ملاذا ال تتحسن حياتك؟ ..السبب بسيط
يسض ى ؤلاوظان عادة بما يملو وبما يخىفس لديه حتى ولى مان ذلو ال يجلب له الظعادة .وعىدما يصل ألامس
إلى اجخاذ القسازاث الهامت ،جساه يخربرب ويصعب عليه جسك الىقعت اإلاعخادة.
هحً هخظاهس بدايت ألامس بأهىا هىشن ؤلايجابياث والظلبياث ،ولنً في الىاقع جديس جصسفاجىا دوافع أقل
عقالهيت .لم مسة فقدث ألامل ووفقت عاجصا؟ ولم مسة أخسطت صىجو الداخلي؟ ولم مسة لىت حغير زأيو
قبيل اللحظاث الحاطمت؟ ولم مسة شعسث باإلحباط والفشل؟ ال شو أن مل ذلو حصل مع مل مىا مساث
عديدة.
في الىاقع ،اإلاهم فقغ ،لم مسة شعسث باألطف ألهو لم جبد الحصم وؤلاصساز.
ما الري يعيق تصرفاتنا ويدخلنا في حالة الرهول؟
إهه الخىف ،هخاف أن هسفض وهخش ى ؤلاداهت والخأهيب وهخش ى الخحدث بصساحت وقىى الحقيقت .وهخش ى
الخسوج مً مىعقت الازجياح .هخش ى جسك العمل على السغم مً لسهىا لهره اإلاهىت اإلاقيخت وهخاف الىقىف
ضد الحشد والجمهىز على السغم مً عدم اإلاىافقت معه .وهخش ى البدء بيشاط جديد بل وحتى هخش ى
ؤلافصاح عً مشاعسها إلاً هحب وهخش ى إقامت العالقاث وهخش ى جحمل اإلاظؤوليت وهخش ى إمهاهيت الخعأ.
هحً دوما هفخقد الثقت في أهفظىا ووعخقد أن معازفىا ال جنفي لخحقيق الىجاح .هحً هىجسف وزاء الخىف
وهسفض مىح أهفظىا الفسصت حتى قبل أن هجسب ذلو .في نهايت اإلاعاف يخحىى اإلاسء إلى عدو لىفظه .لم
مً ألافهاز الجيدة لم جس ظسيقها إلى الىىز بظبب خىفىا الغبي مً أن الىاض لً جفهمىا .ولم مً
العمىحاث لم جىفر لخىفىا مً الخعسض للفشل.
الخىف يجبرها ،وبهل ما في هره الهلمت مً معنى ،على العيش حياة مملت زماديت ال معنى لها .يقىى ليع
بساون ":هىاك النثير مً الىاض ال يعيشىن وفقا ألحالمهم ألنهم يعيشىن ضمً مخاوفهم".
مً هافل القىى إن شعىز الخىف يشمل مل البشس ولنً فقغ الريً يخمنىىن مً الخغلب عليه ،يعيشىن
فعال بظعادة ويحققىن الىجاح جلى آلاخس في مل ألامىز.
يمنىو قساءة عشساث النخب ومئاث اإلاقاالث حىى ليف يمنً أن جحقق أهدافو وحعيش بظعادة ولنً
يمنً اختزاى مل ذلو في ملمت واحدة فقغ هي" :حغلب على مخاوفو".
اإلاصدز :زوطيا اليىم.

