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استبصار

املعرفة املجردة هي قوة محتملة 
 لــكن املــعرفــة الــتطبيقية هــي الــقوة 
الـحقيقية ألنـها تـساعـد عـلى تـغيير 

السلوك. 
                 هيثم نابلسي
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تعريف الرغبة

الرغبة ببساطة هي ما تريده حقا  وهي تنبع من الحالة الشعورية االنية 
التي تختلج داخل االنسان. فهي تتولد من عدم يقني، ألن معظم الرغبات 
ليست حقيقية.  فهي مشتقة من توق شديد أوإدمان و اغلب االوقات من 

برمجة معينة متولدة من الخوف واالفتقار.



النية (١)

النية هي االعتراف بالرغبة واطالقها مع االنتباه في اللحظة الحالية، 
واتخاذ االجراءات التي تتماشى معها. فالنية تكون دوما أقوى من 
الرغبة.  ومعظم االنجازات تتولد من نية القيام بها وليس من مجرد 

الرغبة بتنفيذها.  اال ان الرغبة عامل مؤثر في الرغبة.



النية (٢)

اذا النية تستلزم االنتباه في اللحظة الحالية كي نتمكن من رؤية وإيقاف العديد من 
الفرص التي تأتي في طريقنا واتخاذ اإلجراءات الحالية أو األنية التي ستقودنا إلى 

الفعل بتحقيقها. 

فالنية هي عادة غير واعية. كما ان نوايانا هي ما يمكننا استخدامه لتشكيل حياتنا 
بشكل مسبق كما نختار.   

فقانون النية والرغبة، هو قانون كوني، كالقوانني الفزيائية تماما (الجاذبية الضغط 
وغيرها).



النية (٣)

وهو ما ذكره ديباك شوبرا بتفصيل في كتابه القوانني الروحية السبعة للنجاح: دليل عملي لتحقيق أحالمك“؛ 
"في كل نية ورغبة تكمن آليات تحقيقها." كل شيء على ما يرام بالفعل. علينا فقط القيام بدورنا اليوم.

The Seven Spiritual Laws of Success: A Practical Guide to the Fulfillment of Your Dreams; 
“Inherent in every intention and desire is the mechanics for its fulfilment.”All is already well. We only 

have to do our part today.



النية (٤)

عـلى الـرغـم مـن أن نـيتنا هـي للمسـتقبل، اال انـه يـجب  عـلينا أن نـركـز اهـتمامـنا عـلى الـوقـت الـحاضـر 
كـي  نـتمكن مـن تـحقيق مـا نـنوي. الن الـتركـيز عـلى املسـتقبل أو الـهوس بـالـرغـبة سـيؤدي إلـى نـقص 
كـــبير فـــي الـــعمل فـــي الـــوقـــت الـــحاضـــر.مـــما ســـيتشكل بـــمثابـــة شـــرود الـــذهـــن حـــول روتـــيننا الـــيومـــي، 
بـــينما نـــتعلق بـــقلق شـــديـــد بـــرغـــبتنا ولـــكن ال نـــفعل شـــيئًا بـــشأنـــها. مـــما ســـيدفـــعنا إلـــى الـــجنون، وفـــي 

أفضل األحوال سيجعلنا نشعر باالكتئاب واالحباط. 

لــذا الحــل الــناجــع بــالــتركــيز عــلى مــا يحــدث الــيوم؛  وكــل مــا يــمكننا أن نــكون مــمتنني لــه فــي الــوقــت 
الــــحاضــــر، والــــفرص الــــتي تــــقدم نــــفسها الــــيوم (وهــــي كــــثيرة)، مــــما يــــجعل اإلجــــراءات الــــتي يــــمكن 

اتخاذها اليوم واضحة.  فقط يجب علينا أن نبدأ من حيث نحن.



النية (٥)

تـظل الـرغـبة بـال فـعل مجـرد رغـبة ويـمكن أن تـصبح مـحبطة بـشكل جـنونـي.  غـالـبًا مـا يحـدث هـذا 
عـــندمـــا نـــتمسك بـــاملـــعتقدات الـــتي ال تـــدعـــم مـــا نـــرغـــب فـــي تـــحقيقه أو عـــندمـــا نـــتعلق بـــنتيجة مـــا.  
شـاهـد كـيف تظهـر أي مـعتقدات غـير داعـمة، وربـما سـنفعل ذلـك إذا وصـلنا إلـى مـنطقة راحـتنا 

ونموها.  

مــا عــليك ســوى الــسماح لــهم بــالــذهــاب واالســتمرار فــي اتــخاذ اإلجــراءات الــتي يــجب اتــخاذهــا 
اليوم.



مقولة

عندما تريد شيئا يتعاون الكون بأكمله ملساعدتك على تحقيقه 

“When you want something all the universe conspires in helping you to achieve it. 
 Paulo Coelho ”



خالصة القول

الرغبة (هي أمر معدود) شخص ما أو شيء ما متمنى، بينما النية هي مسار 
عمل ينوي الشخص اتباعه. ففعل رغب يعني أني أريد؛ أتمنى بجدية. 

الرغبة هي شعور/عاطفة ... رغبة معتدلة إلى هوس، أو دافع لفعل شيء ما أو 
القيام به.  تولد الدافع للتحرك والقيام والتحول. 

  النية هي  عملية عقلية تصريحية، الفكرة و / أو الخطة التي تنشأ فينا عندما 
ندرك رغبتنا ونتخذ قرارًا لفعل شيء حيال ذلك.  يمكن أن يتجلى في صورة صالة 

أو عهد منطوق أو عقد أو مجرد إجراءات تؤدي إلى النتيجة النهائية املرجوة. 

 التوقع هو  عملية اعتقاد، حيث نعدل/نخطيء أنفسنا. 



حقيقة

من الطبيعي أن يكون لدينا رغبات.  من املفيد أن يكون لدينا نوايا.



الفرق بني الرغبة والنية والقرار

الــــقرار هــــو أقــــواهــــم جــــميًعا.يــــنبع مــــن يــــقني. فــــالــــقرار دائــــما واضــــًحا 
وبـسيطًا.  يحـرج مـن مـكان مـعرفـة داخـلية عـميقة تـتماشـى مـع الـتدفـق 

الكوني واإلطار األكبر للحياة. في الواقع، القرار هو حقيقة. 

مثال: قرار الهجرة.



حكمة

"كل شيء جّهز لصالحنا“. جالل الدين الرومي



Wayne Dyer

الرسالة الخالدة املتمثلة في تعلم والتوافق مع نفسك العليا وتجلي ما تريده وهو ال يزال يتحدث إلينا 

 في كل يوم، أال نسعى جميًعا إلظهار "الواقعيني" األربعة؟  "أتمنى حًقا ..." "أرغب حًقا ..." "أعتزم حًقا ..." "أنا حًقا متحمس لـ ..." 

 في داخلنا جميًعا قدرة إلهية على إظهار وجذب كل ما نحتاج إليه ونرغب فيه.  مع العلم أن أفكارنا تخلق واقعنا، نبدأ بالفكر التالي: لدي قدرة إلهية على إظهار 
وجذب ما أحتاجه أو أرغب فيه! 

The timeless message of learning to align with your Highest Self and manifest what you most desire still speaks to us. 

Each day, aren’t we all striving to manifest the four “reallies”? 
“I really wish…” 
“I really desire…” 
“I really intend…” 
“I really am passionate about…” 

Within all of us is a divine capacity to manifest and attract all that we need and desire. Knowing that our thoughts 
create our reality, we begin with the following thought: I have a divine ability to manifest and attract what I need or 
desire! 



تطبيق عملي



تمرين

ملاذا ، عندما نسمع احدهم يهتف باسمنا في حشد من الناس كـ 
(مرحبًا، أنس!) ، يزعجنا ذلك ويتجه انتباهنا إلى اتجاه الصوت؟ 

ذلك يحدث بسبب واقعنا السابق ملا ربطناه بهذا الصوت (اسمنا).



 RAS قوة التركيز
RAS (Reticular Activating System)

فهو جزء التركيز االنتقائي من دماغنا، وطريقة عمل RAS تشبه 
الكاميرا.اذ انه ال يقتصر دور RAS في التركيز على أشياء معينة 

فحسب، بل يقوم أيًضا بتصفية املعلومات وتحويلها إلى خلفية. 



RAS  ودوره في النية والوعي 

دعني ان اسألك شيئا؟ 

 "متى كانت آخر مرة قمت فيها بتقليم أظافرك؟" 

 بمجرد طرح السؤال، وعلى الفور، يتحول تركيزك إلى أظافرك وأنت اآلن تصل إلى ذكرى عندما تقص أظافرك. 

 لحني طرحي هذا االستقسار، لم يكن لديك وعي بأظافرك. 

 فحني تقرأ هذه الكلمات، تكون قد حولت وعيك إلى رؤية أظافرك والتجربة املاضية حني تقص أظافرك. 

 لقد انتقل من شيء غير واعٍ تماًما إلى العقل الواعي. 

 لكن ماذا لو سألتك 

 "ماذا ارتديت في أول يوم لك في الثانوية؟" 

 يتم تمثيل هذه الذاكرة في مكان آخر وسيستغرق استرداد هذه الصورة الكثير من الوقت والطاقة (إال في حال بدأت الثانوية في األمس). 

 لذلك هناك درجات من القدرة على جذب الالوعي إلى واجهة حقائقنا. 

 والطريقة التي تفيدنا بها فهم تقنية RAS لحياتنا هي كما يلي: ما تركز عليه ، باستمرار مع النية والعاطفة، يخلق واقعك.



املدارس والقوانني املتعلقة بالنية والرغبة 
(الترانسيرفغ، الجذب، الطاقة، العقيدة االسالمية وغيرها)



قانون الجذب

وفق "قانون الجذب". 

 يمكننا "جذب" أي شيء إلى حياتنا، إذا قررنا التركيز عليه. 

 بالطبع ، هذا صحيح جزئيًا فقط، ال يزال يتعني عليك اتخاذ إجراءات جسيمة إلنشاء واقعك ، ولكن هذه بدايات تدوير عجلة املوازنة 
لتحقق األمور. 



الترانسيرفنغ

فائض االحتمال 

قانون التوازن



القانون 

هي الركن املعنوي لتحقق الفعل املعاقب عليه (جزائي، مدني)



العقيدة االسالمية

عن ابن عباس عن النبي صلى اهلل عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال إن اهلل كتب الحسنات والسيئات ثم بني 
ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها اهلل له عنده حسنة كاملة فإن هو هم بها فعملها كتبها اهلل له عنده عشر حسنات 

إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها اهلل له عنده حسنة كاملة فإن هو هم بها 
فعملها كتبها اهلل له سيئة واحدة.  البخاري ص٣٣١ 

قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فال يجزى إال مثلها وهم ال يظلمون االنعام ١٦٠



دور النية واثرها في حياتنا بشكل عام
في النهاية ، طريقة عمل النية هي كما يلي: 

 ما له قيمة في حياتك، يحصل على تركيزك،  ولديك االختيار ملا يحصل على قيمة في حياتك. 

 شيئان يمكننا التحكم فيهما عندما نركز: 

 1 - ما كنا نركز عليه 

 على وجه الخصوص، ما هو الشعور الجسدي وما نقوله ألنفسنا. إذا كنت تعاني من ألم جسدي، فسيؤثر ذلك على حالتك وعلى ما تركز 
عليه. 

 ال يمكنك حًقا التركيز على أشياء أخرى إذا كنت تعاني من اإلسهال وما نختار إبرازه ضمن إطار التركيز هذا. 

 2 - كيف نركز (املشاعر) 

 األلوان، وحجم أصواتنا، والطعم، والرائحة، والشعور. 

 أي من حواسنا الخمسة كان سائًدا في ذلك الوقت.  وكم كانت تلك الحواس مكثفة.



دور النية واثرها في العالقات

هل نحن نكون عالقاتنا بنية أو برغبة 

سبب الصدام األول في العالقات يعود للنية التي قامت عليها 



 فقرة اسئلة واجوبة



تمرين االسبوع

كل أفكارنا وسلوكياتنا مصحوبة بنية.  في كثير من األحيان، ال نفكر في هذه النوايا بعمق كبير، وهذا يمكن أن يؤدي بنا إلى 
اإلحباط. لكن، إذا كنا ندرك نوايانا وأخذنا وقتًا لتحديدها بشكل صحيح، فيمكننا زيادة فرصنا في تحقيق أهدافنا الكبرى.  واحدة 

من أفضل الطرق للقيام بذلك هي كتابة بيان النية.  

تمرين االسبوع هو ان تكتب بيان النية خاص بعالقة في حياتك تريد تعديلها لالفضل على أن يكون متصمناً السبعة عناصر التالية: 

١. أكد فقط ما تريده 

٢. اكتب كما لو انه يحدث اآلن 

٣. ركز على شعور اثناء تدوينه 

٤. تحقق من العبارات املستخدمة  (استبعد كل من كلمة "محاولة" ، "لكن" ،“ربما" ، ”لعل“). 

٥. ابدأ باالمتنان 

٦. اجعله قابال للتصديق والتحقيق 

7. بصيغة الفعالية واالقدام



ملحة سريعة عن موضوع االسبوع القادم



شكراعلى حسن متابعتكم


