لمعف 
...انصقان

مهتواقش نم  تش  راهنلا  لوط  دعقنو...اندلا  ةاحلا  ةنز  مه  لا...اندالو  اندنع  ي 
...مهتيلوئسمو

...مهنم صقتلا  هجوأ  شفوشامو...ةمحرو غ  ةدومو  نكس  امه  لا...انجاوزأ  اندنع  ي 

...دعلا ەراوشم  هنم غ  شفوشامو...انتامالاو  انفراصم  نمأب  لا  انلغش  اندنع  ي 

ركشو دمح  فلأ  وقو  مهيدع...اهنع  غتس  شردقتامو  كدنع  انر  معِن  نم  ةمعن  م  يركف 
...برا كل 

: ةفطاعلا محلا  - 

شفم ول  ح...طقف  مهساسحإ  ءانب ع  اوفتو  اوررقو...مهساسحب  ةشاع  لا  سانلا 
...تقلق...تفخ...تضقتا...تلخت...تكش...سساح لق...ەد  ساسحإلا  ارو  ةقطنم  يأ 

...رومألا انمح ع  قطنمو   ةجح  اندنع  مزالو ي  مهفلاو  لقعلا  انم  انر 

: فصتلا - 

...تامسم مهيدأو  سانلا  فنصأ  إ 

...اذك مهل  تاقنملا 

...اذك هل  فلا  طسولاو 

...اذك ةنالفلا  ةظفاحملا  ناس 

...اذك الفلا  ناملا  ناس   لا 

فقوتب سانو...ةنيعم  ةظفاحم  نم  ناشع  هحتب  صخش  نم  مهتب  ةزاوج  فقوت  نكمم  سان   
...مهــز شم  اهسل  ةقط  ناشع  اهبحب  ةدحاو  نم  مهنبا  ةزاوج 

… مهتامم فشكنو  مهنم  برقنو  مهفوشو  سانلا  فرعن  انمرحب  لاو  فصتلا  ەد  وه 

.[١١ تارجحلا : { ] ألاِ
َْ

ِباَقل ت 
َ

اوُزَباَن َو 
َ

}

.[١١ تارجحلا : { ] ت
َ

اوُزِمل َو 
َ

}

.[١١ تارجحلا : { ] ق
َ

ٍمْو ْنِم  ق 
َ

ٌمو ْرَخْسَ   
َ
اوُنَمآ  َنيِذلا  اَهُّيأ  اَ  }

...سلا راظتناو  مؤاشلا  - 

...لصحته ةشحو  ةجاح  دأ  ي...خ  هلعجا  مهللا  لوقت خ  كحضتام  دع  لا  سانلا 

تالتلا موو  مقرو ١٣  بارغلا  عتب  سانلا 



.[ لوقلا لوم  ءاللا  : ] ادج فوختب  لا  ثداحألا  نم أ 

...ناسللا ه  قطن  ول  عق  نكمم  ءاللا  ع 

...اهقطنيام لق  باسح  فلأ  ةمللل  بسح  دحاولا  خت  ةدك  ةجاح 

...تقولا لوط  ا  نظلا  نسح  هنإ  زكري  مزال  دحاولا  خت  ةدك  ةجاح  وأ 

[ اورفنت الو  او   ] ...لاق لوسرلا  ام  يز  ع 

...لشاف كرمع  لوط  لضفته  وأ  اعته  وأ  طقسه...كنبال  وقتام  لق  كناسل  سما  ع 

مهــز دأ  وهو...ةنياخ  ةلاجرلا  ل  وقتام  لق  كناسل  سماو 

...رهشلا رخآل  كته  شم  سولفلا  وقتام  لق  كناسل  سما 

تومه إ  ةساحو...ةشحو  ةجاح  لصحته  انحر  ولو...عجه  شم  جخ  ول  ةساح  انأ  شالو 
...حفام لق 

ُةَرِئاَد ْمِهْيلَع  ِءْوَّسلا  َّنظ  ِاِ  ناظلا 
َِّ : } مهيف لق  نيذلا  نم  شاقنام  ناشع  مناسل  اوكسما 

[٦ حتفلا : { ] ِءْوَّسلا

يدتبب يد  كفتلا  ةقط...تك  اهمدختسب  لا  ةهوشملا  كفتلا  طامنأ  رهشأ  تنا  يد 
ول ةش - نام  لصفتلا  هنع  ملتنه  - Ego لا همسا  ااوج  توص  نم  امد  رودتب...ةركف  

يد ةركفلا  ترركتاو  هلعمسأ  تلضف 

لا ةاحلا  ولسأو   يكفت  ةجهنم  يد  تهو...كفت  طمن  وأ  دقتعمل  لوحتته  تك  ااوج 
.ةس ةاح  عاتمتسالا  نم  مرحهو  بلسلا  اح  بناوج  ل  رثأه ع  مزال 

...نسلا بك   دح  نم  نامز  نم  اهتعمس  ةوعد  نا  

.[ كتر كلحلص  انر  ]

...لالا رودتب   لا  رافألا  ع...ةرلا 

؟!! ةباجإ ةقط  اوركف  مهنإ  اودهاجب  اونا  اهترطف  ةمدقلا  سانلا  يد  ةجردلل  ەا 

ناشع انتاح  يرو   لا  ةسفنلا  ةحصلا  جهنم  نم  ادج  بك  ءزج  تصخل  يد  ةوعدلا 
...ةسفن ضارمأ  شانلجام 

...تاداهشو تاسروكو  تامولدو  ثاحأ  الو  بتك  نم غ  ال 

.[ هتنالع حلصأ هللا  هتر  حلصأ  نم  ]

...ةولحلا ةاحلا  نم  ممرحت  ةكفلا  تاهوشلا  شوبسام 

...متاح حو  مدف  لا  اهنم  اوراتخاو  سك  اهوقنو  مرافأ  اوبقار 

[٥٣ فسوي : { ] ِءوُّسلاِ أل 
ََ

ٌةَراَّم َسْفَّنلا  َّنِإ  }

فسوي ةروس 



 Egoـ لا فقا 
“Ego voice”

… احور توصو  فن  توص...توص  انيف  دحاو  ل  لقع  اوج 

،Ego ةلا سفنلا  توص  وه  فنلا  توصلا 

( سفنلا ةقثلا  ەانعم  شمو  اناوج  خاد  توص  ەد  وجإلا  )

[ العلا انألا  وأ  ] Higher self-state ەومسب ور  توص ن  وه  احورلا  توصلاو 

توصلا وه  وجإلل  فعت  ثدحأ  س  سفنلا  ملع  تك   تامسمو  تافعت  مهيل  اعط 
رطخ نم  يمح  زياعو  فاخ  اماد  لا  توصلا...عقاولا  نع  انلصفب  لا  خادلا 

ةرطاخملا رطخو...لوهجملا 

...لشفلل شضرعتام  ناشع  برجأ  زياع  شمف  الع  فاخ 

...حجتا نسحل  بحأ  الو 

...عجأ نسحل  سخأ  الو 

املا تاكذ  ام ب  ساح...ةاحلا  نم  ادج  ةقض  ةحاسم  قناز   لا  خادلا  توصلا 
...لقتسملا نم  وخ  وأ...ةعجوملا 

نم يمحو  الع  فاخ...شاهررام  ناشع  اطلغ  اماد  ركفب  هنأل  ادج ؛ مهم  ەد  توصلا 
...لوهجملاو جارحإلاو  ةراسخلاو  لشفلا 

...ةاحلا فغش...ةجاح  مهأ  نم  مرحب  س 

...كح وق  دحام ي  لوأ  عجولاو  ةناخلا  صصق  ل  ركفب  لا  توصلا  وه 

...شكحتبام دأ  يد...هل  ةدك  لع  ملسب  وقب   لا  توصلا  وهو 

...يدكن مهلو  نياخ  مهل  وقب  لا  توصلا  وه 

...ةداف شفمو  صوت  رعتهام  كرمع  وقب  لا  وه 

...ةدك عفنيه غ  شمو  ضورفملاو  مزال  وقب  لا  وهو 

...ةولح ةجاح  شفم  وقب  لا  وهو 

… ةتاس يازو  ةدك  اولمع ف  يازإ  وقب  لا  توصلا  وه 

...ةدك اولمع ف  لا  امهو  بسلا  امه  وقب  لا  وهو 

...ةافك شم  كنو  صقتلا  كسسحو  كنأب  لا  وه 

...ةفلتخم ةاح  عتو  ةددج  ةجاح  معت  وأ  رجت  وأ  يرطاخت  كعنمب  لا  وه 



...نمءألاو نمضألاو...شوفرعنام  لا  نم  نسحأ  هفرعن  لا  عاتب  وهو 

؟ كلاسلا فولأم  تك ؟ هعمسب  ەد  توصلا  ىرت  ا 

؟ هلع ةدخاو  كندو 

؟ همال مسب  الو  هتكس ؟ رعتب  بط 

...اوج لا  وجإلا  توص  ەد  تنأ ؟ شم  ەد  توصلا  نإ  رعت 

؟ هعمسب لا  دحولا  ەد  وه  الو  ەغ ؟ ةنات  تاوصأ  ىرت   ا  بط 

[ ةدعس ةاح  درأ  انأ  ةلاثم ، ةاح  درأ  انأ ال  ]

اد رودافلس 

ةكالملا يز 
“Higher self-state”

؟ ماس كلوقب  ات  توص   

...نظلا سحا 

… كنيع وش  امل  شقدصتام...شمحتام غ 

...هإ يخته  رج...هرذعا 

...بطألا نا...نسحألا  نا 

؟ يقت كنإ  يداعو  اوطلغ  مهنإ  يداعو  لما  دح  شفم  كلوقب  توص   

امه اهمسا  ةجاح  شفمو...ساحتته  لا  تنأو  ةلوئسملا  كدحول  تنأ  كلوقب  توص   
؟ ورطضا لا  امهو  بسلا 

ةلهس لخ  كلوقب  توص  ...خ  ەدصق  نكم  هتن  شتفشام ع  تنأ  كلوقب  توص   
...كلا ةدخاو  شم  كسفن  معاو...فاغتو  ماسو  جشو  يردق...ةطسو  ةنرمو 

...لغت وأو  ةلاثم  لخو...مهلعداو  دح  كسفن  شنراقتامو  خلا  مهلنمتاو 

...العلا انألا  توص  همسا  ەد 

...ف ةخس  رأو  عأ  توص  ەد 

...العلا لثملاو  مقلاو  نيدلاو  قالخألا  توص  ەد 

؟ تك هعمسب  ىرت  ا 

؟ وجإلا الو  وه...أ  رطسم  لا  بط م  اماد ؟ كروو  اوج  دوجوم 

؟ برقألا ل مهيف  م 



؟؟ كلثمب أ م 

؟ هلعمسو أ مهيف  رركتب  لا  م 

؟ ةلاثملل مس  ناشع  بهر  دوهجم  ةلذاو  وجإلا  ارو  يشم  ول  كسفن  يدلجتب 

؟ تقولا لوط  ةدك  ةلاثمو  يوأ  ةقار  نوأ  صأ 
ً

عفني  انأ  وه 

ةقارلا سفنلل  ترن  لواحنو  ة  سوفن  انحإ...ةنجلا  شم   ضرألا  ع  انحإ  س 
...ةنئمطملا

...ەد توصلا  الو  ەد  توصلا  شم  انحا  نإ  رعت 

...Higher self ـ لا انأ  الو   ego لا شم  انأ 

...ةركف انأ  الو  توص  شم  انأ 

...مسجلا انأ  الو...ساسحإلا  شم  انأ 

...غتب رافألاو  ةتباث  انأ 

...غتب مسجلاو  ةتباث  انأ 

...ركفتو راتختب  لا...ةققحلا  انألا  انأ 

...رافألا اهيف  رودتب  لا  ةحاسملا  انأ...ولا  انأ 

...ااوج ملتب  لا  تاوصألا  ىوتسم  محتب   لا  انأ...رارقلا  انأ 

...مانيه مو  ةدراهنلا  ملتيه  لا  راتخ...ەد م  عو  ەد  توصلا  فقوب  لا  انأ 

انألا توص  عمسه  تنك  اذإ  الو...ەارو  ماو  وجإلا  توص  عمسه  تنك  اذإ  مهم  شم 
...م عمس...م  راتخه  انأ  يوأ  سك  ةفراع  مهملا أ  س...العلا 

ملتب مهيف  توص  ل  مأو...توصلا  قرفأ ب  فرعأ  مهملا...مهيف إ  ااوج  ملتب  لا  م 
...مإ رطسو  مإ 

...مهيف مل  عمسه  اضرو  ةمحو  وب  راتخاو 

...رافألا الو  تقولا  غتب  شمو  محتب  لا  ةققحلا  انأ  يد 

[ كسفن نوكت  نأ  ةعاجشلا   ]

ناج ر

تهت م انا...فراع  شم  انأ 
“True self state”

...ةققحلا هسفن  رود ع  هنإ  انيف  دحاو  ل  رود 



...اهاعم دعقو  اهيقالو 

...ةاحلا اهلحمس...اهنم  برق...أ  اهفرع 

...اهسفنتمو اهتحاسم  اهيد 

...انتاح ةبك   تاغت  انلصح  انل 

...ةنات تاجاح  انيداو  تاجاح  اننم  تدخو  تك  انيف  تغ  فقاومو  رعاشمو  فورظ  انم 

...انتققح نع  اندعو  انتاصخش  شم  تاصخش  انسل 

حمسمو تورو  دعاوق  مهلتيطحو  تهنو  ترمأ...اهدالو  مادق  ةلوئسملا  مألا  ةصخش  تسل 
...عنممو

...مهاعم بعلأ  ةزياع  الصأ  انأ...يصخش  الو  انأ  شم  ەد  س 

...امح مادق  ةلاثملا  ةجوزلا  ةصخش  تسلو 

...اثملا فظوملا  وطلا  تسلو 

...ةلاجر عبسلا  عراشلا ب  و 

...افراع شم  رومألا ب  ءال  وأ  عامتجا   

… لود انأ م   وه  س 

...يد الو  يد  شم  انأ 

...انأ اتب  حالا  ةزياع  انأ...طغضتو  قنختب  يد  تاصخشلا 

...انأ انأ  نإ  هف  سحاو  فن  هف  ال  لا  حالا 

! ؟… ةمدقلا مالفألا  الو  نكم ؟؟… نامز  باحصأ 

؟؟… اركذمو...ةنوللا فن   عم  دعق 

...اك دب  لا  نضحلا...اهبح  لا  سوملا 

...ع تع  ةمل  يد أ  نكم   اك !!…

...ەدوجوب سوتو  هلع  رّود  لا  اك  ع  انأ 

...رّهزأو شعتنأو  اهيف  رّونب  لا  ةصخشلا  حاسم  وه...ةققحلا  انأ  وه  اك 

True self state ـ لا...ةققحلا انأ  يد   

...لافطألا امه  تقولا  لوط  يد  ةلاحلا  فرعب ي   دح  أ 

...يوأ مهتعبط  اوقب ع 

...طنم شم  وأ  بغ  نا  امهم  ەوبلطو  هنزواع  امه  لا  اولمعب 



...مهلجتب امل  يوأ  اهيب  اوعتمتسو...مهتالط  اوو...اوجاتحو...اوزوعب ع 

...جارحب اوسحام  نم...أل غ  اولوق  اوفرعو...هنياع  شم  امه  لا  اوضفو 

… يداع فويضلا  شملسبام ع 

...تقو يأ  اهق   اهناتسف   لد  طحتب 

...تكرام رسلا  ضرألا   مانب ع 

الو...دح ناشع  مهسفن  ع  اوجب  الو...دح  اولماجب  شم...مهنع  بصغ  ةجاح  شولمعبام 
...مه لاش  الو  مهلقتسم  اوركفب   الو...مهرظنم  مهاعم  قرفب 

...سو هتظحل  شاع  لفطلا 

ةطس تنا  امهم  يوأ  اهيب  حفو  ةحاتملا  هتانامإ  دودح  هتاح   عتمتسب 
...يوأ ةظحللا  شعو  عتمتسو...ةجذاسو 

هإ زياع  وه  فراع...ةسفن  تاعا  شعب  شمو  هغامد  اوج  ةلخادتم  تاوصأ  شودنعام 
...ةكف دويق  شودنعام...كفت  نم غ  هلمعو  هطسيب  لا  فراعو 

...تاددحم الو 

...رح

...قيلط

...ماوج لا  لفطلا  اوعلط 

عفنيه شم...ةدك  تقولا ن  لوط  مزال  شم...ةظحللا  اوشعو  حاتملا  اوطستا...اورزه  اوبعلا 
برجن مزال  س...انتاحو  انتاقالعو  انلغش  خنه  الو  تقولا  لوط  رحلا  لفطلا  ن  اعط 

ەاعم دعقنو  علط  اناوج  لا  لفطلا  مزال...لافطألا  فغش  اهشعن...انتاح  شعنو  لصفن 
نرمتنو هقالنو  هلع  رودن  مزال...فن  نزاوت  اندنع  ناشع...هتاجاتحا ي  عو  هلع  فرعتنو 

...عبسألا وأ...مويلا ح  ةطس   تاقوأ  ول  ەدوجو ح  ع 

نياعو اوتنأ م  اوفرعتام  دحل...ملاوح  لا  نامألاو  تاجاحلاو  سانلا  مسفن   اورود ع 
...هإ

☆  ☆  ☆

حأ تق  كتاح  ام  ل  ةققحلا  كتصخشو  كسفن  عم  تقو أ  يضقام  ل  كنإ  رعت 
...عتمأو

...اضرلاو مالسلا  حته 

اهلارقنو تاسروك  اهيف  دخانب  لا   passion لا كفغشل  صوت  رعته  كنإ...حألاو 
… كفغش الت  كدعاس  دحل  اتحته  شم...بتك 

انيلختب لا  كاردإلا  نم  ةلاح  و...يوأ   اع  اذلا ب  ولا   True self state لا  



...هإ شحنبامو  هإ  بحنب  انحإ  دج  فرعن 

ةجاح يأ  اوضفو...اهوبحب  ةجاح  يأ  ارو  اوحوو...سك  مهسفن  فراع...لافطألا  يز 
...شوعنصتبام...شوفسكتبام...شولماجبام...مهجازم ةاج ع  شم 

...مهمادق ةحاتم  ةجاح  ل  اوعتمتس  دادعتسا  مهدنع...قح  فغش  مهتاح  شاع 

عم تقو  قتب  ِتنام  لوط...ةداعسلا  انسسحو  ماودلا  زرفب  لا  وه  مهم ، فغشلا 
.نزحلا داضم  اعمو...بائتالا  دض  ةنصحم  تنأف...اهيلمعت  حتب  لا  تاجاحلاو  كفغش 

ةداعسو بح  ةقاط...ةبك  ةقاط  اناوج  رجفو...ةاحلا  ةعتم  انسسحب  لا  وه  فغشلا  دوجو 
...لؤافتو لمأو 

...ةلوهس هللصوت  رعت  ناشعو 

شسحتبامو قهز  نم غ  بحو  كب  اهيلمعتب  لا  ةجاحلا  وه  فغشلا  نإ  : ] لوقتب ةدعاقلا 
.[ ةباجإ ةقاطو  ولح  ثأتب  اوج  حتو...اهلعف  ءانثأ  تقولا 

ةنف لامعأ...بام...مسر...نوشاف...رعش...ةاتك  وأ  ةءارق  نوكت  نكمم...كلغش  نوك  نكمم 
.تالفح...مالفأ...سردت...تاجورخ...تالحر...ةود

ةققحلا كتاذل  صوت  امل  غ  اهللصوت  رعته  شم  س  يوأ  ةتك  تاجاح  نوكت  نكمم 
لوألا

.True self state لل

جمارو تاسروك  حبصأ...احلا   تقولا  ةتك   سان  لغاش   passion لا وأ  فغشلا  عضوم 
وردب صوصخم   Coaches و...هإ حتب  ِتنا  يددحت  س  يردقت  ناشع  ةصاخ  ةردت 

كفغشل صوت  يازإ 

...ةظحل مهلا  شاجم   ةغ  تاجاحو  تااوه  فشكتب  سان  ...هسرامتو 

...نوفلتلا لألل ع  جمانرب  اهيل  شسملا و  تاس  لا  نويعلا  ةروتكد  انفوش  لعفلاو 

...ةنفلا هتاموسرل  ضراعم  لمعو  مسرَم  ەدنع  لا   حارجلاو 

...يدموك لثمم  لاقتسا و  لا  طاضلاو 

...ةناضح اهدنع  لا   ةدجلاو 

… اور بتا  لا   ببطلاو 

كنإ س  كنوك...مهــز  كفغش  غتشو   كلغش  يس  مزال  شم  ةركف  ع...تك  مهغو 
حت لخ  لا  ماودلاو  ةقاطلا  ده  ەدحول  ەد  هسرامتو  هفرعتو  كفغش  يددحت 

حت لخو  كتاحو  كلغش 

...مهيب عت  ات  بلقو  ةنات  نيع  ده...لصافتلا  ل  تمتسو  ةاحلا 

...ةاحلل جخ  اوج  لا  رحلا  لفطلا  مزال  كفغشل  صوت  ناشع  ةراف  لخ  *



...ةقطنملا غو  ةهَّوشملا  رافألا  حتت   مزال  جخ  لفطلا  ناشعو 

الته اهتعاس...رطسو  علط  اهتوص  ةققحلا  انألاو...صلاخ  وي  وجإلا  توص  امل  ع 
...كفغش

...خاد فن  مالس  تمتسو  بائتالا  نع  امامت  يدعته  اهتعاس 

...ةلمج ةداه  ةاحو 

[ ةداعسلا مدع  رداصم  دحأ  ةداعسلا  نع  ثحلا  ]

رفوه كرإ 

ةدحاو دعسأ 
“Self-motivation”

...اح غأ  ةزياع  - 

...لضفأ ةاح  شعأ  ةزياع 

...حأ رعاشم  سحأ  ةزياع 

...انأ ااوج  نم  لصحه غ  شم  ەد  نإ  لوقته  كنإ  ةفراعو 

… ودعسه لا  ورظ  الو  غش  الو  الاوح  لا  سانلا  شم 

؟! غتا ناشع  هإ   لمعأ...اهل  يرافأ  يدآو  امد  يدآو 

...زفاح جاتحم  لصح  ناشع  اندلا  يغت   يأ  - 

...غتأ عفاد إ  يدتو  كرحتب  ةجاح  وأ  ةغر  وأ  جاتحا  وأ  بس  وأ 

...دودحلا دعأل  كسفن  حتت   رعته  اوج  يغتلا  عفاود  وأ  زفاحلا  حتت   فرع  ول 

انكرحتب  عفاودو  زفاوح  راتخنب  انحا  نإ  يغتلا  رودنب ع  انحاو  مهيف  عقنب  انحإ  ءاطخأ  أ ٣ 
...كع ەاجتا 

...هنزواع انحا  لا  ەاجتالا  شم   س...نكم  انغتب 

: مهيمس نكمم  لود  عفاود   ٣ لا

: ةداعسلا نع  ثحلا  - ١
...ساعم ەاجتا  ةشام   انأ  ي...ةداعسلا  وه  دوهجم  لذأ  يلخو  كرحب  لا  عفادلا  ول 

لوط لضفهف  أ  هف  اماد  نأل   Maximum لل لصوه  ام  يرمع  انأف  دوهجم  تلذ  امهم 
...ةضار شم  يرمع 

؟ ها انلاسلا  ةداعسلا  موهفم 



...معاطمو لأ...ةنيعم  تارام  وأ  تادنارب  ارو  يرج  ع...ةداعسلا  رودأ ع  إ 

...ال نامأ  تاجورخ  

...تك سولفو  متو  حاجنو  لغش  ارو  يرج  ع 

...عم ةشعم  ىوتسم  رود ع  ع 

...مهدوجوب ةدعس غ  شم ه  سان  ارو  يرجو 

… رأ ناشع  ددحم  بولسأ  اب  اومتهــو  ةنيعم  ةقط  ولماع  مزال  سان 

...ةضار الو  ةدعس  ام ه  يرمع  اهنع ي  وهفم  ەد  ولو...ةداعسلا  يد  شم  

تاددحمو امتجا  ىوتسم  ارو...ددحم  ظو  سم  ارو...هنيع  صخش  ارو  يرج  انام  لوط 
...عأ اماد  أ و  نأل  لصوه  يرمع  الو...تكه  ام  يرمع  ي  اهنع ، لقأ  شعفنيام 

عاتب مناملا  وأ   Belief system لا لدعتي   مزال  أطخ  وأ   Error هف ةداعسلا  موهفم  ەدك 
...يرافأ

عاتمتسالا [ ـ ب اهلدأو  ةداعسلا ] نع  ثحلا   ] ةمل لشه  إ  يغتلا  قط  ةوطخلا   وأ 
[ ةاحلا

Enjoying هلدأو ب اتب   Belief system لا اوج   Seeking pleasure لا  Option له
...يدنع دوجوم  لا  عتمتسه  اهارو  يرجأو  ةداعسلا  رودأ ع  ام  لد  ع   life

عاتمتسا ردصمو...هلع  رودتو  هف  اهسفنو  ەارو  يرجتب  ةنات  سان  لعفلا   يدنع  لا  وه  ام 
...يغل ةداعسو 

رود تنكو  ده  ەد  نا  ماألا  نم  موي  فن   انأو...ااعمو  لعفلا  يدأ  وهام   بط 
...هلع

...هلتلصو يدأو 

...ةش هب  عتمتساو  فقأ  

...فلتخم روظنم  نم  هفوشأو  ات  نم  هلع  جفتأ 

...عاتمتساو...اضرب هل  صا 

ي مزالو...يداملاو  امتجالا  ااوتسم  نمو  خد  ىوتسم  نم  نسحأ  إ  ادج  مهم  دأ 
...عأ ظو  حمط  ىدنع 

...ةداعسلل عم  شم...ةاحلا  تور  همسا  ەد  س 

...طحأ الو  شزحام...شولتلصوام  ول  س...عتمتساو  حفأ  هلتلصو  ع 

… هلع اح  شفقوام  س...هل  سا 

ناشع يرعاشم  رثأته ع  شم  شجام  حفه ، تج...ةوانغ  يد  تاجاتحالا  عم  لماعتأ  ع 



...يدنع لا  ادج  ةعتمتسمو  ةطوسمو  ةضار  ةدك  ةدك  انأ 

: ملألا بنجت  - ٢
يغتلا نع  ساعمو  أطخ  ەاجتا  كرحتب   لا  تاجاحلا  نم...يغتلا  عفاود  نم  عفاد  ات  ەد 

...دفه لا 

فاخ...دفه شم  قطل  هجويو  تك  خأ  يلخب  هنم  بورهلاو  ملألا  بنجت 
...عجوتأ فاخ...لعزأ 

...جحتا فاخ...لشفأ  فاخ 

...ام ةفقاو  لضفف 

ةجنلل شلصوام  ول  شقاضتامو  لشفلا  نع  دعأ  ناشع  هف  فن  لا  عوملا  لمعه  شم 
...اهازياع انأ  لا 

...جارحإلا دعا ع  ناشع  دادجلا  ناجلا  فرعته ع  شم 

...عجولا نع  دعأ  ناشع  بحه  الو 

...روعتب الو  ضعتب  شم  ةناسإ  رعاشم  اهل...ةغلاو  قلقلاو  طاحإلاو  فوخلاو  عجلاو  عجولا 

...تقولا نم  ءزجل  انلالخ  نم  يدعتب  رعاشم  درجم  يد 

...ةثم ةددج  ةجت  اناوج  بسو 

...ناويحلاو دامجلا  نع  انمتب  لا  ةمدآ   رعاشم 

...ةاحلا يد   رعاشملا 

...قمعأ تشعام  ل  رعاشمل أ  تضرعتام  ل 

.[ ةرم فلأ  ةاحلا  شعت  نأ  وأ  ةاحلا  شعت  نأ  كنكم  : ] لاق رهاط  رمع  ام  يز 

انيلختب ، 3D ةاحلا شعن  انيلختب  لا  ةبلس   وأ  ةباجإ  تنا  ءاوس  ةفلتخملا  رعاشملا 
… ةدك لق  اهنيفاش  شانام  داعأ  فوش 

...عاتمتسا...ةخ...قمع

...تاقاط جفت 

نانفو عدم  ناسإ  حبصأف...يوأ  نزحف  يوأ  عجوتاف  حجتاف  يوأ  بَح  هنأل  رعش  لوقب  رعاشلا 
...يوأ

مزال...عجو يأ  شمواقتام...ةاح  اهاعم  رجفتب  رجفتب  امل  لا  ةنمالا  ةقاطلا  رعاشملا  
...عتمتس ناشع  اعنو...لصون  ناشع  بعتن 

: ةقاطلا فوت  - ٣



...انغتب ام  انلطعتب أ  لا  يغتلا  عفاود  نم  عفاد  تلات  ەد 

...يضرت لا  ةاحلا  ةدوج  ىوتسمل  لصوه  شم  يدوهجمو ي  قاط  رفوب  انأ  ول  لسلا ] ]

...ملعتاو رهسأو  بعتأ  مزال 

...لصوأ ناشع...يدوهجم  قأو  قاط  قأ  لذأ  مزال 

...صح لا  وه  يغتلا  تسأ  شعفني  ام 

...اهدحول نسحأ  اقالع ت  تسأ  شعفني  ام 

...حألل اح  غ  دح ي  تسأ  الو  دح  مولأ ع  شعفني  ام 

...تك أرقنب  انحإ 

...تك تاسروك  دخانو 

...فرعنو...ملعتو

… صلخ انص...فقن  قبطن  س ب 

...يداع بششلا  لاعلا  بأ  عجرأو  ةباجإلا  ةلا  نع  بك  سروك  دخآ 

...يداع ةرمحم  سطاط  عتأو  شحورامو...مجلا  كاشا  عفدأو  ةذغت  روتكدل  حورأ 

يداع...زرو ةسوك  خبطأو...ةقد  ل  تافصولا  مهارو  بتاو  خبطلا  تاونق  جفتأ ع 

؟!! قبطأو ملعته  انأ  وه 

؟ نتالا حجناو !! راذه 

...رخآلل راوشملا  لمنب  شم...انتلشم  يد 

...لسكنو لطعنب 

...مهلتلصو ولاو  كاردإلاو  ىدنع  ةمولعملا 

...ةمولعملا مدختسا  تلسك...ذفنأ  تلسك  س 

...هتلشو هتلفق...هنع  تكح...باتلا  تصلخ 

...شغتام اح  س  لمع  شروو  تاسروك  تدخ 

...يغتلل مزاللا  دوهجملا  شلذامو  ةمولعملا  شمدختسام  انأ  ناشع  ەد 

...رخآلل الع  لا  شلمعام 

.[ ةاحلا عاتمتسالا   ] إ ةداعسلا ] نع  ثحلا   ] غن انفرع  ول 

.[ ملألا لقت   ] إ ملألا ] بنجت   ] انغو

[ قاط ل  لذ   ] إ ةقاطلا ] فوت   ] انغو



… ةددج ةاح  باتعأ  نا ع  ي 

...ةفلتخم

...ةداع غ 

...ةمم...ةعتمم...ةقمع ةاح 

… ةشاع نا  ي 
☆  ☆  ☆

 

 



ثلاثلا لصفلا 
[ ط

ً
ةبلسلا  رعاشملا  تك  نم  ناسإلا أ  يذؤي  [ال 

دورف دنومجس 

فطاوع اهمسا 
“Dealing with negative emotions”

...كرعاشم نع  يمل 

؟ مويلا لالخ  اهيب  يرمتب  رعاشم  هإ أ  يازإ ؟؟ مب  كموي 

!!… فوخ...طاحإ...رتوت...ةداعس...قلق...نزح

؟… كرعاشم يددحت  الصأ  رعتب 

؟ اهيماسأ اهيفصوت  رعتب 

[ ةسك شم   ] وأ ةسك ]  ] اهيلذتختب  كرعاشم  الو 

لالخ كرعاشم  يددحتو  كسفن  قارت  مزال  ةباجإ  ةقط  حص  كرعاشم  يريدت  رعت  ناشع 
...لع رطسم  نا  روعش  هو أ  هب  يسح  مويلا ؛

...كموي كحاصه   لا  روعشلا  اهيب  يددحت  يردقتب  لا  ةذعتلا  اعم  ول  خت  بط 

؟ هإ نوكه  كتاح  هب  قت  روعش  يراتخته  ول  - 

ةداعسلا - 

… تاف لا  لاقملا  شترقام  تنأ  ةدك ي  - 

...ةداعسلا رودتو ع  يرجتب  سانلا  ل 

...ةداعسلا نع  ثحلا  جمتم ع  انخم 

؟ انلاسلا ةداعسلا  موهفم  وه  هإ 

...سولفلا

...ةرهشلا

...اثملا مسجلا 

...سخأ امل  ةدعس غ  ادأ إ  سحه  شم...اثملا  مسجلا  اهتداعس ع  ةفقوم  سان  ةويأ  

اثم اهمسج  تك  سان  هف  نأل  مسج ص ؛ س  ەانعم...ةداعس  ردصم  شم  اثملا  مسجلا 
...ءادعس شم  س 



...بائتالا نم  اورحتنو  تانويلم  تك  سانو 

...ةنحو ةرهش  اهدنع  سانو 

الإ...اثم اهمسج  سانلا  ل  فوش  راهنلا  لوط  ، Social media لا انلاهتردص  لا  يد  رافألا 
انأ

انأ الإ...ةفاص  اهت  سانلا  ل 

انأ الإ...اوشلا  غأ  فصتب   سانلا  ل 

انأ الإ...ةرونم  مهروصو  كحضتب  لوطلع  سانلا  ل 

...الوصاف ىدغتا  تبلا  حورأ  انأو...معاطملا  مخفأ  وااو   لأ  اولاب  مهل 

… ةققح شم   Fake رهاظم اماد  ةداعسلا  نرقتب  ادم  لاشوسلا 

...الفلا دنوامولا  نكس   مزال  ةلاثم  ةاح  شعت  ناشع 

...ةنالفلا ةعلا  بكرت  مزال  ةهافرلا  شعت  ناشع 

...ةنالفلا تادنالا  نم  سلت  مزال   Style ناشع ت

...ةداعسلا ارو  ثهلنو  ثحب  تقولا  لوط  انحو 

نياع ةش  ل...ةداعسلا  نم  ةافك  شفم  نأل...نامدإلل  انلصو  ةداعسلا  نع  رمتسملا  ثحلا 
...أ

...انيفكتب ةجاح  شاقم  

...رم طاترا  مهيب  انطتراو  انتاح  ةنيعم   سان  انمدأ...تاقالعلا  انمدأ 

...جنشلا انمدأو  مارجتسالاو  كوبسفلا  انمدأ 

...روهظلا بحو  روصلا  انمدأ 

...تاردخملاو ةحاإلاو  تالوحلل  نامدإلا  لصوو 

ارو ثحلا   ] ةساسألا ةلشملا  بس  الته...قولد  يم  تب  يأ  ةلشم   يأ  ارو  انرود  ول 
[ ةداعسلا

ةداعسلا  نم  يداعلا  ردقلا...سَوهب  ةداعسلا  نع  ثحب  ەد...تاقالعلا  ددعتم  نئاخلا  جوزلا 
زياعو نامدإ  هنأل   شم ه ؛ ةسك  هتجوز  تنا  امهم  ةافك ، شاقام  هتجوز  عم  ةقالعلا 

...يد ةحطسلا  ةداعسلا  نع  ەرافأ  ام  لوط  تكه  شمو...أو  أ 

...أ زياع  لا  انأ  س...ةقم  شمو  لفلا  يزو  ةسك  ارم  لوقه  ەاعم  انملتا  ولو 

ةداعس ع  رودتب  لصألا  ...نامدإل   لصو  ددش  قلعت  اهجوزب  ةقلعتم  لا  ةجوزلا 
مامتها اهلققح  امهم  ەد  جوزلا...بحلا  ةلاحو  مامتهالا  نم  ددحم  ساسحإ  شعت  ةزياع...اهسفنل 

...أ نأل   تكته  شم  هضرب  ةسامورو   بحو 



… اهلانلصو انحإ  لا  نم  دعأ  ةلحرم  اماد   ةداعسلا  نم  ةافك  شفم 

قأ دح  شفم  ناشع ا Updated – ي   - اثو سراف  يدصق  أل...دنهمو  رون  ام  لوط 
!!… هام انرمعو...ةسامورلل 

...حص اهتاجاتحاو  انرعاشم  مهفن  ملعتنو  ةداعسلا  نع  ثحلا  فقون  مزال 

Emotional health لا نع  طلغ  تامولعم  انلردصتب  لا  س  ادم  لاشوسلا  شم 
شم تامولعم  انلتردص  نام  اهيب  انتا  لا  ةقطلاو  لهألاو  عمتجملا  ةحصلا  رعاشملاو 

...رعاشملا نع  ةققح 

انقاضو...انرعاشم حج  نكمم  دح  يأ  نإ  انوملعف 

...كدعسه لا  س   لالحلا  تب  نو 

...ةداعسلا ردصم  امه  باحصلا  نو 

...كتاح ماأ  حأ  كشعه  ضبألا  ناصحلا  لا ع  سرافلا  نو 

...شلاو نزحلا  هلع  بتكتاو  ةشحو  هفورظ  نالف  مارح  ا  نو 

...ولح موي  فوشهام  اهرمع  شفلخام  يعاو 

...ةأجافم اولوقأ ع 

...فورظلا وأ  سانلا  اهردصم  ناام  رمع  ةداعسلا 

انولماع مهملعن  ناشع  بك  دوهجم  مهاعم  لذبف...ةداعسلا  ردصم  امه  سانلا  نإ  دقتعنب  انحإ 
...يازإ انوضرو...يازإ  انب  اومتهــو...يازإ 

...دعس لا  وه  ةسك  هفورظ  لا  نإ  دقتعنو 

...عم روعش  طح  لق  حتف  ردق  دح  شفم  س 

...هلتحمس تنأ  ول  الإ  كِلعزي  وأ  كِحرج  دح  شفم 

...كحتافم هليدا  نا  اذإ  الإ  كدعس  نكمم  دح  شفم 

اهفوشه انك  اذإ  ددحتب  لا  فورظلل   انحإ  انترظن...ةشحو  فورظو  ةولح  فورظ  شفمو 
… ةباجإ الو  ةبلس 

[ يرافأ يرعاشم غ  محتت   نكمم  ةجاح  شفم  : ] لوقتب ةدعاقلا 

...يرافأ طقف  اهردصم  ةداعسلا 

...يرافأ دحولا  ەردصم  روعش  يأ 

...روعشلا دلوتب  لا  ةركفلا  

...اعفأ محتب   لا  وه  روعشلاو 



...اح ورانس  ددحتب  لا  اعفأو  

دوعه لا  لعف غ  يأ  لمعنب  شم  انحإ  انرعاشم ، همحب  انتاح  لعف   ل...ةققحلا  يد 
...اهنزواع انحإ  ةباجإ  رعاشم  انيلع 

...يرعاشم بس  لصألا  شاهلتلصوام    وأ  احل  اهلتلصو  ةجاح  ل 

...ال اسألا  كرحملا  يرعاشم  

اتلا فرعه...امد  اوج  رودتب  لا  رافألا  تراتخاو  يكفت  ةقط  رطسأ ع  تفرع  ول 
...هب سحه  لا  روعشلا  راتخا 

...يرافأ ريدأ  تفرع  ول 

...يرعاشم ريدأ  فرعه 

؟! سفنلا ةقثلا  فعضو  بائتالاو  قلقلاو  فوخلا  يز  ةبلس  رعاشم  تنا  ول  ح  - 

...هب تمتس  يردقت  س...هلع  يرطس  عفنيه  شم...رحلا  يز  ةلماع  رعاشملا 

؟ طاحإ هإ  ع  رعتام  نم غ  ةدك  كتاح  خت 

… فوخ...لشف هإ  ع 

...قلق...ةغ

...ةدك لق  صأ 
ً

يد  رعاشملا  شتجام  كنإ  خت 

...معط شاهلام  يوأ  ةضاف  كتاح  الته 

نم ةاح  ته  شم  ةاحلاو...تك  تاخ  كتمرح  س  ةبلس  رعاشم  اهنإ  مغرلا  تك  اهصقان 
...اهغ

وأ...لاعتت ةجاتحم  كنإ  الو...طلغ  ةجاح  نإ   اهانعم  شم  يد  ةبلسلا  رعاشملا 
... كنإ  اهانعم  س  ...يغتت 

...رعاشملا لا   مب  لا 

...يد رعاشملا  نع  عن  شفرعنام  امل  يدتبب  س  ةلشملا 

...اهلهاجتب امل  وأ...اهباسأ  شفرعنام  امل 

...روثو جيهيب  امل  رحلا  يز 

...ةبلس تاكولس  رعاشملا  نع  عن  أدنف 

، رياجسلا اهعلطن   ةصعلا 

، لألا مهعلطن   قلقلاو  رتوتلا 

، ةحاإلا مالفألا  سفنلا   ةقثلا  فعض 



...تاردخملا طاحإلاو  

؟ انرعاشم نع  حص  عن  فرعنب  ول  بط 

...ةفاخ مإ...ةنح  مإ...ةناضغ  مإ...اهيددحتو  كرعاشم  هفت  رعتب  ول 

… اوج ەد  روعشلا  تزفح  لا  ةركفلا  يددحت  نام  فرع  ول 

...س روعش  يرعش  كنإ  قتت  فرع  ول  خت 

...حفلا رعش  ناشع  نزحلا  رعش  مزال  اننو  اننإ   ةركف  لقت  درجم 

...نامألا عم  مهفن  ناشع  فوخلا  سحن  طو 

...فن زفحأ  ملعتأ  ناشع  طاحإلا  سحأ  يروو 

...حاجنلا ملعتأ  ناشع  لشفأ  مزال 

...حص اهريدن  يازإ  ملعتن  انأد  ةدك  انحإ  انتاح ي  ةئسلا   رعاشملا  انلقت  ول 

.[ لقتلا وه  يغتلا  ط  : ] لوقتب ةدعاقلا...ةراف  لخ 

[ اهدت ءاشأ ال  عنص  كتلخم   لمعتس  العف  تنأف  قلقلا ، كتقو   قت  [ح 

فلا مهاربإ  .د 

ةناقلق
“Anxiety”

فارطأو قرع...هنام  نم  طنيه  هنأ  ةعلا  بلقلا  تا...بلقلا  ةضق  عم  توصلا  ةشعر 
ساسحإلا ەد...بعر  ملف  اهنأ  انمادق  نم  يدعتب  تاهورانسو...ةعرم  ةغ  رافأ  عم  ةدرا 

وأ...ەرب رخأتب  امل  هسحنب  لا 

...هل لصوأ  شفرعامو  لفقتي  هلام  وأ...ةش  بعتي 

يأ غ  نم  ب  تك  تاعاس   ”Anxiety ” وأ قلقلا ] طرف   ] همسا ەد  ساسحإلا 
رافأ اماد  خبط  انأو...ةقاس  انأو...ةمون  حأ  طسو  وأ  يدمولا  ملفلا  طسو...تامدقم 

كفتلا تاكولس  نع  ةجتانلا  تاارطضالا  عاونأ  نم  عن  ەد...ال  سانلا  برقأل  ةملؤم 
...قلقلا طرف  بارطضا  كدنع  نإ  فرع  ول  شقلقتم  كنإ  اهيلمعت  مزال  ةجاح  مهأ...ةئطاخلا 

تك اهيف  يركفتو  اهيفرعت  مزال  ةجاح  لوأ  اوج ، اهجالعو  ةطس  ةجاح  يد  نإ  رعإ 
اوج روعش  ەد  قلقلا  رطخ ! ەد   دحلا  نإ  دح  ةناقلق ع  كنإ  عم  شم  نإ  اماد  اهــكتفتو 

...هلع ةناقلق  تنأ  لا  ثأت ع  يأ  شولامو  س  تنأ 

...لفلا يزو  مامت  وه  امنإ  قلق  ةنل  رعتب  لا  تنأ...مات  نامأ  وه  

ثأت ع يأ  شاهلام  تاعقوت  درجم  يد...لصحته  اهنإ  ةبلس  تاعقوت  كدنع  نإ  عم  شم 
...سساح لق  اهمسا  ةجاح  شفم...عقاولا 



ساسحإ كلجه  شم  ككفت  محتا   ول...ككفت  ةقط  طقف  هعنم  كدنع  ساسحإ  يأ 
هللوق...هنم فوخ  يأ  شكدنعم  كنو  ەانسم  كنإ  هللوق...هلدعتسا  شوهيلهاجتتم...قلقلا 

...دح يذأ  نكمم  شم...كِدحول  نا  اوج  ساسحإ  درجم  ەد  نإ  ةفراع  كنإ 

الو ضعب  ساسحإ  شفم...م  وأ  رطخ  ساسحإ  وأ  روعش  يأ  شفم  نإ  ةفراع  كنإ  هللوق 
يز...قاهرإلا وأ...عجلا  يز  هز  روعش ]  ] قلقلا نإ  ةفراع  انأ  هللوق...تومب  الو  لتقب 

...مدآ يذأت ب  نكمم  رعاشم  يأ  شفم...ةغلا 

صفت ب ع  لعف ، در  يأ  شدخاتام  ع...ساسحإلا  ىوتسم  شاطختيام  هنإ  ةجاح  مهأ 
يرودت وأ ت  مهيملت  وقت  ةأجف  ضقتي  كلق  وأ  دح  لقت ع  امل  وأ...لعفلاو  روعشلا 

ةش دعقت  ب  لا  نم  قلق  ةنب  يرمتب  لا  س  تنأ  نامأ ، مهنإ   رعا...مهيلع 
...متو

قياقد لا Stopwatch ع ع  ظا...كمادق  اهيطحو  ةعاس  اه...داعم  اهلددحت  رعت 
رعاشملا ل  خو  ەدراهنلا ، س  قياقد  ع  ااعم  دعقت  كلحمسه  قلقلل  وق...طظلا 
شهتام اهيلهاجتت ، وأ  اهيمواقت  وأ...كلالخ  نم  ادج  يداع  يدعت  ةبلسلا  رافألاو  ةقلقملا 

تقو قلقلل  يددحت  كنإ  تحجن  ول...مويلا  ةعاس   هلددحت  نكممو  هلجأت  نكمم  قلقلا  نم 
ل ركفأ   دعقهو  تاهورانسلا  أوسأ  لختهو  قلقه  ةعاسلا ٨  موي  ل...ةددحم  ةدمو  ددحم 

نمطته ع الو  دح  مله  شم  فت ، يأ  لمعأ  ام  نم غ  قياقد  ةدمل ع  ةعرملا  رافألا 
فرع ول  يد  ةقطلا  ةدملاو  تقولا  يددحت  كنإ  حجن  ول...قياقد  ةدمل ع  قلقه...دح 

...تقو يأ  نم  قلقهو...ةرم أ  ل  نم  أوسأ  تاهورانس  ختته  كنإ  يررقت 

تنأ...قلقلا ع  رطس  ةدك  تنأ  ي...هللقت  رعته  دأ  ي  قلقلا ، يدوزت  فرع  ول 
.كتاح محتب   لا  وه  شم  هف  حتب  لا 

رافألا نب  ولا  عم...لقتلاو  رورملا  هل  حامسلا  امنإ...نام  لهاجتلاو...ەدب  ءلا  ةمواقم 
رطخ يأ  لشب  شمو  يرعاشم  اهاعم  لعافتب  تالخت  درجم...ةققح  شم...رافأ  درجم  يد 

شم...هلقتو...رورملا هل  مسا  طقف...قلقلا  نم  ىوقأ  قولد  نا  ي...دح  يأ  ع 
.ات كجعه 

؟ فنلا ببطلل  يأجلت  مإ 

امل تس  شعفنيام...صتخملا  نم  لخدت  بلطتب  لا  ضارمألا  نم  قلقلا  طرف  بارطضا 
.هتدال ردق هللا  يدأه ال  ضرملا  ضارعأ  لُهاجت...ەدحول  فخ 

تاارطضا  كدنع  ةعبط ، ةقط  كتاح  عت  ةفراع  شم...ةحاترم  شم  كنإ  حت  امل 
ت ناشع  ةدعاسم  لطاو  شددتام...ةمويلا  كماهمو  كتاطاشو  ككرتو  كلأو  كمون 

.نسحأ

☆  ☆  ☆

[ ءابغألا اطاحم  نكت  مل  كنأ  دأت  طاحإلاو ، فنلا  بائتالا  باصم  كنأ  ررقت  نأ  لق  ]

دورف دنومجس 



ةطحمو ةتكم 
“Depression”

...ةدحولاو ةئاوطنالا  الو  نزحلا  ع  بائتالا ال 

...فلختو زوجتو  لغتشو  كحضتو  جختب  س  بائتا  اهدنع  سان   

رودن يرجنب  هب  سحنبام  لوأف...نزح  هنإ  ع  بائتالا  فنب  طلغ ، بائتالا  مهاف  انحإ 
...ةتقو ةداعس  ع 

...ددش طاحإ  ع  بائتالا 

هنب بئتكم  دح  شحصنتام  كحرفتب ، لا  ةجاحلا  كدنع  لا  بائتالا  ساسحإ  شجلاعتامف 
الت صتهو  مان  ناعج  دحاول  وقت  شعفنيام...جنش  لمعو  كحضو  حسفتو  جخ 

سامحلا نادقف...ددش  طاحإ  بائتالا  نزح ، شم  بائتالا  نأل  ەدو...سك  تق  كسفن 
...فغشلاو

، كفغش بهلتو  كسمحت  لا  تاجاحلا  يرود ع  كسفنب ، بائتالا  نم  كسفن  لاعت  ةزياع 
...ةتقؤم ةداعسلا  نأل  ەدو...ةداعسلا  شرودتام ع 

سحن اننإ  يداع...ةغلاو  قلقلاو  عجلا  يز  هز  روعش  طاحإلاو  طاحإ ، بائتالا  نإ  رعا 
ةمعنب انمركو  انمو  انقلخ  انر  اننأل  ، اهل  يد  سساحألا  سحن  مزالو  ەد  ساسحإلا 

...روعشلاو ساسحإلا 

بائتا ةلاح  امهو   اهيب  اوماق  ةنفلا  مهلامعأ  حجنأ  ادج  نمتم  نانفو  نروهشم  باَّتك 
ةمم ةنف  لامعأ  اوبلقب  نزحلاو  طاحإلا  تاعاس...بائتالا  نم  اوجلاعتب  اوناو 

طاحإلا تاقوألا  ل  شم...ملأو   عجو  نم  ةعانو  يوأ  ةقداص  تنا  ناشع  نكم...ةحجانو 
...يذأب الو  ب ،

مزال...لمن موقنو  ات  نحش  ناشع  ةش  بئتكنو  انسامح  دقفن  جاتحم  ب  تاعاس 
… ةلاح وأ  روعش  درجم  بائتالا...فعض  شم  بائتالا...المن  ناشع  فن 

نكمم...رورملا مهلحمساو  مهيلقت  مهنم ، رهت  الو  طاحإلاو  بائتالا  نم  شفاختام 
يرعاشمل حمسأ...سانلا  لعأ...ااسح  عجارأ  ةزياع...عبسأ  يدحول  وبس  ةدم ، مهلددحت 

...جخت اهنإ 

س اهتعاس...ةفلتخم  رافأ  ددج  نم  يأداو...كرافأ  يغو  كسفن  يزفح  ات  جراو 
...ةفلتخم نوكته  ةجنلا 

وأ نالذخ  وأ  لشف  نع  جتنب  لاو  يداعلا ، طاحإلا  لوأ  نم  يدتبب...تاتسم  نوكب  بائتالا 
انلاعفأو و انرافأ  ةرطسلا ع  دقفنب  اهيف  لاو  ةددشلا  ةضرملا  تالاحلا  دحل...تامدص 

...ببطلا ةدعاسم  نود  هنم  اعتن  اننإ  ادج  بعص 

؟ فنلا ببطلل  يأجلت  مإ 



فخ امل  تس  شعفنيام...صتخملا  نم  لخدت  بلطتب  لا  ضارمألا  نم  بائتالا 
...هتدال ردق هللا  يدأته ال  ضرملا  ضارعأ  لهاجت...ەدحول 

تاارطضا  كدنع  ةعبط ، ةقط  كتاح  عت  ةفراع  شم...ةحاترم  شم  كنإ  حت  امل 
ت ناشع  ةدعاسم  لطاو  شددتام...ةمويلا  كماهمو  كتاطاشو  ككرتو  كلأو  كمون 

.نسحأ

[ ةاحلا نم  انعنم  هنلو  توملا ، عنم  فوخلا ال  ]

ظوفحم بجن 

ةفاخ
“Fear”

...فوخلا اهبس  شاهلمعنبامو  اهيف  انسفن  لا  تاجاحلا  ل 

...فوخ يأ  نم غ  كتاح  خت 

...يازإ يه  اهلش  كتاح  نا  اهنم  اختب  ةجاح  يأ  شفم 

انقلخ انر  س...انسفنأ  ظفاحن ع  ناشع  هب  اناح  اعتو  هناحس  انر  بط  روعش  فوخلا 
...انتاح ددهت  نكمم  لا  ةرطخلا  تاجاحلا  نم  فاخنب 

… هنام هف و غ  غلام  لش  فوخلا  انمدختسا  انحو 

شمأنام فاخنب...حجنن  فاخنب...شلصونامو  فده  ددحن  فاخن...جحتن  فاخن  انيق 
...تك سولف  انلقتسم 

...مهدقفنل انيلاوح  لا  فاخنب...ملألا ع  نم  فاخنب 

...اهنم بعنو  ةبلسلا  رعاشملا  نم  فاخنب 

...لانردألا نومره  نم  ةبك  ةم  ەاعم  دلويب  ناسإلا  مسج  لخاد  فوخلا  ساسحإ 

...رطخلا تقو  لمحت  ةوقو  ادج  ةبك  ةقاط  انيدب  ەد  نومرهلا 

دسألاو...شانقحلام بللا  ناشع  ادج  ةددش  ةع  يرجن  انيلخب  لا  وه 
...شانقام ارحلاو...شانلاام 

رطخ شفمو  ةلخاد  سجاوهو  ةبلس  رافأ  طقف  هعنم  فوخلا  روعش  ول  بط 
؟ حوه...انيف ف هإ  لمعته  يد  اهزرفأ  مسجلا  لا  لانردألا  ةم  لختم...عف 

انأ لانردأ  زرفب  سج  تقولا  لوط  ي...فوختب  رافأ  يدنع  تقولا  لوط  انأ  ول  بط 
...ەاجاتحم شم 

عم...قرعو...بلقلا تا  لدعم  دادزو  فارطألا  اهيف  جلتب  لا  نم  عله  ةن  انلخدته  
...ةفجر



...فن بارطضال  انلصوي  نكمم  اهراركت  س...ةفخم  ةبلس  ةركف  تنا  ةادلا 

؟… اح لا   فوخلا  رطسأ ع  ناشع  اهلمعأ  لا  تاوطخلا  هإ 

...فوخلا ااوج  زفحتب  لا  رافألا  ددحأ  وأ :
ً

...افوخم لا  طظلا  ةركفلا  هإ   فرعأ 

لانردألا  زرف  دتس  اح  ع  عف  رطخ  ةققح ؟  يد  ةركفلا  فن  لأسا  اناث :
؟ ةبك تام  سج 

!! علهلا ةن  تلخد   لعفلا  ول  اثلاث :

...ةداه ضفا 

… هلهاجتت الو  هنم  شهتام  فوخلا  جاو 

شم...كمسج عم   نومره  زارفإ  ةداز  طقف  اهباسأ  كدنع  لا  ضارعألا  ل  نإ  رعا 
...رطخ جاوتب  تنأ  ناشع 

...شوهيمواقتام...بط روعش  فوخلا...اخت  كقح  نم  نا  

...ذأه شم...كلالخ  نم  رم  هبس 

...يذأتب رعاشم  شفم 

...ضعتب الو  روعتب  رعاشم  شفم 

...حورو هتقو  دخاه...عجلا  يز  فوخلا 

...تك دعقب  شمو  حوب  نام  لانردألا 

...ةسك نا...مطا 

...هنم شهتام  ههجاو...فوخلا  عم  لوطأ  تقو  قا 

...لألا كفوخ   شبختام...كنوفلت  شهتام  

...مه وهو  كسفن  هلضف 

...كنم لعف  در  يأ  نم...ءودهب غ  هلع  رفتا 

...ةسك صالخ  نا...يدهاو  مطا 

؟ فنلا ببطلل  يأجلت  ما 

فخ امل  تس  شعفنيام...صتخملا  نم  لخدت  بلطتب  لا  ضارمألا  نم  علهلا  بارطضا 
...هتدال ردق هللا  يدأته ال  ضرملا  ضارعأ  لهاجت...ەدحول 

تاارطضا  كدنع  ةعبط ، ةقط  كتاح  عت  ةفراع  شم...ةحاترم  شم  كنإ  حت  امل 
ت ناشع  ةدعاسم  لطاو  شددتام...ةمويلا  كماهمو  كتاطاشو  ككرتو  كلأو  كمون 



.نسحأ

[ كلمت ام  طقف  ةلاحلا   ةظحللا  ]

لوت تراإ 

كماأ شع...كتقو  شع 
“Mindfulness”

...فن مالسو  ءودهو...مالس  شعن   الو...دكنو  اماردو  برح  شعن   ررقنب  لا  انحإ 

”War is a mind-set“ : لوقب لوت  تراإ 

مهكفت ةقط  سانو...تقولا  لوط  برح  مهاشعم   مهغامد  سان  ...ةلقع  برحلا  ع 
...مالس مهاشعم  

كا كاو...مهقانم  ضع  اورقني  اوأد  تط  الت  نكمم  ةحلا  طلا   جفتب ع  امل 
...ضع اوبسو  اودعي  نيدعو...مهتاحانج  اوطخو...اع  توص 

مالسلل اوعجو  اوسيب...ةش  ضع  نع  دع  اوموعبام  لوأ...صلخ  فقوملا...صالخ  س 
...ةحلا لا  

شدرام هل  انأ  وه...ةدك  لوقت   اهل  حمسأ  يازإ  انأ  : ] اهسفنل لوقت  تلضف  مهيف  ةط  ول  اولخت 
انأ ەد...شوهاستام  سرد  اهيده...تكسه  شم  انأ  ةاجلا  ةرملا  اااال...اهدح  دنع  اهتفقوو  اهيلع 

ال...ح ال آو ع  لزانتأ  لا  انأ  لضفه  ةرم  ل  الو...هإ  الو  ته  ةجاح   ل  اهركفه 
.[ لصح امهم  ات  ةدك  حمسه  شم  انأ  صالخ  ااااالال 

ەقانم رقني  طلا  لضف  ناو...برح  تلق  ةحلا  نامز  نا  طلا  طسو  لصحب  نا  ەد  ول 
...مويلا لوط  هتاحانج  فرفرو 

...برح انسفن   شعم  راهنلا  لوط...طضلا  انغامد  ةوج  لصحب  لا  ەد  فسألل  س 

ب هل...مالس  شعن   فراع  شمو...ەاعم  انلدهبم  افرح  انعاتب   Inner thought ـ لا
انسفن شعم  لضفنب  انحإ  س...هلاحل  حار  دحاو  لو...صالخ  صلخ  فقوملا  نإ  عم...ب 

...نام روهشو  تاعاسو  ماأ  هب  انيدع  لا  سلا  فقوملا  وأ  ةقانخلا  ةلاح  سفن   

شدعام ٣٠ تقو  س   ةدحاو  ةرم  تلاقتا  ةلمجلاو...تققد  شدخام  ةققحلا  فقوملا  
...لوألا نم  بجتو  دعت  لضفتب  انغامد  س...ةناث 

نس اناحأو...ةلط  تاعاس  نزحلاو  عجولا  ةلاح  سفن  لضفن   انيلخب  ەدو...دتو  دعتو 
… ةلط

...تك شم  انبام  كشملا  تقولا  انتاح  انقاضب   دح  يأ  نإ  النه  انسفن  انعجار  ول 

...تلا مويلا  تاعاس   اعم ٤  دعقب  كزوج 

...عبسألا تاعاس   كتامح ٤ 



رهشلا تاعاس   وخأ ٤  تارم  كزوج  تخأ 

...لغشلا كتلمز...كقاضتب   لا  كتراج 

...مويلا ادج   للق  تقو  ەد  ل 

؟ مويلا لوط  مهثأت  شاع   لضفن  هل 

عجو كسفن   ششعتام...ەد  فنلا  ىذألا  ل  نم  كرعاشم  يررحو  كسفن  شملظتام 
...رمتسم

لا يد  ةظحللا  اوعتمتساو...مغامد  اوج  يدعتب  ةبلس  ةجاح  يأ  امامت   كفت  اوفقو 
...مالس اهوشعو   ةلشم  شاهيفام 

تاسلج وأ   [Meditation] ـ لا تانمت  ةلوهس  مالسلا  نم  يد  ةلحرملل  لصون  اندعاسب  لا 
املا كفت   فقون  يازإ  اهنم  ملعتب  ةنيعم  تانمت  نع  ةراع  و...ءاخسالاو  لمأتلا 

...احلا تقولاو  ةظحللا  طقف  عتمتسو  لقتسملاو 

[Mindfulness  ] لل لصن  اننإ  اهنم  اسألا  فدهلا  يد  تاسلجلا 

...يد ماألا  انمادق  دديب  تك  هعمسب  ەد  حلطصملا 

...هلع ملتتو  همدختسب  تك  سان  النو 

ةظحللا لصافت  لل  هنمو  زكرمو  اح  نوكب  اهيف  نهذلا  فنلا ، ولا  نم  ةلاح  ەانعمو 
...اهشعب لا  ةلاحلا 

...ةلهس الو  ةطس  شم  اعط  أل 

… اهلصون فرعنب  انل  شمو 

؟ مالا ةعكرلا  تنأ   تو  الو ب  صتب  تنأو  يزكب  تنأ 

نم باج  لا  هإ  انأ  وقت  ةأجف  قتب  الو  ةقاس ؟ تنأو  قطلا  لصافت  ل  نم  كلا  ةدخاو 
؟ انه

؟ لألا ةرم   اذك  حلملا  حتب 

؟؟ تاف لا  عبسألا  ەدراهنلا  يز  هإ  ةسال  نك  ةراف 

...اهلوأ نم  ةحفصلا  بج  عجرو  يأرقتب  تنأو  ح  قولد  ةرم  ما 

...هف تنأ  لا  نمزلا  نمزب غ  كلاغشا  للد ع  ەد  ل 

...شلصحام هسل  ةجاح  وأ  تتاف  ةجاح  ةناحو...قولد   هلمعتب  لا  ةزكرم   شم 

...ةلاحلا ةظحلل  ةعاو  وكت  كنأ     Mindfulness لا

...كلاعفأ ةرطسمو...اهاعوتسمو ع  كرعاشم  ةمهافو...كلا  رودتب   لا  رافألل  ةكردم 

...بسانملا تقولا  حص و  تارارق  يدخاتب 



...ةرتوتم الو  ةطوغضم  شم  ةداه...اص  نهذ  اهاساح 

...نطالا كلقع  ادارإ  شم ال  اولا  كلقع  ماعتب 

...انيلاوح لا  سانللو  انسفنأل  لقتو  اذ  ول  انلصوتب  لا  كلاو   ولا  نم  يد  ةلاحلا 

...ةاحلا انفغش   الن  اندعاسو   Trueself state لل انلصوتب  لا   

...خاد مالسو  ةسفن  ةحارو  ةاحلا  عاتمتسا أ  اتلاو 

… ةسراممو بردت  ةجاتحمو...ةلهس  شم  ەآ 

اهنم النب  لاو...ءاخسالاو  لمأتلا  تاسلج  لالخ  نم  اهنسحنو  يد  ةراهملا  دوزن  نكمم  س 
...اناجم ادج  تك  تاجاح 

...اجويلا يز  يدام  لاقم  ةنات  تاجاحو 

بورج ع  يرودت  وأ  اجوو  مج  ش   تو  رارقلا  يدخاتام  دحل  انه   نم  س 
اهيف ع رطس  فرعنب  لا  ةصاخلا  ةلمأتلا  انتاسلج  انيل  ي  انسفن  ملعن  مزال...نشتيدم 

...انحراوج ل  ةلاحلا  ةظحللا  شعنو  صلاخ  اهفقونو  انغامد  اوج  رودتب  لا  رافألا 

ةالصلا يز 

...نآرقلا ةءارق  يز 

...هسفن لاوح  رودب  وهو  ةننجلا  شاشر  ةقارم  يز 

...اهلا ةاملا  ةالغ  اوج  كتو  رهظت  يدتبب  ةنخسلا و  ةملا  عيقاقف  وأ 

...ةودلا ةنفلا  لامعألاو  مسرلا 

...زوف عم  ةوهقلا  ناجنف  وأ 

...ةقرو فاج ع  ملق  ةطخش  يز 

...هللا قلخ  ركفتلا   ةداع  يز 

...ةشمتلا

...فاصعلا ةقارم 

...جملا

...لمرلا تاح 

… هبنمو يعاو  اننإ ن  فدهيب  هسوقط  ل  لمالا  انيد...هإ  لوقب  نيدلا  بط 

الإ هتالص  نم  ءرملل  سل  : ] لوقب نلا ملسو هيلع هللا ىلص  اندس  س...ةناحور  ةداع  ثم 
ً

ةالصلا  نإ  مغرلاف 
.[ اهنم لقع  ام 

...صالخو نطالا  لقعلا  اهلمعنب  تامتمتو  تارح  شم...اح  اننهذ  زياع 



...عم ءاعد  هلمعنب  لمع  ل  طر  لوسرلا...ةالصلا  س  شم 

...اذك لوق...مونلا  نم  تحص 

...اذك لوقو  هنا  تبلا  نم  تجرخ 

عم ءاعد...كتع  تكر 

ەغ ءاعد...ةارملا  صب  

...اذك لوق  علاط 

...اذك لوقته  لزان   ول  أل 

جراخ تنأو  هناو  ددحم  مال  لوقو  ةنيعم  لجرب  لخداو  نام  كحراوجل  هنا...مامحلا  لخاد 
...ەغ مال  لوقو...اهيب  تلخد  لا  ةقطلا  غو 

...هل ەد  كلا  هإ 

...كعوو كنهذو  كمسج  محتمو   او  ناشع ت 

...زكرم ناشع ت 

...روضحلاو كلا  هنرمتو...تقولا ع  لوط  كلقع  مدختس  ناشع 

تمتس لعتته  كتقو  س  شعو  لقتسملاو  املا  ككفت   قوت  ملعتا  ول 
...كتاح

...نيدعل ةولح  ةجاح  ل  جأت  طته 

… املا ةئس   ىركذ  اوج  ةياس  ةجاح  ل  نم  يررحتتهو 

...اهافاش شتنام  كتاح  لصافت   وش  يأدتهو...كتاح  عته 

...كرظن تفلتب  شنام  كخطمو  كتضوأو  كتب  لصافت   شكته 

...اهانكرو اهانس  تاجاحو  ةزياع ت  تاجاح 

شمو موي  ل  هنج  نم  يدعتب  ِتنأو  فصرلا  تلمو  تنولتا  ەدوروو  ك  رجش  وشه 
...اهافاش

...مهيلع تنا  ةددج  لصافتو...اوغتاو  اوك  مهيقالتهو...كدالو  وشهو 

...اهــرادتو اهيبختب  ِتنك  راأ  وشه...اوج  نم  كسفن  وشهو 

...تااهنو تااد  وشه...اهباسأو...تاكذو  رعاشم 

...آلا راطلا  ماظن  انحو ع  ةبختسم  تنا  ةلما  ةاح  لصافت 

...احلا نهذلاو...يودلا  ةداقلا  ماظن  نا ع  قولد 

.ِك هأ...عقاولا 
ً

انه   نا  قولد 



☆  ☆  ☆

 



عبارلا لصفلا 
ةلوئسم نخآلا  لمحت  لا  امئاد  نوعسو  تارارق  ذاختإ  نع  نوزجاع  صاخشألا  ضع  ]

[ ملاعلا بئاصم 

ولك ول  وا 

يوأ بلا 
“Emotional maturity”

...سفنلا عم  حلاصتلا  ةمق  ەد  اهينأت  وأ  كسفن  ولت  ام  نود  اهيلقتتو  كرافأ  يأرقت  رعت  كنإ 

الو شاهيمواقتامو  كفعض  طاقن  قتتو  ردت  كنإ  ةسفنلا ، ةحصلا  ساسأ  امه  لقتلاو  ولا 
ىرخأو ةولح  سساحأ  سحنب...رعشب...خنو  قنب...  كنإ  قتت  كنإ...اهــكنت 

ولا...نو حورن  مزال...تقولا  لوط  ازح  الو   لوط  ناحرف ع  شفم...ةئس  
...لضفألل يغتلا...يغتلا  حاتفم  وه...ةلشم  يأ  لحل  توطخ  لوأ  امه  لقتلاو 

رعاشم نم  عبان  نوك  مزال  يغت  يأ  ضاعا ، نم  شم...لقتلا  نم  عبان  نوك  مزال  يغت  يأ 
اهمسا ولاو  جضنلا  نم  يوأ  ةلاع  ةلحرمل  كلصوته  يد  ةوطخلا...لقتو  اضر  نم  ةباجإ 

”Emotional maturity“ لا وأ  طاعلا  جضنلا 

تاسالا بخلا  كنإ  حت  اهللصوت  امل...ةدك  ةسسرب  ةلحرم  يد 
س...ةجاح ل  مهافو  دع  نم  فقوملا  بقاب...ةخ...بعوتسم...فراع...كنحملا 

...تاس

رعت...يازو مو  هإ  معت  يررقت  كتاح  عاتب  لونك  توملا  اهيف  سمتب  لا  ةلحرملا 
...هلقتأ مزال  لا  هو...غتي  ضورفملا  لا  هإ  يددحت 

...طاعلا ءاذلا  نم  عأ  ةلحرم  وه  طاعلا  جضنلا 

؟ مهنب قرفلا  هإ  بط 

يمت ب رعت  اهباسأ ، هإ  هفتو  اهيددحتو  حص  كرعاشم  هفت  كنإ  وه  طاعلا  ءاذلا 
...سألاو بضغلا...نزحلاو  طاحإلا...ةغلاو  ەرلا 

اهيبعوتسو اهاعم  ماعتتو  يد  رعاشملا  يريدت  كلحمسب  لا  ةراهملا  وه  جضنلا  امنإ 
… يازإ ةغلاو  طاحإلاو  بضغلا  رعاشم  يريدت  كملعب...ةححص  ةقط  اهيهجوتو 

...ةفرعملاو ملعلا  وه  طاعلا  ءاذلا 

...وو ةمح  ەد  ملعلا  قيبطت  وه  طاعلا  جضنلا  امنإ 

...ةخلاو تقولا  الو...ةفدصلا ح  هل  لصونب  شم  ولا  نم  ىوتسم  وه  طاعلا  جضنلا 

شعن ناشع  ةسفنلا  ةالصلا  انيدب  لا  ةسفنلا  ةحصلا  جهنم  ع  بم  سردُب  ملع  ەد 



...تامدصلاو برلاو  ةسفنلا  ضارمألا  نع  دع  ةباجب  انتاح 

...ةنيعم مولع  ةسارد  اهباسا  أدب  ةادأ  طاعلا  جضنلا  نإ  ەانعم  ەد 

...ةاحلا عاتمتسالا  ةراهم...ةراهم  طاعلا  جضنلا 

تضرفتا لا  ةاحلا  عت  شم  ل ، ةسانم  ةاح  يراتخت  كنإ  كلهؤتب  لا  ةراهملا  وه 
...لع

...تك دويق  نم  كررحب  لا  وه  طاعلا  جضنلا 

...نخآلا ولاو...كسفنب  اذلا  ولا  كسكب 

...كسفنب كلاشم  لح  ةردقلا ع  دب 

...كحلاصل اهمادختسا  ةردقلاو ع  ةححص  ةقط  قئاقحلا  ةءارق  ةردقلاو ع 

كنإ ەانعم  الو...كرعاشم  ةدماج   ت  كنإ  ادأ  ەانعم  شم  رعاشملا  جضن  كلا  يدخ 
...اهيبكت وأ  اهيف  حتت  وأ  كرعاشم  هاجتت 

...حص ةقط  كرعاشم  يريدت  رعت  كنإ  ەانعم  انه  جضنلا 

رعاشم يأ  نع  كتاح  رخآ   صخش  يأ  شمولتام...كرعاشم  نع  ةلوئسم  ت  كنإ  ەانعم 
...اهيب يرعشب  ةبلس 

...لهاجتب...قاض شفم...م  للق  الو  حرج  اهمسا  ةجاح  شفم 

...ات دح  اهيلع  مولن  انتاح  ةشحو   ةجاح  ل  شعفنيام 

… اا ةوسق...امام  ةلماعم...هأ...بسلا  وه  يزوج...ةموكحلا...دللا 

مولأ ام  نم غ  اهيب ، سح  لا  يرعاشم  نع  يدحو  ةلوئسم  وك  يرارق  وه  رعاشملا  جضن 
...رخآ صخش  يأ  ع 

...ةلوطلا رودل  ةحضلا  رود  نم  كلوحه  لا  وه  جضنلا 

...ات دح  ةرطس  تحت  الو  دأ  شم   انأ  يدأ  يرعاشمو   فن  حت   خب  ناشع 

...ةفعض نا  وقب  دح  ةرطس  تحت  يرعاشم  بسه  شم 

...ةشحو وأ  ةللق  وأ...ةمزال  شلام  وأ 

...ةنيعم سساحأ  سسح  دح  شانسام  جضنلا إ 

...يمهأ وأ  مق  سسح  دح  شانسام 

...الع مح  وأ  مق  دح  شانسام 

...نامألا سسح  دح  شانسام 

...دعس دح  شانسام 



...هإ نم  مرحو  هب  سحأ  ررقو  ةفطاعلا  اح  طظ  دح  شانسام 

...ەازياع انأ  لا  تقولا  اهسحأ   ةجاتحم  لا  يرعاشم  ررقأ  فرعأو  ةافك  ةبك  انأ 

...دف لا  ەاجتالا  اههجوأو  

...ادهأل لصوأ  ناشع  فن  زفحأ  مو...طحأ  فن  بسأ  مإ 

...اجاتحا أو  ادهأل  لصوأ  فرعأ  ناشع 

جضنلا نم  ةلحرمل  لصو  نا  حص ي  كرعاشم  يريدت  فرع  ول...اهيفرعت  مزال  نام  ةجاح 
قرفلا ناشع  مهيف  حتت  شم  مهــيدت...لاوح  لا  صاخشألا  نام  يريدت  لخته  لا 

.بك

تاقالعلا نم  لختت  يازإ  رعته...لاوح  لا  ل  كتاقالع  ع  سكعنيه  ەد  جضنلا 
...ةحص تاقالع  بتو  ةماسلا 

...ةحصو ةجضان  ةقالع  ل  ساسألا   رجح  وه  طاعلا  جضنلا 

رعته لاو  تاقالعلا ، طاعلا   جضنلل  لوصولا  دعاوق  ةمداقلا   تالاقملا  ةعومجم 
طاع  جضن  اندنع  ي  يازإ  ملعتن  ام  لق  س  ةملسو ، ةحص  تاقالعل  اهيب  صوت 

Emotional ـ لا وأ  تاقالعلا  طاعلا   جضنلا  مدع  وه  هإ  فرعن  مزال...انتاقالع 
نم أ  وأ  ضرع  ەدنع  ك  وأ  فرطلا  نم  فرط  نوك   امل  جضنلا  مدع   :immaturity

...يد ضارعألا 

.فطاعتلا وأ  مامتهاللو  ەانالا  تفلل  سب  تقولا  لوط  طاع  عج  ەدنع  نوك  هنإ  - 1

.ةلوئسملا نم  امئاد  برهيو  اثلا ، فرطلا  عم  فطاعت  شفم  - 2

.ةمهأ يأ  هل  هسلا  لثمتب  شم  رخآلا  فرطلل  ةفطاعلا  تاجاتحالاو  رعاشملا  - 3

.هلع ةرطسلاو  رخآلا  صخشلا  يغتل  ةرمتسم  ةلواحم  - 4

.بذلا - 5

.ةمزال شولام  لا  ل  ركتفو  ددجلاو  مدقلا  بج  ةقانخ  ل  - 6

.حماس شفرعبام  - 7

.هك اهيب  فص  ةئيذ  ظافلأ  مدختسب  - 8

.هسفن فاش غ  شم  انأ  - 9

.شعمسبام - 10

.تقولا لوط  افطاع  كبي  - 11

.تقولا لوط  كنأو  كمولب  - 12

.كنم للقو  تك  هسفن  حدمب   - 13



.محتي ناشع  غب  - 14

.اثمو شطلغبام  حص  هسفن  فاش  امئاد  - 15

.ةقالعلا نو  اتلا  فرطلا  كي  هنإ  ددهيب  امئاد  - 16

.ةحضلا رود  قشاع  - 17

نم لخدت  جاتحم  ب...اهل  ط  شم  اهنم  ءزج...افطاع  جضانلا  صخشلا غ  تافص  يد 
رعت ناشع  ددش  وكت ع و  كنإ  ةجاتحمو...بعصو  قهرم  ەاعم  لماعتلا...صتخملا 

...اسفن شثأتتام 

...نا شم...ةلشملا  ەدنع  لا  وه  نإ...هنم  ةدأتم  مزال ت  لاو  مهملا 

[ هفالتخا مغر  رخآلا  لقت  وه  فنلا  ومنلا  تاجرد  عأ  ]

هط دمحم  .د 

يناتلا سانلا 
“Accepting others”

...سانلا اهيف   محت  الو  لخدت  الو  د  شلام  لا  تاجاحلا  نم 

...امهام يز  اح  لا   سانلا  لقأ  مزال 

مهيف محتأ  لواحأ  ام  نم غ  مهفالتخاو ع  مهكفت  ةقطو  مهكولس  لقتأو  مهلقتأ  مزال 
...مهغأ الو 

امو...مهتعاتب  ”True self ” ـ لا مهسفنأ  اوقي  مهنإ  احصأو  نو  باو  يزوجل  حمسأ  مزال 
انأ ام  يز  شم...مهتعبط  امهو ع  الاوح  لا  سانلا  عتمتسأ  فن إ  مرحأ  الو  شمهمرحأ 

...يدوجو ةنيعم   ةقط  اوفتي  وأ  ولماع  مهج 

شمو هل  غتم  با  كلام  : ] هل اولوقب  با  باحصأ  عمسأ  امل  عجوت  نكمم  ةجاح  أهتم أ 
ههجوأو هه  شم  إ  ەانعم  شم  ەد   – مهاعم يدوجو  بس  ەغت  مهلرو  كتعبط .] ع 

.هيع تنا  امهم  هلقتأ  مزال  س 

...هاحصأ عم  امامت  ةفلتخم  ةصخش  هل  كزوج  نإ  شكت  امل  قياضت  نكمم  ةجاح  أ 

...س تنأ  اعم  تاسو  لقت  همدو  ظفحتمو 

؟ هل

مهسفن نع  اوع  شمهيبسام...كدوجو  هلع   اوشم  عم  طخ س  مهلتمسر  تنأ  ناشع 
...جوتو يرمؤت  ام  نم...ولت غ  وأ  يدقتت  ام  نم غ 

...اننع ةفلتخم  سانلا  نإ  ةركف  لقتن  مزال 

...ةفلتخم قرط  مهءاساو  مهبح  نع  اوعب 



...اوغتيه شم  مه  انلمع  امهم  انحو 

...ەغأ فرعه  شم  لقاع ي  جضان  غلا  ناسإ  صخشلا  حبصأ  ماد  ام 

...ات نم  مهتت  دعأو  مهقالخأ  نِّسحأو  لغشلا  امز   غأ  عفنيه  شم  دأ  وه  ام 

...ع ةفلتخم  سان  عم  لماعتلا  ىدافتأ  ناشع  تبلا  ملأو  لغشلا  بسأ  عفني  الو 

دح ع  رودأو  يع  نكرأ  عفني  الو...تاقوذلاو  ةقاوسلا  بادآ  سانلا  ل  ملعأ  عفنيه  شم 
...سانلا طسو  ةقاوسلا  ىدافتأ  ناشع  بيجو  لصوي 

...مهتاكولس نم  غأ  عفني  الو  اط  هلهأو ع  وز  عَّبطأ  عفنيه  شم 

...امه ام  يز  مهلقتأ  عفنته إ  لا  ةدحولا  ةجاحلا 

...الع ات  لس  نوكه  شم  لسلا  مهثأت  س  اهتعاس  مهتافالتخا  لقتأ  تفرع  ول 

...اهتلقت صالخ  مهتافتب أل  وقاد  اوفرعه  شم 

[ دودحلا  ] نع ملتب  ەد  عملا  حضويه  ياج  لاقم  هسل...يصخش   ل  ەانعم إ  شم  ەد 
اح لا   سانلا  ل  لقتأ  لوألا  مزال  حصلا  اهنام  يدودح   طحأ  فرعأ  ناشع  س 

… يدودح طحأ  نيدعو...مهتاصخش  فالتخا 

...فن بارطضا  يأ  الو  يسجلا  الو  يتاكسلا  رملا  قبطني ع  ەد ال  ماللا 

...اننع مهخم  ءامك  فالتخال  ةجن  اهيف   مهلاعفأ  نو...رم  مهنإ  لق 

امامت ةفلتخم  ةقط  بحلاو ، ىذألاو  لتقلاو  فنعلا  أرقب  مهلوقع  عاتب   Software لا ناشع 
...اننع

صخشلل حمسه  شم  س...ضرملا  دوجو  لق...ضم  هنوك  لق...اكس  نالف  نإ  لق 
...م هق  ةجرد  تنا  امهم...الع  هضرم  سرام  وأ  يذأ  هنإ 

[ امامت ةجمهو  ةشحو  ةزغ  طسلا   اهرهوج  نخآلا   ةرطسلا ع  ةزغ  نإ  ]

نوا لئاخم 

 Overـ لا محتلا 
“Controlling others”

وأ ةح  ةقط  ةام ، وأ غ  ةام  ةقط  محتلا  ةوهش  اندنع  تام  تاتسك  انمظعم 
...ةمعان ةقط 

...أ محتبام  ل  انبحام أ  لو 

...أو هالتمال أ  تعس  ام  ل...داز  طاترالا  ام  لو 

...يراترفنو ردلا  ةرجشو  ارتايلو  توسشح  دافحأ  اننأل  عجار  نوك  ەد  نكم 



...محتلاو كالتمالا  ةلاغلا   ةفصلا  اولخو...ةثارولا  انتانيج  اولش  لا  تاولحلا  انتادج 

...رح صخش  ل  نإ  اوج  نم  مؤت  مزال  ةحجان ، ةحص  ةقالعل  سب  ول 

...هتارارقو هلاعفأ  نع  لوئسمو  رح 

… كلعف دودرو  كلاعفأو  كتارارق  ةرح   نام  ِتنأو 

...هإ خو  هإ  كلوق  ررق  لا  ەدحول  وه...رح  وه 

...يرودت الو  ەارو  ششفتم 

لا لعفلا  در  يدخ  ا  ل  ةسانم  شم  وأ  اجع  شم  ةجاح  رعت  ام  موي 
...هف حتت  كنإ  لوبقم  شم  س...ةقالعلا  نت  وأ  مت  كنإ  ةحلا  لما  كدنعو...ضري 

هاحصأو هلهأ  صخت  رومأ  كنع  خ  الو أل ، لصفتلا  كلكح...أل  الو  هترم  كلوق  رح  وه 
...كلكح الو 

...هاحصأو هلغشو  هلهأ  صخت  لا  هتارارق  ل  رح   وه 

...هح نع  اهيب  كلع  لا  ةقطلا  رح   وهو 

...تقو...ةده...ولح مال 

لل ەراهنو  راهن  هلل  اوشعو  ياه  وأ...بترمو ي  مظنم  هموو  يتور  صخش  رح ي  وه 
...ةأجافم هتارارقو 

القع ي  الو  هلاوح ، لا  سانلا  ل  روعش  ارو  نح  ي  ررق  هقح  نم  لا  س  وه 
...هلغش ةحلصمو  هتحلصمل  اهل  هتارارق 

الو هلع  او  شم  نا...هضري  الو  انر  ع  رح  وه...كلصلخ  وأ  كنوخ  هنإ  رح ح  وه 
ةلوئسم شم  كنإ  ةح ل  يد  سكعلا...ل  ملظ  شم  ەدو...هلع  ساحتته  الو...ەرمأ  ةِِّلَو 

وكت يراتخته  لا  س  ِتنأو...ةحلا  نم  ردقلا  سفن  كدنع  نام  ِتنأو...ات  دح  بونذ  نع 
...أل الو  ةحمو  ةحلاص  ةجوز 

...هلع سجتت  كقح  نم  شم  هنإ  رعت 

[١٢ تارجحلا : { ] ت
َ

اوُسَّسَج َو 
َ

: } اهيب انرمأ  انر  لا  ةهلإلا  رماوألا  بعصأ  نم 

...ناجلا با  دو ع  شطحامو  شسسجتبام  دأ  انأ  ام  يداع  رمألا  فوشب  ةدك  دع  نم 

...ةجوزلا وأ  جوزلا  نا  ول  ح...سسجت  ەارو  نم  دح  لام  شتفتلا   س 

لاو...مإ مو  ف  حارو  ەس  طخ  انلجتب  لا  لاملا  تعاتب  جمالاو  شكلألا 
...سسجت هلمعنب  لا   Tracking

رافأ اهل  تاتنموك  النب  اهاعم  غتم  اهزوج  نإ  سحت  ةدحاو  ام  لوأ  تاتسلا  تاورج  ع 
… هشفقت يازإ 



...هنع اناهن  انر  لا...سسجت  همسا  ەد 

؟؟ اح ك  كشأ   امل  هإ  لمعأ  بط 

[٢ قالطلا : { ] اجَرْخَم ُهل  ْلَعْجَ  َا  ِقَّتَي  ْنَمَو  }

...راألا ەد  

...سسجتلا شم...هللا  ىوقتب  لحتب  اندلا  ةلشم   يأ 

...ماقتنالاو بضغلاو  كشلا  لخدو  عضوملا  ك  هنإ  ةجاح غ  يأ  لمعه  شم  سسجتلا 

انر ام  لوط...ە  هتت  شحورتام...كنع  هبخمو  مارح  ء  لمعب  اتلا  فرطلا  ولو 
...ةصرف هلد  زياع  ي...ەرتاس 

يأ الو  نوخب  الو  مارح  ةجاح  لمعب  نا  امهم  اتلا  فرطلا  لاعفأ  ساحتته ع  شم  نا 
دودرو...كلاعفأ ل  ع...كنظ  ءوس  ع...هلع  كسسجت  ع  ساحتته  س...ةجاح 

...كلاعفأ

[٩٥ مم : { ] ف
َ

ادْر ِةَماَِقلا  َمْوَي  ِهِتآ  ْمُهلَو  }

...كتاح ك  او ع  شلمعتام 

...ددجو لوألا  نم  هت  رعته  شم...هتمام  شم  نا 

...ەارو ششفتام 

[١٠١ ةدئاملا : { ] ْمْؤُسَ ْمل  ت 
َدُْ ْنِإ  َءاَْشأ  ْنَع  اولأْسَ   

َ
اوُنَمآ  َنيِذلا  اَهُّيأ  اَ  }

وأ هدهــو  كنمطه...ةجاح  نسحأ  دو...ەدنع  نم  كلاهلحه  وه...هللا  ع  اهيبس 
...هنم نسحأ  لا  كضوع خ 

...ەغأ ام  دحل  ەارو  انأ  شال...جعتس  شالف 

… هلع بوتو  غتو  هدهي  انر  املو 

...غتي ناشع  كتاحضتو  هتالذو  ەءاطخأ  ل  هكفتو  هبتو  هنأت  ەارو  مت  شال  

.كقاضتب هتاكولس  ول  قوقح ح  لع  هل  ي...ەاعم  مت  ررق  ماد  ام 

ناشع صأ 
ً

اهدخاو  وه...ضع  اوغ  مهنب  اتلا  فرطلا  عم  اهتقالع  يدتبب  سان   
...ةطخلا ماأ  نم  ةدك  ةوان ع  و...اهغ 

...هإ دق  هتغو...أل  الو  هتغ  كنب  ادأ  ساقتب  شم  ةقالعلا  حاجن  ساقم 

هنإ سحهو  يد ، ةقالعلا  نم  قنختيه  ام  ل  كمادق أ  لا  صخشلا  يغتهام  ل  سكعلا 
ةغ ةتح  ەاوج  لضفه...كتاغرو  كتاغتل  باجتسا  امهم...حــــسم  شمو  قونخم 

لا همسا  ءزج...كدوجو  مدع  تاقوأ  علط   نكممو...كنم  ختسمو  تخم  هنم  ءزج...كنع 
كحب نا  امهم...تقولا  لوط  رهظ  زياع  يه  ەد  ءزجلا  ەاراف ؟ ... True self state



الو هتصخش  يد  الو  اهانمتب  نا  لا  ةاحلا  يد  شم  نإ  فشك  ماألا  نم  موي  صه  
ع ةمئاق  اهنأل...ةماس  ةقالع  اهيمسه  هلاسلا  ةقالع  نم  برهيف...هحومط  الو  ەرعاشم 

...طاعلا زابالاو  محتلا 

اندالو عم  نام  أل...جوزلا  عم  س  شم  ەد  ماللا 

اوشعو...ةرب نع  تبلا  ةفلتخم   تاصخش  مهيلخب  مهيف  انمحتو  مهيلع  انِطْغَض 
...انمامأ راودألا  لثمت  اونقتو  اوبدكو  ةجاودزا 

...غ وأ  انملع...هنزواع  امه  لا  اولمعو  انترطس  نم  اوهيب  اثملا  تقولا  و 

...ةققحلا اندالو  تاصخش  فرعنو  شعنو  عتمتس  اننإ  انسفن  مرحنب  انحو 

...ةلاثملا الو  ةعنطصملا  شم 

لواحن ام  غ  نم  مهلقتن  طقف  اننإ...انيلاوح  لا  لو  انناجو  انباحصأو  اندالوأ  ەاجت  انرود 
...مهقوذو مهءارآو  مهتاكولسو  مهلاعفأ  رطس ع 

اهقمعو...ةقالعلا ييب  فالتخا  يأ  نإ  عنتقنو...اننب  لا  فالتخالا  عتمتسو  مهبحنو  مهلقتن 
عت يأدت  انه  نم...ەيغت  ةغرلا   نود  رخآلا  لقت...طاعلا  جضنلا  ةمق  يدو...اهــقو 

...ةحجان ةحص  تاقالع  تمتسو 

...ةباجو ةجضانو  ةحم  ةناسو  ةأ  طاورب  تمتس  يأدت  انه  نم 

[ توملا نم  ءزج  قلعتلا  قلعتلا ، اهباسأ  ملألاو  ةاناعملا  ء ، يأ  قلعتت  [ال 

نلاش راش 

رملا  attachment ـ لا
“People attachment”

...قباسلا لاقملا  دع  وه  ام  يز  كزوج  قتت  ةفراع  شم  هسل  ول 

...هتاكولس حتت   واحتب  هسل  ول 

...َرَم قلعت  وأ...ددش  قلعت  هب  ةقلعتم  نا  ةبك  ةسب  ي 

...قلعتلا للد ع  محتلا 

الو...ةناهإلا الو  بلا  الو  اتلا  جاوزلا  الو  ةناخلا  شم  ةجوزلا  لاشملا  تالاح  بعصأ 
...لخلا

...رملا قلعتلا  ةلشم   بعصأ 

نامدإلا يز  قلعتلا  نأل...رملا  ددشلا  قلعتلا  نأ   يأ  ةاح  رمدت  نكمم  ةلشم  بعصأ 
...طضلا

...للم وأ  لل  نود...هلاوح  رودتو  اهتلوأو  اهتاح  زكرم  هلعجت...يوأ   صخش  قلعتت  اهنإ 



...هلصافت ل  ەاعم   ددش  كرت 

...اهنهذو اهكفتو  اهدوهجمو  اهمامتها  ل  دخاو 

...ات موك  وهو...موك  اهل  اندلا 

...اهتاح روحمو  اهتلوأ  وه 

...اهنم بلط  ام  نمو غ ح  كفت  نمو غ  هتحار  ناشع  ةجاح  يأ  ضتب 

… خألاو لوألا  وه 

...هناشع لجأتت  ةجاح  ل 

...ەغ ضوعتت  ةجاح  ل 

...اهل ةاحلا  سمش  بغت  باغ  ول 

...ةضرألا ةرلا  نارود  فق...غتا  وأ  دع  وأ  رخأتا  ول 

؟ انلاقتب لا  ةجوزلا  لاشملا  بعصأ  نم  قلعتلا  هل  بط 

فقوم يدخاتب  وأ  لاصفنالا  امإ...لحتب  لخلاو  ةناهإلاو  بلاو  ةناخلا  لاشم  نأل 
...لسلا هكولس  نع  عجايبف 

...عومو لالح  انه  قالطلاو 

[... سادم  ] نا ددشلا  رملا  قلعتلا  عم  امنإ 

رعاشم عم  ةشاع...اساسأ  ةدراو  شم  فرتو  عت  كنأ  ةركف  ِتنأو  ملظو  هــو  نوخ  وه 
...كنج لضف  س...ري  س...ةجاح  يأ  بف...كسه  هنإ  ةيهر  فوخ 

...ەرمأ تحت  اهل  كرعاشم  ع...دح  كسفن  لعت  كنإ 

...هترطسو

كلمهــو...ررق ام  تقو  قاقحتسالاو  مامتهالا  كسسح...قيار  هجازم  نوك  ام  تقو  كدعس 
...بح ام  تقو  كلهاجتو  كعجوو 

...مهــز فاتو  لافطألا  يز  قاعتب...س  وه  هتعاتب  نا...كتعاتب  شم  نا 

هليدإ...تاحالصلا ل  هليدو  ررق  لا  نا  ەد...ةدك  ررق  لا  وه  شم  نإ  ةأجافملا 
...هلاعفأ اهيف  محتي  اهل  كرعاشم 

...ةئاقلتو يداع  لماعتب  صأ 
وه...ً هلا  دخاو  شم  نوك  نكمم  هنإ  رعت 

… كسفن ةجاح ع  ل  يدخاتو...كجازم  هكولس ع  يفتب  لا  ِتنأو 

عم دعق  زياع...هاحص  عم  جراخ...لغشلا  لاشم   ەدنع...مامت  شم  ەدوم...رخأتا...دع 
...ناقهز...لوغشم...هسفن



...كلهاجتي دصاقو  شكحبام  هنإ  كلاسلا  ەانعم  ەد  ل 

...لاشم شفمو  لفلا  يز  انحإ  كلوقه...وه  ەانلأس  ولو 

...ةش ةدكن  لا  س  

هكراش ةدحاو  زياع...ةعبط  ةاح  شع  زياع  وه...ەدك  يوأ  هب  لعتت  كنم  شلطام  وه 
هف غلام  مامتها  ەاحتو  اهرعاشم  ل  هلع  قلعت  شم  هتاح  نم  ءزج  هكراش...هتاح 

...تامحتو ةلئسأو 

يز ةلماع  هملأو  هنزح  بسو  هتداعس  بس  نا  ت...ەرعاشم  ل  لع  قلع  دح  نإ  ةركف 
...قنخب...ةقرلا لاوح  فوفلملا  لحلا 

...يررحتتو رهت  ةزياع  ت 

...ەدك هب  دح  قلع  هنإ  ضفه  اسفن  يوس  دح  يأ 

لش هنإ  ضفه...برهيهف...ات  دح  رعاشم  ةلوئسم  لش  هنإ  ضفه  اسفن  يوس  دح  يأ 
...هتيلوئسم شم  ةلوئسم 

دح يد  لوئسم  شدحام...دح  دعس  لوئسم  شدحام...نامألا  دح  سسح  لوئسم  شدحام 
...هسفنب هتقث 

...ولا مدعو...طاعلا  جضنلا  مدع  تافص  نم  يد 

زابالا ةاد  يه  هب  كقلعت...شوهــختام  ناشع  هب  عف 
شقلعتتام...ً دح  حتب  ول 

كعجوو كملأ  ةلوئسم  هلمحتو  اسفن  هطغضتهو  افطاع  هلع  غضته...طاعلا 
...هب كقلعت  لغتسو...كلغتسه  امإ  ا...كنم  برهيه  امإ  ا  يد  ةلاحلا  ...كتاناعمو 

هب ددشلا  كقلعت...هلالخ  نم  كلصحه   Abuse يأل أل  وقت  لخه  شم  قلعتلا  نأل 
عجه هنإ  امامت  نماضو  نمطتم  وهو  كنوخ  نكمو  كلمهــو  كقح  قه...لع   ەأرجه 

...هلع ومتهو  ەانسم  قال 

شقلعتامو...شقلعتتام...شوهــختامو ةحص  ةقالع  هب  كتقالع  ع  فاحت  ةزياع  ول 
...هلع كرعاشم 

...باحصلا عم  نكمم...ببحلا ي  وأ...ةاحلا  ك  عم  نوكب  س  شم  ددشلا  قلعتلا 

تدع ول...كتاح  لصافت  ل  لخدت...اهنم   رقت...اهيبحت...ةقدص  يوأ  ترت 
دع تس  ول...اندلا  فقت  اهاجاتحم  تنأو  لع  شدرام  ول...يراهنت  كنم  تلعز  ول...لأتت 

… اهيمصاخت كدالم 

...شاعم علطن  وأ  هسب  امل  ضارمألاو  بائتالا  بسب  لا  ەدو  لغشلا  ددشلا  قلعتلا  و 

...اهتبي ناشع  هل  ەرمع  قمو  اهيب  نمؤم  ةركف  قلعتم  لا  وأ 

لأ ددش  محتل  اوضرعتا...يدامتعا  لافطأ  اهانعم...رم  طاترا  اندالوأ  طترن  امل  وأ 
دع مهتاح  محت   ەانعمو...ةجضان  غ...ةزوزهم  تاصخش  اوحصأو  مهتاصخش 



...مهرارقتسا لس ع  ثأتو...مهجاوز 

...نج اونكس  مزال...ةرب  شرفاسام...يد  شزوجتتام 

نم امامت  فقتب  مهتاحو...قلعتلا  سفن  انولداب  تاعاسو...اوهــو  اورفنب  دالوألا  تاعاس 
...كغ نم  اوطستي  وأ  اوجرخ  وأ  رارق  اودخا  شوفرعام...انغ 

سملا وأ   Title ـ لا...لغشلا...تبلا نكمم...لهألا  نوك  نكمم  رملا  قلعتلا 
...ةعلا...ظولا

شم...شاع شم  مهنإ  مهل  مهنب  كشملاو  اهلاقنو  اهفوشب  تك  ةنات  جذامنو  ةلثمأو 
بائتالاو تامدصلل  تقو  يأ  ضرعمو   ادج  تك  عتم  نيدقافو  ةعبط  ةاح  شاع 

...ضارمألاو

...هإ لوقب  نيدلا  بط 

نم ١٤٠٠ أ  نم  ءاشألا  ددشلا  قلعتلا  نع  ملا  هاتك  اناهن   اعتو  هناحس  انر 
طخ ثأت  رملا  قلعتلل  نإ  اعتو  هناحس  فراع  انسوفنب  ملاعو  انقلخ  لا  انر...ةنس 

: لاق ةدك  ناشع...علا  انب  دي  الو  لا  انب  دي  هللاو...ةلا  سفنلا  لسو ع 

ت
َ

َنْوَشْخ ٌةَراَجِتَو  قا 
فََْ

ْ
اَهوُمُت ٌلاَوْمأَو  تَِشَعَو 

ُ
ْم ْمُجاَوْزأَو  ناَوْخَو 

ُ
ْم ؤاَنْبأَو 

ُ
ْم ؤاَآ 

ُ
ْم َنا  ْنِإ  ق 

ُ
ْل }

ُا َِأَ  ََّح  ف 
اوُصََََّ ِهِلَِس   ِ ٍداَهِجَو  ِهِلوُسَرَو  ِا  َنِم  ْمْلِإ  َّبَحأ  ت 

َ
نْوَضْر

َ
اَه ُنِاَسَمَو  اَهَداَسك 

٢٤[ ةتلا : { ] َِقِساَفلا َمْوَقلا  يِدْهَي   
َ
ُاَو  ِەرْمأِ 

...كتب الو...كتراجتو ح  كلغش  الو...لاومأ  الو  صاخشأ  قلعتت  ع ال 

...انتويو انتراجتو  جوزو  بأو  مأ  يد...مارح  ةجاح  شاهيفام...لالح  صأ 
ً

يد  تاجاحلا  ل 

...قلعتلاو...بحلا قرف ب  س  

...معنلا عاتمتسالا  و...اندلا  قلعتلاو  ةداعسلا  نع  ثحلا  قرف ب 

: لوقب نلا  اندسو...حيار  هل  ناشع...شعجوتتام...شفعضتام...شقلعتتام  كلوقب  انر 
[. فعضلا نمؤملا  نم  بحأو إ هللا  ٌخ  يوقلا  نمؤملا  ]

شقلعتتام ي...هلاعفأو  ەرعاشم  ع  هترطسو  هتوق  هلسو  صخشلا  فعضب  قلعتلاو 
...اعتو هناحس  انر  كتكرم  خو...ماألا  نم  موي  شكتتام   ناشع 

...هلاوح رودنب  لا  نسلا  ...لوألا  انر...انلوهادإ  انر  لا  لحلا  ەد 

...ةجاح يأ  الو...دالوأ  الو...جوز  ال 

...نام ةداو  يوأ  ةولح  ةاح  عت  يردقت  ِتنأو 

ل ح...كرافأ  ع  كترطس  ىدمو...ككفت  ةقط  يد   ةاحلل  كلصويه  لا  س 
لا سانلا  ل  ەاجت  كتاجاوو  كقوقح  رعا...لقأ  الو  أ  ال...طظلا  هنام  دحاو  

… لقأ الو...ةداب  شدتام...لاوح 



...حص اهيسحا 

...كرعاشم محتي   ردق  كرافأ  دح غ  شفم  ةراف  لخ 

...ةوقلا تنم  يدو 

...لالقتسالا تنمو 

...ةحلا تنمو 

[ سانلا ل  ءاضرإ  لشفلل   ةدعاق  مهأ  ]

روثأم لوق 

طاعلا  Abuse ـ لا
“Manipulation”

...حلمو شع  انب  نا   وأ...هحنب  دح  عم  ةقالع  نن  اننإ  عجوتب  لا  تاجاحلا  نم أ 

ظوبتو لعكتت  أدت  ةأجف  نيدعو...مغانتلاو  ةحارلا  سحنو  ةلمج  ب  لوألا  ةقالعلا  
… ةدحاو ةدحاو  دعنو  ضع  نم  لشو 

سكعلا...ةملس ب شم  ةب  يد  ةقالعلا  لخاد  انيف  شدحام  نإ  نيدأتم  اننإ ب  بغلاو 
...رخآلل يد  ةقالعلا  لمنو   ضن  دادعتسا  اندنع 

...ناجلاو بارقلاو  نزوجتملاو  طترملاو  باحصلا  قبطنب ع  ەد  ماللا 

...قارفلا عجو  اهيف  س  انل  اهنم و  جخنو  ةقالعلا  نن  فرعنب  تاعاسو 

دع موي  انيفطتو  انتقاطو  انرعاشم  فتسب  ةقالع  تق  اهنإ  مغر  اهيف  لمن  رطضنب  تاعاسو 
...موي

لمن ا...ملس  لش  اهيهنن  ا...يد  انتاقالع  نع  لوئسم  اننإ...هناف  لضفن  مزال  لا  س 
.فن شذأم  مهملا...ةحص  ةقط  اهيف 

زابالا وه  طاعلا  جضنلا  تاقوعم  أ  نم  لشفت ؟ يد  تاقالعلا  خب  لا  هإ  بط 
Abuse لا وأ  ...طاعلا 

...ەرعاشمو هفطاوع  زابا  قط  نع  ام  صخش  كولس  محتت   كنإ  وه  طاعلا  زابالا 

وأ اهازواع  نا  ةجاح  لمع  ناشع  صخش  رعاشمو  ساسحإ  وأ  ةسفن  ع  طغضت  كنإ  وه 
.ەازياع شم  نا  ء  لعف  نم  هعنمت 

...همدختسب انلو  هلضرعتب  انل  طاعلا  زابالا 

[ شنبحتبام نا  ]

[ ...تلمع تنك  بحتب  ول  ]



[ ات فوشه  شم  ]

[ عت شلهاتسام  تنأ  ]

[ ات ةجاح  رعت ع  لخه  شم  ]

شانام تاجاح  لمعنو  انمال  عجانو   انفقوم  غنب  انلاقتب  امل  تك  اهغو  يد  تامللا 
...اهلمعن نياع 

… يوأ اننم  بق  دح  نم  لاقتا  ەد  ماللا  ول  اصوصخ 

.باسح هلمعنو  هنم  فاخنو  انيلع  ةطلس  هل  دح  نم  وأ...ةنبا...جوز...مأ 

: تجاح قفتن ع  انيلخ 

غ لعف  وه  بس  يأل  ەرعاشم  زابا  قط  نع  صخش  يأ  تاكولس  محتلا   نإ  وأ :
ً

...يوس

( ءاش ام  لعف  هنإ  ةحلاو  قحلا  هل  ناسإ  ل  نإ  فراع  يوسلا ب  صخشلا  )

...هلتحمسو قفاو  تنأ  اذإ  الإ  كرعاشم  محتي   فرعه  شدحام  اناث :

يردقت لا  ةدحولا  نا...لع  اوبعص  وأ...وفوخ  مهلحمس  نكمم  لا  ةدحولا  نا 
...ةللق كنإ  وسسح  مهلحمس 

...كرافأ طقف  اهردصم  كرعاشم  نأل  ەدو 

...ەاعم عافتتو  هب  حته  شم  مهمال  شتقدصام  ول 

...هب نتقتهو  يازإ  يركفت  يررقته  لا  كدحو  نا 

اهيف محتو  كرعاشم  كهتنب  دحاو  لل  وقت  يردقت  لا  كدحو  نا 
...ةافك...صالخ...س

...ات ااوج  اهعرب  لا  ةبلسلا  رعاشملل  فن  بسه  شم 

...يازو مو  هب  سحأ  ررقهو...يرعاشم  ررقه  لا  س  انأ 

كسفن يبب  لا  كسفن  نا  وكت  نا  نإ...افطاع  كبب  صخش  دوجو  نم  أوسألاو 
...كسفن عم  نبملا  بلاسأ  دختسب  لا  نا...افطاع 

...ذأت رعاشمل  لوحتتام  لق  ةركفلا  يرطس ع  ةزياع  كسفن ؟ يدعاس  ةزياع 

: لود ةطقن  مالا  فحا 

.بنأتلا - ١

.نأشلا نم  للقتلا  - ٢

.تاردقلا طاحإ  - ٣



.ددهتلا - ٤

.طلسلا - ٥

.ةقلا - ٦

.لامهإلا - ٧

.ةحضلا رود  - ٨

ةمللا يرون...يد  بلاسألا  نم  بولسأ  يأ  اعم  مدختسب  صخش  نإ   حالتام  لوأ 
هاسأ رعت  واح...ددجو  لوأ  نم  ةقالعلا  ق...كتااسح  اهيف  يدع  ةفقو  معا...ارمحلا 

؟ افطاع كبب  كتاح  يددحو م   لصافتلا  ات  طقنلا  يرقا...هعفاودو 

: بنأتلا - ١
[ ةلوئسملا نا...بسلا  نا...لع  مارح...لع  لا  شلمعتبام...ةلمهم...ةقم  تنأ  ]

محتي زياع  هنإ  ەانعم  ەد...ةقملا  رود  اماد   كرهظو  تك  كنأتب  موقب  دح  حالت  امل 
زياع...ههاجت كتاجاوو  هقوقح  ةقم   وأ  ةنذم  كنإ  كعانقإ  قط  نع  كتاكولس   

...لع ذوحتسو  كتقاط  قأ  لغتس 

...اهيلمعت ةزياع  شم  نا  ةجاح  شلمعتام...كدوهجمو  كتقاطو  كمامتها  ذوحتس ع  زياع 

...دح رحت  ةفاخ  ناشع  ةجاح  كسفن ع  شجتام 

[ مارح وهف  ءاحلا  فس  ذخؤي  ام  ]

؟؟ ةءاسإلاو رعاشملا  كاهتناو  فنلا  لالغتسالا  فس  ذخؤيب  لا  كلاامف  

...كتيلوئسم شم  ةلوئسم  شلشام 

...شكصختامو كتعاتب  شم  ةجاح  مه  شلشام 

ناشع كلغتس  دحل  شحمسام...أل  الو  كتيلوئسم  يد  كسفن  أسا  ةجاح  يأ  معتام  لق 
...وه حاتري 

لا كماهم  نم  تام  دحل  كس  شعفنيام...مرلاو  قالخألا  با  نم  ةرم  ةدك  لمع  اذإ 
...اهيلع ساحتب 

: كنأش نم  للقتلا  - ٢
هسل كنإ  انر  يدمحا...يأر  شلام  نا...باسح  كلمعأ  نم إ  لقأ  نا...شقحتسام  نا 

شم...تس شم  نا...ةافك  شم  نا...همدع  يز  كدوجو...مذ  ع 
...شمهفتبام...شفرعتبام...مأ

[ ةظفل ةءاسإ  يأ  وأ   ] ...ةبغ

وه هنم  اخت  وأ...اهزواجتو  ەدودح  يدع  شولحمسام  هعفاود  تنا  اأ  ەد  صخشلا 



...كنم فاخه  ەدص  أو ع  ةرم  ضفر  ول...هلاتاس  لا  نا  س  فعض 

يوأ ةبك  كفاش  ەاوج  نم  صأ 
ً

وه...همال  باسح  معت  وأو...ەاقدصم  وكت  وأ 
واحت وأ  هلرت  صأ 

ً
وأو...ةللق  كنإ  دصت  كزياعو  كللق  لواحبف  هلع ، يكتل  فاخو 

لع طقسب  يوس  غ  صخش  ەد...هب  ةوعد  شلامو  كقط  ما...سكعلا   هلبت 
يدش...هتوص صفا...هلصفا...امامت  كتاح  نم  هجرخت  شتفرعام  ول...ةبلسلا  ەرعاشم 

...توص نم غ  ةروص  هلخ...هعاتب  كلسلا 

: كتاردق طاحإ  - ٣
ج تنام...شوفرعام  اولواح  مهلام...رطشأ  كغ  ناو  يردقته  شمو  رعته  شم  ]

رعته شم...جنته  شم...سانلا  يز  عتام...نولا  يغته  تنأ  وه...شتفرعامو 
ةعص...شفته...مهنب فوت 

[… لع

فاخو كنم  اوغب...مهمال  شعمسامو  مهنم  رها  كِطحب ، ەد  ماللا  كلوق  لا 
...مهسفن مادق  مهــهظتو...نقمو  لشاف  مهنإ  بتف  جنتل 

يدناغ تت ] مث...كنوراح  مث...كنم  نورخس  مث...كنولهاجتي  ةادلا   ]

.[ يازإ اهتلمع  كولأسو  كنودلق  مث  : ] اندنعو

: ددهتلا - ٤
الو با  تنأل...قط  وفرعته  شمو  مه...لع  زوجته...كحضفه...قلاط  [ت 

[ كمدنه...كلغش كسه...نم  كمرحه...كه...يوسأو  لمعه...كمله  شم...كفرعأ 

كعنق ةجُح  شودنعام  فعض  صخش  وه...كفوخ  زياع  وه  ناشع...هل  ةفراع...اخت  وأ 
لعف كج ع  ناشع  كرعاشم  نم  كلُخدُب...اعلا  هتوصو  كفوخ  ارو  هفعض  يرادو...اهيب 

… فعضلا تنم...عم 

...كاهتنالا تنمو 

...لس بولسأ  كرظن غ  تفل  الو  لع  رثأ  شفرعبام 

...ةقار ةقط...ةكذ  ةقط...ةباجإ  ةقط  كلصوي  فرع  نا  نا ذ ، ول  يوق ، نا  ول 

: طلسلا - ٥
لوقت سانلا...ەد  ماللا  عتب  شم  انحإ...شحصام...شعفنيام...عنمم  ]

[ لحتسم...ضورفملا...مزال...هإ

لا محتب   امل  هتيمهأو  هتمقو  نامألا  رعشب  صخش  وه  طلسملا  صخشلا 
ول س  لوألا  هقدصته...لع   غو  كحو  مارحو  بع  يز  تارم  ده...هلاوح 

ولو...ةقطنم غو  اهيف  غلام  رومأ  هلع   رهاظ  محتلا  بارطضا  نإ  الته  زكر 



...يوأ هتمارك  اهدخاب ع  همال  شتعمسام 

.ةس ةاح  عت  ةلوئسم  س...نامألا  دح  يرعش  كنإ  ةلوئسم  شم  نا 

: ةقلا - ٦
قم سان  نم  فسأللو...لع  ةقت  اهل  ةدعقلا  الت  ةأجف  كنإ...يملا  لفحتلا ]  ] وأ

فس ا  كتاهو  ةجاح  لع  اوكسم  اوقدصبام...لغشلا  كلامز...كاحص   امإ  ا...كنم 
ةدام كلمعو  هتاوخو  هتمام  مادق  لع  ةقلا  هلالح  هلهأ  دنع  وهو  كزوج  وأ...ةقتو 

...ةخسلل

وقو فقوم  يدخ...يد  دودحلا  حت  ةلوئسم  لا  س  ِتنأو...دودح  هل  رازهلا 
...ةصامقو ةدكن  ةناهإلا ت  ةلقتم  شم  ماد  ام  كنإ  وعنق  شمهيبسام...أل 

...اهماحا اعمج  مهيلعو...نا  ةسانملا ل  كدودح  ح 

[١٢ تارجحلا : { ] ْمُهْنِم اَْخ  نوَ 
ُ

او ْنأ  ََع  ق 
َ

ٍمْو ْنِم  ق 
َ

ٌمو ْرَخْسَ   
َ
اوُنَمآ  َنيِذلا  اَهُّيأ  اَ  }

[١١ تارجحلا : { ] ألاِ
َْ

ِباَقل ت 
َ

اوُزَباَن َو 
َ

}

[١ ةزَمُهلا : { ] ٍةَزَمل ٍةَزَمُه  ِّلِل  ٌلَْو  }

...ددش ةلا  سفنلا  ەثأتو ع  بك  رمألا 

: لامهإلا - ٧
...لامهإلاو لهاجتلا  كقاع  أديف  هتنامو  كدنع  هتيمهأ  فراع  دح  امل ي 

...هتاغرل اقفو  تت  ضفت  ناشع  عاردلا  يول  بلاسأ  نم  بولسأ 

شقلعتتامو حص  كسفن  عم  ماعتا...هلاعفأ  يرثأتت  وأو  كدنع  ةددجلا  هتنام  هئجاف 
ەدوجو نإ ي  ةددجلا  هتنام  مزال  اهتعاس...شقحتسام  ول  اصوصخ...موزللا  نع  ةداز  دح 

...همدع يز 

: ةحضلا رود  - ٨
victim mentality لا وأ 

ولو...اهولح اولواحب  شمو...مهتاح  ةجاح   ل  لاشم   مهدنع  لا  سانلا  اقت  لود 
اوعتمتسب اونوكام  يز...يد  ةدعاسملا  اومواقب  امه  مهدعاس  انحإ  انلواح 

انلاهوردصب لا  ةبلسلا  رعاشملا  م  انتاحمو  اسفن  انطغض  اوعتمتسو...ىوكشلا 
...تقولا لوط 

س امه...ةام  ةقط  اهوبلطب  شم  ةجاح  اوجاتحب  امل...ةحضاو  فادهأ  يأ  شمهدنعام 
...اوكتشب

...شردقامو تج...شعفنامو  تلواح  نوكب : مهدر  مهلاهمدقن  لواحنب  لولح  يأ 



...ىوكش...مهمال لو...فعضو  نهو  اهيف  اماد  مهتوص  تاقط 

امه...مهاعم فطاعتت  انرعاشم  بس  الو...مهتيلوئسم  شلشام  ةطس  يازإ ؟ مهاعم  لماعتن 
...يداع شاعتي  فرعو...اهنم  ىدعو  يد  لاشملا  سفنب  رم  مهغ  ةافك و  راك 

مهراتخا ةدعاسملا ي  اوضفر  ولو...مهاعم  لماعتلل  لهؤم  صصختم  ةدعاسم  مهيلع  ضرعنب 
...اهينأت الو  كسفن  شمولتامو...مهتيلوئسمو 

...ةحضلا رود  نامدإ  اندنع  لا  انحإ  نوكن  امل...ةبلا  ةلشملا...صلاخ  ةلشملا  يد  شم 

...حأ ةاحل  يد  ةاحلا  نم  علطت  رافأ  يأ  مواقو  تش  اماد  لا  انأ  ول 

… اح ةولح   ةجاح  يأ  ةفاش  شمو  تش  اماد  لا  انأ  نوك  امل 

شم...ىوكش ةغص  الط  بلطا  امادو  ىوكشلا  فادهأ غ  يأ  شدنعام  لا  انأ  نوأ  امل 
...ةام ةقط 

شنجرختبام تنأ  لوقأ...الفلا  ناملا  حورأ  وأ  جخا  ةزياع  انأ  يزوجل  لوقا  ام  لد  ع  ]
[ بياس لوطلعو  اب  شمتهتبامو 

...ةنحو ةئك  تقولا  لوط  الخم  رافأ  يدنع  لا  انأ  نوك  امل  ةبلا  ةلشملا 

...غتأ الو  غأ  لواح  شمو  نزحلاو  لاشملل  تملسسا  لا  انأ  نوك  امل 

دح  ةنسمو  حلاص  دح   ةنسمو  طسي  دح   ةنسم  لا  انأ  نوك  امل 
...شلعم ات  كملظه  شم  وقو  فسأتي 

...طستأ ةفراع  الو...حفأ  ةفراع  شم  لا  انأ  نوك  امل 

كسفنب كلاشم  حت  كنإ  اح 
ً

قولد  رارق  شتدخامو  هلملسسه  ول...ضرم  ىوكشلا 
س...ةعو نتاو  ةرم  لغته  ول  ح...كتارارق  ةجنو  كرعاشم  ةلوئسم  محتتو 

...رارق ةحاص  كنو...ةشاع  كنإ  حت...عت 

...ةلوطلا رود  عت  نكمم  ِتنأو...ةحضلا  رود  عت  وأ 

اهل  اهحأ  فرعه  شم...ةفطاعلاو  ةسفنلا  تااهتنالاو  تاءاسإلا  نم  ةتك  ىرخأ  عاونأ   
وأ همال  قط  نع  عم  روعش  اوج  عرب  دح...نومضملا...ةقطلا  انفرع  انحإ  س...لاقم 

...كتاكولس محتي   ناشع  لع  اهضرفب  لا  ەرافأ 

نا امهم...دح  نم  زاباو  ثأت  نم غ  يراتخت  كقح  نم...نوسم  شم  نوخم...رارحأ  انحو 
...كنم بق 

ول ح...دح  يأ  عم  اهيمدختس  كقح  نم  شم  يد  بلاسألل  كاردو  كعو  دع  اتلاو 
كنإ و...اوقوفتو  اوحجني  ناشع  مهــفحت  كنإ  بك ب  قرف  ...كنم  لوئسم  لا  كدالوأ 

...اسفن مهيذأتو  مهيف  حتتو  لستو  مهيمرحتو  مهيددهت 

...كولسلا محتلل   رعاشملا  اوبطاخب  نتالا  زابالاو  فحتلا 



ةبلس ةقط  رخآلاو...ةباجإ  ةقط  لوألا 

.نا كرو  بملا  ةحلصمل  رخآلاو...نا  كتحلصمل  لوألا 

[ كتمق نم  للق  ام  ل  نع  دعتت  نأ  سفنلا   ةزع  ]

دومحم طصم  .د 

دوسأ فقاو  دودحلا  ع 
“Boundaries”

...ةغلا مهرافأ  مهتاصخش ، طامنأ  تاقورف  اح  لا   سانلا  ل  تلقت  انأ  بط 

شمحتام...ةصخشلا مهتحاسم  تمحا...تقولا  لوط  ەزياع  تنأ  لاو  كتحارب  لوق  تق 
...تلقتو تتحاو...مهتعاتب   True self state لا تمحاو...مهيف 

كتحارب ضتو  كسفن  غضت ع  أدو  تخت  تأد  نا  كتصخش  نإ  حتام  لق  
...غلا كولس  قتت  ناشع  ةسفنلا 

...كتاغرو كتحار  تو ع  كسفن  مهتام  لق 

...ةذؤم غو  ةنزاوتمو  عف 
ً

ةحص  تاقالعل  صوت  ناشعو 

[ ةسفنلا كدودح  فاح ع  ]

كسفنل دودح  سرا...كنع  بصغ  ةجاح  شلمعتام  اهانعم  لود ، مويلا  اهعمسب  تك  ةمل 
...اهيلع فاحو  ةحضاو  اهيلخو 

...فن طغض  نم غ  عت  رعت  ناشع  ةسفنلا  ةحصلا  ئدام  يد 

ول نإ  ةسفنلا  دودحلا  ةظفاحملا ع  ئدام  نمض  نمو  ةسفنلا  ةحصلا  نع  باتك  أرق  ةرم  انأو 
...كنم بق  نا  امهم...شحتفتام  كقح  نم  دعوم  نم غ  ةأجف  كلاج  دح 

...اهيف غلام  اهتسحو  ادج  ةركفلا  تركنسا 

!! بالا شولحتفام  روزي  دح   عفني  وه  يد ؟ قالخألا  هإ 

… ەد لمجلا  ثدحلا  تركتفا  نيدعو 

.[ فنيلف هل ، نذؤي  ملف  اثالث ، مدحأ  نذأتسا  اذإ  ]

...ملسو هيلع هللا ىلص لوسر هللا  قدص 

...مثآ نلا ي  مال  عط  مل  اذو...م  هنإ  رئازلل  ام  رمأ  فنيلف ] ]

.فني طقف...صمقتي  الو  لعزي  الو  بتاع  هنإ  هل  قح  ع ال 

...لمجلا انيد  ملاعت  قالخألاو   رلا  تنم 



دح بلط  يأ  أل...بسانم  شم  تقو  كلع   طخب  لا  ع  س  قبطنب  شم  ەد  ماللا 
...باسأ ءادإ  نودو...أل  هلع  لوقت  كقح  نم  كنم  هلط 

؟ هل

[ لطا وهف  ءاحلا  فس  ذخؤي  ام  : ] ناشع

...ردقه شم  لوقت أل  ات  شفسكتتام 

...أل ملولوق  شوردقامو  موبحب  لا  سانلا  شولقتتام...تقولا ع  سفن  و 

...أل لوق  فسكتب  دح  نم  ةلقت  ةجاح  شوبلطتام 

...اهدخآ نكمم  يوأ  ةولح  يد  الو هللا  ةموزع  الو  ةلصوت  دح   شوسدتام 

[ مارح وهف  ءاحلا  فس  ذخأ  ام  : ] ناشع

...كسفن قتت  سانلا  قتت  فرعام  يز  مزال 

...كدودح نام  حت...سانلا  دودح  حتبام  يز  مزال 

وأ كرعاشم  وأ...ف   محتي  هنإ  نم  دح  يأ  نمت  ي...سانلا  شمحتبام   ماد  امو 
...كتاحو كرافأ 

… ةرح نام  انأ...رح  دحاو  ل  ام  يز 

...تق ول  ةرح 

ع ظفاحأ  ناشعو...هلمع  لا  ةعنتقم  شم  سانلا  ل  ول  ح  ةرح...طلغ  تخا  ول  ةرح 
...فن عم  ةحو  ةحضاو  دودح  عضأ  مزال  يد  ح 

...يصخش طمنو  فنب  ملع  نع  مزال ت  ةحضاو  يدودح ت  ناشعو 

...اهتاجاتحا فرعاو  اهمهفأ...سك  لوألا  فن  فرعأ  مزال 

...ةققد...ةمظنم...ةلخادتملاو ةثلا  تاقالعلا  شحامو  ةداز  ةظفحتم  انأ  له 

؟؟ ةاترلاو تورلا  ەركو...تجافملاو  ةفعلاو  تاغتلا  لقتو  ةحتفنم  انأ  الو 

...هإ الوأ  ددحأ  فرعأ  مزال  ةحضاو  يدودح ت  ناشع 

؟؟ احصأو أو ، يب ،

؟؟ ااوهو ساردو  غش  الو 

...اهنم جختو  اهــرادت  وأ  اهنم  سكتت  وأ...اهيددحت  لا  س  نا  كتالوأ 

خبطملا حتب...تبلا  يدعقت   ةزياع...طلغ  ةجاح  شفمو  حص  ةجاح  شفم 
...موي ل  لغشلا  ورت  يرد  صت  شبحتبام...جورخلا  شبحتبام...تالحلاو 

...حص نا 



دح يجتب...تبلا  لغش  شبحتبام...ەاروتكدو  تسجامو  تاسروك  ةزياع...غتش  ةزياع 
...حص نا...كدعاس 

...سال يرف  نيالنوأ  لغش  ةزياع...عــــراشم  معت  ةزياع...صاخ  لغش  ةزياع 

...حص نا 

… ةزياع نام  يز  كتاح  سرا 

...كتاحل ورانس  نسحأ  سرا 

...اهلصافت ل  ةقالع  ل...ةجاح  ل  سرا 

كفادهأ بسحو...كتادقتعم  بسحو...كتالوأ  بسح 

...كتوق ل  اهيمحا  نيدعو...ءاذ...وب  كدودح  سرا 

...اهقخ هنإ  دحل  مس  وأ  اهيقخت  وأ 

...اهقخ شولحمسام  كنم  صخشلا  برق  ةجرد  تنا  امهمو  فورظلا  تنا  امهم 

اهيسدقتو كمقو  كتادقتعم  حت  كنإ  ةسفنلا  ةحصلا  طو  نم  اسأ  ط  كلا  يدخ 
...مداقلا لاقملا  هحه أ  ەدو...يد  تادقتعملا  بسح  اهيعوطتو ع  كتاكولس  فوتو 

...ةحارو خاد  مالس  عته...ةحاترم   عته  كمقو  كتادقتعمل  اقط  تب  نا  ول 

دض وأ...كتادقتعم  لهاجتت  ةقط  ماعتت  كنإ  كجب  صخش  وأ  فرظ  يأ  ول   امنإ 
...ملأب...كِّوشب ء  نإ   اماد  يرعشه...ةحاترم  تهام  كرمع...كمق 

...رارمتسا خادلا  مالسلاو  ةسفنلا  ةحارلا  ةقطنم  جراخ  تو 

...انتادقتعمل ةامحلا  لثمتب  يد  دودحلا 

...كدودح اهيمحاو  يد  كتادقتعمل  اقفو  اماد  تا 

...حص نا  ي...تبلا  فراصم  اهجوز   دعاس  ةجوزلا  يداع  نإ  ةفاش  نا  ول  ع 

...حص نا  ي...كمادق  زهتت  نكمم  هتروص  نو  زوج  هنإ ال  ةفاش  ولو 

ح...حص نا  ي...لاشم  ردصم  ةصخشلا  ةاحلا  ناجلا   لخادت  نإ  ةفاش  ول 
...اهكهتي دحل  شحمسامو  كدودح 

كدودح ح...كمق  عم  قفتي  الو  قئال  فت غ  هفوشب...ةصع  كمل  دح  شبحتبام 
...صخش يأ  نم  ەد  فتلا  فراو 

… كريدم...كزوج

يدهتام دحل  هلجأن  وأ  راوحلا  نأ  ةرطضم  ةفسآ  وق  ةتلاتلاو  نتاو  ةرم  قوذو  بدأ  ههبن 
...ءودهب ات  شقانن  عجرنو 

...نا كنم  مزال ي  رارقلاو  فتلا  ماحا ] مل   ] شوللوقتام كتوص ] و   ] شوللوقتام



...هلمع لا  ات  دح  شم...فنب  هب  موقأ  فت  اهانعم  ةححصلا  دودحلا 

عف
ً... ىدهي  ام  دحل  رواحتلا  قو 

دودح ح...كمقو  كئدام  دض...لع  اورخأتب...دعاوملا  مالالا   مدع  شبحتبام 
...كدودح اومح  مهــجاو  اهيمحاو  كسفنل 

هتحارب هبس...كداعم  تو   محت  مزال  شلوقتام...ەداعم  دح    شلاحتتام ع 
...كدودح تنأو ح  يام  تقو  ي 

ةفسأتم ةدك  دع...صنو  نتا  دحل  كانسه...نتا  ةعاسلا  انداعم   ] ...ةقالو قوذو  بدأ  ل 
[ فورظ ىدنع  ناشع  مأ  رطضه 

لمعه انأ   ] اهانعم دودحلا...اهــقُتب  لا  ِتنأو...اهــررقتب  لا  نا...اهيلعفتب  لا  نا  دودحلا 
[ يدعاوقل وأ  قل  كاهتنا  ةلاح  اذك  

ع فاح  ةتلاتلاو  نتاو  ةرم  بن...ةقئال  غ  ةقط  كملب  لع  قيب  دح 
...نا كلعف...كمق 

نا امهم...شحتفتام  ةتاتلاو...بدأو  قوذ  نتاو  ةرم  بن...ةأجافملا  تارالا  شبحتبام 
...م

...مارح الو  بع  شم  شفاختام 

( عجراف الو  كل  نذأ  نإف  ثالث  ناذئسالا  )

...ةصخشلا تاحاسملاو  ةصوصخلا  ماحا  انملعب  انيد 

لا ع  بنذلاو  مثإلا  ي  شعجرام  ولو  اولخدتام  لق  اوطخ  انل  لوقب...ةنس  نم ١٤٠٠ 
...ها حتف  شضرام  لا  شم...تارم ع   ٣ لا قوف  طخ 

لخدتو حتفتو  قش  حاتفم  اهاعم  امح   ] رركتب ىوكش  اهل أ  تاتسلا  تاورج  هسل  انحو 
[ هإ لمعأ  ناذئسا  نم غ 

ەونسا نلا  اندس  اولتق  حار  اونا  امل  شق  رافك  ەد  ارذع  أل...ةلهاجلا  شاع   انحإ 
… ةمرح هل  نا  تبلا  ةلهاجلا  ح...هتب   اولخد  شحصام  ناشع  جخ  امل  ةرب 

نم مهالخ  لا  ەد  نكمو...ةلهاجلا  برعلا ح   قالخأ  تنا  يد...مهمق  اومحب  اوناو 
...برعلا لئاق  ىوقأ 

...حجان دح  يأ  خب  لا  ەدو 

...خاد فن  مالسو  ةسفن  ةحار  يواسب...اهماحاو...ةحضاو  ئدامو  مق 

...عادإ اتلاو 

التهو لوألا  عتته   اعط  ەأ  شقلقتامو  شفاختام...كتوق  ل  كدودح  ع  فاد 
وأ اهقاخا  درجمل  يد  دودحلا  اوقخ  نياع  اوقيهو  لاوح  لا  سانلا  ل  نم  ةمواقم 



...وتخ ناشع 

شم...كدودح كتالوأ  خ  نا  س...اهومح  اورطضهو...ةف  كفقاوم  ع  بثا 
...كدودح كهتنب  لا  سانلا  ةظفاحملا ع 

...مالسو ءوده  عته...نيدع   اته  س  لوألا  عتته...كدودح   كتالوأ 

...ةحم...ةحص...ةقار تاقالع  تمتسهو 

[ بهذلا تاجرد  غئاصلا  فرع  ام  مقلا ، فرع  يذلا  وه  ةمقلا  اذ  صخشلا  نإ  ]

مكحلا قيفوت 

ضع سكع 
Cognitive dissonance

ملاع تب  لخد...فحم  لتاق  رود  ماق  ةمالس ] اه   ] عاتب حافسلا ]  ] همسا ملف  نم  دهشم   
جئاتن...ةمهم تامولعم  هلع  لا  ملفوركملا  هنم  دخا  ناشع  هنباو  هتارمو  وه  ەددهو  يم 

...اهبس روطتتو  دفتسه  اندل  ثاحأ 

: هل لاق  يوافلحلا ) لن   ) ملاعلا در  ملفوركملا  شنتدام  ول  كنبا  لتقه  هل  لوقب  ةمالس ] اه  ]
شم يهو  طغضلا  تحت  وهو  ملفوركملا  هلد  هعنق  لواحب  لتاقلا  ةدك ] ەرمع  [ي 

...هتارمو هنبا  يدفهو  ناطلغ 

وه لا  فنل ] احا  م  دخات  ردقته  شم  س  زياع  ول  اح  دخ م  : ] هلاق ملاعلا  س 
… لهسأ لتقاف...ات  ةارملا  صأ   الو  شعأ  فرعه  شم 

...توملا هئدامو ح  هتادقتعم  نع  عفادب  دح  مادق  انحإ 

: لاقو نلا ملسو هيلع هللا ىلص  مع  بلاط  وبأ  ةافو  دع  ماألا  نم  موي  هج   بهل  وبأ  امل  لصح  لا  طضلا  ەد 
[ دمحم نع  مدأ  اوفك  ]

...هلضرعتي دح  يأ  براحه  هنو...هتيامح  نلا    اندس  هنإ  ەانعم 

[ حر لصأ  اآ ل  نيد  كرتأ  ال  : ] مهل لاق  وه  س...ملسأ  ەوركتفا  شق 

...سفنلا طضو  اعفنا  تاثو  ةوق 

دض ول  ح  هتادقتعمو  همق  محب  س...مالسإلا  لخد  زواع  شم  وأ  مالسإلا  ەركب  وه 
...ەرعاشم

...كتادقتعمو كمق  عبت  مزال  فنلا  مالسلل  لصوت  زياع  ول  :... لوقتب ةدعاقلا 

[[Follow your values

.مهساسأ كولس ع  قفوتو  كتادقتعمو  كمق  محت  مزال 

...ەدقتعم سكع  درفلا ي  كولس  امل  أدب  ةكولسلا  تافارحنالاو  ةسفنلا  تاعالا 



مدخ ناشع  اهدقتعم  عطت  أدتف...هس  اهلغش  خته  س...ضرف  باجحلا  نإ  ةفراع  ت 
...ضرف شم  هنإ  لوقتف  اهكولس 

...ص لأ  لاب  هنب  رلا  ضوعب  هنإ  هسفنل  ري  س...ادج  ةم  رياجسلا  نإ  فراع  ي 

ناشع دقتعملا  اوعوط  اورطضبف...ةيهر  ةسفن  تاعا  اولخده   ةدك  شولمعام  ول  امه 
...مهكولس ةحص  اودأ 

ادقتعم ساسأ  اكولس ع  قفوأ  فنلا إ  مالسلاو  ةسفنلا  ةحصلل  لصوأ  ناشع  حصلا 
...سكعلا شم 

...مالس حتو   عت  رعت  ناشع  كتادقتعم  حا 

﴾ ْمِيْحُ اَمِل  ْماَعَد  ذِإ 
َ

ا ِلوُسَّرلِلَو   ِِ اوُبيِجَتْسا  اوُنَمآ  َنيِذلا  اَهُّيأ  اَ  : ﴿ لاق اعتو  هناحس  انر 
[٢٤ لافنألا : ]

شم انيف  تعرزتاو  اهيلع  انتا  لا  انناوقو  انتادقتعمو  انمق  شانمحام  ول  اننإ  فراع  انر 
… ةملس ةاح  احنه 

...ةاحلا وه  مقلا  ماحا 

ناشع...عم اهيل  ةاحلا ي  ناشع...اهناشعو  اهيب  شع  همق  هل  دحاو ي  ل  نإ  يوأ  مهم 
...مقلاو تادقتعملا  دوجو  ةمهأ  يد...ةاحلل  ةمهأو  بس  ي  

...ةققحلا تاذلل  لصنو  انسفن  مهفن  فرعن  ناشع 

...مالس شعن   فرعن  ناشع 

...انتعاتب  passion لا الن  فرعن  ناشع 

...ةسك يوأ  تك  تاجاح  ناشع 

دض ةعانم  انيدتب  لا  تادقتعملاو   مقلا...ةسفن  ضارمأ  شانلجام  ناشع  مهألا  س 
...ةسفنلا تاعالاو  راهنالا  نم  انيلع  ظفاحتب  لا  و...ةسفنلا  ضارمألا 

عالا ىدافتن  ناشع...هتادقتعمو  همق  ادج   بك  للخ  ەدنع  هتاح  نو  رحتنب  لا 
مزال...انكولس عم  مجستو  قفاوتت  انتادقتعمو  انرافأ  مزال  ةتباث ، ضرأ  ع  فقنو  ەد  فنلا 

...مقلا عم  تاكولسلا  قفاوت  ةمهأ  كردن 

[ دَحأ ٌدَحأ   ] اولوقب غ شم  اوبذعتا  امهم  اونا  لئاوألا  ملسملا  هل  مهفن  انيلخ  لا  نكم  ەدو 
اوفرع ناشع...صالخو  اورفغتساو  مهــلق  نامإلا   شومتام  هل  فن  لأس  تنك  تك 

...اوشع

...ەغ نم  شعأ  فرعه  شم  [ ... فنل ال احا  س  اح  دخ  ]

...يركفلا رفانتلا  وأ  “ Cognitive dissonance“ اهمسا سفنلا  ملع  ةجاح    

قفوي فراع  شم  صخشلا  ي  امل  لصحتب  يركفلاو  فنلا  عالاو  داهجإلا  نم  ةلاح  يد 



ع هتجأ  فروظ  يأ  تجو...مارح  ةقلا  نإ  ع  رتا  لا  ع...هتادقتعم  عم  هتاكولس 
هكولس ع  رطس  ام  دحل  مضلا  بنأت  نم  ةلاح  شعه   بطلا  صخشلا...ةقلا 

...ةق لطو 

شعه س...هقح  نمو  هسولف  صأ 
ً

ەد  نإ  هسفن  عنقو  هكولس  ري  لواحه  بط  شم  لاو 
...فنلا عالا  نم  ةلاح   

كشو  به  لا  وه  ةسفنلا  تاارطضالل  ةضرع  يه  لاو  صلاخ  بط  شم  لاو 
...مارح شم  صأ 

ً
ةقلا  لوقو  هسفن  دقتعملا 

… شختبام نوبانسلا  وأ...ةدفم  تاردخملا  وأ 

...تك ەد  نمو...انتقالع  ظفاحأ ع  ناشع  اهنوخ  وأ 

دقتعملا كش   أديه...هلاعفأ  ع  رطسو  هتادقتعم  مح  فراع  شم  دح  يأ 
ت امل  فنلا  مالسلا  ةمق...ساوسولاو  بائتالاو  قلقلا  بسب  يركفلا  رفانتلا...هسفن 

...انتادقتعم عم  ةمجسمو  ةقفاوتم  انلاعفأو  انتاكولس 

...ةاحلا عاتمتسالا  ع  فنلا  مالسلا 

[ انحنم تنك  اذإ  الإ  كرهظ  بوكر  دحأ  عيطتس  [ال 

جنيك رثول  نترام 

 Toxic لا تاقالعلا 
“Toxic relationships”

...اح لا   سانلا  ل  تلقت 

...دح شقلعتام 

...هتلتما الو  دح  شمحتام  

...يدودح تمسر...يرعاشم  محتي   وأ  افطاع  بي  دحل  شحمسام 

هسل...اهشع لا  مالسلاو  ءودهلا  ةقطنم  ةرب  وجرخب  سان  هسل   ةذؤم ، سان  هسل   س 
...اف مس  اوخب  اح  اهدوجو   درجم  سان   

لا امه  لود  سانلا  نإ  النه  انتاح  لا   ةعصلا  تاقالعلاو  ةذؤملا  سانلا  فرعن  انلواح  ول 
اوطغض نرداق  هسل  ءزج  لمالا ،  رطس  تحت  شاقبام  يرعاشم  مهدوجو   

اكولسو تغتا ، قط  نإ  سح...انأ  شم  ب  مهدوجو  لا   سانلا  لود...هلع 
ءوده ظفاحأ ع  الو ح  ةسفنلا  يدودح  ظفاحأ ع  فرع  شم  لا  سانلا  لود  تفلتخا ،

...يرعاشمو يرافأ  اوقخو  وقخب...مهاعم  يرعاشم 

دح نكمم  شم...هل  تحمس  انأ  اذإ  الإ  يرعاشم  يذؤي   دح  نكمم  شم  نإ  لوقتب : ةدعاقلا 
انأ اذإ  الإ  يدودح  قخ  دح  نكمم  شم...هل  تحمس  انأ  اذإ  الإ  اهاضفار  انأ  ةجاح  عنق 



...هل تحمس 

انمومه مهيلع  قلعنو  انتاح  ةذؤملا   صاخشألا  دوجوب  حمسب  لا  انحإ  ع 
… يد سانلا  ەاجت  انسفن  عم  ةنات  ةفقو  فقن  جاتحم...انلاشمو 

هلحمس هسل  هل  ەد  ولا  دع  هل  يذؤي ؟ هل  تحمس  تاذلا  ەد  هل  هل ؟ فن  لأسأو 
( طاعلا  Abuse لا لاقم  ات  يأرقإ  جرا  ( ؟ يدودحو يرعاشم  كهتي 

بط...نكمم فوخ  ەد  الو  قلعت ؟ هسل   هل  هجاوأ ؟ ةفراع  شم  هل  لوقأ أل ؟ ةفراع  شم  هل 
...تافم ل  هلدف  ەاعم  ةفعض  لا ب  انأ  الو  يذؤي  هنإ  لعفلا  دصاق  ەد  صخشلا  له 

هاغو ەدوجو  كتافتو   كسفن  قار  ضفا...اهللصوت  ام  دحل  ةاجإلا  يرود ع  ضفا 
...أ كسفن  كمهفت  ةددج  تامولعم  رعت  ام  دحل 

...اهطلغو اهفعض  اهيمحاو ح   اهيلقت  سكعلا  اهيخت ، وأ  كسفن  ولت  وأ  س 

اهتعاس رعته  اهيلقتو  كنع  را...كسفن  نع  اضرلا  هعنم  لضفألل  كصخش  يغت   يأ 
...اهــغت س 

نا هنم ، كق  ةجرد  حتت   ةرداق  هسل  نا  كتاح  يذؤم   صخش  يأ...ةراف  لخو 
...كنم هق  ةجرد  نا  امهم...مإ  دحلو  هإ  دق  تقو  ەاعم  قته  يررقت  كنإ  ةرح  هسل 

شم يز  نيدوجوم...رفص  انيلع  مهثأت  ةجردو  تبلا  سفن  اناعم   شاع  سان   
ةملس ولا  تاجرد  تراو   تك  يأرقا  همجح ، نم  أ  مجح  دحل  شدتام...نيدوجوم 

...لاوح لا  ل  عمو  كسفن  عم  حص  ماعتت  يردقت  اهيب  لا  ةلحرملل  صوت  ام  دحل  ةملس 

ةملس ةحص  ةقالع  اهيلع  فاحتو  لاوح  لا  سانلا  كتاقالع  ل  حتت   رعتام  دحل 
ناشع...كسفنب اهدودح  سب  لا  نا  ةقالع...طاعلا  زابالاو  قلعتلاو  محتلا  نم  ةلاخ 

… طوبظملا اهنام  اهيطحتو   كتاح  اهيب   تمتس  رعت 
☆  ☆  ☆

 

 



سماخلا لصفلا 
[ طاعلا جضنلاو  ةداعسلل  يوق  ؤم  وه  ةصخشلا  تاقالعلا  حاجن  ]

كرت ىدن 

تاقالعلا راأ 
“Personality analysis”

ةألا طاورلاو  تاقالعلا  حاجن  ىدم...ةاحلا  انتداعسو   انحاجن  مقنب  اماد  انحإ 
...ةعامتجالاو

...ةاحلا انلشف   وأ  انحاجن  ؤم ع  انيلاوح   لا  سانلا  انتقالع 

نوكهو...ةحجان ةاح  شعهو...ةس  مهتقالع  علطه...ءاسأ  مأو  بأ  عم  رتا  ول  لفطلا 
...هتاح حاترمو   دعس 

لاو اهسفنب  اهتقالعو...محج  ته  اهتاح...اسفن  برطضم  جوز  اهظح   عقو  ول  ةجوزلا 
...ابلس رثأتته  اهيلاوح 

...اسفن ةهَّوشم  لافطأ  جتنب...هلاع  قرفب ب  لا  بألا 

...هنسردم نم  عيجشو  معد  دخ  لا  لفطلا  يز  شم...هاحصأ  نم  رمنتلل  ضرعتا  لا  لفطلا 

...انتاح ادج   رثؤمو  يوق  رود  مهيل  انتاح  ةرياد  ةدوجوم   لا  سانلاو  تاقالعلا 

لوط انحإف...م  نع  دعنو  م  نم  برقن  راتخنو  ررقن  انيلخب  لا  ولا  اندنع  ول  ح 
...انتاح سانلل   جاتحم  تقولا 

...انيمهأو...اندوجوب انسسحت...انفوش  سان 

...انب سحتو  انعمس  بولق  جاتحم 

… انيدب دخات  انمعدت 

...اوبطط امهو...ضَفْضَفِن 

...اوسمح ن 
ُ

امهو...طَح

...ةاحلا انعاتمتسال  اسأ  بسو...مهم  انتاح  لا   سانلا 

...انتعاتب  Mental health ـ لل يوق  ؤم  ةاحلا  عاتمتسالاو 

تداز ام  ل...ةاحلا  اتمتسا  داز  ام  ل...ةحجان  اقالع  تنا  ام  ل...ةدك  رخآلا  نم  ع 
...ةسفنلا عانمو  حص 

اماد يهو...موقه  تعقو  اذو...عقه  شم...مهيف  قثو  اب  اونمؤيو  وبحب  نج  سان  ول  



ام ل...ةذؤمو  ةلشاف  اقالع  تنا  ام  ل...سكعلاو  ةاحلل  عفادو...فدهو  زفاح  ىدنع 
...ةساو...ةئك اح  تنا 

...ةجوزلا تاقالعلا  صخألاو...ةداعلا   تاقالعلا  ماع   لش  ەد  ماللا 

...ةولح اهل  مهتاح  الته...ةدعس  ةجوزلا  مهتاح  نزوجتم  نتا  يأ  هضرب  رخآلا  نم 

اودع امهم  مهتاح  اوعتمتس   شوفرعبام...ضع  عم  مهتقالع  اوناعب   نزوجتم  نتا  يأو 
...مهيف دحاو  لل  ةصاخ  ةاح  اوماقأو  ضع  نع 

امس عباس  كعلطت  نكمم...ةسدقم  ةقالع...ضرألا  ع  انل  اهقلخ  انر  ةعتم  أ  جاوزلا 
...محج كتاح  بلقتو  ضرأ  عباس  كلت  نكممو...ةنجلا  كشعتو  

يازو...اهلحن يازو...اراشنا  ةجوزلا  لاشملا  أ  نع  ملتنه  مداقلا  لصفلا  ةدك   ناشع 
.انب لا  تافالتخالا  اندنع و  ي 

...عون ةجوزلا  لاشملا 

...راخ عنو  خاد  عن 

...ةسفن وأ  ةصخش  هلشم  ەدنع  جوزلا  نم  فرط  نوكب   خادلا  عنلا 

نم شجرختام  ەاعم  اهتاقانخ  لو...اهجوزب  ددش  قلعت  اهدنع  ةجوزلا  نوكت  ثم 
امل...ً

كلا شدخام  ترجه  تس...يغ  دح  شملتام...يغ  نم  شحورتام...يغ 
...شنعلدتبام...شنبحتبام...م

… ةقالعلا فارطأ  نم  فرط  نم  ةعان  ةتاذ ]  ] ةلشم اهمسا  يد  انه 

نام لصفتلا  اهنع  ملتنهو...اكولس  نم  نسحأو  فن  نم  روطأ  اذلا و  ولا  اهلحو 
...ةش

مدختسو...كاش وأ...ةمحتم  ةصخش  جوزلا  نوك  امل  ةلخادلا  لاشملا  نم  نام  عن 
...كشلا اهيب  ريو  محتلا  ةغلا  

ەد له  مهفت  ردقت  ناشع...صصختم  عتس...ةلاحلا  و  اهدنع  ي  ةجوزلا  مزال  انه 
فرعنه ةمح  اهاعم  انلماعتا  ول  ةهَّوشم  رافأ  الو  ةضرم ؟ ةلاحو  ةصخش  بارطضا 

؟ اهاطختن

...كدالوأ وأ  نا  ذأو  روطتت  نكمم  ةضرم  ةلاح  ول  ردق هللا  هنأل ال  ادج  مهم  صخشلا  انه 

...اهيف د  انيل  وز  الو  انأ  ال...عمتجملا  نم  ةرب  نم  ةاج  لا  ةجراخلا    لاشملا 

ثم
ً... لهألا  محت  يز 

...ةعصلا ةداملا  فورظلا 

...ملسلا ططختلاو  ولا  اهيلع  بلغتن  ردقنب  يدو 

باسأ وو  انتاردقو ، انسفنأ  و  اندنع و ، مزال ي  اهلحن  فرعن  ناشع  ةماع  ةلشم  يأ 



...اهراأو ةلشملا 

انكفت ةجهنم  غن  انفرعام  دعو...ەد  باتلا  لا   ولا  لحارم  انيدعام  دع  قولدو 
...ةتك تاهوباتو  دويق  انكو  جضنأ  ةقطل 

نمو غ ةعمتجم  دويق  يأ  نم...اندنع غ  لا  ولا  حص  ةتاذلا  انلاشم  لحن  ردقن  انحإ 
...ةمقعلا كفتلا  تاجهنم 

...اهلح قرطو  انعمتجم  ةنم   ةجوز  تالشم  نع أ ٨  اوس  حنه 

روتاتكدلا جوزلا  - ١

كاشلا   جوزلا  - ٢

ةلوئسملا مدع  نالسلا  جوزلا  - ٣

تاقالعلا ددعتم  نئاخلا  جوزلا  -٤

ناموو سبلا  ةجوزلا  ٥-

ةداب ةظفحتملا  ةجوزلا  - ٦

فطاوعلا ةطرفم  ةجوزلا  ٧-

ةعقرطملا ةجوزلا  - ٨

: روتاتكدلا جوزلا  - ١
...دنع...هغامد نم  ەؤارأ...لقتسم...ةددحمو  ةحضاوو  ةق  هتصخش 

...اهغ فاش  شمو  اهددحمو  سك  هفادهأ  فراع  لا  جوزلا  ەد 

...هفده ققح  ناشع  ةجاح  يأ  لمع  نكمم 

...هتاح دحاو   مقر  هلغش  اعطو...هلغش  ادج   حجان 

...هغامد دح غ  ةرادإ  تحت  لغتش  هنإ  لضفب  شم  هنأل  صاخلا ؛ هلغش  ەدنع  بلاغلا   

ول ح  فطاوعلل  يوأ  نام  شفم...ةنالقع  رومألا  ع  محب...يرغودو  حــــ  ەد  جوزلا 
هنإ ةجردل...هفدهل  لصوي  ناشع  ةجاح  يأ  لمع  نكمم  انلق  انحإ  ةطخلا ، ماأ  ەدك  سكع  نا 

[ فدهلا نك  نا  ةويأ   ] ...اهراتخا لا  زوجتي  ناشع  س  ولح  مال  لوقو  امور  نكمم ي 

هتقث...تش  دسلا  ...حص  لا  اماد   ەؤارآو...شاقنلا  لقت  رماوأ ال  اهمظعم  هتجهل 
...نخآلا نم  ذأ  امادو...ادج  ةلاع  هسفن 

...ادج معو  حمط  هنإ  ەد  جوزلا  تامم  مهأ 

هنإ ەدك  عم  شم  س...ولح  مال  لوقه  شمف  انلقام  يز  طاع  شم  هنإ  هيع  نمو 
شم...لاعفألا هح  نع  عب  بلاغلا  و...هتقط  س  بحب  وه...بح  شفرعبام 

...ماللا



عأ ىوتسم  كشع   ناشع  أ  لغشلا  هسفن   تومهام  ل  كحه  ام  ل  ع 
...هتعاتب بحلا  ةغل  يد  ...يدام  ەدنع  بحلا  عف...كتاغر ح 

ً
كلققحو 

واح ةجاح ، كنع  لش  راوشم ، كلصوي  ةجاح ، كلحلص  تامدخلا ، هتعاتب  بحلا  ةغل 
… كح كلوق  ەدصق...ةلالا  سك  لي  امل  هنإ  ەانعم  ەد...همهفت 

مزال...هف كسفن  لا  اه  كلوقو  هنج  تِم  كلشمركه  امإ  ا...ةلمع  بلاغلا  ەااده  
عيض شحبامو  مع  صخش  س  وه...بح  مدع  الو...هنم  مامتها  مدع  شم  ەد  نإ  رعت 

...تقو

شم نام  حوه  شم...لجعتسم  لوطلع  هقالتهف...تقو  عيض  شحبام  ناشع 
...ةجاح هلوفضه  شم  سان  عم  دعقه  الو...ەدفه 

شفمو...اهيل سو  هفادهأ  محب  وه...كدصقتسم  الو  كلهاجتي  دصاق  وه ال  ةراف  لخ 
هنأل نامألا  ەاعم  حته  حص  هتمهف  ول...قطلا  نع  فرحني  وأ  لطعتي  هلخته  ةجاح 

...هتاح نمو  هسفن  نم  روط  نام  فرعب...اهمحو  سك  ةلوئسملا  لش  فرعب 

ةأرملل...ةحو ةحضاو  اهتصخش  حمالم  لا...ةقلا  ةأرملل  بذجنب  جاوزألا  نم  ەد  طمنلا 
شم اهلقع  ررقتو  ركفتب  لا...اهلصوت  فرعتو  اهفادهأ  ةددحم  لا  ةحجانلا  ةئجلا 

...اهفطاوع

لا ةدامتعالا  ةصخشلا  نم  رفنب  ةحضلا  رود  شعتب  لا  ةفعضلا  ةأرملا  نم  ادج  رفنو 
ةساتحملاو ةق  اهتعمد  لا  ةاشلا...اهسفنب  اهلاشم  لحت  وأ  اهتاح  رارق   دخات  شفرعتبام 

...اهنم برهيب  سكعلا  هفطاعت  شسكتبام 

...سو هلغش  عاتب  ةلوئسم  لاش  محم  جوز...بطو  يداعو  انه  دحل 

...ەد طمنلا  نم  فرطتم  ات  عن  س  

شعمسبامو قيض  هقلخ...اق...فنع...يوق...روتاتكد  ەد ب  جوزلا  نم  فرطتملا  عنلا 
...ةطلسلل سب...لوألا  هتحلصم...رورغم...انأ...محتم...ەغ  يأر  هل  شدحام...دحل 

...وصو نكمم ي 

...هحومطل لصوي  س  رعاشم  يأو  دح  يأ  سود ع  نكممو 

...دح هلع  بعصب  الو  ةِع  باسح  لمعه  شم 

ع ةرماغملا  شع  بحو...ةسف  اهتعب...اهك  ناشع  اماد  ةقلا  ةأرملا  ع  رودب 
...يداع هلاوح  لا  باسح 

...ةق لخ 

...فعض عنو  يوق  عن...س  نتا  عون  سانلا  فنصب  جاوزألا  نم  ەد  طمنلا 

… صأ
ً

شوفشبامو  هلع  سودب  هاسح ، شلمعبامو  شوهمحبام  فعضلا  عنلا 

...باسح فلأ  هلمعو  همحو...هب  بجعب  يوقلا  عنلاو 



كدنعو كقوقح  ةفراعو  ةحضاو  نام  ل  شفسكتتام...يرغودو  ةحو  ةحضاو  لخ 
يوأ يرثأتته  شم  اهتعاسو...كاسح  لمعهو...ةبك  ةجاح  كفوشه  ام  ل...فادهأ 

...اهيفقوت رعتهو  ةفنعلا  هتاكولس 

اهلاشم لحت  الو  رارق  دخات  شفرعتبام  لا  ةمعانلا  ةفعضلا  تسلا  هلإ  بذجب  ەد  طمنلا 
...ةسفنلا هلاشمو  هتامحت  اهيلع  سرام  ناشع  اهسفنب 

تلضفو راتخالا  تحجن   ول...اهفعضو  اهعوط  هنإ  هتياوهو  ةقلا  تسلا  ادج  بجعو 
...اهبح لضفه...ةق 

لوأ نم  ةرماغملا  اهاعم  شع  ةق  ةدحاو  روده...اهكو ع  اهفعض  فرعو  تلشف  ول  امنإ 
...ددجو

ماحا ع  ةردقلاو  ةنالقع  كفتلا  اهانعم  ةوقلا...رعاشملا  دوحج  اهانعم  شم  انه  كتوق 
...ةسفنلا كدودحو  كفادهأ 

لخ...كتاح روحم  ادأ  شوهيلختام...كسفن  ةقثاو   لخ...حص  ەاعم  ماعتت  ناشع 
كقوقح نعو  كنع  ەرافأ  يغ...كنم  للق  هلحمس  وأو...افطاعو  ادام...ةلقتسم 

نام هتاكولسو  ەرعاشم  غتته  ەرافأ  امل...ءودهــو  ةجحلاو  قطنملا  ةاحلا  نعو  كتاجاتحاو 
...غتته

صخش عم  كتاح  مت  ادأ  ةرطضم  شم  ناف  ةسفنلا ، كدودح  حت  شتفرعام  ول 
...يد ةقطلا  اكولس  فرطتم 

...اكس وأ  جرن  نكمم ي  ەد  جوزلا  نم  برطضملا  عنلا  امأ 

...كرعاشم بعالتو  ذأ  نكمم 

...فنلا هضرم  يذغ  ناشع  كمدختس  نكمم 

ادج ته  ضم  صخش  ةاعم...ةعص  كفورظ  تنا  امهم...هبسو  ما  كلوقه  انه 
...ةسفنلا كتحص 

...شلمتام...بلاغلا لصحب   لا  ەدو  فنو  اود  جالع  ملاو  فن  ببطل  شحارام  ول 

: كاشلا جوزلا  ٢-
دح قثب   شم...ادج  زكرم...لصافتلا  قدأ  نم  هلا  دخاب...بترمو  مظنمو ، قيقد ،

...ظفحتم...ةلوهس

… لملا ةسحم  هتاوطخو...أتم...هسفنب  ةجاح  ل  لمع  بحب 

ةجاح شجبامو...يغتلا  اماد  مواقو...هسفن  ەدك   مدق  هسحت...يدلقتو  يتور 
...لهاسلا ةددج 

...ةجاح ل  ةجاح   نسحأ  زياع...ةدوجلا  رودب ع  اماد 



...مهيلع شكسبامو...صقتلاو  طلغلا  ةفاش  هنيع 

...ةسوردمو حص  هتارارق ب  بلاغلا  و...سك  اهبسحو  هتارارق  ادج   أتم 

...ادج هتارمو  هتبل  صلخمو  ادج  ةلوئسملا  دأ 

...شرزهيبامو دج  ةاحلا  دخاو 

...ةجاح هجاع  شم  لوطلع...تك  دقنب  هنإ  هتلشم 

...ةلوئسملا دأ  شمو  ةلمهمو  ارو  لا  ةفاش  شمو...ةقمو  ةناطلغ  ەرظن  نا   امادو 

هنإ دأ  لا  س...تامدخلا  نكممو  تقولا ، نكممو  ادهلا ، نوك  نكمم  هتعاتب  بحلا  ةغل 
...كلصافتب متهم  اماد 

...ةمهملا كخراوت  شاسيبام...رطاشو  ادج  دج  بحم 

...اهتقو ةطوبظم و  اماد  ەااده...ةسانم  لوأ  كلوهبيجهو   كصقان  لا  هإ  فراع  امادو 

...نتا الو  ةجرد  كرعش  حتف  فرعه 

...شلطبام مامتهالا  الو...كدحول  فرعا  هللوقت  اتحته  شم 

...صنلا نع  جورخلا  عنمم  ادج  سر  ەاعم  ةاحلا 

كس طخو  ف  ةحار  نا  ةقد  ةددحم  ت  مزال  ەاعم  جرخ  ول...لاجترا  شفم 
الو رازه  شفم...أطخلل  لاجم  شفم...راذعأ  شفم...ةأجافم  تارارق  شفم...يازإ 

...لهاس شفم...راتهتسا 

...اهيدعت شعفنيام  ارمح  طوطخ...اهيلع  مت  ناوق  اماد  كلمسار 

… ماظنلاو ةقدلا  اماد  ەراعش 

هتصخش طمن  ەد  ةطاسب  وه...ةجاح  الو  كذع  ناشع  ياج  شم  هنإ  اهيفرعت  مزال  ةجاح  مهأ 
...اهل سانلا  عم  هب  لماعتب  لا 

...كغو نا 

...تافصلا سفن  هقالته  لغشلا  هلع   أسا 

...شلهاسيبام هضرب...هاحصأ  أسا 

...نا شم ف  ةلشملا 

...تك لا  نم  عأ  هتعاتب   Standards لا لا  وه...صلاخ  ةقم أل  لا  نا  شم 

حص ةقط  رمتسملا  دقنلاو  موللاو  صقتلا  هتاماهتا ل  عم  ماعتت  رعته  حص  هتمهف  ول 
...تقولا لوط  لع  هسرامب  لا  رعاشملا  زاباو   Manipulation لا قوت  رعتو 

ةحو ةحضاو  نك  ام  لو...هتقط  هب  تهتو  هلصافت  حت  كنب  هح  يش  رعته 
...اهيدعت رعته  دأ  ناو  تاراتخاو  فقاوم  ةاحلاو...هتقث  بسك  ام  ل 



ريد بحب...ةيطلا  ةنونحلا  مألا...ةظفحتملا  ةدلقتلا...ةمظنملا  ةأرملل  بذجنب 
...اهتارارق اهلدخاو...اهتاح 

...اهلصافت بودب...ةلهسلا   ةحضاولا  ةنتورلل  بذجنب 

...عيضت ەغ  نم  اهنإ  هسسحتو  اهتيلوئسم  هلِّشب  لا  عم  ادج  قلأتب 

...هلصافتو هب  متهتو...هف  قثتو  هلع  دمتعت  اهبحب 

...ملتيام نم غ  همهفتو  هظفحت  لا  بحب 

وأ  Open minded لا ةعقرطملا  ةئجلا ، نم  رفنب...ةعوالملاو  ةحالا  مدع  نم  ادج  رفنو 
...ةحتفتملا

...تالفح الو  جورخ  عاتب  شم...تجافملا  الو   New look لا شحبام 

ناقلق...لزعنم امادو  امتجا  شم  سوسومو...كاش ، ب  ەد  طمنلا  نم  فرطتملا  عنلا 
… لوطلع

...دحل شعمسبام  هغامد  لفاق...ةنورم  شودنعامو  رجحتم  ەركف 

...أوسألا تسم  امادو  مئاشم 

...هلاوح لا  و...هسفن  ةقثلا   دقاف 

...ةنحو...ةقمو ةمهتم  اماد  نا  لصافتلا ، كقحالو  اسفن  كطغضب 

...اقو دنع...يدع  الو  حماس  شفرعبام...لفقمو  محتم...هضب  ةجاح  شفم 

ةزياع سانلا  ل...ةمارح  سانلا  ل...ةشحو  سانلا  ل...ةئس  تافصت  سانلا  ل  فنصب 
...هشغتو هلع  كحضت 

...حف دح  بسب  الو  حف  فرعب  ادج ال  يدكن 

وأو...هتيمهأ هسسح...هحدما...هسفن  هتقث   هلعجر...حص  ەاعم  ماعتت  ناشع 
يغ...تك كنم  هتاناعم أ  نإ  رعا...ادأ  هكش  شدوزتام...هنمط...كنم  للق  هلحمس 

ەرعاشم غتته  ەرافأ  امل...ءودهــو  ةجحلاو  قطنملا  ةاحلا  نعو  كنع  ەرافأو  هسفن  نع  ەرافأ 
...غتته نام  هتاكولسو 

صخش عم  كتاح  مت  ادأ  ةرطضم  شم  ناف  ةسفنلا  كدودح  حت  شتفرعام  ول 
...يد ةقطلا  اكولس  فرطتم 

...ةققح هنأ  قب  ەاعم  لماعتو  هكش  قدص  نكمم  لا  ەد   طمنلا  نم  برطضملا  عنلا 

...كلجسو ارو  مو  كقاري  نكمم 

...عله وأ  قلق  ضم  نكمم ي 

...يرهق ساوسو  ەدنع  وأ ي  ةساوسولا  ةصخشلا  بارطضا  ەدنع  نكمم ي 



...هبسو ما  كلوقه  فنلا  ضرملا  دنع  امادو 

يقدص...فن ضم  دوجو  اويب   دالو  شفم...دالولا  رطاخ  ناشع  اهمسا  ةجاح  شفمو 
...تك يه أ  مهيلع  رلا 

شلمتام...اود لامتحاو  فن  جالع  ملاو  فن  ببطل  شحرام  ول 

: نالسلا جوزلا  - ٣
ل رذعو  مهفتم...هحتب  اهل  سانلا...مهشو...ادج  امتجا...ءودهو  مالس  شع   بحب 

...دح نم  شلعبام  ةنلا  نسحو  سانلا 

...تقولا لوط  اهنع  ملتي  لضفو  مقو  ةلمج  اعم  نالم...امور...بحمو  طاع 

...ادج مهيب  طتو  هتاح  لا   سانلا  بحب...سانلاو  تاقالعلا  ەدنع  ةجاح  مهأ 

...مهرعاشم سحو  سانلا  نام  هسفن  طحب  امادو...همادق  لا  لعز  فاخو ع  ساسح 

...ةبكو ةغص  ل  مهيأر   دخاو...مهبحب  لا  سانلا  عم  لط  تقو  قب 

...داقنالا لهس...رارقلا  ذفني  هنإ  نم  برهيو...هتارارق  ء...ادج   يدامتعا  هنإ  هيع  نم 

...ەارو لا  دعاوملاو...ةطسلا  تارارقلا  ء ح  

...بطلا نع  ةداز  تقو  هنم  دخاتب  ةجاح  ل 

تاقالعلا ع  رودب...ةحُص  زياع  اماد...ەدحول  نام  حوري   الو  ەدحول  دعق  شحبام 
...ةحملاو ةلطلا 

...اهنم فاخو...تالوئسملا  نم  برهيب 

...ةلوئسملا نم  عن  هنأل  ەدنع ؛ ةجاح  مهأ  شم  لغشلا 

...اادهلاو...تقولا هتعاتب  بحلا  ةغل 

...كح كلوق  زياع  هنإ  هفا...صلاخ  ةجاح  شلمعبام  كنج  دعاق  هقالت  امل 

...كدأ ملس  هللوقو  ةطحلا  اهيقلع...كلاسلا ع  ةمزال  شاهلام  ەااده  تنا  امهمو 

بح ـ بو...ة ـ فد بهاو  مـ ەد  ــ نع...ة ــ لمج ــا  عمل زمر  ــ تو ــة  يزمر ام  ــ ياد ەااد  هــ
ـه تاكذ كـل  ظفتح  ـ ب...ةد هـ لوأو...ة  ـ مل لوأو...مني  بـ ءا  ـ قل لوأ  را  ـ ف...ءوده ـ لا

… تاناويحلاو ءا  ـ شألاو نامألا  طتري بـ ـ ب...ة ـ جاح شمبا  ـ م...ه ـ قاروأو

هنإ شوهيقالتبام  هزوعتب  املو  اماد  ججحتو  كتيلوئسم  نم  برهيب  هنإ  عم  شم  ةراف  لخ 
...كس ركفب  وأ...شكحبام  ةدك 

Comfort لا ةرب  جخ  شفرعبام...فتي  شفرعبامو  ساتحو...فاخب  س  وه  صلاخ  أل 
...اهــز هعلدتو...طظلا  هلماعتب  تنا  هتمام  ام  يز  هلماعت  نسم...هتعاتب   zone

صخش وه...ەاعم  لماعتلا  ةكذ   س  لخ  لفط ، ەاوج  نإ  وشه  حص  هتمهف  ول 



شم...قطنملاو لقعلاو  ضورفملاو  مزال  شوللوقتام  بلطلا  هنم  لطت  ت  امل...طاع 
...عنتق الو  رثأتيه 

...فطاوعلا...هتغل همل  رثأتي  ەازياع 

...اذك تلمع  ول  ةطوسم  نوكه 

...اد اذك  لمعا  ةقهرمو  ةناعت 

...اذك لصحب  امل  يوأ  حف 

...اذك لمعتب  امل  نمطتب 

ەرعاشم ردقتو  هعمسو  هتحتب  لا...ةننحلا  ةأرملل  بذجنب  جاوزألا  نم  ەد  طمنلا 
اهمالو ولح  اهناسل  لا...مهغ  شاهمهفبام  اعمو  ةكشم  ةغل  مهنب  لا...اهمهفتو  

...ركس طقنب 

...لافطألا يز  ةئلاو  ةققرلا 

...ةمحتملا ةدماجلا  نم  رفنب...ەرعاشم  شردقتبام  لاو  شوعمسبام  لا  نم  ادج  رفنو 

شودنعام...لع ةجاح  ل  ب...ةلوئسملا  مدع  ب  ەد  طمنلا  نم  فرطتملا  عنلا 
هتعاتب ةنلا  مان ع  هلاح  هبس   س...هتالوئسم  ل  وقتو  لجارلا  ت  كنإ  ةلشم 

...ةناتلا دألا  لاملاو   دإ  توملا  

...لع بعصو  ەاعم  طاعتت  لخ  فرعب 

...ةبلسلا ةجردل  حماسم...هقح  دخا  شفرعبام...هلع  ةاج  اهل  سانلاو  مولظم  اماد 

...كغ نم  شع  شفرعام...هتمام  كنأ  اعم  لماعتب 

ةمحتمو ةق  اهتصخش  لا  زوجتب  س...ةملاح  ةسامور  ةقالع  رودب ع  تقولا  لوطو 
… ةحضلا رود  نمدم...اهنم  وه  تشو...ةلوئسملا  لش   ناشع 

...ل هح  نع  ع  شفرعبام  س...قطنملا  نع  امامت  ةدعو  ادج  ةفطاع  هتارارق 

هلع بعصت  س...كعت  عم  ةظحل  فطاعتي  ام  نم غ  تالوئسملاو  مومهلا  نم  لج  كلش 
...ةرب ونونب  لا  ةطقلا 

لا ةطقلا  سفنل  ةنوت  ةلع  بج  لي  س...كجاتحا  زع  ناو   اودلا  شليجام  نكمم 
...ةرب ونونب 

رود شاع   امهمو  رعاشملا  زابا  لصف  ات  يرقاو  دودح  ح...كدودح  كلوقهو  انه  دحل 
...شثأتتام دهشلا 

...هنع ش  وأ...كتيلوئسم  شم  ةجاح  معت  وأ  كلوقه  حص  ەاعم  ماعتت  ناشع 

...كتقاط نع  ةداز  صأ 
ً

ش  وأ 



...اهيلش كنإ  دادعتسالا  كدنع  امل ل  ةلوئسملا غ  لع  شامرام  وه 

...هنم بولطملا  لشو  هتانامإ  نم  روطو  هسفن  طغضه ع  نا  اهيتس  نك  ول 

...مامت يهو  قهارملا  يز  ةجمرب  ةداعإ  زياع...علدتم  س  وه...س  الو  شحو  جوز  شم  وه 

...راودأ عــــزوت  ةداعو  ةفقو  زياع 

شردقامو ادج  افطاع  ب  طترم  وه  ةاهنلا  س...كمواقهو   دوهجم  ەاعم  ذته  ەآ 
...كغ نم  شع 

كنع ەرافأ  يغو...هنم  لقت  وأ  هيهت  وأ...هسفنب  هتقث  يززعو  هسفن  نع  ەرافأ  يغ 
هتاكولسو ەرعاشم  غتته  ەرافأ  امل...ءودهــو  ةجحلاو  ةنحلاو  قطنملا  كتاجاتحا  همهفو 

...غتته نام 

صخش عم  كتاح  مت  ادأ  ةرطضم  شم  ناف  ةسفنلا  كدودح  حت  شتفرعام  ول 
...يد ةقطلا  اكولس  فرطتم 

...شلمتام...بارطضالا لخد   هنإ  يدأتتام  لوأو 

...ةدامتعالا ةصخشلا  بارطضال  ادج  ةضرع  ەد ب  طمنلا  نم  برطضملا  عنلا 

عجوتا امهم...ەرعاشم  نع  ةلوئسم  شم  نا  كلوقه  انه 

… وه فتي  لجار  ەد...ف  شعو  يازإ  لاه  ةلوئسم  الو 

...هنويد يددس  الو...هلاشم  هللحتو  هلكفت  كنم  بولطم  الو 

يأ هنب و  راقتب  كنع  بصغ  تقولا  لوط  كنأل  كتومه  بنذلا  ساسحإ  ەاعم  لم  ول 
يدنستو كتيلوئسم  لش  دج  لجار  عم  كتثونأ  حت  ةجاتحم  كنإ  اماد  حتهو  لجار ،

...هلع

...كسفن لع  ةافك  هبسو  ما 

...شلمتام اود  لامتحاو  فن  جالع  ملاو  فن  ببطل  شحارام  ول 

: تاقالعلا ددعتم  نئاخلا  جوزلا  - ٤
...قودنصلا ةرب  اهل  هتاح...ددجتمو  فلتخم  ەد  جوزلا 

...تالوئسملاو دويقلا  ەركب...صلاخ  يتور  شم 

Suspense لاو ةرماغملاو...ةاحلل  قشاع 

قهو قيض  هقلخ  س...ةفلتخمو  ةددج  ةجاح  ل  برج  بحب...لافطألا  يز  فغش  ەدنع 
...ةع

...ةرك هنم  قهب  ەدراهنلا  هحب  لا 

هسفن  لحسو...ةددج  ةجاح  ل  قرغب...يوأ   براجتلا  صوغو   يوأ  شعب 



...ةفلتخم ةددج  تاجاح 

...ةددج اهل  ەءارآو  همال  ةقطو  هقوذو  هسل 

...ةأجف اهدخاب  هتارارقو  اهل  هتاح...تور  الو  دعاوم  شولام 

...تاملعت يأ  فلاخو...تور  يأ  اماد  كب 

...ةعقرطمو ةنونجم  ەاعم  ةاحلا 

ةاح عتو  ةددج  نامأ  وهو  تاكذو  ماأ  عتهو...ةلمجو  ةعتمم  ەاعم  ةاحلا 
… تمتسهو ةثم 

هتاحو ادج   Open mind ...قلق عته...رارقتسالا   ەاعم  حته  شم  كنإ  هيع  نم 
...ةحتفنم

...هإ اهيفو   Peaceيداع و ەدنع  ةجاح  لو...يد  لصوو  يد  بحاصب 

...هتداعس قط  اماد   ةفقاوو  ةعجرو  ةمدق  كنإ  كسسحه 

...اهلح شلواحبامو  لاشم  ەدنع  اماد...شاهبسحبام  هتسم 

...ادج ةلوهس  سانلا  قثو...لصحت   نكمم  ةشحو  ةجاح  يأ  عقوتب  شمو...ادج  لئافتم 

شمو...ةجاح الو  كنم  حأ  مهفرعب  لا  تانبلا  الو...ةجاح  كصقان  شم  نا...ةراف  لخ 
ةشحو كنإ  الو  شكحبام  هنإ  تبلا  شجبامو  تافسو  تاجورخ  تقولا   لوط  هنإ  عم 

لا لفطلا  يز  لماع  س  وه...ةجاح  الو  كنم  أ  هاحص  بحب  الو...هنيع  ةلام  شمو 
برجو...رزهــو كحض...طستو  قلطني  تقولا  لوط  زياع...ةرم  لوأل  ملاعلا  فشكتسب 

...ةددج سان  فرعو  ةددج  تاجاح 

مو طظلا  هإ  لوق  فراع...ولح  مال  لوق  دحاو  نسحأ...ولحلا  ماللاو  اادهلا  بحلا  ةغل 
...يازو

...هل لعزلا  سيه  تمل 

...ةددجلا ةمملا  ةجاحلا  رودب...اجولونكتلا ع  ةقالع  اهيل  وأ  ةركتبم  ەااده 

ةمحت غ  ةصخش  هنأل  ەدو...ادج  ەاعم  كتاح  تمتس  رعته  حص  هتمهف  ول 
ةحلا ادج  نمؤيو  كتارارق  لخدتيه   شمو  كتحارب  اماد  كساه...ةرملا 

كتاحاجن ع  كعجشه...كتحارب  كتاح  اهيف  عت  لا  كتحاسم  ده...ةصخشلا 
...كمعدو

كنم برهيه  الو  رم  طاترا  هب  ترت  وأ...هتحاسم  هلبس  نام  نا  ةجاح  مهأ 
...كسو

...هتاحو هتامامتها  هكراش  هسكتو  هنم  رقت  حت  امل 

عتمتسو اهسفن  طست  فرعتب  لا...ةدعسلا  ةأرملل  بذجنب  جاوزألا  نم  ەد  طمنلا 



...ةمملاو ةتفلملا  ةئجلا  ةأرملا  بحب...اهتقوب 

...ةئجلا سالملاو  رعشلا  ناولأ  ەدشب 

… ةداهلا ةلمملا  ةنتورلا  نم  رفنب...ةاشلا  ةنحلا  ةدكنلا  ةأرملا  نم  ادج  رفنو 

...فارحنالل لصويب  ەد  طمنلا  نم  فرطتملا  عنلا 

...فارعألاو دلاقتلاو  تاقالخألا  نام  أل...تورلا  س  شم  كب 

...هإ اهترخأ...برجن  تام  [ ... هل أل  ] اماد...أل الو  بع  شودنعام 

يأ لخد   دادعتسا  ەدنع  اتلا...ةتقولا  ةعتملا  ەدنع  ةجاح  مهأو  ةضفخنم  هتاقالخأ 
...هجازم لدعتو  هطست  ةجاح  يأ  برجو  ةقالخأ  ةقالع غ 

...ەد هتلمع  انأ  لا  هإ  لوقو  مدني  عجرو...ادج  عتمتسو  س  اهيف  وه  لا  ةظحللا  شعب 

...ةظحللا ەدنع  ةجاح  مهأ...ةئاوشعو  ةسوردم  هتارارق...ططخب غ  الو  مادقل  شركفبام 

ا فلتسو...ةمزال  يأ  شاهلام  ةجاح  هسولف   ل  ف  نكمم...ةقطنم  غ  هتافت 
...رهشلا

...مهريدقتو...نخآلا مامتها  لحم  بحو...ەانالا ي  بذجب...ارعتسا 

لا ةردانلا  ءاشألا  نم  ت  هتااوهو  هلامو  هتعو  هتاتقمو  هتو  هسل  نإ  يوأ  زكب 
.ةدك لق  اهفاش  الو  اهكسم  شدحام 

...ةنونجم...ةغ ةجاح  ل  رودب ع 

وه نإ  ةم  لخو  اهيمحاو  كتبل  ناوقو  كسفنل  دودح  ح...حص  ەاعم  ماعتت  ناشع 
...اهمح نام 

ةحو  كسفن  نم  ادج  ةقثاو  وكت  مزال  نام  نا...هسفن  هتقث   يززعو  هحدما 
الو هب  كلا  شلغشامو...ەارو  شرودتام...شملسسامو  كقح  شبسام...هنم  كتاجاتحا 

...تبلا ةرب  هتاح 

غتته ەرافأ  امل...ءودهــو  ةجحلاو  قطنملا  ةاحلا  نعو  كنع  ەرافأو  هسفن  نع  ەرافأ  يغ 
...غتته نام  هتاكولسو  ەرعاشم 

صخش عم  كتاح  مت  ادأ  ةرطضم  شم  ناف  ةسفنلا  كدودح  حت  شتفرعام  ول 
...يد ةقطلا  اكولس  فرطتم 

...ةتسه ةصخش  بارطضا  بلق  نكمم  ەدح  نع  يوأ  دب  عضولا  امل  برطضملا  عنلا 

شحارام ول...نمدم...اقالخأ  فرحنم...ارعتسا  تاتسلا  سووهم...مامتها  ضم  ب 
...شلمتام اود  لامتحاو  فن  جالع  ملاو  فن  ببطل 

: Business woman لا ةجوزلا  - ٥



Strong independent woman اهيلع اولوقب  وأ 

اهلغش بنج  اهيب  صاخ  لغش  اهدنع  الاغو...اهلغش  ةحجان...اهسفن   ةلوئسم  ةلاش 
...اسألا

...دح ةدعاسم  ةنسم  شمو  هإ  ةزياع  ةفراعو   ةع  اهتارارق 

...حص ذفنو  هلططخت  فرعتو  اع  اهحومط 

...اهلطعو اهططخو  اهتارارق  مادق  اماد  فقاو  لا  اهجوز  ةدحولا  اهتلشم 

...تلا اهتارارقو  عــــلا  اهتاح  متر  اهاعم   باوتي  رداق  شم 

...هلاسلا جاعزإ  وأ  ددهت  ردصم  اهنإ  سحب  تاعاس 

...اهــغتسمو اهمهاف  شم 

...ةلوئسملا نم  برهيو  اهيلع  لوقتو ب  تش  اهتحاسم  اهاداو  دع  ول 

...قتسم مادق  فقاوو  لطعب  لوقت  عجرتو  رارق  يأ  دخا  هلحمسب  شم  برق  ولو 

...ةعلا غن  ال...ةقشلا  عين  ال...رارقتسالا  اهاعم  شسحبام 

ةسردملا نم  لاعلا  تدعق...فصملا  تزجح...ةعمج  تلمع  انأ...عوم  لخدن  اعت 
...Home schooling لمنهو

...ةماسلل يداعمو  مدقو  حمط  شم  ضعا ي  ولو 

ادام مهافكم...اهغ  نم  مهدحول  لط  تقو  اوضقب...اهدوجوب  ساح  شم  دالولا 
...افطاع ةقم  س  سك  مهتاح  ةطظمو 

...كفادهأل صوتو  طخت  رعتب  كنإ  وفارب  كلوقه  يد  ةصخشلا  نا  ول 

… كتالوأ بترت  يدعت  مزال  س 

...تاداملا نم  نا أ  كنيجاتحم  دالوألا 

...كتالوأ نم  مهنإ  اوسح  جاتحم 

شم هنو  ةنودلا  هسسحو...هتازاجنإ  مقو  سق  ريدم  شم...ةجوز  جاتحم  كجوزو 
...ءفك

...ةللق ەدراوم  ول  ح...دالوأو  ةجوزو...تب  نع  لوئسم  لجرك  ەرود  سح  جاتحم 

...رثؤم رود  هف  هل  ات ي  نام  رود ع  مهو  هخته  ەرود  شِّمه  ول 

ول...ةداز ةنانأ  وأ  ةمحت  ةصخش  ضارعأ  كسفن  ظحالو ع  اعم  روطتا  عضوملا  ولو 
كتصخشو كرماوأو  كتامحتب  كدالوأ  وأ  كجوز  ءاوس  مهيذأت  أد  كنإ  ظحال 

...ةألا كتاح  يذقناو...فنلا  ببطلل  يأجلا...ةقلا 



 perfectionist: لا ةجوزلا  - ٦
...قاس تقولا   لوط  لا  ةجوزلا  يد 

...ةجاح ل  وألا   علطت  مزال...ةقاسم  وأ 

...تالوطو نرامت 

...تاناحتماو سورد 

...تاطاشو لأ ص 

...صقتلا الو  طلغلا  حمسم  شم 

دالوألا اتلاو...اهنناوق  شمحامو  تبلا  ماظن  غ  ب  لا  جوزلا  ةساسألا  اهتلشم 
...ەودلقب

شم ول  ح  طلغ  ل  ع  اهسفن  مولتو  ةقم  اهسفن  ةفاش...ةناقلقو  ةرتوتم  لوطلع 
...اهتيلوئسم

… اهتاح عتملل   نام  شفم 

...شرزهتبام...دج هل 

...ةاحلا اهتالوأ   لوصألاو   تاجاولاو  شحصامو  بعلاو  ئداملاو  مقلا 

اهلا ةدخاو  ةجاح  شاستبام...اهنع  بغتب  ةلصفت  شفم...تبلل  ادج  ةرطاش  ةريدمو  ةمظنم 
ل ةدخاوو  اهباسح  ةلماع  اماد...لطعتب  الو  ظوبب  ةجاح  شفم...ةبكو  ةغص  ل  نم 

… فورظلا لل  ةزهاجو  اهتاطاتحا 

تجافملا ەركتب  س 

...اهيلاوح لا  ةعاتو  اهسفن  ةعات...يوأ  ةعتم 

ةغص ل  نم  انلا  دخان  مزالو  ةعص  اهدودحو  ادج  ةظفحتم...اهاعم  لماعتلا  ادج   ةقهرم 
...ةبكو

...ةسوردمو...باسح اهاعم  ةلماعملا 

نيدقاف...ةاحلا عاتمتسالا  نيدقاف...ءادعس  شم  س...ادج  نطاشو  ملم  اوقب  اهدالوأ 
...ةلوفطلا عتمل 

...اوضع الو  اوع  شعفنيام...ةحلا  مهيلع  عنممو  صافقأ  سوبحم  

هنإ سح  ناشع  اهنع  دع  تك  برهيو...اهباسح  لمعو  اهنم  فاخب...اهتثونأ  دقتفب  اهجوز 
...شواش هتارمو  ركسعم  تبلا  سحب...شاع 

سو  ال  شم  هنإ  بضغ...بضغ  ەاوج  نم  ب...اهتالوئسمو  اهبعت  ردق  امهم 
...ظفحتو باسح  لماعتلاو  دقنو  رماوأ  دخا  شم...ضفضفو  ح  ك  زياع...هتاح 



...هتاجاتحا ادعام  ةاحلا  ةجاح   ل  باسح  ةلماع  اهفاش 

...زجاح فلأ  ةطاح  و...لالحلا  هتجوزب   عتمتس  زياع  وهو 

...ةعتملل نام  شفمو  ةلوئسم  جاوزلا  اهروظنم  نمو...ةعتم  جاوزلا  ەروظنم  نم 

...لصاوتلا برقن  ناشع  تك  لغش  ةجاتحم  مهنب  ةبك  ةوجف 

...يوأ كسفن  ةعات  ناف  يد  ةصخشلا  تنأ  ول  كلا  يدخ 

… اهيلش كنم  بلط  شدحام  تالوئسم  كرمع   نس  حأ  ضتب 

...كسفن وه ع 

...لسلاو صقتلاو  أطخلا  قا 

...حاجنلا ردقن  ناشع  لشفن  مزال 

...مالالا ردقن  ناشع  قن  مزالو 

...مهئاطخأ نم  اوملعتي  مهيبس  مزالو 

ةقالع لوأ  عم  راهنيهو...هتاح  ةراسخ   يأ  لقه  شم...لوألا  اماد  هنإ  رتا ع  كنبا  ول 
...هلغش اهلاقه   ةلشم  لوأ  عم  وأ  ةلشاف  بح 

ةفلتخم تاراهم  ەدنع...هسفنب  هلاشم  لحب...هسفن  دمتعم ع  يوق  لج  رن  نياع  انحإ 
...قودنصلا ةرب  ركف  فرعو 

لفط لطته...ةفلتخمو  ةددج  ةقط  ركف  فرعهام  ەرمع  كنناوقو  كماظن  ول م ع 
...تورلا ةرب  جخ  ول  نامألل  دقافو  يغتلا  نم  فاخ 

وأ...ةسوسوم يق  كنإ  يسحو  بارطضال  لصوو  اعم  داز  وأ  شفقوام  عضوملا  ولو 
...ةاش

...كقلق اورثأتي  اوأد  كلأو  كمون  نإ  يسح  ول 

...فنلا ببطلا  ةدعاسم  لطا 

: ةساسحلا ةجوزلا  - ٧
لوأ خــــرات  شلطبام و  مامتهالاو...م  هلا  دخاو  شمو...بحب  شاقام  تعاتب  ةويأ  

...انب بح  ةلاسر 

...بحلاو مامتهالا  ةلق  نم  تلد  لا  ةدرولا  يز  تقو  نس  اهلاق  ةمومهمو  ةنح 

...قلأتتو شعتت  اهيلخت  ةولح  ةأجفمو...امس  عباس  اهعلطت  ةدحاو  ةمل 

...لل تهجتا...اهزوج  عم  اهيب  ملحتب  لا  بحلا  ةصق  شعت  اهنإ  تسأ  املو 

… ةمدقلا رعلا  مالفألا  مادق  طعتب  لا  ةويأ  



...ةأجافم هب  ملحتب  لا  درولا  هكوب  اهليجو  اهضوع  اهنبا  لمأ  ةشاعو ع 

...اهسفن ةجاح ع  ل  دخاتو...ادج  ةساسح 

وأ ةددجلا  هتببح  ناح   وأ...اهبحب  شاقام  دأ...بسلا  ي...تاس   اهزوج  ول 
...اهمسج بحب  شاقمو  تنخت 

...اهمالحأ اهل  ققح  وأ...اهذقني  دح  ةنسم  اماد 

...اهقح قم   للاو...ةمولظم  اهسفن  ةفاش 

فقتو دعاسو  اهيلاوح  لا  ل  رعاشم  نم  اهلا  دخاتو...ادج  ةننحو  ادج  ةءاطعم 
...بئتكتو عجوتتو...راهنت...ەانسم  لا  لاقملا  شقالتام  ام  لوأو...مهاعم 

شقلعتام...كدعس يه  شدحام...كتيلوئسم  كتاحو  كتيلوئسم  كرعاشم...ةراف  لخ 
...دح صأ 

ً
شقلعتتام...دح  كرعاشم ع 

شدحام...جوز يأ  رفني  ء  ەد...كرمأ  ةلغمو ع  ةفعضو  ةجاتحم  تقولا  لوط  كنإ ت 
...هنيع مته  شم  س...هلع  عصت  نكمم...نالغلا  عيطملا  جاتحملا  صخشلا  بحب 

...كز دح  الت  كنإ  ادأ  لهسلا  شمو  يوأ  ةساسح  نا 

...ةدك نم  ةجاح أ  مهنم  شنسامو...ةدك  امه  ام  يز  مهساسحإ  مدع  لاوح  لا  قتف 

عتمتسمو اهنراتخم  لا  امه  ةاح  شاعو...كنم  أ  طوسم  مهل  نام  كلا  يدخو 
...كنم أ 

...ةدك يوأ  ةكهتنم  كرعاشم  شبسامو  ات  كسفن  جار 

...كسفنب تهاو  كسفن  سا 

كمسج ەد...روتكد  دوو  ەدحول  متهي  دح   شنسام  كعجوتب  ةجاح  يأ  يسح  ول 
...كسفنب اهيب  تها...كتاحو  كتحص  يدو 

...فن ببطل  جراو...شملسسام...بائتا  ةنب  يسح  ولو 

ول...ةاحلا عاتمتسالا  دقف  ول...بارطضال  لصوو  اعم  داز  وأ  شفقوام  عضوملا  ولو 
… اورثأتي اوأد  كلأو  كمون  نإ  يسح 

...فنلا ببطلا  ةدعاسم  لطا 

: ةعقرطملا ةجوزلا  - ٨
ةتسل اهاعمو  لمجتلا  ةرتاد  ل  ءامسأ  ةفراع...موي  ل  اهلش  غتب  لا  ةجوزلا  يد 

...مهراعسأ

...اهرعش اهل ع  تاغصلا  ناولأ  ةتلا  تج 

...يش س  شم  عيت  تأد  تادنالا  اهبح   نم ك 



...هإ طظلا   ةفراع  شم  ةجاح  رودتب...تورلا ع  نم  ةنافرقو...ةناقهز  لوطلع 

...ةلوغشم لوطلعو  موي  ل  جختب  س...شلغتشبام 

ع ياج  لغش  شفمو...را  تفش  ةش  ل  لمعتو  تك  تاسروك  دخاتب  نوكت  نكمم 
...اهيضب وأ  اهساقم 

...ةاحلاو جورخلاو  رفسلا  بحتب 

...ةجاح ل  ةفراعو...راخألا  لو...ددج  ل  اهدنع 

...اهتب ةجاح   شفرعتام  س 

...اهتاراتخا لوأ  يد   fast foodزهاج و لأ 

...شجام ةلاغشلا  ول  ظا  مويلا 

ةلوئسم شفم  س...ةفطلو  ةعتمم  اهاعم  ةاحلا 

...ةغو ةددج  ءارآو  رافأو...ةاحلل  ةفلتخم  ةرظن  اهدنع 

...ةداز ةح  اوشعو  مهتاح  ادج  اوعتمتسب  اهدالوأ 

س...مهيلاوح لا  نم  لقأ  الخألاو  لعتلا  مهاوتسمو  ةلوئسم  الو  طاضنا  شفم  س 
… يوأ لاشم  شمهدنعامو  طوسم 

انحإ قلط  هل  لوقتب  ةلشم  لوأ  عمو  صق  اهسفنو  قيض  اهقلخ  ناشع  اهنم  قلقب  اهزوج 
...ضعل شعفننام 

...اهتاح طمنو  اهتاجاتحاو  اهفراصم  باوي  الو  اهيضري  شفرعبام  هنإ  هتلشم 

تو...ةهتسمو ةقم  اماد  ب  مأو  ةجوز  امنإ...ةحاص  وأ  ةبحك  ةولح  اهاعم  ةاحلا 
...مهيب اهمامتها  مدع  اهيلاوح  لا 

جوتب ول...سانلا  رظن  فلت  ناشع  بك  دوهجم  ذب  كنإ  يسحو  اعم  داز  عضوملا  ول 
...ەازياع نا  لا  مامتهالا  شدختام  امل 

...اهاجاتحم شم  نا  تاجاح  سولف ع  ضتو  ةجاح  نود  يشب  ول 

...فنلا ببطلل  يأجلا  رم  اهلاقال  شمو  كتافت  نع  ةضار  شم  ول 

لللا كسم 
“The end”

...ةددج ةاح  ةادو...ەد  باتلا  ةاهنل  قولد  لصو  نا 

...باتلا فقتام  لوأ  اهللصوت  ط  شم  يد  ةددجلا  ةاحلا  س 

...نام وأ...نتا أ  وأ  رهش  نكمم 



ةراشإلاو دماج  محزتا  عراشلا  قطلا  صن  ةسردملا و  نم  كنبا  يجت  ةحار  نا  ول  خت 
؟ جرتو لته...تلوط 

؟ جرتو لته  ات  شتقلامو  تلطع  ةعلا  ول  بط 

؟ جرتو لته  الو...مت  نيدعو  ةش  قت ت  راوشملا  نم  كتعجو  لجر  بط 

دحل مته...جرتو  لتو  هزت  ادأ  نكمم  شم  كلاقت  نكمم  تاقع  نم  لصح  امهم  اعط 
بقاوعلا تنا  امهم  ادأ  نكمم  شم...كفدهل  صوتام  دحل...ةسردملا  لا   كنبال  صوتام 

… موي اتل  ةسردملا  وه   هبسو  تبلا  ورتو  لت  كنإ  كلاقته  لا 

يز كتاح  ةشاع  كنامز  نا  ەد  راإلاو  لالا  لوط  سفنب  اهاعم  ماعتب  كفادهأ  ل  ول 
.… كفادهأ ل  ةققحمو  طظلا  ةزياع  نام 

...كفدهل صوتام  دحل  بقاوع  كتلاق  امهم  شفقتام  كنو  راإ  ةح  ةجاتحم غ  شم  نا 

، لللا كسم  اهمسا  ةرجش  نع  تعمس  ماألا  نم  موي  ...ةاح  كلكحأ  ةزياع  ما  ام  لق 
اهيف ةغص  عرز  ةق  تشاو  لتشم  برقأ  تلزن...اهتحر ع  لامج  اواحتو ع  اوكحب 

س اهقروو ك ، تك...موي  ل  اهيقسأ  تلضفو  يب ، لخدم  اهتيطحو ع  لللا  كسم  ةرجش 
جختب ةحر  يأ  شفم  لظو ، سمش  اهنام  تغ  للو ، حبص  اهته  امهم...ةحر  شفم 

...اهنم

يمت ع  ةتاذلا  اردق  كشأ   تأدو  رومألل ، مهمخضت  و  سانلا  مال  كشأ   تأد 
ل اهيقسأ  شلطام  س...امامت  اهرمأ  تسو...اهيف  لمألا  تدقف...ةلمجلا  حئاورلا 

نم ةاج  ةحر...ةعئار  نم  أ...ةعئار  ةحر  تمش  يب  ةلخاد  ةنس  اوح  اهدع...موي 
، لللا كسم  ةرجشل  تلصو  ام  دحل  ةحلا  ارو  تشم...ف  اهردصم  ةفراع  شم  س...ةنجلا 

ردصم و  ءاخلا ، قاروألا  بنج  ةظوحلم  غ  ادج  ةغص  روهز  دوجو  اخأ  تظحالو 
ةنس اهيب  متهأ  مزال  نا  و  حوب ، دوهجم  شفم  نإ  س  اهتقو  تفرع...يد  ةلمجلا  ةحلا 

...يد ةجنلل  لصوأ  ناشع  ةلما 

ملعتلاو ةءارقلا  نم  ةنس...ةنس  لقألا  هب ع  متهنو  هقس  مزال...لللا  كسم  ةحر  يز  ولا 
انتادقتعمو انرافأل  ةتاذلا  ةقارملاو  ةسفنلا  انتحص  مامتهالا  نم  ةنس...رمتسملا 

...كسملل لصوأ  رخآلا  ناشع   بتكو  تالاقمو  تاسروك  ةنس...انرعاشمو 

...ماتخلا كسمو...جئاتنلا  كسمو...رعاشملا  كسمو...رافألا  كسم 

كرت يدن 
☆  ☆  ☆

 



ةتالا فعتلا 
ةحص اصخو  شوك  فال  ةرامعلا ، مسق  ةسدنهلا  ةل  نم  تجرخت  ةم ، ةتا  كرت  يدن 

ولا عفر  فدهب  ةدرف  بردت  تارودو  ةعامج  لمع  شرو  نم  ددعلا  تمدق  دمتعم ، ةسفن 
.تاقالعلا ةرادو  ةأرملل  فنلا  معدلاو  اذلا 

ماع 2018. فش  ةذعت  ناونع  اهل  باتك  لوأ  تماق ب 



 

 

 



 

 

بورجلا مامضنالا ا  كنيل   – Group Link
 

 

ةا ـــــ نقلا كنيل   – Link
 



: تاتحملا سرهف 

.. ءادهإ
.. ةمدقملا
لوألا لصفلا 

..يملا  Self coaching ـ لا
ةزع ةوطخ 

”Self-developing plan“
وأ و ةنس 

”Raising awareness“
اضر ةدك 

”Acceptance“
تس  Mind

”Rewiring Mindset“
ةركف ىدنع 

“CBT model”
اثلا لصفلا 

ناولألا ىرخأو  ةدوس  رافأ 
”Managing negative thoughts“

كفتلا ”Bugs“
”Cognitive distortions“

Ego ـ لا فقا 
”Ego voice“

ةكالملا يز 
”Higher self state“

تهت م انا...فراع  شم  انأ 
”True self state“

ةدحاو دعسأ 



”Self-motivation“
ثلاثلا لصفلا 
فطاوع اهمسا 

”Dealing with negative emotions“
ةناقلق

”Anxiety“
ةطحمو ةتكم 

”Depression“
ةفاخ

”Fear“
كماأ شع...كتقو  شع 

”Mindfulness“
عبارلا لصفلا 
يوأ بلا 

”Emotional maturity“
يناتلا سانلا 

”Accepting others“
Over ـ لا محتلا 

”Controlling others“
رملا  attachment ـ لا

”People attachment“
طاعلا  Abuse ـ لا

”Manipulation“
دوسأ فقاو  دودحلا  ع 

”Boundaries“
ضع سكع 

Cognitive dissonance
Toxic لا تاقالعلا 



”Toxic relationships“
سماخلا لصفلا 

تاقالعلا راأ 
”Personality analysis“

لللا كسم 
”The end“

ةتالا فعتلا 
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