"العمل" لبايرون كاييت
مق ّدمة

"إ ّن أحداً لن يعطيك احلرية ّإل ففكك وذاا الكتيّب سريشدك إىل الطريق الصحيح" – بايرون كاييت

كل عام تُطلب آلف النكخ من ذاا الكتيّب وتُرسل جمافاً إىل منظّمات ل
ميثّل ذاا الكتيّب خالصة "العمل" ) (The Workلبايرون كاييت .ففي ّ
غري مكار حياهتم.
تبغى الربح حول العامل هبدف مكاعدة األشخاص على اكتشاف قدرة التح ّقق من أفكارذم اليت من شأهنا أن ت ّ
التعمق هبا فنصحك بقراءة كتاب "حب الواقع" ( .)Loving What Isفهاا الكتاب سيجعلك
إن كنت ترغب يف اكتشاف ذاه العملية و ّ
يتضمن مناذج ع ّدة عن تكهيالت أجرهتا كاييت مع أشخاص كثر وتناولت بعض املشاكل كاخلوف والضطرابات
تغوص يف أعماق "العمل" وذو ّ
الصحية والعالقات الشخصية والشؤون املالية واحلالة اجلكدية وغريذا .وجتدر اإلشارة إىل أ ّن كتاب  Loving What Isمتوفّر أيضاً بنكخة

صوتيّة (باللغة اإلفكليزية) تتيح لك اختبار جتربة استثنائية إذ ميكنك الستماع إىل كاييت وذي تطبّق "العمل" خالل ورشات عمل متّ تكجيلها بشكل
كل من النكخة الصوتيّة من الكتاب والكتاب املطبوع على املوقع اإللكرتوين التايل .thework.com/arabic
مباشر .ويتوفّر ّ
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مقدّمة
كل املعافاة يف العامل والتح ّقق منها .إفّه طريقة إلجياد الكالم مع ففكك ومع العامل
يُش ّكل "العمل" لبايرون كاييت طريقة لتحديد األفكار اليت تكبّب ّ
بأسره .وميكن ألي شخص يتمتّع بعقل منفتح أن يطبّق "العمل".
لقد عافت كاثلني رايد (اليت تُعرف باسم كاييت) من اكتئاب شديد عندما كافت يف الثالثينات من عمرذا .وقد تضاعفت ح ّدة اكتئاهبا خالل الكنوات
العشر التالية حىت ّأهنا عجزت يف معظم األحيان عن مغادرة غرفة فومها خالل العامني األخريين .وذات صباح اختربت كاييت من أعماق يأسها أمراً
غري مكار حياهتا.
ّ
لقد أدركت كاييت ّأهنا كافت تتأ ّمل عندما كافت تصدق أفكارذا و ّأهنا مل تكن تتأ ّمل عندما مل تكن تص ّدق تلك األفكار .فالعامل من حوهلا مل يكن
التنور تلك أدركت كاييت أ ّن حماولتنا للبحث عن الكعادة معكوسة.
سبب اكتئاهبا بل األفكار اليت كافت تصدقها عن العامل من حوهلا .ويف حلظة ّ
فبدلً من أن حناول يائكني تغيري العامل ليتطابق مع أفكارفا ع ّما "جيب" أن يكون عليه ميكننا أن فتح ّقق من أفكارفا ومن خالل مواجهتنا الواقع كما
كل ما تق ّدمه هلا احلياة
ذو خنترب حرية وسعادة ل متناذيتني .وبالنتيجة ذاه املرأة اليت لطاملا كافت طرحية الفراش وراغبة يف الفتحار أصبحت تواجه ّ

حبب كبري.

حيرروا أففكهم من القيود.
طورت كاييت طريقة بكيطة لكن ّ
فعالة للتح ّقق من األفكار تُعرف بالـ "العمل" وقد أظهرت لألشخاص كيف ميكنهم أن ّ
لقد ّ

واجلدير بالاكر ذو أ ّن إدراكها لآلليات الاذنية يتوافق مع األحباث الرائدة يف علم األعصاب املعريف .وقد متّت مقارفة "العمل" باحلوار الكقراطي

طورت طريقتها من دون أي معرفة بالدين أو علم النفس ذلك أ ّن "العمل" يرتكز بشكل
والتعاليم البوذية وبرامج الثنيت عشرة خطوة غري أ ّن كاييت ّ

أساسي على جتربتها املباشرة عن بداية املعافاة وافتهائهاّ .إهنا عملية بكيطة للغاية وميكن ألي شخص أياً كان عمره أو خلفيته الثقافية أن يطبّقها كما
طورت
ّأهنا ل تتطلّب ّإل قلماً وورقة وذذناً منفتحاً .اكتشفت كاييت على الفور ّأهنا لن تفيد النا إن ق ّدمت هلم استنتاجاهتا وأجوبتها فحكب لاا ّ

غريت
طريقة تتيح لألشخاص احلصول على األجوبة بأففكهم .وجتدر اإلشارة إىل أ ّن ّأول األشخاص الاين اختربوا "العمل" قالوا إ ّن ذاه التجربة ّ
حياهتم وسرعان ما بدأت كاييت تتل ّقى دعوات لتعليم ذاه الطريقة للجمهور.

املؤسكات واجلامعات واملدار
ومنا العام  1986فقلت كاييت "العمل" إىل املاليني من األشخاص حول العامل يف مناسبات عامة جمافية ويف ّ
ودور العبادة والكجون واملكتشفيات .وجتدر اإلشارة إىل أ ّن روح كاييت املرحة وفرحها يُشعران املشاركني بالراحة على الفور أما الكتشافات العميقة
اليت خيتربذا املشاركون فتجعل من لقاءاهتم مع كاييت جتربة فريدة .ومنا العام  1998تدير كاييت مدرسة "العمل" وذي عبارة عن دورة متت ّد تكعة أيام

تقام ع ّدة مرات يف الكنة .وتعرتف الوليات املتّحدة األمريكية بالوحدات الدراسية اليت تُعطى يف ذاه املدرسة يف إطار التعليم املكتمر ويؤّكد العديد
حيتل احليّز األكرب من عالجاهتم .وفضالً عن ذلك تق ّدم كاييت دورة No-Body
من
ّ
األخصائيني والستشاريني وعلماء النفس أ ّن "العمل" بات ّ
املكثفة مل ّدة مخكة أيام وبرفامج  New Year’s Mental Cleanseالكنوي مل ّدة أربعة أيام والاي يقام يف لو أجنلس يف هناية شهر

ديكمرب .كما تنظّم كاييت أحيافاً ورشات عمل يف عطالت هناية األسبوع .وتتوفّر تكجيالت صوتية وأقراص فيديو عن تطبيق كاييت لـ "العمل" يف ما
خيص مواضيع كثرية (مثل العالقات احلميمة واملال واجلكم ودور األذل وغريذا) يف مجيع الفعاليات اليت تنظّمها وعلى موقعها اإللكرتوين
.thework.com/arabic
ولقد ألّفت كاييت  3كتب ح ّققت فكبة مبيعات عالية ذي" :حب الواقع" ( )Loving What Isالاي ألّفته بالتعاون مع زوجها الكاتب
الستثنائي ستيفن ميتشل والاي تُرجم إىل  29لغة؛ و"أحتاج إىل حبّك – ذل ذاا صحيح؟" ( I Need Your Love―Is That
? )Trueالاي ألّفته بالتعاون مع مايكل كاتز؛ و"ألف اسم للفرح" ( )A Thousand Names for Joyالاي ألّفته بالتعاون مع ستيفن
غري العامل" ()Question Your Thinking, Change the World؛ و"من
ميتشل أيضاً .وهلا أعمال أخرى مثل "حت ّقق من تفكريك ّ
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ستكون من دون قصتك؟" (?)Who Would You Be Without Your Story؛ و"الكالم يف اللحظة احلالية" ( Peace in the
( )Present Momentالاي جيمع خمتارات من كتابات بايرون كاييت وإيكهارت تويل مع صور التقطتها ميشيل بني)ّ .أما لألطفال فلقد ألّفت
مؤخراً
يضم رسوماً تفكريية بريشة ذافس ويلهلم .وأضافت ّ
كاييت كتاباً بعنوان "منر-يا-منر ذل ذاا صحيح؟" (?ّ )Tiger-Tiger, Is It True
يضم أيضاً رسوماً تفكريية بريشة ذافس ويلهلم.
إىل جمموعتها كتاب "عامل لطيف" )ّ (A Friendly Universe

أذالً بكم يف "العمل".

الواقعّموجود ّ
تغري الواقع
إفّنا فعاين فقط عندما فص ّدق فكرة تتعارض مع الواقعّ .أما عندما يكون ذذننا صافياً متاماً فينكجم الواقع تلقائياً مع إرادتنا .إن أردت أن ّ

ط العواء .ميكنك أن حتاول مراراً وتكراراً ولكن يف هناية املطاف سينظر القط إليك ويقوم باملواء .ل جدوى من
اعلم أ ّن األمر أشبه مبحاولة تعليم ق ّ

حماولة تغيري الواقع.
املرات يف اليوم:
ومع ذلك إن أمعنت النظر ستالحظ أ ّن ذاه األفكار ختطر يف بالك عشرات ّ

"جيب أن يكون النا ألطف"

"جيب أن يكون األطفال مه ّابني"
"جيب على زوجي/زوجيت أن يوافقين /توافقين الرأي"
"جيب أن أكون أحنف أو أمجل أو أكثر جناحاً".
تشري ذاه األفكار إىل الطرق اليت فرغب هبا يف تغيري الواقع .وإن كنت تعتقد أ ّن ذاه األفكار تكبّب الكتئاب فأفت حمق .إ ّن الضغط النفكي الاي
فشعر به ينتج عن جدالنا مع الواقع.
رضيت بالواقع كما ذو أستكلم للوضع
"لكن الرضوخ للواقع ذو عالمة ضعف .إن
للمرة األوىل
ُ
ّ
يقول يل معظم األشخاص الاين يكتشفون "العمل" ّ
الراذن وقد أفقد الرغبة يف أخا املبادرة" .وأفا أجيبهم بكؤال "ذل ميكنكم أن تعلموا فعالً أ ّن ذلك صحيح ؟" ما الاي يعطي قوة أكرب القول" :ليتين
مل أفقد وظيفيت" أم "فقدت وظيفيت فماذا يكعين أن أفعل اآلن؟".
بكل بكاطة ول يكتطيع تفكريك يف
يكشف "العمل" أ ّن ما ّ
تظن أفّه ما كان جيب أن حيصل كان يجب أن حيصل .كان جيب أن حيصل ألفّه حصل ّ

األمر تغيري ذلك .ول يعين ذاا أن تؤيّد ما جرى أو توافق عليه بل أن تتم ّكن من رؤية األمور من دون مقاومة ومن دون الرتباك الناتج عن صراعك
يتعرض حلادث سري ولكن عندما حتدث ذاه األمور ما اجلدوى من جمادلة الواقع؟ فعلم أفّه
الداخلي .ل أحد يريد أن ميرض أولده ول أحد يريد أن ّ

ل جيدر بنا جمادلة الواقع ولكننا فقوم بالك ألفّنا ل فعرف كيف فتوقّف عن ذلك.

أحب الواقع ليس ألفّين شخص روحاين بل ألفـّ ّين أتأ ّمل عندما أجتادل مع الواقع .ميكننا أن فدرك أ ّن الواقع جيّد ألفّنا فشعر بالتوتّر واإلحباط عندما
أفا ّ
جنادله ل بالراحة والتوازن .عندما فتوقّف عن معارضة الواقع تصبح أفعالنا بكيطة وافكيابية ولطيفة وبعيدة عن اخلوف.
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الّتتدخّلّفيّماّالّيعنيك ّ
برأيي ذناك ثالثة شؤون يف العامل :شؤوين وشؤوفك ومشيئة اهلل( .بالنكبة إيل مشيئة اهلل ذي "الواقع" أل ّن الواقع يسودّفوقّكلّاعتبار .وأي شيء
خيرج عن سيطريت أو سيطرتك أو سيطرة أي شخص آخر ذو مشيئة اهلل).
ختصنا .فعندما أف ّكر على النحو التايل" :أفت حباجة إىل وظيفة وأفا أريدك أن تكون
إ ّن جزءاً كبرياً من توتّرفا ينتج عن افشغال تفكريفا بشؤون ل ّ
أتدخل يف شؤوفك اخلاصة .وعندما أقلق بشأن الزلزل أو
هتتم بنفكك أكثر" فهاا يعين أفين ّ
سعيداً وجيب أن تلتزم بالوقت واملواعيد وجيب أن ّ
الفيضافات أو احلروب أو ساعة مويت فأفا أفشغل مبشيئة اهلل .فإذا كنت أشغل تفكريي بشؤوفك ومبشيئة اهلل ل ب ّد أن تكون النتيجة ذي الففصال.

تتفهمين" فافتابين على الفور
لقد لحظت ذلك يف بداية العام  1986عندما شغلت تفكريي بشؤون أمي وراودتين فكرة أفّه "جيب على أمي أن ّ
كل مرة كنت أشعر فيها باألمل أو الوحدة يف حيايت كنت أشغل ذذين بشؤون اآلخرين.
شعور بالوحدة .ومن مثّ أدركت أفين يف ّ
إن كنت تعيش حياتك اخلاصة وأفا أعيش حياتك من خالل تفكريي فمن يعيش حيايت؟ كالفا موجودان يف حياتك .إ ّن افشغال ذذين بشؤوفك
متعجبةً لعدم الستقرار يف حيايت.
اخلاصة مينعين من اختبار شؤوين اخلاصة .وأشعر بالففصال عن ففكي
ّ
حىت إن كنت أفعل ذلك بدافع
ألي شخص آخر أخرج من فطاق شؤوين اخلاصة .وذاا ليس من شأين ّ
عندما أعتقد أفّين أعرف ما ذو األفضل ّ
تنم عن كربياء فحكب ولن ينتج عنها ّإل التوتّر والقلق واخلوف .ذل أعلم ما ذو اجليد بالنكبة إلي؟ ذاا األمر من شؤوين لاا
احلبّ .إهنا مكألة ّ

حل مشاكلك.
علي الذتمام به قبل أن أحاول ّ

بتحرر يفوق خيالك .وعندما تشعر بالتوتّر أو الفزعاج يف املرة
إذا فهمت ذاه الشؤون الثالثة مبا فيه الكفاية لتنشغل بشؤوفك اخلاصة فقط فكتشعر ّ

املقبلة اسأل ففكك بشؤون من تشغل ذذنك وقد تنفجر ضاحكاً! فهاا الكؤال قد يعيدك إىل ففكك وقد تكتشف أفّك مل تكن فعالً حاضراً

جرد أن تالحظ أفّك تشغل ذذنك بشؤون غريك تعود إىل ففكك الرائعة.
وأفّك كنت تشغل ذذنك بشؤون اآلخرين طوال حياتك .ومب ّ
إذا واظبت على القيام بالك لفرتة معينة فقد تكتشف أ ّن ل شؤون لديك لتشغلك وأ ّن حياتك تنكاب بكمال.

واجهّأفكاركّبالتفهم ّ
مضرة حب ّد ذاهتا ّإل إذا ص ّدقناذا .فاألفكار حب ّد ذاهتا ل تكبّب لنا املعافاة ولكن تعلقنا هبا ذو الاي يؤملنا .وتعلّقنا بفكرة معيّنة يعين
ل تُعترب ّ
أي فكرة ّ
أفنا فص ّدقها من دون التح ّقق منها .واملعتقد ذو عبارة عن فكرة تعلّقنا هبا لكنوات ع ّدة.

لا ما توحي هلم به أفكارذم .ذات يوم لحظت أفّين ل أتن ّفس بل إ ّن احلياة تتن ّفس من خاليل .ومن مثّ أدركت
يظن العديد من األشخاص أ ّهنم فع ّ
ّ
"أظن أفّين لن أف ّكر
متر من أمامي وإ ّن التفكري ليس أمراً شخصياً .ذل تكتيقظ يف الصباح وتقول لنفكك ّ
مندذشة أفّين أيضاً ل أف ّكر بل إ ّن األفكار ّ

اليوم"؟ لقد فات األوان :إذ بدأت بالتفكري! تظهر األفكار فحكب وذي تأيت من العدم وتعود إىل العدم متاماً كالغيوم اليت تعرب الكماء الفارغة .تأيت
كأهنا حقيقة.
مضرة ّإل إذا تعلّقنا هبا و ّ
لتمر ل لتبقى .وليكت األفكار ّ
األفكار ّ
بالتفهم ومن مثّ
مل يتم ّكن أحد يوماً من التح ّكم بأفكاره بالرغم من أ ّن البعض قد يروي ّ
قصته عن ذلكّ .أما أفا فال أختلّى عن أفكاري بل أواجهها ّ
هيّتتخلّى عني.
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وتشبه األفكار ذبوب النكيم أو تكاقط أوراق األشجار أو ذطول املطر .تظهر مثلها وميكنها أن تصبح صديقة لنا بعد أن فتح ّقق منها .ذل حدث
بالتفهم قد جتده مثرياً لالذتمام عندما
لك أن تشاجرت مع قطرة مطر؟ قطرات املطر ليكت شخصية وكالك األفكار .عندما تواجه مفهوماً مؤملاً ّ
حىت أفّك قد جتده مضحكاً يف املرة املقبلة .وقد ل تالحظ ظهوره يف املرة
املرة املقبلة .وما كنت حتكبه كابوساً يصبح فكرة مثرية لالذتمامّ .
يظهر يف ّ
التالية .وذنا تكمن قوة حب الواقع.
ّ
دونّأفكاركّعلىّورقة ّ
تكمن ّأول خطوة يف "العمل" يف حتديد األفكار واألحكام اليت تكبّب لك التوتّر وتدوينها على ورقة( .قم بزيارة موقع thework.com/arabic

واطبع ورقة عمل "احكم على جارك").

منا آلف الكنني وحنن فكمع أفّه جيب أل فصدر أحكاماً على اآلخرين ولكن لنكن واقعيني مل فطبّق ذاه النصيحة يوماً .يف احلقيقة تراودفا مجيعاً

أحكام مكبقة .ومن خالل "العمل" سنحصل أخرياً على اإلذن لندع ذاه األحكام تتكلّم ل بل تصرخ على الورق .وقد فكتشف أفّنا فكتطيع
مواجهة أكثر ذاه األفكار إزعاجاً مبحبّة غري حمدودة.
حىت إذا
أفصحك بأن تكتب عن شخص مل تكاحمه كلياً بعد أي عن شخص ما زلت فاقماً عليه حىت اليوم .إهنا أفضل طريقة لتبدأ بـ"العمل"ّ .
كل عالقاتك
ساحمت ذاا الشخص بنكبة  % 99فإفّك لن تشعر باحلرية ّإل عندما تكاحمه متاماً .إ ّن فكبة الـ 1باملئة املتبقيّة ذي احلاجز الاي يعيق ّ
(مبا فيها عالقتك مع ففكك).

كل ما خياجلك من دون قيود إذ غالباً ما فكون واثقني
إذا بدأت بتوجيه إصبع الهتام إىل اخلارج لن تكون أفت حمور الذتمام .ميكنك أن ّ
تعرب عن ّ

متاماً مّا جيب أن يفعله اآلخرون وكيف عليهم أن يعيشوا ومع من جيب أن يكوفوا .لدينا فظرة ثاقبة بشأن اآلخرين لكن ليس لدينا أدىن فكرة عن
أففكنا.
عندما تطبّق "العمل" ترى من أفت من خالل ما تف ّكره عن اآلخرين .وأخرياً تدرك أ ّن كل ما ذو خارج عنك ذو افعكا لتفكريك اخلاص .فأفت
تروي القصص والعامل ذو صورة تعكس أفكارك.
منا فجر احلياة والنا حياولون تغيري العامل لينعموا بكعادة .مل ينجح ذاا األسلوب قط ألفّه يتناول املشكلة من منظور معكو ّ .أما "العمل" فيعطينا

طريقة لتغيري آلة البث (أي العقل) بدلً من القصة اليت تعككها .فاألمر أشبه بوجود قطعة فكيج على عدسة آلة البث .فعتقد أ ّن ذنالك عيباً يف
الشاشة وحناول تغيري ذاا الشخص أو ذاك أو من يبدو العيب فيه .ولكن ل جدوى من حماولة التغيري ذاه .فما إن فكتشف مكان قطعة النكيج
حىت فتم ّكن من تنظيف العدسة ففكها .ذاه ذي هناية املعافاة وبداية الشعور بالبهجة.
ّ
ّ
ّ
ّ
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كيفّتمألّورقةّ"العمل" ّ
كرعاً باألحكام وطفولياً
أدعوك إىل أن ّ
تتأمل للحظة موقفاً جعلك تشعر بالغضب أو األمل أو احلزن أو اخليبة من شخص ما .أرجو أن تكون مت ّ
لتفجر
وتافهاً متاماً كما كنت يف ذلك املوقف .ل حتاول أن تكون أذكى أو ألطف أو أكثر روحافية مّا كنت عليه آفااك .ذاا ذو الوقت املناسب ّ

غضبك وتكون شفافاً فتغوص يف أعماق ففكك وتعيد النظر يف تلك احلالة احمل ّددة وتكون صرحياً بالكامل :مل شعرت باألمل وكيف شعرت عندما
حبرية من دون أن ختشى التبعات أو التهديد بالعقاب.
تعرضت لالك املوقف؟ ّ
عرب عن مشاعرك ّ
ّ

تتضمن
ستجد أدفاه منوذجاً من ورقة عمل "احكم على جارك" حيث كتبت عن زوجي الثاين وليد (وقد أدرجتها يف ذاه املق ّدمة مبوافقة منه)؛ وذي ّ
بعض األفكار اليت كنت أص ّدقها عنه قبل أن أحت ّقق منها .وخالل القراءة أدعوك إىل أن تكتبدل اسم وليد باسم الشخص الاي يعنيك.

 .1يف ذاا املوقف ويف ذاا الزمان واملكان من الاي يُغضبك أو يربكك أو حيبطك وملاذا؟
أفا غاضبة من وليد ألفّه ل يصغي إىل فصائحي بشأن صحته.

يتغري؟ وماذا تريده أن يفعل؟
 .2يف ذاا املوقف كيف تريد هلاا الشخص أن ّ
علي .أريده أن يدرك أفّه يقتل ففكه ينفكه.
أريد من وليد أن يدرك أفّه على خطأ .أريده أن يتوقّف عن الكاب ّ
 .3يف ذاا املوقف مباذا تنصح ذاا الشخص؟
جيب على وليد أن يأخا ففكاً عميقاً .جيب عليه أن يهدأ .جيب عليه أن يدرك أ ّن تصرفاته ختيفين وختيف أولدفا .جيب عليه أن يعرف أ ّن
كوفه على حق ل يكتحق اإلصابة بنوبة قلبية جديدة.

 .4لكي تكون سعيداً يف ذاا املوقف كيف حتتاج من ذاا الشخص أن يف ّكر أو يشعر وماذا حتتاجه أن يقول أو يفعل؟
حق.
إيل عندما أكلّمه .أحتاج منه أن يعتين بنفكه .أحتاج منه أن يعرتف بأفّين على ّ
أحتاج من وليد أن يصغي ّ
.5كيف ترى ذاا الشخص يف ذاا املوقف؟ ع ّدد صفاته.
ومتكرب وصاخب وخمادع وخارج عن الكيطرة وغري و ٍاع.
وليد ذو شخص غري عادل
ّ
 .6ما ذو األمر املتعلّق هباا املوقف الاي ل تريد أبداً أن ختتربه بعد اليوم؟
صحته بعد اليوم.
ل أريد أبداً أن يكاب وليد علي .ل أريد أبداً أن أراه يدمر ّ
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نصائح ّ
الفكرة رقم  :1احرص على حتديد أكثر ما يزعجك يف الشخص الاي تكتب عنه وحتديداً يف املوقف الاي تكتب عنه .وفيما تكتب األفكار من 2
إىل  6ختيّل ففكك يف املوقف الاي وصفته يف الفكرة رقم .1
الفكرة رقم  :2ضع لئحة باألمور اليت أردته أن يقوم هبا يف ذاا املوقف مهما بدت مطالبك سخيفة أو تافهة.
وفكر ما ترغب يف أن يقوم به الشخص اآلخر
الفكرة رقم  :3احرص على أن تكون فصيحتك حم ّددة وعمليّة
ّ
ومفصلةّ .
وجه فصيحتك بوضوح ّ
خطوة خبطوة .إذا أصغى إىل فصيحتك بالفعل ذل ُحت ّل املشكلة اليت أوردهتا يف الفكرة رقم 1؟ تأكد من أن فصيحتك مناسبة وقابلة للتطبيق بالنكبة

إىل ذاا الشخص (حكب ما وصفته يف التصريح رقم .)5

الفكرة رقم  :4ذل ما زلت يف املوقف الاي وصفته يف الفكرة رقم 1؟ إذا متّت تلبية حاجاتك ذل ستصبح "سعيداً" أم أ ّن معافاتك ستتوقّف
ومفصلة.
فحكب؟ تأكد من أ ّن الحتياجات اليت ّ
عربت عنها حم ّددة وعمليّة ّ

التحقيقّ:األسئلةّاألربعةّ ّوالتحويلت ّ
 .1ذل ذاا صحيح؟ (فعم أو ل .إن كان جوابك ل افتقل إىل الكؤال رقم .)3
 .2ذل أفت واثق متاماً من أ ّن ذاا صحيح؟ (فعم أو ل).
ردة فعلك وماذا حيدث عندما تص ّدق تلك الفكرة؟
.3كيف تكون ّ
 .4من تكون من دون تلك الفكرة؟
حول تلك الفكرة .مثّ احبث عن ثالثة أمثلة حم ّددة وحقيقية على األقل تثبت صحة التحويل بالنكبة إليك يف ذاا املوقف.
ّ
صحة الفكرة رقم  ١يف ورقة "العمل"" :وليد ل يصغي إىل فصائحي بشأن صحته" .وأثناء القراءة ف ّكر يف
واآلن استخدم األسئلة األربعة لتتح ّقق من ّ
شخص مل تكاحمه متاماً بعد ولن يصغي إليك فحكب.

 .1هلّهذاّصحيح؟ّعندما تعيد النظر يف املوضوع اطرح على ففكك الكؤال التايل "ذل صحيح أ ّن وليد ل يصغي إىل فصائحي بشأن صحته؟"
لريد على سؤالك فيما تكتعيد املوقف ففكه يف
اذدأ .وإذا أردت فعالً أن تعرف احلقيقة سينبع اجلواب الصادق من داخلك  -سواء كان فعم أو ل – ّ

ذذنك .دع عقلك يطرح الكؤال وافتظر أن يظهر اجلواب( .يكون اجلواب عن الكؤالني األول والثاين قصرياً جداً ّإما فعم أو ل .لحظ ما إذا كنت
تضمن "أل ّن "...أو "ولكن "...اعلم أ ّن ذاا ليس اجلواب القصري الاي تبحث عنه وأفّك
تتّخا وضعية الدفاع عندما جتيب .فإذا كان جوابك ي ّ
حي ذنا يف ذاا املكان ويف
توقفت عن القيام بـ"العمل" .فأفت تبحث عن العمل خارج ففكك .لاا أدعوك إىل المتثال لنموذج جديد – منوذج ّ

ذاه اللحظة(.
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 .2هلّأنتّواثقّتمام اّمنّأن ّهذاّصحيح؟ أمعن النظر يف ذاه األسئلة" :يف ذلك املوقف ذل ميكنين أن أتأكد متاماً من أ ّن وليد ل يصغي إىل
أي شخص يف الكون يصغي إىل فصائحي؟ ذل أصغي أحيافاً إىل بعض األشخاص فيما
فصائحي بشأن صحته؟ ذل ميكنين أن أتأ ّكد أصالً من أ ّن ّ

يبدو أفين ل أصغي إليهم؟".

ردة فعلك العاطفية عندما تصدق أ ّن وليد ل يصغي إىل
.3كيف ّتكون ّردّة ّفعلكّ ،وماذا ّيحدث ّعندما ّتصدق ّتلك ّالفكرة؟ كيف تكون ّ
صحته؟ وكيف تعامله؟ اذدأ وراقب األمور .مثالً" :أشعر باإلحباط والستياء أرمقه بنظرة "امتعاض" .أقاطعه وأعاقبه وأجتاذله
فصائحك بشأن ّ

وأفقد أعصايب .أبدأ بالتكلم بكرعة وبصوت مرتفع وأكاب عليه وأذ ّدده" .تابع تدوين لئحة أفعالك عندما تكتعيد ذكرى املوقف وامسح للصور يف
تتصرف عندما تص ّدق تلك الفكرة.
ذذنك بأن تريك كيف ّ
ذل جتلب تلك الفكرة الكالم أو التوتّر إىل حياتك؟ ما ذي الصور اليت تراذا من املاضي واملكتقبل وما ذي األحاسيس اجلكدية اليت تعرتيك عندما
تشاذد تلك الصور؟ امسح لنفكك بأن ختتربذا اآلن .ذل تبدأ أي ذواجس أو مظاذر إدمان بالظهور عندما تص ّدق تلك الفكرة؟ (ذل تلجأ إىل أي من
األمور التالية :الشراذة يف األكل التكوق أو اإلفراط يف صرف املال املبالغة يف مشاذدة التلفزيون املمنوعات إخل.؟) راقب كيف تعامل ففكك يف
ذاا املوقف وكيف تشعر حيال ذلك" .أتوقّف عن العمل .أعزل ففكي أشعر باملرض أشعر بالغضب أتناول املأكولت بشراذة أشاذد التلفزيون من
كل اآلثار الناجتة عن تصديق فكرة أ ّن "وليد ل يصغي إىل فصائحي بشأن
دون تركيز .أشعر بالكتئاب والعزلة والمتعاض والوحدة ".لحظ ّ
صحته".
 .4منّتكونّمنّدونّتلكّالفكرة؟ رّكز اآلن على من تكون يف املوقف ففكه من دون فكرة "وليد ل يصغي إىل فصائحي بشأن صحته" .من (أو
كيف) تكون يف ففس احلالة إن مل تص ّدق تلك الفكرة؟ أغمض عينيك وختيّل أ ّن وليد ل يكتمع إليك ظاذرياً .وختيّل ففكك من دون فكرة أ ّن وليد ل
حىت أفّه يجب أن يكتمع إىل النصيحة) .خا وقتك ولحظ ما يتجلّى أمامك ماذا ترى اآلن؟ لحظ الفرق.
يكتمع إىل فصائحك (أو ّ

حولّتلكّالفكرة .ميكن حتويل الفكرة األصلية "وليد ل يكتمع إىل فصائحي بشأن ص ّحته" إىل "أفا ل أستمع إىل فصائحي بشأن صحيت" .ذل ذاا
صحتك يف املوقف ففكه
أصح من الفكرة األصلية؟ واآلن ح ّدد األمثلة اليت تثبت أفّك ل تكتمع إىل فصائحك الشخصية بشأن ّ
التحويل صحيح أم ّ

الاي واجهت فيه وليد .احبث عن  ٣أمثلة حم ّددة وحقيقية على األقل تثبت صحة ذاا التحويل بالنكبة إليك .بالنكبة إيل أحد األمثلة ذو أفّه يف
بقوة.
تلك احلالة كافت عواطفي خارجة عن الكيطرة وكان قليب ينبض ّ
ذناك حتويل آخر وذو "أفا ل أصغي إىل وليد بشأن صحته" .احبث عن  ٣أمثلة على األقل تثبت أفّك ل تصغي إىل وليد بشأن صحته ومنّوجهةّ
نظرهّذو يف ذاا املوقف .ذل تصغي إىل فصائح وليد فيما تعتقد أفّه ل يصغي إىل فصائحك؟
والتحويل الثالث ذو التايل "وليد يصغي إىل فصائحي بشأن صحته" .مثالً ذو يطفئ الكيجارة إن كان يدخن .قد يشعل سيجارة أخرى بعد 5
تتوصل إليه
دقائق ولكن يف ذاا املوقف ّ
لكل حتويل آخر ّ
حىت عندما كان يقول يل إفّه ل يهتم بصحته كان يبدو أفّه يكتمع إيل .فلهاا التحويل و ّ

صحة التحويل يف ذاا املوقف.
عليك أن جتد دائماً ثالثة أمثلة حم ّددة وحقيقية على األقل تثبت ّ

بعد أن تقوم بالتحويالت افتقل للتح ّقق من الفكرة التالية املكتوبة على ورقة "العمل" – ويف ذاه احلالة ذي "أريد من وليد أن يدرك أفّه على خطأ"
من مثّ حت ّقق من سائر األفكار الواحدة تلو األخرى.
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حانّدوركّ:ورقةّ"العمل" ّ
أصبحت لديك اآلن املعلومات الكافية لتقوم بـ"العمل" .اسرتخ أولً واذدأ وأغمض عينيك وافتظر أن خيطر يف بالك موقف يثري توتّرك .امأل ورقة
عمل "احكم على جارك" فيما حت ّدد األفكار واملشاعر اليت كافت تعرتيك يف ذاا املوقف الاي اخرتت أن تكتب عنه .استخدم مجالً قصرية وبكيطة.
وتاكر أن توجهّإصبعّاالتهامّأوّالحكمّإلىّالخارج .ميكنك أن تكتب عن موقف واجهته عندما كنت يف اخلامكة من عمرك أو عن أي موقف
تعرضت له يف أي وقت من حياتك .أرجوك أال تكتب عن ففكك اآلن.
ّ
 .1فيّهذاّالموقفّ،وفيّهذاّالزمانّوالمكانّ،منّالذيّيُغضبكّ،أوّيربككّ،أوّيحبطكّ،ولماذا؟
أفا ل أحب (أفا غاضب أو مكتاء أو خائف أو مرتبك إخل .من) (السم) أل ّن __________________________.
 .2فيّهذاّالموقفّ،كيفّتريدّلهذاّالشخصّأنّيتغير؟ّوماذاّتريدهّأنّيفعل؟
أريد من (السم) أن __________________________________________________________.
 .3فيّهذاّالموقفّ،بماذاّتنصحّهذاّالشخص؟
أن/أل_______________________________________________________.
جيب على (السم) ّ
 .4لكيّتكونّسعيدّاّفيّهذاّالموقفّ،كيفّتحتاجّمنّهذاّالشخصّأنّيفكّرّأوّيشعرّ،وماذاّتحتاجهّأنّيقولّأوّيفعل؟
أحتاج من (السم) أن ________________________________________________________.
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 .5كيفّترىّهذاّالشخصّفيّهذاّالموقف؟ّعددّصفاته.
(السم) ذو شخص __________________________________________________________.
 .6ماّهوّاألمرّالمتعلّقّبهذاّالموقفّالذيّالّتريدّأبدّاّأنّتختبرهّبعدّاليوم؟
ل أريد أبداً أن ____________________________________________________________.

حانّدوركّ:التحقيق ّ
حول الفكرة اليت تعمل عليها
كل فكرة على حدة .مثّ ّ
تناول الفكرة تلو األخرى يف ورقة عمل "احكم على جارك" واطرح األسئلة األربعة لتتح ّقق من ّ

أصح منها( .راجع املثال املاكور يف فقرة "كيف متأل
واحبث عن ثالثة أمثلة حم ّددة وحقيقية على األقل تثبت أ ّن التحويل صحيح كالفكرة األصلية أو ّ
ورقة العمل" .وملزيد من املعلومات الرجاء زيارة موقعنا اإللكرتوين  thework.com/arabicأو حتميل تطبيق ( The Work Appاملتوفّر

يتضمن درساً خصوصياً مع بايرون كاييت) .من خالل ذاه العملية امسح لنفكك بأن تنفتح على
اجلوال والاي ّ
باللغة اإلفكليزية) على ذاتفك ّ
تظن أفّك تعرفه .ل شيء سيثري اذتمامك أكثر من اكتشاف ما ل يعرفه ذذنك.
إمكافيات تتخطّى ما ّ
تأمل األسئلة وغص يف عمق ذاتك واصغ وافتظر .فاجلواب ذو الاي سيجد طريقه
تأمل .إفّه أشبه بالغوص يف عمق ذاتكّ .
"العمل" ذو عبارة عن ّ
إىل سؤالك .والعقل ذو الاي سيالقي القلب مهما ظننت أفك غري منفتح أو يائس :إ ّن فقيض العقل األلطف (الاي أمسّيه القلب) ذو الاي سيالقي
العقل املرتبك أل ّن ذاا األخري مل يدرك ففكه بعد .وعندما يكأل العقل بصدق سيجيب القلب .وقد ختترب حينئا جتلّيات بشأن ففكك وعاملك

ستغري حياتك بأسرذا إىل األبد.
وذاه التجلّيات ّ
افظر إىل الفكرة رقم  1يف ورقة العمل اليت مألهتا .واآلن اطرح على ففكك األسئلة التالية:
.1هلّهذاّصحيح؟
اجلو ماطراً سواء
بالنكبة إيل الواقع ذو األمر الصحيح .واحلقيقة ذي ّ
أي شيء تراه أمامك أي شيء حيدث فعالً .عندما متطر الكماء مثالً يكون ّ

جمرد أفكار ففرضها على
جمرد فكرة .يف الواقع ل شيء حيتمل "جيب" أو "ل جيب" ّإهنا ّ
أعجبك ذاا األمر أم ل .وتبقى فكرة "جيب ّأل متطر" ّ
الواقع .ومن دون "جيب" و"ل جيب" فتم ّكن من رؤية الواقع كما ذو ما مينحنا حرية التصرف بفعالية ووضوح وحكمة.
عندما تطرح على ففكك الكؤال األول ل تكتعجل بل خا وقتك .وسيكون جوابك ّإما فعم أو ل( .إذا كان جوابك ل افتقل إىل الكؤال رقم .)3

فيقوم "العمل" على اكتشاف احلقيقة من عمق أعماق ذاتك .أفت تصغي اآلن إىل اجلواب ّالخاص ّبك بدلً من أن تكتمع إىل أجوبة اآلخرين أو
إىل أي شيء آخر علّموك إيّاه .قد تبدو ذاه العملية مربكة جداً يف بداية األمر ألفّك تدخل إىل عامل اجملهول ولكن امسح لنفكك خبوض التجربة
بالكامل فيما تتابع الغوص يف أعماق ذاتك.
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 .2هلّأنتّواثقّتمامّاّمنّأنّّهذاّصحيح؟ ّ
إذا أجبت عن الكؤال رقم  1بنعم اطرح على ففكك الكؤال التايل "ذل أفا واثق متاماً من أ ّن ذاا صحيح؟" ويف حالت كثرية قد يبدو لك اجلواب
صحيحاً .ول ب ّد أن يبدو كالك مبا أ ّن أفكارك ترتكز على معتقدات ص ّدقتها طوال حياتك من دون أن تتح ّقق منها.
مرات ع ّدة كيف كان النا يشتكون يف األحاديث واإلعالم والكتب من أفّه "ليس ذناك تفاذم كاف
لقد أدركت الواقع يف العام  1986ولحظت ّ

يف العامل" و"ذناك الكثري من العنف" و"جيب أن حنب بعضنا البعض أكثر" .وأفا أيضاً كنت أص ّدق تلك األفكار .وبالرغم من ّأهنا كافت تبدو أفكاراً
حكاسة ولطيفة ّإل أفّين عندما كنت أصغي إليها كنت ألحظ أ ّن تصديقها كان يصيبين بالتوتّر كما ّأهنا مل تكن متنحين سالماً داخلياً.
يتصرف النا مبحبة أكثر" كان خيطر يف بايل ذاا الكؤال "ذل أفا واثقة متاماً من أ ّن
وعلى سبيل املثال عندما كنت أمسع أحدذم يقول "جيب أن ّ

حىت إن أخربين العامل بأسره بالك ذل ذاا صحيح فعالً؟" ولشدة
يتصرفوا مبحبة أكثر؟ ّ
ذاا صحيح؟ ذل ميكنين فعالً أن أثق متاماً بأ ّن النا جيب أن ّ

يتصرفوا مبحبّة أكثر مّا
ذذويل عندما أصغيت إىل أعماق ففكي رأيت أ ّن العامل ذو ما ذو عليه يف ذاه اللحظة ويف ذاه اللحظة ل ميكن للنا أن ّ
ذم عليه .وعندما يتعلّق األمر بالواقع ليس ذناك "ما جيب أن يكون" بل ذناك فقط "ما ذو موجود" متاماً كما ذو موجود يف ذاه اللحظة .احلقيقة

قصة متنعنا من رؤية ما ذو صحيح قبل أن فتح ّقق منها.
كل ّ
كل ّ
قصة .و ّ
تكبق ّ
قصة قد تكون مزعجة "ذل أفا واثقة متاماً من أ ّن ذاا صحيح؟" واجلواب مثل الكؤال كان جتربة :ل .ولقد
كل ّ
واآلن ميكنين أن أحت ّقق أخرياً من ّ
وحرة.
رغبت يف التشبّث بالك اجلواب وحيدة ومكاملة ّ
كل الكتب اليت قرأهتا كافت تقول إن اجلواب جيب أن يكون "فعم".
كل األشخاص الاين عرفتهم و ّ
كيف ميكن أن تكون "ل" اجلواب الصحيح؟ ّ
ولكنين أدركت أ ّن احلقيقة ذي الواقع ول ميكن ألحد أن ميلي عليها ما تكون .وحبضور تلك الـ"ل" الداخلية أدركت أ ّن العامل ذو كما جيب أن يكون
كل قليب فأفا أحب العامل من دون شروط.
سواء عارضته أم ل .وقد تقبّلت الواقع من ّ
تظن أفّك تثق متاماً بأ ّن ذاا صحيح فهاا ما جيب أن حيصل وميكنك أن تنتقل إىل الكؤال
إن كافت إجابتك ل تزال "فعم" فال بأ  .إن كنت ّ
رقم .3

 .3كيفّتكونّردةّفعلكّ،وماذاّيحدثّعندماّتصدقّتلكّالفكرة؟
مع ذاا الكؤال فبدأ مبالحظة الكبب والنتيجة على الصعيد الداخلي .ميكنك أن ترى أفّك عندما تص ّدق فكرة ما تشعر بافزعاج بل باضطراب قد
يرتاوح بني الفزعاج اخلفيف واخلوف أو الاعر.
يتصرف النا مبحبة أكثر" وأدركت أ ّن ذاا النوع من األفكار كان يزعجين.
بعد أن "وجدتين" األسئلة األربعة بدأت ألحظ أفكاراً مثل "جيب أن ّ
قصيت .مثّ يف سكون اليقظة بدأت
ولحظت أفّين كنت أعيش بكالم قبل ظهور تلك الفكرة .كان عقلي ساكناً ومتي ّقظاً وصافياً .ذاه أفا من دون ّ
ألحظ املشاعر اليت كافت تعرتيين عند تصديقي تلك الفكرة أو تعلّقي هبا .ويف الككون أدركت أفين لو ص ّدقت تلك الفكرة لشعرت بالفزعاج

ردة فعلي عندما أص ّدق أفّه على النا أن يتصرفوا مبحبة أكثر؟" أدركت أفين مل أشعر بالفزعاج فحكب (لقد
واحلزن .وعندما سألت "كيف تكون ّ

كان ذلك واضحاً) لكنّين تفاعلت أيضاً مع الصور الاذنية ألثبت أ ّن تلك الفكرة كافت صحيحة .لقد سافرت إىل عامل خيايل غري موجود .لقد
كل شيء بعينني خائفتني وكأفين أسري يف فومي وأشاذد كابوساً
جاءت ّ
ردة فعلي من خالل عيشي يف جكد وعقل مرذقني فتيجة التوتّر ومشاذديت ّ

ل ينتهيّ .أما العالج فكان يكمن ببكاطة يف التحقيق.
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كل املعافاة بالزوال.
أحب الكؤال رقم  .3فما إن جتيب عنه وترى سبب الفكرة وفتيجتها حىت تبدأ ّ

 .4منّتكونّمنّدونّتلكّالفكرة؟ ّ
ذاا سؤال قوي جداً .من أو ماذا تكون من دون تلك الفكرة؟ وكيف تكون من دون تلك الفكرة؟ ختيّل ففكك واقفاً أمام الشخص الاي كتبت عنه

تظن أفّه جيب أل يقوم به .واآلن أغمض عينيك لدقيقة أو اثنتني فقط وختيّل من تكون إن مل متتلك القدرة حىت على التفكري يف تلك
وذو يقوم مبا ّ
قصتك .ماذا ترى؟ وكيف تشعر
الفكرة .كيف تتغري حياتك يف املوقف ففكه من دون تلك الفكرة؟ ل تفتح عينيك وافظر إىل ذاا املوقف من دون ّ

أي فكرة تُشعرك بكالم أكرب؟
القصة؟ وأيّهما ّ
جتاه ذاا الشخص من دون تلك ّ
أي فكرة تبدو ألطف؟ و ّ
تفضل – العيش مع فكرتك أو من دوهنا؟ ّ

أي مرجع هلا .لاا غالباً ما يكون اجلواب عن ذاا الكؤال "ل
تصور حياهتم من دون قصصهم إذ ليس لديهم ّ
ل يكتطيع العديد من األشخاص حىت ّ

و"سأتصرف مبحبة أكثر" .وقد جتيب أيضاً "سيكون ذذين صافياً مبا فيه الكفاية
أعرف" .وذناك من جييب قائالً "سأكون حراً" و"سأعيش بكالم"
ّ
ٍ
التصرف بوضوح ومن دون خوف ل بل فكون خري صديق ومكتمع.
أتصرف
بشكل مناسب وذكي" .فمن دون قصصنا فتم ّكن من ّ
ألفهم املوقف و ّ

فصبح أشخاصاً يعيشون حياة سعيدة .ويصبح الشعور بالتقدير والمتنان طبيعياً كاهلواء الاي فتن ّفكه .فالكعادة تكون احلالة الطبيعية للشخص الاي
كل ما حيتاج إليه ذنا اآلن.
يدرك أفّه ليس ذناك املزيد ليعرفه وأفّه ميلك ّ

حولّالفكرة ّ
لتقوم بالتحويالت احبث عن فقيض الفكرة األصلية اليت كتبتها على ورقة "العمل" .وغالباً ما ميكن حتويل الفكرة إىل النفس أو إىل الشخص اآلخر
أو إىل العكس .اكتب أولً الفكرة كما لو كافت عنك أفت أي استبدل اسم الشخص اآلخر بامسك واستخدم صيغة املتكلّم "أفا" عوضاً عن "ذو"
أو "ذي" .مثالً ميكن حتويل فكرة "إ ّن وليد ل يصغي إىل فصائحي بشأن صحته" إىل "أفا ل أصغي إىل ففكي بشأن صحيت" .احبث عن ثالثة أمثلة
أصح منها .ومن مثّ افتقل إىل "أفا ل أصغي إىل وليد بشأن صحته" .وذناك
كل حتويل صحيح كالفكرة األصلية أو ّ
حم ّددة وحقيقية على األقل تثبت أ ّن ّ
فوع آخر من التحويالت يقلب الفكرة 180درجة إىل النقيض التام وذو" :وليد يصغي إيل بشأن صحته" .ل تنس أن تبحث عن ثالثة أمثلة حم ّددة

أصح منها بالنكبة إليك يف ذاا املوقف .واهلدف من ذاه العملية ليس
لكل حتويل كي تثبت أفّه صحيح كالفكرة األصلية أو ّ
وحقيقية على األقل ّ
دفعك إىل إلقاء اللوم على ففكك أو الشعور بالافب بل جعلك تكتشف البدائل اليت قد متنحك الكالم.
أقل من ثالثة حتويالت والبعض اآلخر له أكثر .كما أ ّن بعض التحويالت قد ل يكون منطقياً
لكل فكرة فبعض األفكار هلا ّ
قد ل جتد ثالثة حتويالت ّ
بالنكبة إليك .لاا ل جترب ففكك على اعتماد ذاه التحويالت.
بكل حتويل عد إىل الفكرة األصلية وافطلق منها .مثالً ميكن حتويل فكرة "جيب أل يضيّع وقته" إىل "جيب أل أضيّع وقيت" و"جيب أل
عند قيامك ّ
أضيّع وقته" و"جيب أن يضيّع وقته" .لحظ أ ّن فكريت "جيب أن أضيّع وقيت" و"جيب أن أضيّع وقته" ل تصلحان كتحويل؛ ألهنما تُعتربان حتويلني
لتحويل آخر وليكتا حتويلني للفكرة األصلية.

وتُع ّد التحويالت جزءاً أساسياً من "العمل" .فما دمت تف ّكر يف أ ّن سبب املشكلة ذو "ذناك"  -وما دمت تف ّكر يف أ ّن شخصاً آخر مكؤول عن
معافاتك -فالوضع ميؤو منه .ما يعين أفّك ستلعب دور الضحية إىل األبد .أعد احلقيقة إىل أعماق ففكك وابدأ بتحرير ذاتك .ل حاجة بعد اليوم
يتغري األشخاص أو املواقف لكي تشعر بالكالم والتناغم .فـ"العمل" ذو الطريق املباشر لتقود سيمفوفية سعادتك.
لتنتظر أن ّ
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تحويلّالفكرةّرقمّّ 6
إ ّن حتويل الفكرة رقم  6على ورقة عمل "احكم على جارك" يبدو خمتلفاً بعض الشيء عن التحويالت األخرى .ميكن استبدال "ل أريد أبداً أن"...
مرة أخرى"
بـ"أفا مكتع ّدة ألن "...و"أتطلع إىل ."...مثالً ميكن حتويل فكرة "ل أريد أبداً أن يكاب وليد علي" إىل "أريد أن يكاب وليد علي ّ
مرة أخرى".
و"أتطلع إىل أن يكاب وليد علي ّ
كل شيء يف احلياة كما ذو .عندما تقول "أفا مكتعدة ألن "...وتقصد ذلك يصبح ذذنك منفتحاً وأكثر إبداعاً ومروفة.
يهدف ذاا التحويل إىل تقبّل ّ

أي مقاومة لديك ض ّد العامل ما يكمح لك بأن تنفتح على ذاا املوقف يف حياتك بدلً من أن حتاول يائكاً فرض إرادتك للتخلّص منه أو
وتلني ّ
تتكشف أمامك .لقد تعلّم بعضنا تقبّل الواقع لكنّين
إبعاده عنك .عندما تقول "أتطلع إىل "...وتقصد ذلك تصبح منفتحاً فعالً على احلياة كما ّ
حق مكتكب منا
حتب الواقع فعالً .ذاه ذي حالتنا الطبيعية .واحلرية املطلقة من دون خوف ذي ّ
أدعوك للاذاب إىل أبعد من ذلك أي إىل أن ّ
الولدة.

مرة أخرى وإن كان ذلك يف ذذنك فحكب .وعندما تكتشف
يتكرر ّ
من اجليد أن تدرك أ ّن املشاعر ففكها قد تنتابك جمدداً أو أ ّن املوقف ففكه قد ّ
أ ّن املعافاة والفزعاج ليكا ّإل دعوة للتح ّقق من أفكارك والستمتاع باحلرية اليت تلي ذلك قد تبدأ بالتطلّع إىل املشاعر املزعجة حىت أفّك قد تشعر
أهنا صديقة لك تزورك لتُظهر لك األمور اليت مل تتح ّقق منها مبا فيه الكفاية.
بّ

أسئلةّوأجوبة ّ
سّ:يصعبّعليّأنّأكتبّعنّاآلخرينّ.هلّيمكننيّأنّأكتبّعنّنفسي؟ ّ
كل شيء
تتعرف إىل ففكك أقرتح عليك أن تكتب عن شخص آخرّ .
ج :إن أردت أن ّ
وجه "العمل" إىل اخلارج يف البداية وقد تكتشف أ ّن ّ
لكن
خارجك ليس ّإل افعكاساً مباشراً لتفكريك .إ ّن األمر يتعلّق بك فحكب .لقد اعتاد معظمنا توجيه الفتقادات واألحكام إىل أففكهم مل ّدة أعوام ّ
حيل أي مشكلة حىت اليوم .عندما حتكم على شخص آخر وتتح ّقق من أحكامك وحت ّوهلا (حت ّول األفكار اليت تتح ّقق منها) تكون قد
ذاا األمر مل ّ

سلكت الطريق الكريع للفهم وإدراك الاات.

س :كيفّيمكنكّأنّتقوليّإن ّالواقعّجيد؟ّماذاّعنّالحربّواالغتصابّوالفقرّوالعنف ّواالعتداءّعلىّاألطفال؟ّهلّتوافقينّعلىّهذهّ
األمور؟ ّ
ج :لكت جمنوفة ألوافق عليها .أفا ألحظ فقط أفّين أتع ّاب عندما أعتقد بأ ّن ذاه األمور جيب أل تكون موجودة فيما ذي موجودة فعالً .ذل ميكنين
أن أهني ذاه احلرب يف داخلي فحكب؟ ذل ميكنين أن أتوقّف عن إيااء ففكي واآلخرين من خالل أفكاري وأعمايل املؤذية؟ إن مل أفعل ذلك أكون
كل شيء أريده أن ينتهي يف العامل .لاا أبدأ بوضع ح ّد لعاايب وحلريب .وذاا العمل يكتغرق حياة بأكملها.
قد أكملت يف داخلي ّ
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سّ:إذ اّأنتّتقولينّإنهّيجبّعليّأنّأقبلّالواقعّكماّهوّوأالّأتجادلّمعهّ.هلّهذاّصحيح؟ ّ
أي شخص ما عليه فعله أو المتناع عنه .أفا أسأل ببكاطة :كيف يؤثّر اجلدال مع الواقع عليك؟ ما ذو الشعور الاي
ج :ل يكعين أن أملي على ّ
متككنا باألفكار املؤملة وتأثريذا ومن خالل عملية التح ّقق ذاه جند حريتنا .إ ّن القول ببكاطة
يعرتيك عندما تقوم بالك؟ يبحث "العمل" عن سبب ّ

قصة جديدة أو مفهوم روحي آخر .وذاا األمر مل ينجح يوماً.
إفه جيب أل فتجادل مع الواقع يعين أفّنا مل ففعل شيئاً سوى إضافة ّ

سّ:قدّّيبدوّحبّالواقعّأشبهّبعدمّالرغبةّفيّأيّّشيءّ.أليسّمنّالمثيرّللهتمامّأنّيرغبّاإلنسانّفيّتحقيقّاألشياء؟ ّ
ج :من خالل جتربيت الشخصية أعرف أفين أريد شيئاً طوال الوقت :ما أريده ذو املوجود .ليس ذاا األمر مثرياً لالذتمام فحكب بل إفّه ماذل أيضاً!
تحركان بافكجام ومن دون تعارض .إذا شعرت بأ ّن شيئاً ما ينقصك اكتب أفكارك وحت ّقق
عندما أريد ما أملكه ل ينفصل التفكري عن الفعل؛ بل ي ّ

علي أن أفعل شيئاً ألحصل عليه .ما
منها .أرى أ ّن احلياة ل تُ ّ
قصر يف شيء ول حاجة للقلق بشأن املكتقبلّ .
فكل ما أحتاجه يُق ّدم إيل دائماً وليس ّ

من شيء أكثر تشويقاً من حب الواقع كما ذو.

سّ:ماذاّلوّلمّتكنّلديّأيّّمشكلةّمعّأشخاصّآخرين؟ّهلّيمكننيّأنّأكتبّعنّأشياءّأخرىّمثلّجسمي؟ ّ
ج :فعم .طبّق "العمل" على أي موضوع يكبّب لك الضغط النفكي .وعندما تعتاد األسئلة األربعة والتحويالت ميكنك أن ختتار مواضيع أخرى مثل
اجلكم أو املرض أو العمل مثّ استخدم مصطلح "تفكريي" عندما تقوم بالتحويالت.

مثالً ميكن حتويل فكرة "جيب أن يكون جكمي قوياً وصحيّاً ومرفاً" إىل "جيب أن يكون تفكريي قوياً وصحياً ومرفاً".
وصحي؟ ذل كان اجلكم العليل يوماً املشكلة أم أ ّن أفكارك عن جكمك ذي املشكلة؟ حت ّقق من األمر .دع
أليس ذاا ما تريده فعالً عقل متوازن ّ

حيب طريقة تفكريه .احلرية ل
حيرك جكمه ولكنّه حيب حياته ألفّه ببكاطة ّ
طبيبك يعتين جبكمك فيما تعتين أفت بتفكريك .لدي صديق ل يكتطيع أن ّ
حرر عقلك.
تتطلّب جكماً صحياًّ .

سّّ:كيفّيمكننيّأنّأتعلمّأنّأسامحّشخص اّجرحنيّفيّالصميم؟ ّ
حول الفكرة .اكتشف بنفكك أ ّن الغفران يعين أفّك أدركت أ ّن ما ظننت
ج :احكم على ّ
عدوك واكتب األجوبة على ورقة واطرح األسئلة األربعة و ّ
حىت ترى أفّه ليس ذناك شيئاً يتطلّب الكماح .حنن مجيعاً أبرياء وجنرح اآلخرين
أفّه قد حصل مل حيصل فعالً .فأفت مل تكامح الشخص اآلخر فعالً ّ
ألفنا فص ّدق أفكاراً مل فتح ّقق منها .ل أحد جيرح شخصاً آخر ّإل إذا كان مرتبكاً .لاا كلّما شعرت باملعافاة قم بالتايل :ح ّدد األفكار اليت تراودك

حتررك .كن طفالً .ابدأ من الاذن الاي ل يعرف شيئاً .قُد جهلك حنو
واكتبها على ورقة وحت ّقق منها ودع اإلجابات اليت تنبثق من عمق ذاتك ّ
احلرية.
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سّ:هلّيُعدّالتحقيقّعمليةّتفكير؟ّ ّوإنّلمّيكنّكذلكّ،فماّهو؟ ّ
بكل بكاطة.
ج قد يبدو التحقيق عملية تفكري غري أفّه يف الواقع طريقة لتبديد األفكار .إذ تفقد األفكار قبضتها علينا عندما فدرك ّأهنا ختطر ببالنا ّ
وتفهم غري مشروط بدلً من أن فتفاداذا أو فكبحها.
فاألفكار ليكت شخصية .ومن خالل "العمل" فتعلّم أن فالقيها مبحبة ّ
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منّأقوالّكايتي ّ
عندما تتجادل مع الواقع ختكر -يف100٪من احلالت فقط.
الشخصيات ل ُحتّب بل تريد شيئاً.
تطور تفوق ما أفت عليه.
ل ت ّدعي أفّك بلغت مرحلة ّ
إ ّن عدم التح ّقق مّا جيول يف الاذن ذو العااب الوحيد.
ّإما أن تص ّدق أفكارك أو تتح ّقق منها .ما من خيار ثالث.
ل ميكن ألحد أن جيرحين -أفا فقط أستطيع ذلك.
إ ّن أسوأ ما قد حيدث يف املطلق ذو فكرة مل ختضع للتحقيق.
إ ّن العقل الكليم ل يتع ّاب أبداً.
أظن أفّك أفت مشكليت فأفا جمنوفة.
إذا كنت ّ
صحتها ومن مثّ هي تتخلّى عني.
أفا ل أختلّى عن مفاذيمي بل أحتقق من ّ
أفت تبتعد كلياً عن الواقع عندما تص ّدق أ ّن ذناك سبباً شرعياً للعااب.
القصة اليت فص ّدقها عنه.
إ ّن الواقع ألطف دوماً من ّ
أدرك أ ّن النا كلّهم حيبّوفين إل أفّين ل أتوقّع أن يدركوا ذلك اآلن.
ما من مشاكل جكدية بل مشاكل ذذنية فحكب.
عندما يكون ذذين صافياً يكون الواقع ما أريده فعالً.
ط النباح -إفّه أمر ميؤو منه.
إ ّن اجلدال مع الواقع أشبه بتعليم ق ّ
كيف أعلم أفّين ل أحتاج إىل ما أريده؟ ألفّين ل أملكه.
الغفران ذو إدراك أ ّن ّما ظننته قد حدث مل حيدث.
كل شيء حيدث لصالحي وليس ضدي.
ّ
قصتنا.
المتنان ذو احلالة اليت فعيشها من دون ّ
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"مدرسةّالعمل" ّ
ألي مدرسة على األرض ل هتدف ذاه املدرسة للتعلّم بل لنكيان ما تعلّمناه .سوف
تش ّكل "مدرسة العمل" املغامرة الداخلية القصوى .وخالفاً ّ
متضي يف املدرسة تكعة أيام تتخلّص خالهلا من أفكار قائمة على اخلوف تعلّقت برباءة هبا طوال حياتكّ .أما املنهج املتّبع يف املدرسة فهو عبارة عن
مصممة
وتتغري وفق حاجات املشاركني وترتكز على جتارب ّ
تتطور ّ
كل مترين مباشرة علماً بأ ّن التمارين ّ
عملية حيّة ّ
الطالب الكابقني .وتدير كاييت ّ
كل دورة لاا ما من دورة تشبه األخرى .وأفت أيضاً لن تُشبه ففكك بعد أن متضي  9أيام مع كاييت .وتقول كاييت "عندما
لتلبية حاجات املشاركني يف ّ
أي إفكان
تصبح األسئلة األربعة جزءاً منك يصبح ذذنك صافياً وبالتايل تكون صورة العامل الاي تعككه واضحة .إفّه أمر جاري أكثر ما يكتطيع ّ

تصوره".
ّ

ورشةّعملّّNo-Bodyالمكثفة ّ
موجهة لنظام قناعاتك .وهتدف إىل استكشاف اجلوافب األساسية من ذويتك والتح ّقق
تدوم ورشة العمل ذاه مخكة أيام وتش ّكل رحلة استكشاف ّ

مكوفات اهلوية .وتتناول كيف فصنع ذويتنا وكيف فشعر عندما حنملها وكيف ميكننا التخلّص منها .وتش ّكل
منها بلطف .وذي تلقي الضوء على كل ّ

تنور سعيدة فيما تربز طبيعتك احلقيقة.
كل خطوة يف ورشة العمل ذاه حلظة ّ
ّ

ورشاتّالعملّفيّعطلتّنهايةّاألسبوع ّ
وتوجه كاييت املشاركني عن
تش ّكل ورشات العمل يف عطالت هناية األسبوع فرصة حقيقية للمس قوة "املدرسة" من خالل برفامج ميت ّد ليومني أو ثالثةّ .

التحول الاي اختربته بعد أن أدركت الواقع .ومن خالل العمل على بعض املشاكل مثل العالقات احلميمة
طريق أفضل التمارين ّ
املصممة لتعكس ّ
وصورة اجلكم واإلدمان واملال والعالقات الشخصية ستكتشف مكتويات أعمق من احلرية .لقد ُوصفت ورشات العمل ذاه بأهنا "رائعة"
و"ملهمة" و"عطلة هناية األسبوع األكثر تأثرياً يف حيايت".

"متجرّالعمل" ّ
للتعمق يف فهم "العمل" .فافكيابية كالمها والتوازن بني صالبتها وتعاطفها
يش ّكل الستماع إىل كاييت وذي ّ
تكهل "العمل" طريقة شعبية ومتعة ّ
تؤمن أجواء متعة واكتشافات ماذلة .وتتوفّر يف "متجر العمل" تكجيالت صوتية وأقراص فيديو (أغلبها باللغة اإلفكليزية)
وروحها املرحة املتميّزة ّ

لتكهيالت كاييت مع املشاركني يف الدورات واليت تتناول مواضيع ع ّدة مثل العالقات احلميمة واملال واألذل والعالقات الشخصية والعمل وغريذا .الرجاء

زيارة املوقع اإللكرتوين التايل .storeforthework.com
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"العمل"ّعلىّاإلنترنت ّ
ميكن بلوغ كاييت و"العمل" دائماً عن طريق املوقع اإللكرتوين التايل  .thework.com/arabicعندما تزور موقعنا على اإلفرتفت ستتم ّكن من
متنوعة من
القيام بالتايل :قراءة اإلرشادات ّ
املفصلة حول "العمل"؛ أو مشاذدة تكجيالت الفيديو لتكهيالت كاييت مع أشخاص ع ّدة حول جمموعة ّ

املواضيع؛ أو الطالع على روزفامة املناسبات اخلاصة بكاييت؛ أو التكجيل يف "مدرسة العمل" التالية ( ٩أيام) أو يف ورشة عمل No-Body
ط املكاعدة اجملاين "قم
املكثّفة ( ٥أيام) أو يف برامج عطالت هناية األسبوع أو يف Turnaround House؛ أو اكتشاف طريقة التصال خب ّ
بالعمل"  Do The Workاخلاص بالعمل؛ أو معرفة املزيد من املعلومات حول معهد "العمل" واملكؤولني عن عملية التكهيل املعتمدين؛ أو
حتميل ورقة عمل "احكم على جارك؛" أو الستماع إىل حمفوظات املقابالت الصوتية اليت أُجريت عرب الراديو؛ أو حتميل التطبيقات على ذواتف
آيفون أو أفدرويد أو على جهاز آي باد؛ أو التكجيل لتل ّقي الرسائل اإلخبارية اجملافية؛ أو شراء املواد من املتجر اإللكرتوين .وفدعوكم أيضاً إىل زيارة
صفحة كاييت على مواقع فايكبوك وتويرت وغوغل بال

وبينرتيكت للتواصل الجتماعي وإىل مشاذدة فيديوذاهتا عرب اليوتيوب

ث مباشرةً على املوقع .livewithbyronkatie.com
 TheWorkofBKوالفعاليات اليت تـُب ّ

لخريجيّ"المدرسة""ّ:معهدّالعمل" ّ
مكجل يف "معهد العمل" لبايرون
بعد حضور الصفوف يف "مدرسة العمل" فدعوك لالفضمام إىل أكثر من ألف عضو ّ
خرجيي "املدرسة" فرصة لالستمرار يف الغوص يف أجواء "العمل" كما يق ّدم "برفامج الشهادات"
كاييت .ومينح ذاا املعهد ّ
الرمسي الوحيد املعتمد يف "العمل" .وسواء رغبت يف التكجيل يف "برفامج الشهادات" أم ل فكتتم ّكن من املشاركة يف منتديات جمتمع "العمل" .ومتثّل
ومشوقاً حيث يتواصل األعضاء من مجيع أحناء العامل ملناقشة القضايا ذات الصلة وميكنك أن تطّلع على "املواضيع
ذاه املنتديات
ملتقى تفاعليّاً ّ
ً
املطروحة للنقاش مع بايرون كاييت" واملشاركة فيها .وستحظى أيضاً بفرصة تطبيق "العمل" بشكل منتظم يف إطار برفامج "املمارسة اليوميّة" .للمزيد من
املعلومات الرجاء زيارة املوقع اإللكرتوين التايل instituteforthework.com
ّ

Turnaround House for The Work
يُشكل  Turnaround Houseبرفاجماً سكنياً ميت ّد لفرتة  ٢۸يوماً ويعاجل اإلدمان األقصى بل اإلدمان الوحيد يف العامل:

يتم التح ّقق منها واليت تكبّب كل املعافاة والعنف الداخلي يف الكون .ويرّكز ذاا الربفامج
أي إدمان العقل على األفكار اليت مل ّ

على "العمل" لبايرون كاييت علماً بأ ّن ماليني األشخاص من مدمنني وحماربني قدامى ومكاجني وطالب وربّات منازل ومدراء وسياسيني
وأخصائيي صحة عقلية وأشخاص من مجيع فئات اجملتمع قد طبّقوا "العمل" لتخطّي الضطراب والكتئاب واإلدمان الشديد والكلوكيات غري
املرغوب فيها .واجلدير بالاكر ذو أ ّن  Turnaround Houseذو الربفامج الوحيد الاي وافقت بايرون كاييت على استخدام "العمل" يف إطاره
ومشجع وصديق للبيئة حيث ترشدك بايرون كاييت وفريقها من خالل
لعالج اإلدمان وإعادة التأذيل العاطفية .ويُنظّم ذاا الربفامج يف مكان آمن
ّ
ليغري حياتك جارياً.
صمم خصيصاً ّ
برفامج ّ
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األسئلةّاألربعة ّ
إليك األسئلة األربعة جمدداً .يقوم بعض األشخاص بطبع ذاه األسئلة من موقعنا اإللكرتوين  thework.com/arabicأو بشراء تطبيق The
 Work Appليبقى الصفاء الاذين يف متناول أيديهم.
 .1ذل ذاا صحيح؟ (فعم أو ل .إذا كان جوابك ل افتقل إىل الكؤال رقم .)3
 .2ذل أفت واثق متاماً من أ ّن ذاا صحيح؟ (فعم أو ل)
ردة فعلك وماذا حيدث عندما تص ّدق تلك الفكرة؟
 .3كيف تكون ّ
 .4من تكون من دون تلك الفكرة؟
كل حتويل صحيح
ّ
حول تلك الفكرة إىل ففكك وإىل الشخص اآلخر وإىل العكس .احبث عن ثالثة أمثلة حم ّددة وحقيقية على األقل تثبت أ ّن ّ
أصح منها.
كالفكرة األصلية أو ّ
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تغري حياة اإلفكان.
بكل املكاعدات اليت تُق ّدم إىل "مؤسكة العمل" .من خالل ذداياك سيحصل آخرون على فرصة تعلّم ذاه الطريقة اليت ّ
ّ
فرحب ّ

التربع عرب بريد "مؤسكة العمل" The Work Foundation, P.O. Box 638, Ojai, CA 93024, USA؛ أو عرب
ميكنك ّ
موقعنا اإللكرتوين theworkfoundationinc.org؛ أو عرب التصال بشركة بايرون كاييت إفرتفاشوفال على .001-805-444-5799
يُاكر أ ّن "مؤسكة العمل" ذي منظمة خريية معفاة من الضرائب مبوجب الفقرة ) 501(c)(3من قافون الضرائب األمريكي .ويُع ّد تربعك خمصوماً من
الضريبة إىل احلد الاي يكمح به القافون.

***

"إ ّن 'العمل' لبايرون كاييت ذو فعمة كبرية لكوكبنا.
وخيولك إدراك جوذر كيافك".
يش ّكل "العمل" سيفاً حاداً يقطع الوذم ّ
̶ إيكهارت تويل مؤلف كتاب " ّقوة اآلن"

P.O. Box 1206, Ojai, CA 93024, USA

thework.com

"العمل" لبايرون كاييت
يتضمن الكتيّب مقتطفات من كتاب "حب
ميكنكم حتميل فكخة  PDFمن ذاا الكتيّب عرب املوقع اإللكرتوين  .thework.com/arabicو ّ
الواقع" ) )Loving What Isاملتوفّر يف مجيع املكتبات وعرب املوقع اإللكرتوين .thework.com/arabic
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