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 وعي الذات*

 

 مقدمة 

 .يتعايش كل طفل مع مسلمات كثيرة: والداه واألشجار والبيت والشارع وغيرها 

 .تظهر عالمة الوعي األولى لديه عندما يسأل والديه عن معنى الحياة 

 .تؤدي إجاباتهم المضطربة والمتشنجة إلى توجيهه نحو االبتعاد عن مثل هذه األسئلة الميتافيزيقية 

  حقائق.يعود الطفل للتعايش مع المسلمات ويحولها إلى 

  يعود للسؤال عن معنى الحياة عندما يصبح مراهقاً حيث يسعى للتمرد على القيم الوالدية 

  تتالشى تلك المحاوالت تدريجياً ويتحول هذا الشاب/الشابة إلى مواطن عادي مطيع ومستسلم

 لبرنامج يومي ثابت وروتيني.

 اب /الشابة لحظات خاطفة من الوعي تستوقفه لغرابتها عن الروتين الذي صنعه تمر على هذا الش

 لنفسه.

  ة.التجارييتفنن الشخص في هذه المرحلة في تتبع عالم المع تصوره له وسائل اإلعالم والمحالت 

 .عندما يمر بأزمة حقيقية كوفاة عزيز أو خسارة كبرى يضطر للتقدم نحو وعيه بمعنى حياته 

  يكتشف أنه كان يحمل الحرية لتغيير حياته في أي اتجاه وأنه تخلى عن هذه الحرية خوفاً من

 عليه.المسؤولية التي تفرضها 

 

 

 

سمير شيخاني والعنوان  ترجمة-فيلوزامقتطفات من كتاب "اكتشف طريقك الخاص" للمؤلفة إيزابيل * 

  .يح"األصلي للكتاب بالفرنسية هو "عثور المرء على سبيله الصح
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 حياتك؟ما هو معنى 

 إن معنى حياتي هو:
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 أجوبة محتملة لمعنى الحياة وتعليقات عليها

فسر أجوبتك بنفسك فهذه التفسيرات المقترحة مجرد مجاالت وطرق كإجابة محتملة والهدف منها توسيع  

 إدراكك نحوها:

 لست أدري 

 إيجابي. أطرح على نفسي هذا السؤال: سعي تما زل (1

أنا ال أطرح على نفسي هذا السؤال: رفض للمسؤولية. عندما أرفض أن أتحمل مسؤولية حياتي يتولد في  (2

فأسعى أن أسكن هذا القلق من خالل التركيز المبالغ والمفرط على النجاح  تصرفاتي،داخلي قلق لتفسير 

والمخدرات وغيرها من أشكال االجتماعي والعاطفي أو عن طريق إتالف العقل )مصدر القلق( بالكحول 

 اإلدمان السلوكية كمشاهدة التلفاز أو التسوق.

  معنى:ليس لحياتي 

 الحياة. فإن كوني حياً يستدعي بالضرورة وجود تفسير لهذه  المسؤولية،هذا أيضاً رفض لتحمل  

 :االستمتاع بالحياة 

 هذه رؤية سلبية فيها االستهالك أساس للعيش. 

 من السرور: أن احصل على أكبر قدر 

المرء  البحث عن السرور حصرياً يدفع إلى تجنب المجازفة باأللم وبالتالي الحرمان من أن يكبر  

السرور فقط يجبر المرء  ويتجاوز نفسه والذي يعد ضرورة ليكون المرء سعيداً حقاً. كما أن التركيز على 

وبالتالي عن هويته  ة الحقيقي على تجاهل المآسي واألحزان مما يبعده أكثر عن مشاعره 

 األصلية.

 :ًأن أكون سعيدا 

تحقيق  إذا كانت السعادة تعني الهدوء فالمشكلة مثل أن تكون مسروراً كما أن السعادة تنتج عن  

 الغاية؟فما هي تلك  الحياة،غايتنا من 

  يحبونني:أن يكون لدي أناس 

 أنت تختار أن تكون تابعاً عاطفياً وهو أمر يحد من حريتك. 

 :إنجاح حياتي 

 النجاح؟هو  إذن ماهي الحياة؟ وما 

 :كسب المال لدرء الحاجة 

 .الكافي منهجواب يعكس القلق من عدم توفر القدر  

 :كسب المال لشراء كل ما أريد 
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إن التركيز على الرغبات الفطرية دون تهذيبها بقيم شخصية يجبرك على قطع عالقتك مع  

 مشاعرك مما يولد فراغاً داخلياً. 

  غنياً:أن أصبح 

 حصر األمر خارج الذات يؤدي في النهاية إلى احتقارها. 

 :تلبية حاجاتي 

 نوع من االنكفاء. ويؤدي إلىموقف دفاعي يحصر المرء  

 :أن أكون إنسانيا 

 هذا فكرة جيدة تحتاج إلى تحديد أكثر. 

 :أن أفعل ما أريد 

 تستطيع.هذا أقل مما  فقط؟ 

 :أن أعمل بحسب قدراتي 

مزيد  قد يكون االفتراض بقدرات معينة في مرحلة ما من الحياة مقيداً للتطور ومانعا إلظهار  

 من القدرات.

 ما يتوجب علي: أن اعمل 

يضعف  التركيز على أساس أن الحياة سلسلة من الواجبات يخشى أن يحولها إلى عبء ثقيل  

 الشعور بالتكامل مع الذات ويحد من تحقيق أمور كبرى. 

 عمله: إلىما يطلب  ملأن أع 

 أكثر. إذن بهذه السلبية سوف تتحمل على الدوام مسؤوليات  المجتمع؟ يطلب؟من هو الذي  

 :تقديم نصيبي إلى المجتمع 

 فكرة جيدة تحتاج إلى دقة في التحديد. 

 :ًأن أكون محبوبا 

 انتبه للتبعية العاطفية. 

 زوجي )زوجتي( وأوالدي: أن أحب 

إنه أمر مهم وال شك، ولكن هذا يجعل وجودك فقط من أجلهم، وماذا عن حقك في حياة  

 شخصية؟ 

 :تجنب اآلالم 

 حياة تقوم على أساس الخوف يمكن أن يكون كئيبة. 
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 :أن أكون في سالم مع نفسي 

 تحتاج للوصول إلى السالم مع الذات إلى مهارات تتقنها. 

 من أنا حقاً: أن اعلم 

 كيف؟ 

  نحو التوازن واالستقالل واالنفتاح والحب والتسامح ...التقدم 

شريطة أن تغطي هذه المفاهيم حقيقة يومية محددة بما يكفي لكي تدعمك  مصيب!أنت  

 وترشدك في حياتك. 

 أن أخدم: 

 ماذا؟ كيف؟ هل يساعدك هذا الجواب في خيارات الحياة. من؟ 

 الحياة نحو الحب: أن أطور 

ممتازة  ولكن تطوير البشر نحو الحب قد يكون فكرة  تتطور،تظرك حتى الحياة بضخامتها لم تن 

 المعنى.فهل تدرك  اإلرادة،إذا استطعت تحقيقه في حياتك اليومية. إن لك 

 :المشاركة 

 اآلخرين؟هل تشارك أم تتوقع مشاركة  وسيلة؟هل المشاركة غاية أم  

 :الخروج من هذا االرتباك 

 فيه نوع من خيبة األمل. 

 

 


