
مراجعة كتاب كیف تتخلص من القلق وتبدأ حیاتك دیل كارنیجي

عام!كلینتحرشخص700000منوأكثرالقلبیةواألزماتاألمراضبسببتموتاألشخاصمن17%
فإذا لم ترد أن تكون واحدا من ھؤالء األشخاص تابع قراءة ھذا المقال إلى النھایة.

لماذا كتاب كیف تتخلص من القلق وتبدأ حیاتك ھو أول كتاب یجب أن تقرأه؟

دائما ما أُسأل: زھرة انصحیني بكتاب أو اقترحي علي كتاب ابدأ بھ رحلة مطالعة الكتب؟ وألني ال أعرف بالضرورة كل ما یجري
في حیاة أصدقائي، دائما ما اقترح علیھم ھذا الكتاب. لماذا؟ ألنھ مھما كان شكل حیاتھم أو األھداف التي یریدون الوصول إلیھا یجب

وال بد أن یتعلموا السیطرة على التوتر والتخلص من القلق، حتى وھم یحاولون اكتساب عادة القراءة!

فكیفما كانت الحیاة التي تعیشھا أو الظروف التي أنت فیھا، ھذا الكتاب یستحق االنتباه وأنت مدعو إلنھاء ھذا المقال على األقل!

وفقیروحیدسعیدة.أسرةلدیھتكنلمعملھ،یحبیكنلمنیویورك.فيالرجالأتعسمنواحدكانكارنیجيدیل1909عامفي
دائم القلق واإلحباط والتوتر… كل یوم یستیقظ في غرفة تغزوھا الصراصیر، لیتساءل: ھل سأمضي حیاتي كلھا بجانب ھذه

الصراصیر؟
إجابة دیل كارنیجي كانت بالتأكید ال. وفي تلك اللحظة اتخذ قراره بأن یعیش حیاة بدون احباط، بدون قلق، وبالتالي بدون صراصیر!

وھنا انتھت قصة الصراصیر مع القلق!

فإذا أردت أنت أیضا أن تنھي قصتك مع القلق قبل أن ینھي القلق حیاتك تابع معي القراءة.

أبواب.عنعبارةأجزاء8منحیاتكوتبدأالقلقمنتتخلصكیفكتابمنالجدیدةالنسخةھذهتحتوي

القلق.منخالیةحیاةلعیشلديالمفضلةدروس3أھمعلىستتعرفالمقالةھذهفي

الدرس األول: كیف تعالج المشكالت المقلقة؟

منالتخلصفيرغبةلدیكأنالناسمن98%وبینأنتبینكالفرقلكنمختلفة،مشكالتستواجھالكوكبھذاعلىشخصكأي
القلق بدل أن یتخلص منك القلق!

یقول ردیارد كبلنج
"إنني أحتفظ بستة أصدقاء مخلصین لقد علموني كل ما أعرف وأسمائھم ھي: ماذا؟ لماذا؟ أین؟ متى؟ كیف؟ من؟".

األسئلة:ھذهعلىمراحل3فياإلجابةعلیكمشكلةأيتعالجلكي
ماذا؟
لماذا؟
أین؟
متى؟
كیف؟
من؟

الحقائقتجمیع1المرحلة

كیفما كانت المشكلة التي تعاني منھا اجمع الحقائق المتعلقة بھا.
مثال لدیك قرض مالي یجب أن تدفعھ الشھر القادم. ستقوم بجمع كل الوثائق والمعلومات التي تملكھا بخصوص ھذا القرض، ومن

أین أخذتھ والتواریخ وھل تأخرت في السداد من قبل؟…



المھم ستجمع كل الحقائق كأنك محامي سیحضر للدفاع عن شخص آخر. والنقطة المھمة ھنا أن تجمع كل الحقائق حتى وإن كانت
عكس ما تریده.

فكما یقول ھربرت ھاوكن: "إذا كان اإلنسان سوف یكرس وقتھ لجمع الحقائق بطریقة موضوعیة وبصورة أمینة فسوف یختفي قلقھ
في ضوء المعلومات والحقائق التي یحصل علیھا".

بالقلق.الشعوروبالتاليالمشكلفيالتفكیربدلالمعلوماتجمععلىسینصبتركیزكأنالحقائقتجمیعمرحلةفيTrickف

الحقائقتحلیل2المرحلة

نصف العالج بالنسبة ألي مشكلة یتمثل في توضیحھا بصورة جلیة. ستأخذ كل الحقائق التي قمت بتجمیعھا واكتبھا على الورق وقم
بدراستھا. أي باستخراج كل االحتماالت الموجودة أمامك بخصوص ھذا المشكل.

نعود لمثال القرض. ستقوم اآلن بتحلیل كل المعلومات الموجودة لدیك. ھل تستطیع إضافة قرض آخر حتى تحصل على مدة أطول
للدفع؟ أحد من عائلتك بإمكانھ مساعدتك؟...

في ھذه المرحلة أنت تكتب كل الحلول الممكنة والغیر الممكنة.

القرارھذاعلىبناءالتصرفثمقرارإلىالوصول3المرحلة

یقول ویت فیلیبس: "إنني أرى أن االستمرار في التفكیر في مشكالتنا یؤدي ال محالة إلى االضطراب والقلق ویأتي الوقت الذي یكون
فیھ أي مزید من التفكیر والتحقیق شیئا مضرا لحیاة اإلنسان. ویأتي الوقت الذي یجب علینا فیھ اتخاذ القرار والتصرف دون النظر

للخلف".

الغایة من مرحلة تجمیع الحقائق وتحلیلھا ھي التوصل إلى قرارات تستطیع تنفیذھا دون شعور بالقلق تجاه النتائج.
فكونك مثال أخذت قرضا مالیا ثم علمت أثناء تجمیعك وتحلیلك للمعلومات أنك ما دمت لم تتأخر عن السداد في أي دفعة سابقة

بإمكانك االستفادة من تأخیر الدفعة األخیرة، سیجعلك تتخذ قرار زیارة المؤسسة التي أقرضتك قبل الموعد المحدد!

عقلك؟منالقلقتبعدكیف:2الدرس

5ذاتطفلتھفقدعندمااألولىالمرةكارثتین.وإنماواحدةكارثةفقطلیسعاشالذيتالمذتھمنواحدعنكارنیجيدیلیحكي
والدتھا!منأیام5بعدالرضیعةطفلتھتوفیتلماوالثانیةسنوات،

ھل لك أن تتخیل الحالة التي عاشھا ھذا األب!؟ ال یستطیع النوم؛ ال یستطیع األكل؛ ال یستطیع أن یرتاح؛ ال یستطیع أن یھدأ...
كأنھ یعیش داخل صندوق یضیق علیھ یوما بعد یوم. وھذا فعال حال الشخص الذي أنھكھ القلق!

یقول ھذا األب: "الحمد � لدي طفل واحد وھو الذي أعطاني الحل لمشكلتي. ففي إحدى األمسیات وأنا أشعر باألسى طلب مني أن
أبني لھ مركبا وألنھ كان طفال عنیدا خضعت لطلبھ...".

العقلیةوالراحةبالسالمفیھاشعرتالتيالوحیدةكانتساعات3ھذهأنبعدھاوأدركتساعات،3القاربھذابناءاستغرقلقد
التي لم أشعر بھا منذ أشھر…

إذا كنت تعرف ونستون تشرشل، وھو كان رئیس وزراء المملكة المتحدة فقد أجاب عندما ُسئل: "ھل تشعر بالقلق من مسؤولیاتك؟"
لیجیب: "إنني مشغول جدا ولیس لدي الوقت للقلق".

أعتقد أنك اآلن استوعبت كیف تبعد عقلك من القلق، عبر اشغالھ بأداء مھام محددة. ألنھ یستحیل على أي عقل بشري أن یفكر في
أكثر من شيء واحد.

ظھرا!1الساعةعلىغداستفعلوماذاأبیضقرشفيوفكرعینیكأغمضاآلن،أنتمثال
ھیا جرب، إنھا عملیة مستحیلة -على األقل حتى اآلن-

یقول جورج برنارد شو: "سر تعاستك ھو أن یكون لدیك من الفراغ ما تسأل فیھ نفسك سعید أنت أم ال".
الفراغ!فيموجودةنحتاجھاالتياألجوبةكلألنالمقولةھذهمع%100أتفقالأناالحقیقة



ما علینا لنكمل ھذه المراجعة...

السكونھذافغالبابالقلقوتشعرالسكونعلیھیغلبیومككانإذایعنيالحركة.إلىالسكونحالةمنتنتقلأن2الدرسTrickف
ھو سبب القلق.

فقط قم بأبسط عمل؛ ثم أبسط عمل؛ ثم أبسط عمل؛ وھذا العمل البسیط سیصبح أكبر وأھم مع مرور الوقت!

واإلرھاق؟التعبمنتتخلصكیف:3الدرس

ستسأل اآلن: ولكن یا زھرة أنا أرید التخلص من القلق ولیس التعب؟
جوابي بكل بساطة أن شعورك بالتعب ھو واحد من مسببات القلق لدیك!

یقول الدكتور ھادفیلد وھو واحد من أبرز أطباء النفس في انجلترا: "إن القدر األكبر من اإلجھاد الذي نعاني منھ إنما یرجع ألسباب
ذھنیة".

فإذا كان التعب الذي تحس بھ ھو تعب جسدي، یكفي أن تبدأ بأخذ قیلولة وتریح جسدك. ولكن إن كان ھذا التعب نفسي فسیكون علیك
تغییر عاداتك السیئة. نعم كما قرأت ال تتفاجئ! فالتوتر عادة وھدوء األعصاب عادة... أنت اختر العادة التي تبعد عنك القلق!

سأرجع للوراء قلیال أنا وأنت حیث اقترحت علیك أن تراجع یومك ان كان یغلب علیھ السكون فأنت حتما ستشعر بالقلق ألن یومك
فارغ…

متعبا،نفسكتجدنھایتھوفيحركةھویومكمعظمكانفإذااآلیة.سنعكسواالرھاق؟التعبمنتتخلصكیف3الدرسفيھنا
علیك أن تسأل نفسك: ما مصدر ھذا التعب وتغیره!

الكون بصفة عامة یعمل بقانونین مھمین ھما قانون الحركة وقانون السكون. فعلى قدر حركتك یجب أن یكون سكونك.
"وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النھار معاشا"

معلومة على السریع

إذا كنت أنت التي تقرئین ھذه المقالة أنثى، فمن المفترض أن تكون درجة السكون لدیك أكبر من الحركة والعكس لدى الذكور.
فإن كنت ذكرا، حركتك یفترض بھا أن تكون أعلى من السكون، وھكذا ستستطیع تجاوز القلق الناتج عن التعب.

منلمزیدالكتابعلىلالطالعادعوكودروس.3أھمفيحیاتكوتبدأالقلقمنتتخلصكیفكتابملخصشاركتكقدھا
المعلومات.

أما حكمتي من الكتاب الخاصة بي فھي تقول:
"سعید وحده ذلك اإلنسان الذي یحیا یومھ ویمكنھ القول بثقة: أیھا الغد فلتفعل ما یحلو لك، فقد عشت یومي".

أكید ال بد من التخطیط للمستقبل، لكن لیس بالشكل الذي ینسیك حاضرك. فما تملكھ أنت ھو اآلن! ھذه اللحظة.


