ق ـوة امل ـرون ـة

املرونة أمرعادي
ً
املاليين من الناس في جميع أنحاء العالم يظهرون املرونة كل يوم ،فهي ليست حكرا على األقوياء أو الناجحين
أو االثرياء .املرونة ش ئ حقيقه ،ويمكن ألي شخص استخدامه ،حتى بأصغر الطرق.
ً
ً
أوال :ينظر الناس املتفائلون إلى تأثيرات األحداث الس ــيلة على أمؤا م قتة وليس ــت دائمة ،على س ــايل املباال بدال
ً
من أن يقولوا " :رئيسـ ـ ي في العمل ال ي ــكرلى أبدا على العمل ال ــاق ال ي أقوم به" بل يقوال "رئيسـ ـ ي في العمل
لم ي كرلى في عملي ال اق في ه ا امل روع".
ثانيا :األش ــخا املرنون ال يس ــمحون لاقفاقات بالتأثير على النوااي التي ليس ــت لها عالقة الؤ ك االنتياس ــة في
ً
ً
ً
حياتؤم ،على سايل املباال :قد يقولون "أنا لست بارعا في الطهي" ،بدال من "أنا لست جيدا في أي ش ئ".
ً
ثالثا :ال يلقى األش ــخا املرنون باللوم على أنفس ــهم دون دا ي عند وقوع أحداث س ــيلة ،بل يفكرون عقالنية
لتحديد الســال ل لإ إ ا تم رســريحهم من العمل  ،فمن الحتمل أن يقولوا ":قد ال يتوفر لدش ال ــرثة الكبير
ً
ً
من العمل في الوقت الحالي  ،بدال من "لم أثن جيدا في عملي".
تجاهل الشياء الصغيرة
ليس هناك ما يس ـ ـ نفد قوتإ أثثر من الترثيز على األشـ ــياء التافهة ،فا نزعاج من صـ ــدير ال يرد على رسـ ــالة
نص ــية أو س ــائر قطع الطرير عليإ ،هو مق ــيعة للوقت والطاقة والقدرات ال هنية البمينة ،إن القلر ــأن
ً
أشـ ــياء تافهة لن يحقر شـ ــيلا سـ ــوش إصـ ــابتإ بالتعل وا نفعاال ،ل ا وفر طاقتإ نجاز ما يؤم ،ودرب نفسـ ــإ
على تجاهل األش ـ ــياء الص ـ ــغيرة ،والترثيز على ما يؤمإ ،فطاقة الس ـ ــل ية تبقل كاهلإ وتمنعإ من الوص ـ ــوال إلى
غايتإ.
الحلول اإلبداعية
ً
عندما يغلر الطرير أمامإ ،ألش ـ ـ ـ ـ ئ طريقا وقر،فاالبداع هو أقوش أس ـ ـ ـ ـ حتإ ،على س ـ ـ ـ ــايل املباال :إ ا ثنت
ً
ترغل في االدقار لكنإ "ال توفر ش ــيلا" فابدأ بادقار م لر ص ــغير كل ش ــهر ،أو ثنت تريد أن تتعلم لغة ولكنإ
ال رس ـ ــطيع دفع رس ـ ــوم الدراس ـ ــة ،فاس ـ ــتمع إلى الدروس الص ـ ــوتية في أثناء ممارس ـ ــتإ التمارين الريا ـ ــية ،كلما
ً
ً
واجهت عق ة ،ابحث دائما عن طريقة م تكرة لتتخطاها أو تتحايل عليؤا ،لكن التدعها توقفإ أبدا.

َ
إعتن بذاتك
ً
داع
العمل ،األهل ،األص ــدقاء ،أنت على األرجح رعتني وتؤتم ثبيرا الؤم ،لكن ال تنس األعتناء ب اتإ ،ليس هناك ٍ
ً
ً
ل ــعر بال نل عندما تفوت حدثا اجتماعيا ،إ ا كان ه ا س ــيس ــم لإ بأعادة ش ــحن اتإ أو الحص ــوال على
قــدر مس ـ ـ ـ ــتحر من االس ـ ـ ـ ــترقــاء ،فــاألش ـ ـ ـ ـخــا املرنون يعرفون أن عض فترات الراحــة رعيــد لهم انتعــاش ـ ـ ـ ــهم
وإيجابيتؤم.
إفتخر بإنجازاتك
ً
أثن على نفس ــإ عندما رس ــتحر لإ  -ردد دائما داقل نفس ــإ قوال "أحس ــنت" إ ا أنجزت مهمة ثنت تتجنبؤا،
ِ
ً
ً
أو إجتزت أس ـ وعا شــاقا في العمل بنجائ ،كاف نفســإ الؤدية أو م ــاهدة فيلمإ املفقــل – أي ل ــار ترش أنه
ميافأة على جهودك.
إستفد من أي ش ئ
ً
إ ا ثنــت عــالقــا في ازدحــام مروري وأنــت في طريقــإ إلى العمــل ،فكي ردت فعلــإت رغقـ ـ ـ ـ ــل وتتوتر أم تتق ــل
ً
املوق ورسـ ــتفيد منه ،أيا كانت ردة فعلإ ،فأنه لن يغير الو ـ ــع ،فاألشـ ــخا املرنين يسـ ــتفيدون إلى أق ـ ـ ى
حد من أي ش ئ يقابلهم ،والؤ ك الحالة يص األزدحام املروري فرصة وليست مقيعة للوقت.
تدرب على التحلي بالصراحة والحزم
املوافقة على مطالل غير معقولة أو غير واقعية تقودك إلى الف ل ،وتزيد من مستويات التوتر لديإ .ال تخ
ً
ً
من قوال ال ،وثن حازما واجعل صوتإ مسموعا.
تواصل مع الخرين
ً
ً
يعد الحفاظ على عالقات جيدة مع العائلة واألصدقاء والزمالء أمرا روريا ،إ يمكن أن تيون لإ ش كة دعم
قوية وأن رساعدك على التعافي من ا قفاقات ،ورسهم في تحقير أهدافإ وجاحاتإ ،وهي االرض الصل ة التي
ت ني األساسات عليؤا.

ساعد اآلخرين
أث ت األبحاث أن مسـ ــاعدة ايقرين يمكن أن تقلل من التوتر ،وتزيد من سـ ــعادة من يمد يد املسـ ــاعدة ،فأنت
عندما تقارن م ــكالتإ بم ــكالت ايقرين؛ س ــتعره أمؤا أهون بكبير من م ــكالت غيرك ،وس ـ ــعرك بمزيد
من التعاط والتقـ ــامن مع ايقرين ،فروئ الهماعة ه ك تقوي إحسـ ــاسـ ــإ بقيمتإ ،وال ي يعد أسـ ــاس بناء
املرونة.
دروس في الفشل
ليس هناك أحد محصـ ــن ـ ــد الف ـ ــل ،فيلنا لعالى قي ات األمل وا ح ار وجرئ الكررياء من وقت يقر ،لكن
األشخا املرنين ال يسمحون للف ل بأيقافهم ،بل يستفيدون من الدروس املستترة داقل ال حظات الصع ة
ملساعدتؤم على التغلل على التحديات املق لة.
اقبل التغيير
ً
ً
أحيانا ،نتعلر ب عض األمور واألهداه واألحالم ص ــع ة املناال واملس ــتحيلة ،لكن بدال من الترثيز على ما لم يعد
ً
ً
ً
ممكنـا ،اتخـ موقفـا فلس ـ ـ ـ ــفيـا ،وتق ـل أنه ال يمكن رغيير عض الظروه وحوال طاقاتإ إلى أهداه جديدة أو
ً
مختلفة سهلة التحقير ،فالتعلر بما هو مستحيل إهدارا للوقت والطاقة.
انظرإلى الجانب املشرق
ً
أحلإ الظروه الصـ ـ ـ ــع ة ،ويدركون أن املن
يتحلى األشـ ـ ـ ــخا األقوياء هنيا بالقدرة على رؤية ا يجابيات في ِ
تولــد من قلــل املعــانــاة ويجعلهم التكي معهــا أس ـ ـ ـ ـهــل ه ـ ك هي قوة املرونــة والتكي مع الظروه لحيــاة أثثر
إيجابية.

