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»سعة  بعنوان:  وكانت  الفكر،  كسل  عن  كتبت  سابقة  مقالة  في 
األفق«، ومع بعض املراجعات رأيت أن ما ُيجدي أكثر في الحقيقة، 
عمومًا،  الكسل  عن  الكتابة  هو  الوطن،  حياة  من  املرحلة  هذه  في 
فالشك أن اإلنسان النشيط بدنيًا هو األقدر على أداء كل وظائفه 
سعيي  جاء  هنا  ومن  )الفكرية(،  العقلية  الوظائف  ومنها  بنشاط 
للكتابة عن الكسل وما يجب علينا عمله ملحاربة الكسل في حياتنا

طه عبدالباقي الطوخي
كاتب ومترجم من مصر

ِلق 
ُ

 أول شيء يمكنني قوله هنا هو أن اإلنسان خ
كنا  أعذارًا.  نختلق  أال  وعلينا  نشيطًا.  يكون  لكي 
نصف الكسول في املدرسة أيام طفولتنا بالبالدة 

ونقول له: »حجة البليد مسح التختة«.
بانخفاض  فيها  نحس  أوقات  جميعًا  بنا   تمر 
بذلك  نشعر  أن  الطبيعي  ومن  والدافع.  الطاقة 
أو  الحاالت  هذه  في  استمررنا  إذا  ولكن  أحيانًا 
ذلك  يؤدي  فقد  طويل،  لوقت  معنا  هي  استمرت 
إلى أن ننظر ألنفسنا بطريقة مختلفة. حيث تبدو 
علينا  الصعب  من  ونجد  أهمية،  أقل  أهدافنا 
عن  التساؤل  في  نبدأ  وربما  اإلحساس بالدافع 
في  نبدأ  حتى  ربما  بل  فقط  هذا  ليس  قدراتنا. 

وصف أنفسنا بالكسل.
نحن »في أحسن حاالتنا«

 لدى الناس جميعًا إحساس بما يجب أن يكونوا 
التي  واألهداف  نتصرف،  أن  نريد  وكيف  عليه، 
نريد تحقيقها، وكيف نريد أن نظهر أمام العالم. 
إلى  يشير  النفس  علم  في  مفهوم  املثالية  الذات 
يمكن  كيف  عن  أذهاننا  في  املوجودة  الصورة 
وكثيرا  نشعر.  وكيف  نتصرف،  وكيف  نظهر،  أن 
إلنتاجيتنا  صــورة  هي  املثالية  ذاتنا  تكون  ما 
وسلوكياتنا  لنا،  معينة  ألهـــداف  وتحقيقنا 

ال  لألسف  ولكن  ذلــك.  غير  والكثير  الصحية، 
بكثير  نعيشها  التي  املزدحمة  الحياة  لنا  تسمح 
من التأمل أو التفكير في ذاتنا املثالية، ويبدو أن 
هذه األفكار تبقى بعيدًا في مكان ما من إجابات 
تكون  أن  تريد  »ماذا  السؤال:  ذلك  عن  طفولتنا 

عندما تكبر؟«  
لست وحدك:

إنتاجيتك  بانعدام  أو  بالكسل  شعرت   إذا 
فلقد  وحدك.  لست  بالتأكيد  فأنت  ما،  وقت  في 
الناس  من  فقط  باملئة   8 أن  األبحاث  وجــدت 
يحققون  العام  أول  في  أهدافًا  يضعون  الذين 
ُوِجد  الدراسات  بعض  وفي  األهداف.  تلك   

ً
فعال

يحتفظ  أشخاص  أربعة  كل  من  فقط  واحدا  أن 
بها ملا بعد األسبوع األول من بداية العام.  

علينا  الصعب  من  ويجعل  يحدث  الذي  < فما 
وعاملني  منتجني  نظل  وأن  بأهدافنا،  التمسك 

على تحقيق أهدافنا املرغوبة؟

 توجد في الحقيقة أشياء كثيرة يمكن أن تقف 
نرى  وتجعلنا  وإنجازانتا،  إنتاجيتنا  طريق  في 
العقبات  تلك  تكون  وأحيانًا  »كسالى«.  أنفسنا 
أو  معينة  بمواقف  تتعلق  وقتية،  فقط،  ظرفية 
نكون  أن  يحدث  أخرى  أوقات  في  بينما  فرص، 
نتيجة  أنفسنا  ــام  أم العقبات  نضع  من  نحن 
نتبعها،  التي  الطرق  أو  مفاهيمنا  أو  ملزاجنا 
إلقاء بعض  ر، 

َّ
الله وقد وسأحاول قريبًا، إن شاء 

الضوء على هذه النقطة بالتحديد.
صعوبة التخلص من العادات القديمة:

ونتخلص  حقيقي  تقدم  تحقيق  يمكننا   حتى 
من األنماط »الكسولة« القديمة، نحتاج للتعرف 
على ما يؤثر في قدرتنا على الوصول ألهدافنا أو 
جعلنا نشعر بأننا أقل إنتاجية عما نريد. لذا، فإن 
ما تفكر فيه عن »كسول« قد يكون مجرد تحويل 
فهمك أو التخلص من عادات غير مفيدة جعلتنا 
ومحققون  منتجون  بأننا  الشعور  عن  بعيدين 

ألهدافنا.
 وفيما يلي، بعض من هذه العادات التي يمكن 
أن تمنعنا من الوصول ألهدافنا. فإذا وجدت أًيا 
لست  ألنك  تقلق،  فال  لديك،  مألوفًا  يبدو  منها 

وحدك:
نريد  معقدة:  أو  جــدًا  كبيرة  ــداف  أه - وضــع 
نقع  قد  لكننا  النجاح،  قمة  إلى  الوصول  جميعًا 
والجهد  الوقت  لقدر  الكبير  التقليل  خطأ  في 
بعد  استسلمنا  فــإذا  ذلــك.  لتحقيق  املطلوبني 
كسلنا  بسبب  غالبًا  هذا  يكون  ال  قليلة،  ساعات 
حساباتنا  خطأ  من  تحققنا  نكون  قد  ألننا  ولكن 

عن مقدار الوقت والجهد املطلوبني. 
عندما  مثاليًا:  تكون  أن  نفسك  من  -توقعك 

سيكولوجية الكسل وكيف نتغلب عليه



14

النف�س املطمئنة
الطريق  يكون  أن  نتوقع  مــا،  هــدف  على  نعمل 
ذلك،  على  ر  ونصِّ ممهدًا،  الهدف  هــذا  لبلوغ 
إلى  الطريق  فإن  والواقع  الحقيقة  في  أنه  مع 
هدفنا من املحتمل جدًا أن يكون مليئا بالتقلبات 

واملنعطفات واإلخفاقات.
تكون  قد  الداخلية:  النتقاداتنا  اإلصــغــاء   -
ألنفسنا،  حديثنا  من  جزء  هي  »كسول«  كلمة 
حاالت  إلى  يــؤدي  ربما  كذلك،  ذلك  كان  فــإذا 
داخلية  من  أساسًا  تأتي  السلبي  االنتقاد  من 
نفسك أنت وبصورة منتظمة. ترى ماذا يحدث؟ 
كل  على  يركز  االنتقادي  صوتك  إن  وكيف؟ 
قوتك  عناصر  مــن  أكثر  ونكساتك،  عيوبك 
 والسمات اإليجابية املميزة 

ً
املوجودة لديك فعال

لشخصيتك التي يمكن أن تدفعك إلى األمام.
نعرف  بينما  اآلخرين:   النتقادات  اإلصغاء   -
أشياء عن أنفسنا وعن العالم من خالل تجاربنا 
من  ــادات  إف نتلقى  ما  كثيرًا  فإننا  وخبراتنا، 
مفهوم  أو  ما  صورة  تكوين  في  تساعدنا  آخرين 
ما،  شخص  نا 

َ
وصف عندما   

ً
فمثال أنفسنا.   عن 

بأننا  الطفولة(  )ســن  املاضي  في  لنا،  مهم 
 
ً
فعال فينا  أثر  قد  ذلك  يكون  أن  يمكن  كسالى، 
كسالى،  الزمن  عبر  أنفسنا  نرى  أن  في  وساهم 
وقد  كبرنا.  عندما  حدث  قد  هذا  كان  لو  وحتى 
حياتنا  في  جهودنا  ينتقدون  أيضًا  الناس  نسمع 
نشعر  أو  أنفسنا  في  بالشك  فنشعر  الراشدة 

بالتثبيط. 
إلهامًا  نجد  عندما  عمل:   خطة  وضع  عدم   -
جديد،  هــدف  بتحقيق  جــدًا  شغوفني  ونصبح 
وضع  أهمية  الخضم  هذا  في  ننسى  أن  يمكن 
بما  وانفعالنا  لحماستنا  يمكن  حيث  عمل.  خطة 
نقوم به أن يتسبب في أن نسرع الخطى بكثير من 
يتحول )في غياب خطة  لكن شعورنا  الحماسة، 
بما  ومرتبكون  مقهورون  بأننا  نحس  ألن  عمل(، 

يؤدي لشعورنا بانعدام الهدف.
بماذا يمكننا أن نبدأ؟

التي  الخطوات  من  كثير  الحظ  لحسن  توجد 
إلى  والعودة  الكسل  عن  للتوقف  اتباعها  يمكن 
الحياة،  في  أهدافنا  لتحقيق  النشاط  طريق 

ومنها:
- ضع أهدافا صغيرة وواقعية إلمكان تحقيقها: 
يرغب الناس، كما ذكرت، في الوصول إلى قمة 

النجاح، لكن تقسيم هذا الهدف العظيم الضخم 
إلى أهداف أصغر يمكن أن يساعد اإلنسان على 
على  يحفزه  أن  يمكن  كما  ينجز،  بأنه  الشعور 
إلى  تنظر  وعندما  النجاح.  سلم  تسلق  استمرار 
التي  املفتاحية  الخطوات  ر 

ّ
تذك الكبيرة  الصورة 

وإذا  جِزي. 
ُ

وت مهمة  الكتابة  واكتبها.  ستحتاجها 
احتجت، يمكنك تقسيم هذه األهداف الصغيرة 

 .
ً
أيضًا إلى أهداف أصغر أو أقصر أجال

 ضع خطة
في  ر 

ِّ
وفك لحظات  لبضع  نفسك  مع  اجلس 

الصغيرة  الخطوات  وتلك  وأهدافك،  رغباتك 
يمكنك  حتى  إنجازها  ستحتاج  التي  واملمكنة 
 بالواقعية 

ّ
الوصول للمحطة التي تقصدها. تحل

فيما يتعلق بالجهد والوقت واألموال واملساعدة 
في  املشاركة  األخــرى  العوامل  تلك  كل  أو  و/ 
بخطة  الطريق  في  املضي  إن  هدفك.  تحقيق 
عمل مكتوبة سوف يساعدك على الشعور بثقة 
سوف  كما  والسالم،  بالهدوء  والتحلي  أكبر 
لقياس  إليه  الــرجــوع  يمكنك  شيئًا  يعطيك 
تقدمك على الطريق، أو عندما تشعر بنوع من 

الكسل، أو تواجه أي عقبات أو نكسات.
ز على مواطن قوتك:

ِّ
 رك

الذي  الداخلي  النقد  على  معتادًا  كنت  إذا 
العيوب واألخطاء ومواطن الضعف  يركز على 
تبدأ  عندما  للغاية  عظيمة  فوائد  ستجد  فيك، 
تتمتع  وما  قوتك  ومواطن  مزاياك  تعداد  في 
صعوبة  تجد  هل  ــارات.  ــه وم مواهب  من  به 
تحديات  أي  ــر، 

ّ
وتــذك فــي،  ر 

ّ
تفك ــك؟  ذل فــي 

ملكاتك  في  وتأمل  املاضية  حياتك  في  قابلتها 
ونواحي  مهارات،  من  به  تتمتع  وما  وسجاياك 
سبق  فيما  استخدمتها  التي  شخصيتك  قوة 
التحديات  تلك  على  للتغلب  تجارب  من  لك 
التعرف  في  صعوبة  وجدت  فإذا  والخبرات. 
على قوتك اطلب العون من أصدقائك أو أفراد 
تتمتع  عما  برؤاهم  ليفيدوك  املقربني  عائلتك 
بالبحث  أيضًا  ويمكنك  القوة.  مؤهالت  من  به 
فيما  اإلنترنت  على  املعلومات  بعض  تجد  أن 

يتعلق بكيفية تقييم نواحي القوة لديك.
 احتفل بالنجاحات الصغيرة:

ولو  إنجازات،  من  تحققه  بما  احتفالك  إن 
على  تقابلها  عقبات  على  بتغلبك  أو  صغيرة، 

االستمرار  على  يساعدك  أن  يمكن  الطريق 
في التحرك لألمام. إن ما نشعر به من اعتزاز 
إليه، يمكن أن يساعد  عندما نحقق ما نهدف 
ومع  بإيجابية.  أنفسنا  مع  للتحدث  تهيئتنا  في 
بكفاءته  ثقته  تزيد  اإلنسان  يحققه  إنجاز  كل 
مما يمكن أن يساعد على تحقيق النجاح على 

املدى الطويل.  
 استعن بمصادر خارجية للدعم:

على  املساعدة  نطلب  أن  تمامًا  املناسب   من 
عندما  وننمو  وننجح  نزدهر  نحن  الطريق. 
وإيجابية.  صحية  بطريقة  بالناس  نتصل 
جزءا  ليكونوا  لك  الداعمني  ألولئك  اسمح 
معك  يحتفلوا  أن  تريدهم  ربما  خبراتك.  من 
إليهم  اللجوء  تريد  ربما  أو  الطريق  على 
عقبات  تقابل  عندما  خصوصا  تحتاج  عندما 
إيجاد  إن  نكسات.  أو  إخفاقات  تراجعات/  أو 
في  املهمني  الناس  من  وتشجيعات  تطمينات 
وتنمية  إيجاد  على  يساعدنا  أن  يمكن  حياتنا 

مرونة أكبر في نفسياتنا. 
 الكسل وصحة أجسامنا:

 إن شعورنا بالكسل يمكن أيضًا أن يتأثر من 
خالل الكيفية التي نتناول بها صحتنا البدنية. 
أهداف  لوضع  طرق  نتعلم  أن  جميعًا  يمكننا 
تفكيرنا  أنماط  ي 

ِّ
وتحد لنا  جديدة  ــادات  ع

السلبية، لكننا أيضا نحتاج ملعرفة ما يجب أن 
بصحتنا  عنايتنا  إن  بأجسادنا.  اعتناًء  نفعله 
املسرح  إعداد  في  تساعدنا  أن  يمكن  البدنية 
تسمح  أن  يمكن  بدورها  التي  طاقتنا  لزيادة 
موضع  اآلتية  اإليجابية  التغييرات  بوضع  لنا 

التنفيذ: 
 الغذاء:

شعورنا  في  للغاية  مهمًا  دورًا  نأكله  ما   يلعب 
برامجنا  تخلو  وعندما  والحيوية.  بالطاقة 
الطعام،  وإعداد  للتخطيط  الالزم  الوقت  من 
الوجبات  تناول  إلى  نلجأ  أنفسنا  نجد  ربما 
السريعة على الطريق، وهي اختيارات ينقصها 
االحتقاظ  تساعدنا على  التي  الغذائية  القيمة 
عالي  فالغذاء  للطاقة.  مناسبة  بمستويات 
أجسامنا  يساعد  أن  يمكن  مثال  البروتينات 
سكر  من  مستقرة  بمستويات  االحتفاظ  على 
من  شديدة  بنوبات  الشعور  عنا  ويمنع  الــدم 

الصعود والهبوط في الطاقة خالل اليوم. 
وفيما يلي تجد عزيزي القارئ  بعض األطعمة 

واملشروبات التي تزيد الطاقة:
-اللوز

-السلمون
-املوز

-الزبادي
-الشوفان

-الخضراوات داكنة الخضرة
-البطاطا
-الدجاج

-املاء



15

العدد 145 مايو 2021

يجب  التي  واملشروبات  األطعمة  تشمل  كما 
تجنبها إذا أردنا زيادة طاقتنا ما يلي:

-البطاطس املقلية
-الحلويات

-الخبز
-املشروبات والعصائر املحالة

-الكعك املحلى )الدوناتس(
القاضي  ولقمة  كاملهلبية  الحلويات  -أطباق 

واألرز باللنب وأم علي
-الكحوليات

 ومع أن الطعام السكري يمكن أن يعطينا قدرًا 
األجل  قصيرة  طاقة  أنها  إال  الطاقة،  من  مؤقتًا 
ويمكن بعد فترة لن تطول أن نشعر بنفاد الطاقة. 
لوجباتنا  تناولنا  توقيت  فإن  أخرى  ناحية  ومن 
االحتفاظ  على  يساعدنا  أن  يمكن  اليوم  خالل 
باملقارنة  الطاقة،  مــن  مستقرة  بمستويات 
بالوجبات الكبيرة الثقيلة التي كثيرًا ما تؤدي إلى 

إحساسنا بالتعب. 
التمرين الرياضي:

بالكسل،  نشعر  فإننا  ُمتَعبني  نكون  عندما 
ويكون آخر شيء نرغبه هو أن نمارس الرياضة 
يمكن  أجسامنا  تحريك  فإن  ذلك  ومع  البدنية. 
لدينا  الطاقة  مستويات  رفع  على  يساعدنا  أن 
وشعورنا العام باإلنتاجية. وقد أظهرت األبحاث 
والدراسات في هذا الصدد أن التمرين )خفيف 
تأثير معتبر على  له  إلى معتدل( يمكن أن يكون 
خفض  على  فيساعدنا  لدينا،  الطاقة  مستويات 

شعورنا بالتعب. 
لدمج  اتباعها  يمكن  التي  الــطــرق   وتشمل 

الرياضة في حياتنا على سبيل املثال ما يلي:
أو  العائلة  أفراد  أحد  مع  أو  وحيدًا  الهرولة،   -  

مع صديق
 -التمشية مع الكلب إن ُوجد

- التخييم مع مجموعة إن توفرت
- االشتراك في برنامج جماعي للياقة البدنية

 تعلم رياضة اليوجا
 النوم:

 تكاثرت كثيرًا وتتكاثر يومًا بعد يوم الدراسات 
التي تتناول أهمية النوم في حياتنا. إن نمط النوم 
مستويات  على  بقوة  يؤثر  أن  يمكن  نتبعه  الذي 
بالكسل  للشعور  تميل  كنت  فإذا  لدينا.  الطاقة 
قد  أو  الليل  في  كثيرًا  تنام  أنك  في  تفكر  فربما 
النهار.  أثناء   

ً
طويال تغفو  أنك  إلى  ذلك  يرجع 

للنوم يمكن أن  لذا فعلينا أن نضع روتينا صحيا 
للنوم،  ثابت  جدول  على  الحفاظ  في  يساعدنا 
أكبر  بتوازن  إحساسنا  في  يساعد  بــدوره  الذي 
واإلحساس  اليومية  بأنشطتنا  للقيام  وطاقة 
بإنتاجية أعلى. فإذا كنت تنتمي إلى طائفة »بوم 
التحول  فهذا   

ً
ليال وتسهر  نهارًا  تنام  التي  الليل« 

الكسل.  على  للتغلب  عظيمة  فرصة  لك  سيوفر 
يومك  بــدء  على  قدرتك  فــإن  ــوال  األح كل  وفــي 
على  الحفاظ  على  وقدرتك  متزايدة،  بطاقة 
مستويات طاقتك أثناء النهار ستؤديان بالتأكيد، 

بكل  جديرا  نومك  نظام  جعل  إلى  الله،  شاء  إن 
جهد تبذله. 

ما  اعتبارك  في  خذ  نومك  نظام  وضع  وعند 
يلي:

- حاول التوجه للفراش في نفس املوعد كل ليلة، 
صباح  كل  املوعد  نفس  في  أيضًا  واالستيقاظ 
واجعل هذه املواعيد ثابتة حتى في أيام العطالت.

- اهدف لثماني ساعات من النوم الليلي.
نوعها  كان  أًيا  للشاشات  استخدامك  أوقف   -

قبل النوم بساعة كاملة.
- أوقف استهالكك للكافيني بعد الغداء.

أن  ويمكنك  واتبعه.  النوم«  قبل  »روتينا  ضع   -
شيء  الوتر:  وصالة  الوضوء  جانب  إلى  تضّمنه 
من القراءة أو التدوين والتأمل في أحداث اليوم 

أو االستماع إلى املوسيقى الخفيفة.
إدارة الضغوط:

خاضعني  ــادة،  ــزي ــال ب مشغولني  بــقــاءنــا   إن 
للطلبات املنهالة علينا في مجاالت متعددة أثناء 
الجسدي  باالستنفاد  يشعرنا  أن  يمكن  النهار، 
والفكري والعاطفي. وفي هذه اللحظات، قد نجد 
من الصعب علينا التحرك بنشاط وأخذ قرارات 
باإلرهاق  اإلحساس  وهــذا  منهكني.  نكون  ألننا 

.
ً
يجعلنا نشعر كما لو كنا كسالى فعال

لعلم  األمريكية  الجمعية  به  توصي  ما  وحسب 
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يمكن أن تشمل طرق إدارة الضغوط ما يلي:
< دمج التمرين والحركة في حياتنا اليومية.

للضحك  املسببة  واملواقف  الظروف  إيجاد   
واالبتسام.

< زيادة مساهماتنا وأنشطتنا االجتماعية.
< االهتمام بالتأمل اليومي والصالة بانتظام.

أقترح  لعلي  النقطة  هــذه  من  انتهائي  وقبل 
برنامجا صباحيا يوميا للجري أو الهرولة أو حتى 
املشي السريع لنصف ساعة، وهذا في اعتقادي، 
كفيل ببعث النشاط في الجسد لكثير من الناس 
طوال اليوم وجعل اإلنسان فوريا ونزع الكسل من 

حياتنا إلى األبد وبكل نشاط. 
وضع حدود:

للضغوط  إدارتنا  في  الحاسمة  العوامل  من 
بحكمة،  أيامنا  أوقات  نستخدم  أننا  من  التأكد 

على  كالحرص  تمامًا  إنفاقها  على  والحرص 
أن  بسهولة  يمكنك  أكثر.  ربما  بل  للنقود.  إنفاقنا 
زميل  كان  سواء  ودب،  هب  من  لكل  »نعم«  تقول 
العائلة. وبذلك  أو حتى فردا من  عمل أو صديقا 
تجد نفسك فعليًا غير قادر على الوفاء بواجباتك 
أنت الخاصة سواء تجاه نفسك أو ما تقوم به من 
أعمال أو الوفاء بما وعدت به والتزمت به. انظر 
غير  باملهام  جرد  اعمل  وقتك،  فيه  تنفق  فيما 
ر في االعتذار 

ِّ
املنجزة في برنامجك اليومي، وفك

بلباقة وأدب، وقل: »ال«، وبذلك يمكنك استخدام 
ذلك الوقت في األشياء التي تحتاج االنتباه إليها 

بالفعل وتوجيه طاقتك لها. 
إذا كان »وضع حدود« هو فكرة جديدة عليك، 
الطريق  على  ــى  األولـ خطواتك  تكون  فربما 
باألشياء  تبدأ  أن  في  اإلذن  لنفسك  تعطي  أن 
نظرة  تحول  البداية  في  تخشى  قد  الصغيرة. 
الناس لك وكيف سيتجاوبون، وهذه الخشية هي 
ن  شيء طبيعي. وتذكر أن هدفك هنا هو أن تحسِّ
عنايتك بنفسك، وتزيد طاقتك وتشعر بالتمكني 
له.  تهدف  ما  وتحقيق  بأعمالك  القيام  إلمكانك 
كما  جدًا.  مهم  شيء  هو  لنفسك  وقت  إيجاد  إن 
سوف  أوقاتك  حول  صغيرة  ولو  حدود  وضع  أن 

يساعدك على ذلك
ال تضّيع وقتك في املقارنات:

وأخيرًا، عندما تشعر بالكسل، من الطبيعي أن 
يعيش  حولك  َمن  كل  أن  في  وتفكر  حولك  تنظر 
لنفسك  تسمح  ال  ــت.  أن إال  صحيحة  بطريقة 
والحيرة  التشتت  فخ   .. الفخ  هــذا  في  بالوقوع 
واالضطراب بمقارنة نفسك باآلخرين. وتذكر أن 
انتقادنا ألنفسنا هو طريق مسدود أمام إنتاجيتنا 
لنفسك  اسمح  بالضيق.  نشعر  يجعلنا  أن  ويمكن 
أن  وتذكر  حياتك  في  مختلف  بوضع  بالظهور 
د. إن  الرحلة هي رحلتك أنت الخاصة بك في تفرُّ
بنفسك،  عنايتك  نحو  بها  تقوم  صغيرة  خطوات 
وزيادة طاقتك، وتحسني أهدافك، ووضع حدود 
صحية يمكن لها جميعًا أن توقف شعورك بالكسل 
د أولوياتك وقم بخطوات 

ِّ
في أقل وقت ممكن. حد

لتحقيق  البعض  بعضها  مع  ومتناسقة  متماسكة 
تغييرات طويلة املدى، وليس هناك من وقت لعمل 

ذلك سوى )اآلن(.  والله أعلم.


