حياتكم مليئة بالفرص يا شباب
هل تشعر بالركود؟
ً
دعني عزيزي القارئ أوال من فضلك أستعرض وأتأمل معك في هذه األقوال لبعض املشاهير عن
«الفرصة»:
تقول اإلعالمية األمريكية املشهورة أوبرا وينفري ( ،ميسيسيبي)« :أعتقد أن الحظ هو مقابلة
االستعداد للفرصة ».ويقول املالكم األمريكي العاملي السابق ،ليون سبينكس (سانت لويس ،ميزوري):
«تدق الفرصة بابك مرة واحدة فقط ،وال يعرف املرء أبدا إذا كان له أن يتوقع فرصة أخرى».
ومنها أيضا قول القائد
البريطاني املعروف ،سير ونستون
تشرشل« :يري املتشائم صعوبة
في كل فرصة ،ويرى املتفائل
فرصة في كل صعوبة».
ويوجد قول آخر بحثت عن قائله
كثيرا دون جدوى« :تأتي الفرصة
ملن هو مستعد لتلقيها .كن مستعدا
لألشياء العظيمة .كن متحمسًا،
توقعّ ،
ووسع مناظيرك».
>مرة أخرى :هل تشعر بالركود؟
الحقيقة أن معظمنا ال يستفيد
بالفرص السانحة أمام عينيه
ألنه ال يكون مستعدا لها ،وال يهتم
بتنمية ذاته .ويتساءل كثيرون من
الشباب :كيف لي أن أجد فرصًا
أكثر في حياتي؟
وهذا سؤال مهم فعال .فالفرص
الجديدة تجعلنا قادرين على
التقدم في حياتنا ومجاالت عملنا
كنتيجة لوفرة الخيارات املتاحة
أمامنا .وفي ندرة فرص التقدم
في وضعنا الحالي من خالل
إمكانيات جديدة ،من الطبيعي
أن يشعر الواحد منا بالركود في
حياته والتعاسة وانعدام القيمة.
ويفترض معظمنا أن عدم
القدرة على اقتناص الفرص
يرتبط مباشرة بنقص حماستنا
واالنتظار لحدوث معجزة ما
ليراوح الفرد مكانه الحالي
ويتقدم لألمام في سعيه لحياة
أفضل .لكن هذا االفتراض ال
يمثل الحقيقة الكاملة ،حيث
يوجد عنصران القتناص الفرص
الجديدة بنجاح:
ً
أوال :تريد التقدم في حياتك؟
افعل شيئا جديدا واطرق أبواب
جاذبيتك .ومن العبارات الشائعة:
«للحصول على شيء ليس عندك،
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عليك أن تعمل شيئا لم تعمله
أبدا».
وتفترض هذه العبارة الشاحذة
للفكر أن الناس يظلون ماكثني
حيث هم في مناطق راحتهم
ويفشلون في توسيع آفاقهم.
ونتيجة لذلك ،فهم كثيرا ما
يهجرون خططهم مبكرا جدًا ،من
َ
قبل حتى أن يبدأوا فيها ،ويقنعون
بأوضاعهم اآلنية املتردية .ولعله
من املدهش أن نعرف أن مثل
هؤالء كثيرا ما يكونون من الناس

املنضبطني في حياتهم املحبني
للعمل الشاق لكسب عيشهم كما
أنهم يعتبرون أشخاصا محترمني
في مجتمعاتهم.
ثانيًا :أما العنصر الثاني ،فهو أن
ذواتنا الداخلية تنعكس طبيعيا
على بيئاتنا الخارجية.
والحقيقة هي أنك يجب أن
ِّ
تحول سلوكياتك الحالية وترتقي
بحالتك الذهنية حتى يمكنك
أن تقتنص الفرص .إن الفرص
املواتية والنجاح يأتيان فقط
للناس «األكثر جاذبية» أي الذين
ال يهدأون وال يهملون تطوير
أنفسهم وال يتوانون عن تنمية

ذواتهم ،وهم يقابلون شخصيات
جديدة ،ويبنون عالقات جديدة،
كما أنهم يؤسسون شراكات عمل
جديدة .من املهم والحيوي لك،
ً
كما لكل واحد فينا ،أن تعمل أوال
على تنمية مهاراتك الشخصية
وتطوير تقنية قيامك بأعمالك.
وحتى نتمكن من اجتذاب
الفرص إلى حياتنا ّ
يتعي علينا
األخذ باألسباب الثالثة اآلتية:
أحط نفسك بالناجحني:
من األقوال الشائعة« :دخلك هو
متوسط دخول الخمسة أشخاص
الذين تقضي معظم وقتك معهم».

أو «أنت في الدرجة الوسطى
بني الخمسة أشخاص الذين
تخالطهم باستمرار»  ..ولنتذكر
عزيزي القارئ هذا املثل الشعبي
القديم الذي كان يردده علينا
جدودنا أيام زمان« :جاور السعيد
تسعد  ..جاور التعيس تنكوي
بناره».
إن البيئة التي تعيش فيها
حاسمة ولها دور كبير في تحديد
مدى سعادتك .فالناجحون
يتبعون في حياتهم العادات التي
تمكنهم من الفوز ،كما يتبعون
ما يجعلهم شخصيات جذابة.
فبقضاء الوقت معهم تبدأ ،ال
شعوريا ،في تبني سلوكياتهم.
كذلك الشخصيات السلبية ،فهم
ِّ
يؤثرون كثيرا في املحيطني بهم،
وهم يفتقدون للطموح وينشرون
األفكار املتشائمة واليأس
واإلحباط فيمن حولهم.
> اخرج من منطقة راحتك:
إن البقاء داخل نفس البيئة
املألوفة لديك هو شيء مريح طبعا
ألنك تعرف ما تتوقعه .وأنت بدون
خروجك خارج ذلك الجو املريح،
سيندر حدوث أي شيء جديد في
حياتك .فليكن هدفك إذًا هو خلق
الفرص وذلك بالخروج من تلك
القوقعة التي تقبع داخلها بدال
من االنتظار ملجيء الفرصة،
وإال ستتحول حياتك إلى شيء ال
يخرج عن الرتابة وامللل والركود.
الخروج خارج منطقة راحتك
سيسمح لك بمقابلة أشخاص
جدد وإيجاد مجموعات كاملة
من املواقف الجديدة املوحية في
مختلف املجاالت.
> اتبع نظاما يوميا لتشكيل
شخصيتك :الشخصية القوية
الجذابة َّ
تتكون نتيجة ملمارسات
منهجية .وفي هذا ،يقول
(جيمس ِردفيلد برمنجهام،
أالباما) الكاتب األمريكي
واملحاضر ومؤلف ومنتج األفالم
السينمائيةWhere attention :
goes, energy flows – results
 showحيثما يكون االهتمام
تتدفق الطاقات وتظهر النتائج».
ال أحد يستطيع أن ينكر أن
تصرفات وسلوكيات اإلنسان
منا ما هي إال نتيجة ألفكارنا
وعاداتنا .فإذا استطعت أن تبدأ
سلوكيات إيجابية تتكرر يوميا

 ..يوميا  ..يوميا ،فتصبح عادات
لديك ستتحول شخصيتك،
وتبعًا لذلك تجد أن قدرتك على
اقتناص الفرص أمامك تبدأ في
الزيادة .من ذلك مثال أنك يمكن
أن تتبني عادة نظام صباحي
ومسائي لتحديد األلويات
فينعكس ذلك على مهامك
الحالية.
كيف ننجح على املدى الطويل؟
استخدم التأمل الذاتي
واستمر بثبات :يتأسف الناس،
عادة ،على أشياء لم يعملوها
عندما كانت لديهم الفرصة.
إن جذب فرص جديدة ال يعتمد
على الحظ ،وكل ما يتطلبه األمر
هو أن تخرج من منطقة راحتك
وتبدأ في العمل لبناء وتأسيس
عالمة جاذبية خاصة بك ،وهي
تلك التي تتكون من الشخصية،
والقلب ،والروح .واملفتاح هنا هو
التأمل الذاتي أسبوعيا أو شهريا
أو حتى بشكل ربع سنوي ،تنشط
أي
به في تقييم تقدمك خالل ٍ
من تلك الفترات وتحديد املناطق
الجديدة في شخصيتك التي
تحتاج لتطويرها .ومن املهم أن
تتبع طريقا ذا خطوات منهجية،
ألن ذلك سيزيد إمكانية جذب
العديد من الفرص أمامك على
املدى الطويل.
وعود على بدء ،إليك عزيزي
القارئ هذا القول الذي يلخص
كل ما سبق .إنه للكاتب والسياسي
البريطاني بنجامني ديزرائيلي
الذي خدم في منصب رئيس
الوزراء مرتني« :سر النجاح أن
يكون املرء مستعدا للفرصة
عندما تأتيه».
ويلي ذلك منطقيا قول
البريطاني أيضا ،اللورد بادن-
باول مؤسس الحركة الكشفية
العاملية« :ال يوجد بديل عن
شعار :كن مستعدا ،فبه يمكن
دائما مواجهة املفاجآت ممكنة
الحدوث مع أنها ربما تبدو غير
متوقعة ».واملفاجآت هنا ،كما
أراها ،هي الفرص.
أن تستعد لفرصة قد ال تأتي
أفضل من أن تفاجئك فرصة
أنت غير مستعد لها.
حياتك مليئة بالفرصِّ ،
فنم
ِّ
وحسنها ،وكن
نفسك وطورها
مستعدًا.
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