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البربرية؟ الدربما هي   

 
 والصيرورة.   الصراعالبربرية هي مقاربة للحياة ترتكز على الكينونة،   الدرب 

فيما  ذات واآلخرين  السالم مع  بانسجام، وعي، وفي العالم    ممارسة الكينونة )الوجود(   ببساطة   هي 
 . نا التي في داخل البرية  عتنقن

لنا،    القديمة والتخلص من برمجة الحضارة  أنماطنا  للقوالب  هي الصراع والتغلب على  وكسر 
والمعتقدات والعادات واألنماط الذهنية التي شكلتها الحكومات، الشركات، وسائل اإلعالم، األديان  

 .والثقافة الرقمية السائدة 

ذاتنا القديمة، ليس ألننا نكره أنفسنا لكن ألننا نريد أن نتحدى وندفع ذاتنا    - نحن نتجاوز أنفسنا   
 .لداخلية والخارجية. ألننا نريد أن نصير الكتشاف أماكن جديدة في عوالمنا ا

 .الدرب البربرية هي أوالً وآخراً درب صيرورة، أن نصير في وجودنا بريين، أحرار، واعين   

   . ةوالجسدي  ة ، الذهني ةالروحيأبعادها ب، ذاتناأن نمتلك الشيء الوحيد الذي يُمكننا التحكم به:  علينا

 لحريّة من خالل اإلرادة.هي اكتساب لالبربرية هي توق للحريّة.  الدرب في الجوهر، 

 األساسية لنمو الذات. الدرب لى أرض الواقع، هي ع في الفعلاإلرادة هي الوعي 

هي    الفعل، نعيشها بحياة  لعشناها في موقع ردة الفعل  قديمة  لتحقيق التحّول من حياة    تناأدا  إنها
إلى العيش  من دون معنى  يأس  ب أحياء من جديد، من العيش    لنصبحرين  التحّول من أن نكون مخدّ 

 برابرة.   .من خالل اإلرادة والهدف. هي التحّول من رجال ونساء حضاريين لنكون.. 

 

* * * 
 

 بربرية في القرن الحادي والعشرين؟ للهل يوجد مكان 
 

الحديثة    مشاكلنامن    %99عادة ما تستخدم كلمة "بربري" كإهانة في الثقافة السائدة رغم أّن نحو  
 الحضارة.  من  تأتي

 البربرية ال تتعلق بقيم الحضارة، بل العكس تماماً.  الدرب 

، والعيش وفقاً  بأنفسنا  البربرية تثّمن إيجادنا لطريقنا   الدرب بينما    سائد الحضارة تقّدر االمتثال لل
  . نحن   لحقيقتنا 

  توفرها   ، على حمايةآالتناعلى خبراء يصلحون    :كل شيءبالحضارة تقّدر االعتماد على النظام  
اإلدمان على اإلعجابات  على  و المتاجر الكبرى،  رفوف  من    نشتريه  غذاءالدولة والقانون، على  

عتماد على الذات،  ستقاللية، اال البربرية تقّدر اال الدرب في المقابل، . لنشعر بقيمتنا الذاتية  الرقمية
 . سنا والقدرة على االعتناء بأنف

الفرد  تمّجد  الجميع وعن كل شيء،  الدائم    واالنفصال  يةان الحضارة  أننا ننتمي  وفيما  عن  تّدعي 
رغم إحاطتنا بآالف الناس واألشياء  ، ترغمنا على قضاء معظم حياتنا وحدنا ووحيدين  للمجموع

 التي تتنافس للحصول على انتباهنا في كل لحظة. 
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الدرب البربرية تقّدر حياة القبيلة، أولئك األفراد المستقلين الذين يعرفون كيف ينتمون    في المقابل،
بعدد قليل  للمجموعة وكيف يعيشون معتمدين على أنفسهم في الوقت نفسه، أي الحياة التي تحيطك  

الذين بالكاد تعرف    غرباء ماليين الب  من إغراقكبدالً    ،من األشخاص الذين تثق بهم على حياتك
 أسمائهم. 

  تشجعك على الجلوس ساكناً لضعف، تدعوك لتقبّل ذاتك كما أنت دون أي تغيير،  ل  تدعو الحضارة  
ي ،  خلف الشاشة  في مكانك  بائساً، مدمناً    نوع من الصراعات   أي البدني و  نشاط تجنب الضعيفاً، 

 النفسيّة والمعارك الذهنيّة.  

 أفضل.  كونلنلتغلّب على الذات القديمة االقّوة، البراعة الجسديّة، وإرادة  ثّمن البربريّة ت  الدرب 

  صنع دون أن يالدائم من    باالستهالكحيث يقوم الفرد    الغارق في الجهل  االستهالك الحضارة تقّدر  
  ، تثّمن إلى أعلى درجة عملية العالم كفاعلينب  نخراطالبربريّة تقّدر اال   الدرب قيمة.  ا  ذ أي شيء  

 المهارة، المعرفة والحكمة. العالم باالرتكاز على خلق مساهمة بال

المبني على الكذب، حيث  على    تبني تفاعالتها االجتماعية الحضارة     بروفايالت التولى  الغرور 
هي  والوعود  من الجوهر الحقيقي، وحيث السلوك الشخصي  أكبر  أهميّة  كلمات المنمقة  والالرقمية  

  شرف ال  ثّمن البربرية ت   الدرب في المقابل،  .  أنانية ضيقة  ات تحقيق غايمجّرد واجهات شكلية تهدف ل
 في النيّة والسلوك، مع الذات واآلخرين.  

القائمة على عبادة  الحضارة   منزلة   متحّجرة النمو واألديان  كلمات  تالبربريّ   الدرب .  في    عتنق ة 
في أبعاده المرئية    وكل ما فيه  مع العالمالمباشرة    للحياة والعالقة الروحيّة العضويّة  التدفّق الطبيعي
 والالمرئيّة.  

، بينما  للمسّكنات الرقمية والحياة الرمادية الكئيبة  لتمّسك بالعالم القديم المتداعي ل  تدعو الحضارة  
و   الدرب  جديد،  عالم  لتبنّي  تدعوك  أنياب  ستعادة  الالبربرية  من  وروحك  لهة  اآلذهنك، جسدك 
 . للحضارة المزيّفة

  باألمر   ليس وما بنيناه من ذات قديمة    والتخلّي عن كل ما نعرفه وترعرعنا معهمغادرة العالم القديم  
البربريّة: أن نختار رحلة التحّول الشامل، أن نتخلّص من العالم    الدرب ، لكن هذا هو تحّدي  سهلال

 من جديد ونعود للبريّة.  الحياة أن نتعلم والقديم في داخلنا، أن نكسر التدجين، 

 نكون. أن  أن نتجاوز و

 البداية.  مجّرد وهذه 

* * * 

 البربرية عمليا   الدرب
 

القوة    قائمة على التمّكن،  أسلوب بالعيش واعتناق لقيم جددة  قبل كل شيء،  هي  الدرب البربريّة
 والشرف. 

يُعبّر عنها من خالل الممارسة  وواآلخرين    نفسه البربري وتفاعله مع  تحكم نظرة  هذه هي القيم التي  
 فقط.  والنيات من خالل الكلمات  ال والعمل، 

 وفقاً لثالث ركائز: البساطة، المثابرة، والعمل.    ي التأسيسالعملي البرنامج تم تصميم هذا 
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الممارسات المطروحة في هذا البرنامج تهدف لمساعدتك على تحقيق السيادة على الذهن والجسد،  
 باحتماالته الالنهائية.   ورؤيته   الواسع الوجود  الختبار   تحقيق االنفتاح الروحيو

يعطيك    بشكل  مدى الحياةبنفسك  ممارساته    ع اتبا بإمكانك    يكون لبرنامج الدرب البربريّة مصمم  
 . وملحوظةدائماً نتائج ملموسة  

هذا البرنامج    منبين يديك، لكن الهدف    التي  هي أوسع من هذه الصفحات المعدودةالدرب البربريّة  
 : األساس. للبناء عليهاصلبة ذهنية ونفسية وجسدية قاعدة  من يحتاجه هو منح  هنا 

المعقّدة  حيل  الذهنيّة و ال  والبهلوانيات   حافل بالكلمات الكبيرة كنت تبحث عن برنامج تطوير ذاتي    نإ
 تعدك بتحقيق المستحيل في أسبوع واحد، فإّن هذا البرنامج ليس مناسباً لك.    التي

  ك على األرجح أن  المقاربات السائدة في مجال تطوير الذات. هذا البرنامج هو على النقيض من  
هذا البرنامج  وهذا أمر مقصود:    % من محتوى الدرب البربريّة99نحو  مسبقة ل  تمتلك معرفة 

االلتزام بالممارسات البسيطة لفترة طويلة    ممارسات مألوفة لتحقيق النتائج ألنّ على اتباع   يرتكز
 يجلب نتائج أكبر وأعمق من اتباع ممارسات معقدة لفترة قصيرة. 

بكثير  لمدى الحياة له نتائج ملموسة وفعّالة أكثر  يومياً    (push-up)القيام بعشرة تمرينات ضغط  
 لبضعة أيام فقط. معقّد يتطلب عشرة قطع مختلفة من المعدات تمرين من تجربة  

بحد ذاتها، فيما  مهنة  (Life-coaching)  "التدريب على الحياة "  نحن نعيش في عالم أصبح فيه
الرقمية المؤثرة التي يقوم مدخولها على مشاركة ماليين النصائح  الشخصيات  هنالك اآلالف من  

 ً وهؤالء لن يخبروك أنه يمكنك تحقيق أفضل التغييرات    جتماعي،التواصل اال  منصات على    يوميا
ق هؤالء  في حياتك عبر اتباع ممارسات بسيطة، ألن تعقيد األمور بشكل مفرط هو مصدر رز

 الذين يعتاشون على إعطاء النصائح المعقّدة. 

وال هو تذاكي رقمي يهدف لجميع    هذا الكتيّب الصغير الذي بين يديك ليس مجّرد نصيحة مجانيّة
 دعوة للعمل.   إنه : الاليكات 

يُمكن القيام بها من  التي نوصي بها هنا  البساطة في هذا البرنامج لها أيضاً هدف آخر: الممارسات  
ومشاركتها من قبل الجميع    علّمها هو أنه يُمكن تاألهم  قبل أي شخص، في أي مكان، في أي وقت.  

 تقريباً دون الحاجة إلى وسيط "خبير".  

ً   تاحاً لكهذا يعني أّن األساس الذي تعمل عليه سيكون م  ، بغض النظر عن هويتك، مكانك،  دائما
إن  مم بحيث يكون الشخص قادراً على القيام به  والظروف الخارجيّة لحياتك. هذا البرنامج مصّ أ

 . البريّة وراء مكتب الشركة، داخل زنزانة السجن، أو في   كان

  ممارسة ما لمرات معدودة ال فقط أو اتباع  واحد    فعلالقيام ب  :البرنامج   ركائزهي ثاني    المثابرة
ً يعني   من  وأشهر  فقط بعد أسابيع    يظهر الناتج عنه  . القيمة الحقيقيّة للبرنامج والتغيّر الحقيقي  شيئا

 الممارسة. 

وقد  أّن مزاجك أكثر استقراراً،  مع الوقت  قد تالحظ    وهادئة:   العديد من التغييرات ستكون خفيّة 
والعادات القديمة    ،هر عالمات القّوة البدنيّة على جسدكستظ،  بقدر أقل من التعب واالنزعاج  تشعر

 . لن تسيطر عليك بنفس الدرجة السابقة 

مقارنة التطور والنظر   بالفعل   عندها يُمكنكالقيمة الحقيقيّة لما تقوم به ستصبح مرئيّة خالل عام،  
 التي حققتها.  لذاتك القديمة ومالحظة التغييرات الكبرى 

 األقوال.   يسل وهو الركيزة الثالثة واألخيرة لهذا البرنامج. الدرب البربريّة هي درب األفعال    العمل
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حظة  لن يقوم أحد بالعمل نيابة عنك، لن يقوم أحد بمنحك تلك الفكرة السحريّة التي ستغيّر حياتك بل
، يوماً بعد يوم، خالل الصيف الحار والشتاء البارد، عندما  بنفسك  واحدة، عليك أن تقوم بالعمل

االكتئاب، خالل فترات اإلنشغال وخالل العطالت. عليك    عبر مزاجات تكون بمزاج متحمس و 
 القيام بالعمل وإال فلن تحقق أي تقدم. 

من الوقت    كمية هائلة  ال تقوم على صرف  ولذلك هي ،  حياتية دائمة  الدرب البربريّة هي ممارسة 
لتحقيق تغيير ما ثم التوقف فجأة عن الممارسة. البرنامج يتمحور حول القيام  مرة واحدة  والجهد  

 م للقيام به كل يوم لمدى الحياة. م من العمل اليومي، لكنه مصفقط دقيقة  13بـ 

لتغيير    يُمكن قوله  ، إذاً ال يوجد ما الكثير من االلتزامإذا كان يبدو لك أّن هذا البرنامج يتطلب  
،  بهقادر على القيام  أنت الوحيد الرأيك. خوض الدرب البربريّة هو خيار تأخذه وحدك، وهو عمل  

 الجهد المبذول.  ثمار   الذي سيقطفأيضاً أنت الوحيد  ولكن بالنهاية

* * * 

 محاور التركيز في الدرب البربريّة 
 

 ثالثة محاور:   علىالعمل يرتكز 

 الذهني والنفسي للممارسة. واإلطار مسار القمر: يهدف إلى توفير األساس   •

 . مسار األرض: يرّكز على اللياقة البدنيّة والتمكن الجسدي •

 الروح.  تغذيةتحقيق السيادة على الذهن ومسار الشمس: يرّكز على   •

 

التدوين، التدريب البدني،    بالمختصر، صلب عمل الدرب البربريّة يتمحور حول ثالثة ممارسات:
 والتأمل. البرنامج بهذه البساطة. 

الممارسات التي تتضمنها الدرب رغم ذلك، البرنامج ليس مجّرد تدوين وتدريب وتأمل، حيث أن  
 . ومختار بعنايةومعنى مرّكز    ولها وجهة جداً  البربريّة هي محددة

من محتوى  بدءاً    ،لتوفر نتائج محددة للغاية  بدقّةالمطروحة في البرنامج تم اختيارها  الممارسات  
 . برنامج اللياقة البدنيّة وتقنيّات التأمل إلى التدوين، 

واحد  ممارسة  بتغيير  قمت  تبديل   ةإذا  قررت  بأنّك  لنقل  البرنامج،  الموت"    في  "تأمل  ممارسة 
(Death meditation)    بنوع آخر من التأمل مثل التأكيدات(affirmations)  روحيّة  ، فإّن

ككل ستتغيّر وسيصبح البرنامج شيء آخر غير الدرب البربريّة. ال بأس بذلك    البرنامج ونتيجته 
  درب البربرية، عليك إن كنت تريد الحصول على كامل فوائد ال  طالما أنّك تقوم بما يناسبك، ولكن 

 . اتباع البرنامج كما هو 

تم اختيارها    ،مدة وتوقيت وتكرار كل ممارسة يوميّةأبسط األمور في هذا البرنامج، ومنها مثالً  
ً ممكن  العمل عليها  لجعل ولتحقيق أقصى قدر من النتائج وبعد تجارب طويلة، بدقة   كجزء طبيعي    ا
 حياتنا اليوميّة لمدى الحياة.  من

تطلب ساعتين من التأمل وساعة  لتحتاج وقت وجهد كبير، كأن ت ة  كان يُمكن تصميم الدرب البربريّ 
ً   من التدريب البدني وساعة من التدوين ، وهو شيء قد تتمكن من القيام به لفترة معينة ولكنه  يوميا

 لن يكون مستداماً. 
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جزء أساسي من حياتك ويُمكنك القيام بها   تشّكلممارسة يوميّة الدرب البربريّة تهدف ألن تكون  
 . عليهاالوقت المحدود الذي تقضيه  مقارنة مع ل على نتائج مهمة وحصلل طوال الوقت 

أكبر،   تتطلب مجتمعات  األكبر  االلتزامات  أّن  ندرك كبرابرة،  ولذلك سيأتي وقت  وعليه،  نحن 
جاهزة  لتكون  القبيلة    جهداً ووقتاً أكبر في المستقبل حين تحضر البرامج األكثر عمقاً والتي تتطلب  

 في مغامرات أكبر.  ها لدعم أفراد 

الدرب البربريّة ليست مجّرد برنامج عشوائي تقوم به لفترة قصيرة من الزمن لتحقق نتائج مؤقتة،  
 ساعدك على تحقيق نتائج دائمة وطويلة األمد. يصبح جزء منك و يحياة  هي أسلوب  بل

عملية    بل ،  تمّكن فحسب برنامج تطوير ذاتي و مجّرد  الدرب البربريّة ليست  هاية المطاف،  في ن
 . جعلها برية من جديد استعادة الذات و
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 القيم البربرية
 

قيم الذات ل  وفقاً ال يُمكن بناء ذات جديدة    :على قيم جديدة  نى يُب يجب أن  أي أسلوب جديد في الحياة  
 القديمة. 

بل قيم  ال القيم الشخصية فقط  يعني تجاوز القيم القديمة،  التحول إلى بربري  تجاوز الذات القديمة و
 . البريّة رية وبالحضارة كثقافة، واعتناق قيم الدرب البر

 .  ما حققناه من تقدم في رحلتنا القيم هي البوصلة التي تحّرك أفعالنا وهي مقياس ل

، وهذه القيم هي  أن تصيربقدرتك على   سوى تطلب منك اإليمان بأي شيء الدرب البربريّة ال 
 بوصلة لرحلتك ومغامرتك في الحياة.   هذا األمر تحديداً: 

 
 

   (Mastery) اإلتقان  /التمكن 
 

شخص آخر يزرع غذائنا،  هنالك  نعتمد على أنفسنا للقيام بأي شيء:  نادراً ما  ،  العصريفي العالم  
ويقّدمه   يصنعيحّضره  آخر  شخص  نقودها  ويُصلح   لنا.  التي  االلكترونية    السيارات  وأجهزتنا 

 ً  .  وهواتفنا ومنازلنا وكل ما نستخدمه يوميا

  . إلى السيارة  تجر يحمل أغراضنا من الم س الحياة التي نعيشها مصممة بطريقة حيث شخص آخر  
في التاريخ، القيام   للبشر ألول مرةكل شيء نحتاجه يصل إلى باب المنزل، ما يجعل من الممكن 

 دون أن يغادروا األريكة. من بكل ما يحتاجونه للبقاء على قيد الحياة 

أو نفسياً، نهرول إلى الخبراء ليقوموا بمساعدتنا وإصالحنا،    عندما نمر بموقف صعب عاطفياً 
ب  نتجنكي    ات لهاءواإل  ات بالمهدئ  زودونالمختصين والفقهاء والغرباء في العالم الرقمي ليل  نلجأ

 الموقف الذي نمر به.  مواجهة

واألشياء  األفالم اإلباحية  و  كحول الو  االجتماعي التواصل    منصات نقوم بتخدير حواسنا بواسطة  
تجنّب القيام بالشيء الوحيد المهم: مواجهة  ن  لكيكل ذلك  و  ...الباهظة الثمن والتأكيدات اإليجابية 

 وتجاوزها. وظروفها  ذاتنا  

لسد  فقط  ما هو متاح أمامنا  الناس وكل  والتجارب  و. نستهلك المنتوجات  حياتنا يُحدد    االستهالك
بسيطة    ه الدّوامة هي دون أن ندرك أّن الخطوة األولى في الشفاء من هذ من  الفراغ في روحنا،  

 . العالم خلق  المشاركة في : للغاية

أشكال   بكثير أي شكل آخر من  يفوق  أثر  الوجود، مع  ُهم عنصر خالق ومبدع في هذا  البشر 
طيلة حياتهم    باالستهالك الحياة، ومع ذلك، فإّن معظم الناس في العصر الحديث يحصرون أنفسهم  

 شاركة، المساهمة والنمو. : اإلبداع، المما هو من قلب إنسانيتهمالقيام بأبسط أن يحاولوا دون من 

اإلنسانيّة    تجربتناتنمية  لجزء أساسي  بل  ،  الكالميّة  ليس مفهوم اختير بعشوائيّة بسبب جاذبيتهالتمكن  
 وعيش الحياة بكامل إمكانياتنا الكامنة.  
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سمح لنا بإحداث نقلة نوعيّة  ي لمهارات اليوميّة والحرفية والحياتيّة،  تقان االجسدي واوالتمكن الذهني  
الحياة.  في   بها  نحيا  التي  بالمشاركة  يالتمكن  الطريقة  لنا  الواقع حولنا  في  سمح  وتفعيل  تشكيل 

 عطاءنا للحياة كما أعطتنا هي حياتنا. 

ال هي تتوهم أن الحياة بكل  حسب صورتنا أو  حول وهم تشكيل الواقع  ال تتمحور  الدرب البربريّة  
بنفسها في كل مكان من حولنا    تجري   الحياة  ما فيها يمكن تحديدها عبر أفكار ونيات شخص واحد.

 .  مجرى الواقعالمؤثر الوحيد في  أو هوس أن يكونوالبربري ليس لديه وهم 

عالم مختلف بدالً من  مساهم في خلق  في واقعك،  الدرب البربريّة هي أن تكون عنصراً فاعالً  
حياتنا وأن نسمح لروحنا    أخذ زماماالكتفاء بدور المراقب والمستهلك. الدرب البربريّة هي أن ن 

 لكامل طاقاتها الكامنة. بالنمو 

أداتنا لخوض عالم صعب وغير متوقع. السيادة على الذهن تمنحنا المرساة للحفاظ على    والتمكن ه 
يعطينا األداة  فهو  الجسدي    التمكن  أما  اليأس والشك والظالم. حتنا الذهنيّة في فترات  عقلنا وص

لنستمر  النكون بصحة جيّدة و البدنيّة الالزمة  أنفسنا وأحبائنا.  بالحياة  لقيام باألعمال  وندافع عن 
على تشكيل حياتنا وتوجيه طاقاتنا المبدعة، كما أّن اإلتقان  بدوره  إتقان الحرف اليدويّة يُساعدنا  

 الروحي هو بوابة الختبار الحقيقة وعيش الحياة وفقاً إلرادتنا وشروطنا الخاصة. 

عمليّة  ها  إتقان الحرف ألنّ في الدرب البربرية يوجد تركيز كبير على الجانب المادي للمهارة و
  حفزك على مدّ تحيث  خيميائيّة بطبيعتها: هي تربط الروحي بالمادي من خالل الذهن والجسد،  

 خالل العملية. من إنسان آلخر  جذورك في الواقع وتحّولك  

دون أن يكون لنا  من  في ظل الحضارة، نمضي الكثير من الوقت في رؤوسنا وعلى الشاشات،  
الع على  كبير  وأثر  حولنا،  المباشر  مهارات من  الم  اكتساب  الضيّقة    مفيدة  دون  الحدود  خارج 
 لوظائفنا اليوميّة. 

هو جزء أساسي من الدرب البربريّة، حتى ولو كانت مجّرد هواية.  أو مهارة  اختيار حرفة    لكلذ 
تلهمك،   أفكار  عن  تبحث  كنت  ملحق  إذا  نهاية  يوجد  البرنامجفي  من    هذا  طويلة  الئحة  يضم 

 لتساعدك في االختيار.  االقتراحات 

، إضافة  في الوقت نفسه  المفتاح هنا هو أن تختار شيء يتطلب حضور جسدي، ذهني وروحي 
ما تختاره من حرفة  لتطوير مهارتك، ويجب أن يكون لالمطلوب    واالنضباط ، التفاني  التدريب إلى  

يقي، ما يعني أنّه يجب أن يكون شيئاً يمكنك القيام به  نتائج يمكن رؤيتها في العالم الحق   أو مهارة
 بطريقة أو بأخرى. وجسدك بيديك 

مك  تعلّ س  هذه العمليّةهدف بحد ذاته. البل هي  لهدف أكبر ليست مجرد تمرين  تنمية مهارة محددة  
تنمية مثل هذه المهارات تسمح لك أيضاً بالمساهمة    اخترتها.الكثير عن ذاتك وعن الحرفة التي  

 وإضافة قيمة أخرى لحياة الناس حولك.  االجتماعي طرق جديدة بمحيطك ب

العالم القديم يعني أنه يجب أن نعتمد على أنفسنا   وانهياريوجد صورة أكبر هنا: انحدار الحضارة  
علينا إيجاد طرق بديلة ومستدامة    .للقيام باألشياء التي أعتدنا أن نأخذها كأمر مسلم به بشكل أكبر  
هي    حقيقيحياتيّة مرتبطة بالعالم ال  ت األشياء وخلق طرق جديدة للحياة. تعلم مهارا  للقيام بهذه

 جزء أساسي من هذا التحول األكبر. 

 لذلك، اختر حرفتك، اجمع أدواتك، وابدأ بخلق العالم. 
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 اإلتقان باختصار /التمكن 

 

شبكة من في ظل الحضارة، وجودنا يعتمد على نظام مجهول الهويّة مؤلف من •
 الغرباء الذين يُديرون حياتنا.

 
ومنها الحصول على الدرب البربريّة تعتمد على استعادة االعتماد على الذات، •

 المزيد من الحريّة الشخصيّة.
 

ومن فن الحياة ، نحن نخلق، نبدع ونساهم.البريّةفي الحضارة، نحن نستهلك. في •
 هو شيء يجب السعي له في هذا الوجود.

ربط المادي بالروحي، ألنه يسمح بإظهار إرادتنا حرفة أو مهارة يُعيد  إتقان•
 وعملنا في العالم المادي.

 إتقان حرفة أو مهارة هو هدف بحد ذاته.•

 التمكن يخّولك من تقديم المزيد لقبيلتك وللناس من حولك.•

 فيما تتداعى الحضارة، التمكن هو طريقة عمليّة لبناء البدائل.•

 ع أدواتك، وابدأ بخلق العالم.اختر حرفتك، اجم•
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 القوة 
 

لقوة على أنّها مسعى بدائي أو  ل  يُنظر والمظاهر،    ات على الرغم من هوس ثقافتنا الحديثة بالمادي
 حتى كأمر مكروه.  

القّوة  فيما يتعلق باللياقة البدنيّة، الثقافة السائدة تفّضل الشكل على الوظيفة والفعاليّة، والغرور على  
 الحقيقية. بالنسبة للبربري، القّوة الجسديّة والذهنيّة هي إحدى القيم األساسيّة. 

شيء    لكل  بنفس قدر األهميةبه مهم    االعتناء  : روحنا ووعينال  وعاءوسيلة إلرادتنا، و  جسدنا هو
 .  نقوم به  آخر

على القّوة الروحيّة والعكس    عالمات   ي قويّاً هأن تكون  ، وعالية  لياقة بدنيّة صحة جيدة، بب  التمتع 
 صحيح أيضاً. 

التمرين البدني واتباع حمية غذائية صحية وعيش أسلوب حياة متوازن هو أكثر الطرق فعالية  
 للنمو كشخص والقضاء على العادات السيئة القديمة. 

ن  على اآلخرين من حوله أن يكونوا قادري على البربري أن يكون قادراً على االعتماد على نفسه، و 
عليه   االعتماد  عليهذهنياً وجسدياً  على  المطلوبة    .  البدنيّة  باألعمال  القيام  على  قادراً  يكون  أن 

 لالكتفاء الذاتي والدفاع عن النفس. 

هو  ومقبولة  أنّه بصّحة جيّدة ويتمتّع بلياقة بدنيّة  لنفسه  يقول  ه السطور ويقرأ أحدهم هذ قد  أحياناً  
بالتمارين الرياضيّة، ولكن هنا تفترق الدرب البربريّة عن طريقة التفكير  ليس بحاجة للقيام  بالتالي  

تلك: التمرين الدائم والمستمر يُعد أمراً ضرورياً ألنّه األداة األساسيّة لنا للتغلب باستمرار على  
 نفسنا القديمة جسدياً وتجاوزها. 

مواجهة تلك المقاومة باستمرار،  ل  عندما تواجه مقاومة، والتدريب هو الطريق  تُقاس القوة الحقيقية  
 ذهنياً، نفسياً، وجسدياً.  

أنّه يُمكن فقط  أيضاً  عني  يهذا ال يعني أّن الدرب البربريّة هي ثقافة تمّجد الهوس الجسدي وال  
 منها.  اً لألصحاء جسدياً أن يكونوا جزء

لياقته البدنيّة ومستوى  كل شخص في العالم، بغض النظر عن حالته الجسديّة، لديه طريقة ما لزيادة  
القّوة  جوهر   نا قّوته، وه يُتوقع منّا أن نعتني بشكل  قيمة  البربريّة هي حياة شاملة حيث  الحياة   :
 . أنفسنا عن   واألكمل النسخة األفضل أن نسعى لنكونوبكل جوانب وجودنا    متساو  

  الداخلية والخارجية   وةفي هذا الزمن، على البرابرة أن يجدوا طرق جديدة للحياة، ولمهمة كهذه، الق
 ضروريّة.  
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 باختصار القوة 

 

الثقافة السائدة تفّضل الشكل على الوظيفة والفعاليّة، والغرور على حساب القّوة •
 الحقيقية.

 
جسدنا هو وسيلة إلرادتنا، ووعاء لروحنا ووعينا. علينا أن نهتم به بأفضل •

 الطرق الممكنة.
 

ولياقة بدنيّة وقّوة داخلية وخارجية هي عالمات على القّوة التمتع بصحة جيدة •
 .الروحيّة

 
على البربري أن يكون قادراً على االعتماد على نفسه، وأن يكون جديراً بالثقة •

 جسدياً ونفسياً. 
 

 تُقاس القوة حقاً عندما تواجه مقاومة. •
 

طريقة ما لزيادة كل شخص في العالم، بغض النظر عن حالته الجسدية، لديه •
 لياقته البدنيّة ومستوى قّوته.

 

اكتساب القوة الذاتية الداخلية والخارجية هو جزء من الدرب البربريّة ألننا نريد •
 أن نعيش حياة شاملة ونسعى لنكون النسخة األفضل واألكمل عن أنفسنا.
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 الشرف
 

تستخدم الكلمة  حيث  عالم العربي  أماكن مثل الالشرف هي كلمة دنيئة في عالم اليوم، خصوصاً في  
حين يستخدم أحدهم كلمة "شرف" اليوم فهو غالباً ما    للجرائم المرتكبة ضد حريّة المرأة. كتبرير  
ً فهومم يعني   . ورجعي   كوميديما يحمل معنى وغالباً   تجاوزه الزمن  ا

نستخدم هذه الكلمة كإحدى القيم البربرية، لكننا نعني بها أمراً مختلفاً كلياً عن المفاهيم  ،  ذلك  رغم 
 السائدة حالياً عنها.  

القاعدة التي    هوحماية األغنياء واألقوياء، الشرف    فيما نعيش في ظّل حضارة قانونها قائم على
   لكن ما الذي نعنيه بالشرف؟  . كبرابرة وّجه تفاعالتنا ت تحكم عالقاتنا و

  كلمة وإرادة اآلخرين.  احترام و بكلمتكهناك إجابة بسيطة للغاية: الشرف هو أن تقوم بالوفاء 

،  بالوقائع  يخفون، يتالعبون   في عالم اليوم، الكلمات بالكاد تعني أي شيء: الناس يكذبون، يُبالغون،
في الدرب البربرية، عليك أن تكون على قدر كلماتك،    ويضللون بعضهم البعض طوال الوقت. 

   كشخص.  بمن أنت رتبط  تكلماتك  يمة وق

أن  بكالمك  عليك  الو الحقيقة    تقول أن  ،  تفي  واالتفاقات تحترم  أطلقتها  والوعود    تفاهمات  التي 
وهذا ببساطة    ،العواقب وتقوم بما هو صواب بغض النظر عن تعيش وفقاً لمبادئك  وأن   ، لآلخرين
 الشرف.  لمبدأالعيش وفقاً بما نعنيه  

بالثقة،   وجديراً  عليه  يُعتمد  شخصاً  يجعلك  صادقةالشرف  كلماتك  وعودك  فاجعل  مع    واحفظ 
واضحة قدر اإلمكان، حتى في المسائل العادية  وتوقعاتك من اآلخرين  ، ولتكن حاجاتك  اآلخرين
 أصدقائك بالتسكع معهم.  كحين تعد يفة والطف

الشرف ال يُمكن تجزئته. ال يُمكنك أن تكون شريفاً في مهنتك ومخادعاً في عالقاتك العاطفيّة.  
 ال يوجد منطقة رماديّة هنا.    الشخص إما يتبع مبدأ الشرف بالكامل أو ال يتبعه أبداً.

ً هناك بالتأكيد ثمن باهظ يدفعه المرء عندما يُقرر أن   ليست مهمة سهلة أن تكون    .يكون مشرفا
   حقيقياً في عالم يرتدي فيه الجميع أقنعة.

  شخص العادي البربريّة يُمثّل تحدياً. ال  تباع القيم أن ا   هو ممارسة شائعة اليوم لدرجة  انعدام الصدق
ب  يومال في  يبالغ  اآلخرين  ويخدع  يكذب  الذاتيّة،  المبادالت    اجتماعات سيرته  في  يغش  العمل، 

التزامه بعالقته    رغم   أشخاص جدد ، يُغازل  غيرهالتجاريّة، يُضلل شركائه، يتراجع عن وعوده تجاه  
يوجد أي  كأّن ذلك أمراً طبيعياً. ال بظهورهم  أسرته أصدقائه وأفراد  يطعن  و، العاطفية أو زواجه

 .  واقع ، ولكنه يُمثّل تحدياً عند تطبيقه في الكالمياً كل هذا. أن تكون مشرفاً هو أمر سهل  في    شرف

يّة.  اند الفرالقبليّة وليس  على    تقومللبربري. الدرب البربريّة  جداً  سبب آخر يجعل الشرف مهم    هنالك
 ل واإلنجاز. باآلخرين من حوله لتتمكن المجموعة من العم  للوثوق في بيئة القبيلة، يحتاج الشخص  

خوتك  إالوثوق بأي شيء تقوله، كيف تتوقع منهم أن يصبحوا    ون ال يستطيع  من حولكإذا كان  
توقع وجود مجموعة من المحاربين الذين يدعمون بعضهم  ن كيف يُمكن أن  ووأخواتك في القبيلة، 

 البعض ويُدافعون عن بعضهم خالل هذه الرحلة الطويلة والصعبة؟  
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تكون   أن  العبارات، هو طريقة  يجب  بأبسط  والشرف،  لنفسك ولآلخرين حولك،  بالثقة،  جديراً 
 لقياس هذه الثقة. 

 

 

 
  

 بالمختصر، أن تكون مشرفاً هو أن:
 تفي بكلمتك.•
 تكون شجاعاً.•
 تتكلم الحقيقة.•
 تكون ملتزماً.•
 تعيش وفقاً لمبادئك.•
 تقوم بما هو صواب رغم العواقب.•
 يُمكن االعتماد عليك.•
 الوفاء لناسك. •
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 دقيقة للحياة  13الروتين البربري: 

 
 

في مقاربتنا لرحلتنا    غيير في الوعيتحويل للقيم، وتوعملية  الدرب البربريّة هي مسعى روحي  
 وللعالم، وبالطبع، هي ممارسة يوميّة.  

 هذا البرنامج التأسيسي بسيط جداً: روتين صباحي. عليه    يرتكز العمل الذي

لذلك  وما هي الطريقة األكثر عمليّة    حياتك،  أخذ زمام المبادرة في الدرب البربريّة ترتكز على أن ت
 يومك؟ بأخذ زمام المبادرة بغير أن تبدأ 

 . عليه   البرنامج التأسيسيتم تصميم    هذا، ولالحجر األساسالروتين الصباحي هو 

تبقى معك طوال أن  يُمكنها  إنشاء عادة  هنا في  الفكرة  من    تكمن  كبيراً  قدراً  تتطلب  الحياة وال 
 الوقت، حيث أّن الهدف هو أن تكون قادراً على الحفاظ عليها ألجل غير مسمى. 

 

 من أجل البساطة والوضوح، قمنا بتسمية األقسام الثالثة للبرنامج على النحو التالي: 

 مسار القمر: الجانب الذهني والنفسي من الصيرورة.  •
 البدني واللياقة من الصيرورة. مسار األرض: الجانب  •
 مسار الشمس: الجانب الروحي من الصيرورة.  •

 

المسار لبقيّة    هذه األنشطة الثالثة ستحفّزك على المستوى الذهني، الجسدي والروحي، وستحدد 
 يومك. 

 

 

 ممارسات الدرب البربرية

 

 هي ببساطة القيام بهذه األمور:

 الوتيرة الموصى بها: كل يوم تقريباً. الصيرورة" الخاص بك. دفترالعمل على "التدوين: •

دقيقة من التمارين الرياضية )تفاصيل البرنامج موجودة في القسم الثاني(. الوتيرة  13 التمارين:•
 أيام في األسبوع. 4الموصى بها: 

 وصى بها:الوتيرة المدقيقة من التأمل )تفاصيل تقنيات التأمل في القسم الثالث(.  13 التأمل:•
 أيام في األسبوع.  3
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إبقاء الروتين الصباحي ممكناً  كما تالحظ يوجد وتيرة موصى بها للقيام بكل نشاط ألّن الهدف هو  
دقيقة    30أكثر من  الروتين الصباحي  يجب أال يستغرق    لك، لذ انشغالكبغض النظر عن مدى  

    كمعدل.

عموماً ال يُنصح بذلك ألنّه قد يؤدي إلى اإلرهاق  يمكنك طبعاً زيادة وتيرة أي ممارسة، ولكّن  
 المبكر. 

إلى المراحل األكثر تقدماً    االنتقالليكن في االعتبار أّن هذه الممارسات هي فقط األساسيّات، وعند  
  بالوتيرةبإضافة ممارسات أخرى. لذا من المفضل أن تبقى هذه الممارسات   يمكنكفي البرنامج، 
 مساحة وطاقة للممارسات المضافة الحقاً. ليكون لديك   الموصى بها 

 أسبوعك على هذا الشكل: يبدو س  الموصى بها،إذا قمت بإتّباع الوتيرة 

 . (stillness meditation)تأمل السكون اليوم األول: تدوين،   •
 اليوم الثاني: تدوين، تمارين رياضيّة.  •
 اليوم الثالث: تدوين، تمارين رياضيّة.  •
 . (breathing meditation) تأمل التنفّس اليوم الرابع: تدوين،  •
 اليوم الخامس: التدوين، تمارين رياضيّة.  •
 اليوم السادس: التدوين، تمارين رياضيّة.  •
 . (death meditation)اليوم السابع: تأمل الموت  •

 
الذي يناسبك. على سبيل المثال، قد ترغب    الجدول اختيار  تغيير ترتيب التمارين وبالطبع، يمكنك  
أالتمارين  بالببدء أسبوعك   بين التمارين والتأمل كل يوم، أم ربما  التبديل    و قد تفّضل رياضيّة، 

تفاصيل جدول    أيام من التأمل.  اتباع ثالثةالقيام بالتمارين الرياضيّة ألربعة أيام متواصلة، ثم    يد تر
 التمارين تعود لك. 

من التمارين الرياضية، ولكن هذا أيضاً   متواصلين  يوم واحد للراحة بعد يومين يوصى بشدة أخذ 
التمارين    أداءيعتمد على مستوى لياقتك البدنيّة حيث أّن بعض األشخاص قد يكونوا قادرين على  

 يوميّاً دون إرهاق. الرياضيّة  

لك،   يعود  أمر  اسبوعك هو  الممارسات على  توزيع  الوتيرة    لكن خذ مجدداً،  أّن  بعين االعتبار 
الموصى بها تعتبر الحد االدنى المطلوب للممارسة. إذا كنت تتمرن ليومين وتقوم بممارسة التأمل  
لمرة واحدة في األسبوع، فأنت ال تتبع فعالً البرنامج، وبالتالي لن تحصد الفوائد الكاملة منه. الحد  

في األسبوع. هذا الحد   للتأمل  أيام وثالثةرياضية  التمارين المن  أيام    أربعة   االدنى للممارسات هو
 األدنى، ولكنّه أيضاً يُشكل التوازن المثالي للممارسة. 

 

 ا لزيادة الفوائد المكتسبة: ميُمكنك إضافته أمران باإلضافة إلى الممارسة األساسيّة، يوجد 

 المعرفة. عبر القراءة من أجل تنمية الذهن والروح   •
 والتمّكن. اإلبداع يدويّة: تنمية ذاتك من خالل القدرة على الخلق وإتقان حرفة  •
 

بساطته،   تجاه    االلتزامرغم  ثابتة  الصباحي هو خطوة  الروتين  التي    حياتك  قيادةبهذا  بالوجهة 
 . تريدها 
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 مسار القمر: ثالثة ركائز عمليّة للصيرورة 

للصيرورة ويهدف لمساعدتنا على اكتساب  مسار القمر يتمحور حول األساس الذهني والنفسي  

الذهنيّة الصحيحة لتجاوز الذات القديمة، إضافة إلى تقديم نصائح عمليّة وأداة مهّمة لرسم خريطة  

 (. the journal of Becomingللذات وفهمها من خالل "مدّونة الصيرورة" ) 

 

 الصراع عبر اإلرادة: كيفيّة تجاوز العوائق 

لذات تعاني من أمر أساسي: كيف يمكن أن نستعيد الحماس والحوافز  أغلب محاوالت تطوير ا

 لتجاوز العوائق التي نواجهها ونغيّر أنفسنا فعالً بعد أن يتالشى الحماس األولي؟ 

المسار   تبقينا على  أن  لتحاول  الذهنيّة  والحيل  التحفيز  على  الذاتي  التطوير  برامج  أغلب  تركز 

تقوم بذلك ألنّها تعلم أن الحوافز تأتي من الرغبات، والرغبات  الصحيح، ولكن الدرب البربريّة ال  

ولكنّها ليست كافية لخوض كل   لالنطالقالرغبة قد تمنحك الدفعة األساسيّة  –مؤقتة وغير دائمة 

 الطريق.  

أما محاولة خداع ذهننا بحيل فكرية معيّنة واستخدام التأكيدات اإليجابية والخطوات الذهنية المعقّدة،  

تعني أنّنا نمنح ذهننا قّوة إضافيّة على مسيرتنا، وهذا سيؤدي إلى مزيد من الصعوبات على  فهي  

 المدى البعيد ألّن الذهن، حسناً، لديه ذهن خاص به! 

على أي منهما إلجراء تحول حقيقي    االعتماد أنت لست رغباتك ولست ذهنك أيضاً، لذا ال يُمكنك  

 طويل األمد. 

تغيير مقاربتك واالنتقال من التفكير بتطوير الذات إلى اعتناق  في الدرب   البربريّة، عليك أوالً 

 مفهوم الصراع من أجل تجاوز الذات. 

 الصراع يعني أن تخوض وتقاتل، وهنالك خصم بوجهك: ذاتك القديمة. 

ه إن  علينا أن ننتبه أن األمر ال يعني وضعنا في حالة حرب مع أنفسنا، بل نقصد به اإلدراك أنّ 

 أردت التغيير الحقيقي، عليك أن تقاتل وتعمل من أجل تحقيقه.  

بهذه   للفوز  باستمرار  المتغيّر  الذهن  العابرة وال على  الرغبات  االعتماد على  يُمكننا  ال  أنّه  بما 

 للقيام بذلك. الدرب البربريّة هي درب اإلرادة.  إرادتنا المعركة، علينا إيجاد 

التي تتجا  الذات  إنها ذلك  اإلرادة هي  اليوميّة.  المعتادة في حياتك  الذهن والجسد والمخاوف  وز 

 الصوت الخافت في الخلفيّة الذي يظهر أحياناً ليجعلك تحقق أشياء لم تكن تعتقد أنّها ممكنة. 

اإلرادة هي أمر من الصعب شرحه بالكلمات، كونها ذات بُعُد روحي، فلسفي وعملي. معظم الناس  

علق بالسيطرة ولكن ذلك ليس صحيحاً. إرادة الصراع تتعلق بالتخلي عن  يعتقدون أّن اإلرادة تت

األشياء التي ال يُمكنك السيطرة عليها وتقبّل الواقع كما هو، والتركيز على األشياء التي يُمكنك  

 القيام بها ثم أخذ الخطوات العمليّة، خطوة واحد كل مرة.  

 اإلرادة هي فعل. الفعل في مواجهة المقاومة.  
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 ا كان هناك شيء واحد لتتذكره من أجل دفع نفسك لألمام عند مواجهة العوائق، فهو هذا: إفعل. إذ 

بالجدار،   االرتطام عندما تتعب، إفعل. عندما يراودك الشك، إفعل. عند التفكير الزائد، إفعل. عند  

 إفعل.

لتي تقوم بها في  الفعل هو وسيلة إرادتك: يساعدها على النمّو وإظهار نفسها لك. أصغر األفعال ا

أثر أكبر على دربك من   لديها  دقائق،  اليوميّة، حتى ولو كانت ال تأخذ أكثر من بضعة  حياتك 

 التفكير بمفهوم أو فكرة برأسك ألسابيع وأشهر. األمر بهذه البساطة. 

هذا البرنامج يتضمن نوعان من التأمل مصّممان لمساعدتك على اكتشاف إرادتك. ذلك الصوت  

جسدك ساكناً رغم رغبته بالحركة، الصوت الذي يُعيد ذهنك إلى التركيز على تنفسك  الذي يُبقي  

 رغم رغبته بالشرود...  

 تلك هي إرادتك بالفعل، تأتي مما وراء الجسد، ومما وراء الذهن، ومما وراء رغبات كالهما. 

لرغباتك ومصادرها. لن  مع مرور الوقت، ستالحظ أنّك أكثر وعياً ألنماطك وللطبيعة المؤقتة  

 يكون للرغبات والعواطف نفس درجة السيطرة عليك كما كانت في السابق. 

هنالك أمر آخر سيحدث أيضاً: ستكتشف أنّك لست رغباتك الجسديّة، وأنّك لست ذهنك وأفكارك  

يعمل   أخرى  وأحياناً  ضدك،  يعمل  أحياناً،  أخرى.  إلى  فكرة  من  يقفز  كالقرد،  ذهنك،  أيضاً. 

، وأحياناً تعاني مع ذهنك كثيراً لكي تركز على تنفّسك أثناء التأمل لخمسة دقائق. هذه  لصالحك

 هي طبيعة الذهن وهدفك هنا ليس تغييره، ولكن معرفته واكتشافه. 

التماثل الكامل مع ذهنك هو خطأ شائع تماماً مثل خطأ محاولة ترويضه والسيطرة عليه. الذهن  

الكره،  ة إلى أخرى، من الماضي إلى المستقبل، من الرغبة إلى  هو ذهن: وظيفته هي القفز من فكر

من الفكرة إلى نقيضها، ووظيفتك هي أن تقبله كما هو، وأن تكتشف إرادتك الحقيقيّة التي تقف  

 وراء الضجيج الذهني للعقل. 

في البداية، ستكون اإلرادة ضوءاً خافتاً، ولكن مع مرور الوقت، وإن قمت بتطوير حضورها من  

ل العمل والمثابرة، ستنمو وتقوى. ستكتشف أّن اإلرادة لها بُعدها الوجودي الخاص بها، ولها  خال

لك بوضوح   نفسه  لها سيظهر  الوجودي  البعد  وهذا  دائماً،  لألعلى  ودفعها  الذات  لتجاوز  أجندة 

 مراراً وتكراراً. 

هذا البرنامج مصّمم    هنالك مدارس روحانيّة بأكملها تتمحور حول إيجاد اإلرادة وتطويرها، ولكن 

 ليكون فقط بداية هذه المغامرة الطويلة. 

إذاً، الخطوة األساسيّة والركيزة العمليّة في هذه الرحلة فّكر بمنطق الصراع والصيرورة الكاملة،  

الذهنيّة   األفكار  على  وليس  العمل  على  رّكز  فحسب،  سيئة  عادة  تغيير  أو  الذاتي  بالنمو  ال 

 والمعضالت النفسيّة. 

ا يتعلّق باألفعال، ما نقترحه هو بهذه البساطة: ثالث ممارسات تخّولك النمو وتغذية ذاتك في  فيم

 هذه الرحلة: 

 يسمح برؤية االنعكاس الذاتي بين اإلرادة والواقع. التدوين الذي  •

التمارين البدنيّة وإتقان حرفة، بما يسمح لك بممارسة اإلرادة المباشرة على الجسد والواقع   •

 المادي. 
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 سكون والتأمل اللذان يسمحان بالتبادل والنمو بين اإلرادة والذات.ال •

 

عندما تمر بفترة صعبة في رحلتك ويُصيبك الشعور باإلرهاق والتعب واالبتعاد عن مسارك، إن  

كنت تتساءل كيف تجد إرادتك، الجواب بسيط: دّون في دفترك الخاص، تأمل، مارس الرياضة،  

 واصنع شيئاً بحرفتك.  

 تحدياً لتتجاوزه، وستظهر ذاتها مجدداً.    امنحهارادتك متنفساً ليكون لها أثر على العالم، إ امنح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تجاوز العوائق باختصار 

 

مؤقتة   • والرغبات  الرغبة،  من  يأتي  التحفيز   . كاف  غير  التحفيز 

 وغير دائمة. 

خداع الذهن بتأكيدات كالمية وحيل فكرية معقّدة ليس فعاالً على   •

 البعيد. الذهن متقلب واألفكار مؤقتة. المدى 

لتحقيق تغيير حقيقي، عليك أن تجد إرادتك. الدرب البربريّة هي   •

 درب إيجاد إرادتك الحقيقيّة. 

عليك تغيير مقاربتك من التفكير بتطوير الذات إلى اعتناق مفهوم   •

 الصراع من أجل تجاوز الذات. تجاوز الذات القديمة. 

ي عن األشياء التي ال يُمكنك السيطرة  إرادة الصراع تتجلى بالتخل  •

 عليها، والتركيز على األشياء التي يُمكنك القيام بها. 

 اإلرادة هي فعل. الفعل في مواجهة المقاومة.  •

 من أجل مواجهة العوائق، أفضل ما يُمكنك القيام به هو: الفعل.   •

اإلرادة ستكون ضوء خافت في البداية، ولكن مع مرور الوقت،  •

 ل العمل والمثابرة. ستنمو من خال
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 يوم  21تجاوز عادة واحدة كل 

 

غالباً ما يرتكب األشخاص الذين يُريدون تحسين أنفسهم خطأ شائعاً وهو محاولة تغيير كل شيء  

 الوقت. في حياتهم في نفس 

على سبيل المثال، من الشائع أن ترى شخصاً يعمل في وظيفة مكتبية بروتين مستقر مع سنوات  

قضاها خلف المكتب، يُقرر أّن يوم اإلثنين المقبل سيكون اليوم الذي يستيقظ فيه باكراً، يُمارس  

على هاتفه،    التأمل، يتناول طعاماً صحياً، يُمارس التمارين البدنية، يُخفض الوقت الذي يمضيه 

 ويُغير نمط عيشه وتفكيره، كلّه في وقت واحد. 

يأتي يوم اإلثنين وهو مفعم بالحيويّة والحماس. يقول لنفسه أّن هذه المرة األمر مختلف، ولعّدة أيام  

 تكون األمور مختلفة فعالً. 

  في اليوم األول، يجري كل شيء بحسب الخطة مع استيقاظ باكر، وجبة فطور صحيّة، ساعة في 

النادي الرياضي، وقراءة أثناء الليل بدل تصفّح فيسبوك. الشعور رائع. يأتي اليوم التالي ويكون  

الشعور أروع وكل شيء يحصل وفقاً لما يريد، وهكذا تكون األمور على ما يرام لبضعة أيام قبل  

 أن تبدأ العادات الجديدة باالنهيار من جديد. 

التعب واإلرهاق يظهر عليه، فال يُمكنه ممارسة التمارين  يوم الخميس يأتي وقد بدأ شعور الضيق و

بالكامل، وفي اليوم التالي، يستيقظ متأخراً قليالً، يتناول بعض المأكوالت التي أراد تجنّبها سابقاً  

فيما يشعر أنّه استحّق مكافأة نفسه على المجهود السابق والحصول على قسط من الراحة، أليس  

 كذلك؟

الشخص ما جرى تحديداً، سيجد نفسه عاد إلى المربع األول بعد بضعة أيام  قبل أن يعرف هذا  

فيما تبّخرت تدريجياً وكل عاداته الجديدة. حسناً، يُمكنه أّن يعيد نفس الدورة من جديد يوم اإلثنين  

 القادم، أو الشهر القادم، عند بداية العام القادم، أليس كذلك؟

الدوامة، من دون أن يستطيعوا إتّباع أسلوب حياة جديد  يُمكن للناس أن يقضوا سنوات في هذه  

ألكثر من بضعة أيام أو أسابيع على األكثر، ومن دون أن يتمكنوا أبداً من كسر قالب األنماط  

 القديمة بشكل كامل ونهائي.  

تغيير أنفسنا، أو حتى أصغر العادات اليوميّة لدينا، هو من دون شّك عمليّة معقّدة، لكن ما ليس  

قداً هو األمر التالي: الوقت والطاقة المتوافران بحوزتنا في يوم واحد هم موارد محدودة، وإذا  مع

ما حاولنا اكتساب عدة عادات جديدة دفعة واحدة، فنحن ال نقوم سوى باستنزاف إرادتنا وإرهاق  

من واحدة  أي  على  الحفاظ  بإمكاننا  يكون  ولن  أسابيع،  أو  أيام  خالل  بسرعة  العصبي    جهازنا 

 العادات العشرة لفترة طويلة كفاية لتتحّول حقاً إلى عادة دائمة.  

أغلب التغييرات التي نمر بها في الحياة تحدث من دون وعي وتترسخ خالل سنوات من التكرار  

والممارسة. من األصعب أن نقوم باألشياء عن وعي لكسر أنماط قديمة وإدخال ممارسات وعادات  

بذلك، نحن بحاجة للكثير من اإلرادة، الطاقة، واألهم من ذلك كله، التكرار  جديدة على حياتنا. للقيام  

صبح  يأي لوقت كاف  إلدماج الفعل الجديد في الالوعي ل  – والممارسة لفترة طويلة من الزمن  

 عادة طبيعيّة ال تتطلب مجهوداً هائالً للحفاظ عليها. 
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ة، من األفضل واألكثر فعاليّة القيام بمئة  بدالً من أن يُحاول الشخص القيام بمئة تغيير دفعة واحد 

 محاولة لتغيير شيء واحد واإلصرار عليه حتى تحقيقه بالكامل، يوماً بعد آخر. 

الدرب البربريّة تنصح بالقيام بتغيير واحد على حدة، واإللتزام بعادة جديدة واحدة مهما احتاجت  

 غيير التالي. من وقت، والتأكد من تحقيقها التام قبل االنتقال إلى الت

األفضل:   هو  ما  حياتك.  في  واحد  لتغيير شيء  سنوات  وربما  أشهراً  تقضي  قد  أنّك  يعني  هذا 

الحصول على عادة واحدة جديدة صحيّة وقويّة تبقى معك مدى حياتك أم القيام بعشرات المحاوالت  

 لتغيير شامل من دون نجاح؟ 

قيق النجاح به بدالً من تشتيت انتباهك  من األفضل أن ترّكز كل طاقتك ووقتك على أمر واحد وتح

 مسائل مختلفة والفشل بها جميعاً.  10وطاقتك على 

عادة ما يتطلب عقلنا فترة ثالث أسابيع على األقل لكسر نمط عادة قديمة واكتساب عادة جديدة،  

ولكن هذه الخطوة األولى فقط. في الواقع، معظم العادات تتطلب ما بين شهر لسنة كاملة لتصبح  

 عادة بالفعل.  

جداً بالنسبة لك، خذ التالي    ئة إذا كنت تعتقد أّن اكتساب عادة واحدة جديدة بالشهر هو وتيرة بطي

عادة جديدة هذه السنة،    12شهراً، وإذا استطعت اكتساب    12بعين االعتبار: السنة تتألف من  

 هم بأكملها.  فأنت خالل عام واحد أحرزت تقدماً أكثر مما يفعله معظم الناس خالل حيات

سواء كان األمر يتعلق باالستيقاظ باكراً، القيام بالتمارين بانتظام، ممارسة التأمل، التوقف عن  

تناول السكر، أو حتى تطوير قدراتك بالتواصل، مهما كان األمر الذي تريد تغييره، امنحه كل  

 تركيزك لشهر كامل، التزم به وال شيء آخر، وطبعاً ال تتراجع.  

ا تشعر أّن األمر سهل للغاية وأنك تمكنت منه خالل األيام األولى، فهذا هو الحماس  حتى عندم

األولي فقط. التحدي الحقيقي هو االستمرار بالممارسات الجديدة عبر الصعوبات التي ستواجهها  

في منتصف الطريق عندما تكون قد استنزفت الحماس األّولي من دون أن تحصل بعد على الفوائد  

 من التغيير. عندها ستبدأ بالتساؤل ما إذا كان خوض كل هذه المتاعب يستحق العناء.  الكاملة 

تغييرات إضافيّة ودون إضافة عادات   أي  إجراء  الشهر من دون محاولة  لبقيّة  ذلك  استمر في 

أخرى. اجعلها الفعل الجديد جزءاً من هويتك، من روتينك اليومي. حتى عندما تشعر أّن األمور  

أو أنك لست قادراً على االستمرار بها وتريد التخلي عنها وال فائدة منها، استمر بالقيام  صعبة جداً  

 بها، التزم بها لشهر كامل ليكون بإمكانك أن تختبر إلى أين يمكن أن تأخذك. 

حتى عند إتّباع هذا البرنامج، قم به خطوة بخطوة وقم بتغيير أمر واحد كل شهر. لنقل أنّك التزمت  

ي الشهر األول. ال تقم بممارسة التأمل، وال التمارين الرياضيّة، وال تحاول تغيير عادات  بالتدوين ف

أخرى مثل التوقف عن التدخين أم تعديل النظام الغذائي. قم فقط بالتدوين لمدة شهر واحد حتى  

 يصبح التدوين جزء منك. 

تمارين ألربعة أيام في األسبوع.  عندها، في الشهر التالي، انتقل للعادة األخرى، ربما تريد البدء بال

ركز كل الشهر على القيام بذلك بينما تحافظ على عادة التدوين، ومع نهاية الشهر الثاني سيكون  

 لديك عادتين صحيتين جديدتين في أسلوب حياتك، وهكذا دواليك. 
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   المشكلة مصدرالتغلب على  
 

من أجل التغييرات العامة في أسلوب الحياة، نوصي بتجزئة التغييرات إلى أجزاء أصغر وإتّباع  

 "تقليل، استبدال، تقليل، إيقاف". شعار 

لنفترض أنّك تريد تغيير نظامك الغذائي بالكامل من الوجبات السريعة والجاهزة إلى بديل صحي.  

واحد في نظامك الغذائي وقم بتغييره. ركز على هذا  بدالً عن القيام بذلك دفعة واحدة، اختر شيء 

 الشيء الوحيد لشهر، مثل التوقف عن تناول المشروبات الغازية مثالً. 

في البدء، يُمكنك خفض الكمية التي تشربها قليالً، ثم تقوم باستبدال مشروب الصودا الذي تشربه  

لكن ال تزال عادة الشرب أثناء  بمشروب آخر يحتوي على كميّة أقل من السكر والكربوهيدرات، و

تناول الطعام موجودة لديك. بعدها، تقوم بخفض الكمية التي تشربها أثناء تناول الغداء، كأن تشرب  

زجاجة أصغر أو نصف الزجاجة بدالً من شربها كاملة. بعدها، تقوم بآخر مرحلة من التنفيذ وهي  

. ستالحظ أّن هذا التغيير الصغير سيجلب  التوقف عن تناول المشروبات الغازية مع الطعام تماماً 

معه تغييرات أخرى من تلقاء نفسه، بما في ذلك تغييرات في اختيارك للطعام وقدرتك على تناول  

 الوجبات السريعة وهضمها. 

أغلب مقاربات التطوير الذاتي تطلب منك اإلقالع عن كل العادات دفعة واحدة، ولكن هذه المقاربة  

توقع: التوقف عن العادة دفعة واحدة سيجعلك أكثر عرضة للعودة إليها  لها جانب سلبي غير م

الحقاً، حيث أّن رشفة واحدة من شراب الصودا على سبيل المثال، قد يُعيد إليك كل األحاسيس  

 السابقة المرتبطة بها ويزيد من احتمال العودة إلى العادة القديمة بالكامل.  

ع عن إدمان األحاسيس الناتجة عن العادة، وليس فقط المادة  التغيير الحقيقي يحصل فقط عند اإلقال

نفسها. في معظم الحاالت، العادات هي نتيجة وليست سبب: هي نتيجة السعي وراء تكرار أحاسيس  

 محددة.

يُمكنك تحديد وتفكيك هذا األمر من خالل التأمل والتدوين، وفي الجانب العملي، الطريق األفضل  

ر هي أن تتجاوز الحاجة لهذه األحاسيس، وليس فقط التوقف عن استخدام  للتعامل مع هذه األمو

 المادة الخارجية للعادة.  

هذا يعني أّن المقاربة التدريجيّة بالتقليل، االستبدال، التقليل ثم التنفيذ، تفكك تدريجيّاً األحاسيس  

ي مثالً، ارتشاف  التي تحصل عليها من العادة، وتعطيك القدرة على التعامل مع بعض الفوضى )أ 

 كمية صغيرة من الصودا في مناسبة ما( من دون العودة إلى الوراء إلى مخالب العادات القديمة. 

( المناعة  اكتساب  النوع من  متابعة  anti-fragilityهذا  على  قادراً  لتبقى  الحقاً  مفيداً  ( سيكون 

تطور   أي  النظر عن  بغض  المشروبات  مفاجئ إنجازك  تتناول  أن  يُمكنك  المثال،  سبيل  على   :

الغازية في لقاء عائلي دون أن يُعيدك ذلك إلى العادة القديمة بتناول هذه المشروبات بشكل مفرط  

 مع كل وجبة. 
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 من أجل تغيير حقيقي 

 

الكثير لما يُمكن قوله حول هذا الموضوع بما يتجاوز هذا البرنامج، ولكن في الوقت الحالي، هذه    هناك

 هي النقاط الرئيسية: 

باألسابيع   • تُقاس  الوقت  لفترة طويلة من  اتباع ممارسات جديدة  يتطلب  بتغييرات حقيقيّة  القيام 

 واألشهر. 

القيام بها طيلة حياتك بدالً عن الممارسات الصعبة  قم باختيار ممارسات صغيرة مستدامة يُمكنك   •

 والمعقدة والتي يمكنك القيام بها أليام معدودة فقط. 

 حاول أن تغيّر أو تنفذ أمر واحد على حدة، والتزم به لشهر كامل على األقل.  •

فقط عندما تشعر أّن العادات الجديدة التي عملت  والممارسات اإلضافية  حاول إدخال العادات   •

 ها في الشهر السابق أصبحت مستدامة وجزء مندمج في حياتك. علي

 أجزاء صغيرة تسمح لك باكتساب عادات جديدة بشكل تدريجي. قم بتجزئة التغييرات الكبيرة إلى   •

 استبدال، تقليل، إيقاف". عندما تتعامل مع عادة قديمة صعبة، إتّبع مبدأ "تقليل،  •

من مقدار البديل، ثم  قلل  سوءاً، ثم  ل تلك السيئة بعادة أقل  ابدأ بتقليل العادة السيئة أوالً، ثم استبد  •

 توقف عنه تماماً. 

معظم العادات السيئة تأتي من مالحقة أحاسيس معينة وليس من العادة نفسها. من أجل التغلب   •

على عادة سيئة، عليك أن تصارع األحاسيس التي تمنحك إياها، أي الصراع مع أساس المشكلة  

 الفعل الخارجي لها فحسب. وليس مع 

بمعنى آخر: عليك أن    –عندما تتخلص من عادات سيئة، عليك أن تبني مناعة معينة تجاهها   •

وجود مستوى منخفض من الفوضى في حياتك. هذا سيُتيح لك إبقاء اإلنجازات التي حققتها    تتقبّل

ستحميك من التراجع    حتى عندما تظهر العادات القديمة في حياتك في وقت معيّن، وهذه المناعة 

   والوقوع في فخ العادات القديمة. 
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 التدوين في كتاب الصيرورة

 

لنسّمها "كتاب الصيرورة"، وهو   الورقية،  البربريّة هي مدّونتك  الدرب  ثالث ركيزة عمليّة في 

 األداة األكثر أهميّة في متناولك.

مهمة قد تستغرق أسابيع أو أشهر قبل أن تتحول الحقاً  القيام بالتمرين بشكل كامل للمرة األولى هو  

 إلى عادة يوميّة. 

صبح ملموسة  مثل بقيّة الممارسات في البرنامج، الفوائد الكاملة من التدوين في "كتاب الصيرورة" تُ 

 خالل عام أو أكثر بعد البدء بالتدوين وليس من اللحظة األولى للقيام بالتمرين.  

 التدوين هذه ولماذا تختلف جذرياً عن كتابة اليوميات العادية.   لنتحدث أوالً عن طبيعة

لتتمّكن من رؤية جسدك، يجب أن تنظر في مرآة، ولكن ماذا تفعل إن أردت رؤية ذاتك نفسها؟  

 ذلك الكيان األثيري الذي ليس لديه شكل أو مظهر فيزيائي ومن الصعب وصفه أو معرفته بالكامل؟ 

التأمل والتفّكر األدوات الرئيسية لمعرفة الذات، وعندما أصبح سحر الكلمات  على مر التاريخ، كان  

أصبحت   الهدف  هذا  لتحقيق  ممارسات سحرية  بتطوير  للحقيقة  الساعون  قام  معلوماً،  المكتوبة 

 تُعرف الحقاً بـ" كتاب المرايا". 

المرايا هو كتاب تدوين شخصي، ولكنّه ليس أي   تدوين شخصي. مثل  بعبارات بسيطة، كتاب 

القمر الذي يعكس الشمس، كتاب المرايا هو الكلمات التي تعكس الذات، وسيكون أداتك األساسيّة  

فقط. في سعينا   المرايا"  تتوقف عند "كتاب  بها هنا ال  التي نوصي  الممارسة  لتُضيء طريقك. 

ية معرفة الذات للتحول، نقوم بتحويل كتاب المرايا إلى "كتاب للصيرورة"، ونقوم بتحويل عمل

 إلى تجاوز للذات.

به من دون   العمل  يمكن  المطبق هنا  المرايا"، ولكن األسلوب  هنالك عدة طرق إلنشاء "كتاب 

 الحاجة إلى المعرفة المسبقة ببعض المفاهيم الروحيّة الغامضة. 

دفتر   سيصبح  الصحيحة،  الممارسات  اتبعت  إن  ولكن  بسيطة،  بتأمالت  تبدأ  أن  للتدوينة  يُمكن 

 الحظاتك الصغير المرآة التي من خاللها يُمكنك رؤية ذاتك بشكل أكثر وضوحاً.  م

قبل البدء، يوجد بعض القواعد التي يجب االلتزام بها: ال يوجد مكان للمذكرات اليومية العادية في  

"كتاب الصيرورة". هذه القاعدة تهدف للحفاظ على مهمة التدوين من دون أن يضيع التركيز في  

 العاديّة والثرثرة اليوميّة.   األحداث 

يوجد قسم مخصص للممارسات والرؤى ولكن هذا القسم ليس لألحداث واألفكار العشوائية، هو  

 ألهدافك، خالصاتك، ممارساتك ورؤيتك لذاتك وحياتك في سياق خوضك للدرب البربريّة. 

صالن، أي عليك  إذا كان لديك دفتر آخر مخّصص لليوميات، من األفضل أن يبقى الدفتران منف 

 تخصيص دفتر للممارسة المذكورة هنا حصراً. 

يوجد مفتاح أساسي ليكون التدوين مفيداً: كي تعمل المرآة عليك أن تكون صريحاً مع نفسك بشكل  

. عندما تكتب عن نفسك في الدفتر، عليك أن تكتب عن األشياء كما هي في الواقع، مهما   قاس 

 ة.  كانت الحقيقة صعبة، مؤلمة أو محرج 
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في الواقع، كلما كانت الحقيقة صعبة ومؤلمة، كلما احتجت أكثر ألن تكون صريحاً مع نفسك. ال  

تكتب عن نفسك بالطريقة التي تحب أن تكون عليها األمور، وال بالطريقة التي تريد لآلخرين أن  

 يروك بها، وليس بطريقة األشياء التي تُخبرها لنفسك لتضلل نفسك وتبّرر لها.  

 يقيّاً، صريحاً، وقاسياً بصراحتك، وإالّ فلن تحصل على الفوائد الكاملة من هذه الممارسة.  ُكن حق

نصيحة أخرى للتدوين في "كتاب الصيرورة" هي أن تأخذ كل الوقت الذي تحتاجه إلكمال كل  

  قسم منه: عندما تبدأ هذا التمرين للمرة األولى، قد ال يكون لديك الكثير لتكتبه وهذا أمر طبيعي

جداً. ُخذ كل الوقت الذي تحتاجه. تمعّن في المفاهيم وتأمل ذاتك، ُخذ أيام وحتى أسابيع لتكتب كلمة  

 واحدة، طالما أّن تلك الكلمة حقيقيّة )أو قريبة قدر اإلمكان لما تراه على أنه الحقيقة(.  

ن، على الكتاب  النصيحة الثالثة واألخيرة هي المتابعة حتى النهاية، ولو كنت تأخذ وقتك بالتدوي

األولى،   الثالثة  البرنامج، ومن األفضل خالل األشهر  األولى من  السنة  أن يكون منجزاً خالل 

 لتتمكن من االستفادة من العمل على جزء منه خالل العام. 

هذا يعني أيضاً أنّه عليك مراجعة أقسام مختلفة من دفترك كل عام، وربما عليك القيام بالتمرين  

 ى من نقطة الصفر كل بضعة أعوام. الرئيسي مرة أخر 

 "كتاب الصيرورة" هو أداة مهمة في متناولك، استخدمها بشكل جيد.  

 أقسام:  3في التفاصيل، يتألف الدفتر من 

 

 الرحلة . 1

 

دفترك الشخصي يتمحور أوالً حول ثالثة أمور: المغامر، الرحلة بحد ذاتها، والوجهة. باختصار،  

 صيرورتك. إنه توثيق لدرب 

هذا القسم من "كتاب الصيرورة" يهدف لتقديم نظرة عامة عّما تحاول القيام به:  رسم الصورة  

 الكبيرة. 

فّكر بهدفك من هذه الرحلة، وخذ بعين االعتبار أنّك ستصل إلى وجهتك كشخص مختلف لكن  

 بجعبته الكثير من التحديات والمغامرات التي خاضها على الطريق. 

لتدوينة هو تحديد للهويّة، للغاية، ولإلجراءات العمليّة التي تريد اتخاذها: اكتبها في  هذا القسم من ا

بداية البرنامج قبل القيام بأي شيء آخر، وابدأ بتحديد الخطوات العملية للعمل كل أسبوع حيث  

 ستقيّم تقدمك بشكل دوري في القسم الثالث من الدفتر. 

نفس تشغل  بالتخطيط ألفعالك ولكن ال  للتنفيذ  قم  بسيطة وقابلة  الخطط  لتكن  كثيراً.  بالتخطيط  ك 

 ومحددة بأطر زمنيّة معقولة. 

من المهم أيضاً كتابة مسودة لهذا القسم قبل االنتقال إلى القسم الثاني من الدفتر وسنتحّدث عن  

 أسباب ذلك الحقاً.  

قصيرة أو حتى بجملة  هذا القسم بأكمله عبارة عن صفحة واحدة فقط يمكن كتابتها بثالث جمل  

 واحدة إن كانت رحلتك واضحة بما فيه الكفاية: 
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هويتك )من تكون(، ليس  على عكس بقيّة التدوينة، هذا القسم يسمح لك بوصف  المغامر:   •

ولكن من حيث اإلمكانيات والطموح. من وماذا تريد  بالضرورة من ناحية الواقع الحالي،  

الشخص الذي تطمح أن تكونه. تخيّل  أن تصبح. قم بوصف أفضل نسخة عن نفسك أو  

 نفسك بازدهارك الكامل. 

إلى أين تتجه، أين تريد أن تكون؟ إعلم أنّك لن تصل بالضرورة إلى وجهتك،    الوجهة: •

ولكنها بوصلة توجه دربك. تذكر أن تكون صادقاً وواقعياً. فّكر فيها بهذه الطريقة: إذا 

عام المقبل، أين تريد أن تكون، كشخص  كنت تكتب هذا القسم نفسه في الوقت نفسه من ال

 وفي الحياة. 

ما الذي تنوي القيام به؟ ما هي األفعال التي ستقوم بها، األماكن التي ستزورها،   الرحلة: •

الناس الذين تريد اللقاء بهم، ما هي األشياء واألدوات التي ستستخدمها، ما نوع المغامرة  

 التي تريد القيام بها؟ 

 

 المرآة  . 2

 

المرآة هي عملية الكشف عن هويتك في هذه اللحظة، كما هي، من دون تطلعات أو تحريفات أو  

تلطيف للواقع. يجب أن تعكس ذاتك كما هي. كل ما أنت عليه وكل ما تقوم به، جيد وسيء، سواء  

 أعجبك أم ال، سواء اعترفت به بوعي أم ال. 

 

 رة المرحلة األولى: تحديد صفاتك وميزاتك وطباعك الظاه

عمليّة الكتابة في "كتاب المرايا" هي عمليّة تدريجيّة. أوالً، نحاول رسم خريطة لصفاتنا األكثر  

وضوحاً، الصفات التي نستخدمها لوصف من نكون وكيف نتصرف بالحياة، بدءاً من الصفات  

 الجسدية األساسية إلى الصفات الذهنيّة، العاطفيّة، والنفسيّة. 

كافة صفاتك وميزاتك وطباعك دفعة واحدة، وكأي شيء آخر في المرآة،    لن تكون قادراً على كتابة 

 كتابة ميزاتك هي عمليّة اكتشاف تستوجب الوقت والتأمل. 

المرحلة األولى من الكتابة ستبدو على هذا الشكل، اكتب كل صفاتك التي تخطر على بالك، وقم  

 بتصنيفها على النحو التالي: 

 الميزات 

 عامة  جسدية  اجتماعية  عاطفية  نفسية  ذهنية  روحية 

       

 

ليس من المتوقع منك أن تكتب صفحات أم جمل كاملة حول صفاتك، كلمة واحدة أم كلمتان لكل  

 صفة لجعلها جدول بسيط. لذا قم بإدراج الصفات كما هي مستخدماً أقل عدد ممكن من الكلمات. 

تذه  معين  بتصنيف  تحديدها  يُمكن  ال  التي  الصفات  وهذا  كل  العامة"،  "الصفات  إطار  تحت  ب 

 ينطبق على كل ما هو أكثر من صفة، مثل العادات، الطباع الشخصية، وما إلى هنالك.
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قسم "الصفات العامة" قد يكون طويل جداً ولكن ال حاجة للقلق، ألّن كل ما تدّونه ستقوم باستخدامه  

 واالستفادة منه الحقاً. 

يتبادر إلى ذهنك. ال يوجد شيء ثانوي: اكتب كل شيء إن شعرت أنه  في هذا القسم، اكتب كل ما  

 مهماً أم غير مهم على اإلطالق. 

ال تتوقع أن تنتهي من هذه العمليّة في يوم واحد، تعامل معها على أنّها عمليّة حفر تتطلب منك  

 أسابيع.  

 عندما تشعر أنّك اكتشفت وأدرجت كل ما تعرفه عن نفسك، يُمكنك االنتقال إلى الخطوة التالية. 

 

 المرحلة الثانية: رسم خريطة ألنماطك األكبر ومعتقداتك األعمق  

تك أكثر من غيرها، الصفات التي تشعر  صفة تحدد وتؤثر على حيا  13قم باختيار أكبر وأهم  

 بأنّها األكثر أهميّة في هذه المرحلة من حياتك. 

ال يهم ما إذا كانت صفات حسنة أم سيئة، ولكن اختر الصفات التي تعتقد أنّها بحاجة إلى عمل،  

 إن كان لتصبح أفضل بها )أو لتخلقها وتؤسسها( أم لتتخلص منها وتتجاوزها. 

ناس الطباع السيئة ألّن هذا ما يريدون التخلص منه، ولكن ال تعتمدوا ذلك  عادة، يختار معظم ال

كقاعدة. إذا كان لديك صفة جيدة تريد تقويتها أم اكتسابها، هذا القسم مناسب إلدراجها. ال تتردد 

 بإضافة صفة تريدها بنفسك ولم تكتبها في القسم األول، إن كانت هدف أو طموح تتطلّع إليه. 

صفة، اختر أكبر عدد ممكن لتكون قريباً من هذا الرقم    13ال مشكلة ما إذا كانت الصفات أقل من  

صفة كحد أقصى في هذا القسم. الهدف هنا هو العمل على الجوانب األكثر    13على أال تتجاوز  

الصفات   لكل  خارطة  رسم  الهدف  كان  حيث  األولى  المرحلة  مع  مقارنة  صفاتك  من  أهميّة 

 الموجودة. 

صفات من    5ال بأس ما إذا كان هناك أكثر من صفة واحدة من ذات الفئة )على سبيل المثال،  

صفة مختارة ضمن الصفات العاطفية(، حتى ولو كانت كل الصفات المختارة من الفئة    13أصل  

 نفسها، ال بأس بذلك. 

ستخبرك كثيراً    في الواقع، إحدى أهم اإلكتشافات قد تحدث عند اختيارك لتلك الصفات، حيث أنها 

عن هويتك وأين أنت في الحياة. قد تكون كلها صفات عاطفيّة وذهنيّة، أو قد تندرج كلها تحت  

إطار "الصفات العامة" إذا كانت مزيج من عدة فئات أو يصعب تحديدها. كل هذا ال بأس به،  

 لعامود األيمن. طالما أنّك تختار الصفات األكثر أهميّة وترسم خريطة لها في الجدول أدناه في ا

 المفتاح 

مرة أخرى، اكتب كل ما تكتشفه عن نفسك، أشياء تكرهها وأخرى تحبها، وأشياء تخاف من االعتراف بها  

. اكتب األشياء التي تعتقد أنه ال يجب على  اآلخرين معرفتها عنك. إذهب عميقاً في  لنفسك بصوت عال 

 داخلك، احفر قدر المستطاع. 
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  1,2,3الصفات التي تختارها ستكون في العامود األيمن من الجدول حسب صنفها )حيث الصفات  

 مدرجة وإلى ما هنالك(. 

 

 معتقدات 
 

 طباع 
 

 أنماط 
 
 
 

  /عواطف  عادات 
أفكار 
 بارزة 

ردات 
فعل 
 بارزة 

أفعال 
 بارزة 

 

العامة          الصفات 
(1  ،2  ،3  

 ..ألخ( 

الصفات         
 الجسدية

(1  ،2  ،3  
 ..ألخ( 

 االجتماعية        

 العاطفية        

 النفسية        

 الذهنية        

 الروحية        

 

 بعدها، ستقوم بالغوص عميقاً في كل ميزة، وستمأل الجدول بالتدريج من اليمين إلى اليسار.  

أوالً، ستحدد وتكشف جميع األفعال والتصرفات البارزة التي تقوم بها في حياتك والمتعلقة بها،  

 ورّدات الفعل البارزة، وقد يكون لديك عّدة أفعال وردود أفعال مرتبطة بكل صفة. 

ت األفعال  بعدها،  تلك  تحدث  عندما  وجسدك  بذهنك  تمر  التي  والمشاعر  األفكار  بكل  أكثر  عّمق 

 وردود األفعال. بعدها، تعّمق أكثر لترى ما هي العادات المرتبطة بها، إما كمصدر أو كنتيجة لها.

النمط الذي رافقك طيلة حياتك والمرتبط    – بعدها تعّمق أكثر وحاول أن ترى الصورة األوسع  

أو بأخرى بهذه الصفة، وبعدها حاول أن ترى الصورة األكمل من خالل تحديد طباعك  بطريقة  

 الشخصية ومن ثم معتقداتك الدفينة حول نفسك والعالم. 

في حين أّن العادات هي أفعال وردود أفعال يوميّة، األنماط هي العادات الكبيرة التي نكررها في  

تشمل الصورة الكبيرة لمسائل مثل الخيارات  على مدى سنوات أو عقود، و   –الدورات الطويلة  

 المهنيّة والعالقات وغيرها. العديد من االكتشافات المهمة قد تحدث على هذا المستوى. 

الطباع الشخصيّة تتجاوز األنماط. بعض الناس يعتقدون أّن الصفات والطباع الشخصيّة هي ذاتها،  

على أنّها صفات ترسخت على مدى سنوات  وهي متقاربة، ولكن الطباع الشخصيّة يُمكن تصنيفها  

 من الواقع، أو كمصدر لتلك الصفات نفسها. 

مقارنة مع العادات واألنماط، تبدو الطباع الشخصية ثابتة وال مصدر واضح لها، وكأنها موجودة  

 معك منذ والدتك. ومع ذلك، يبقى أنّه هناك شيء أعمق من الطباع: المعتقدات الدفينة. 
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تعني إيمانك الديني أو أفكارك الغيبيّة )الميتافيزيقيّة(، بل هي األفكار المتجذرة    المعتقدات هنا ال 

 حول نفسك، اآلخرين، والعالم، والتي تحكم تفاعلك بالعالم وتحدد عالقاتك معه. 

على سبيل المثال، يعتقد البعض أّن الناس بطبيعتهم طيبون، بينما اآلخرون يعتقدون عكس ذلك،  

نماطك ويُحدد العديد من طباعك الشخصية وتصرفاتك مع اآلخرين. يعتقد بعض  معتقد كهذا يحكم أ 

الناس أّن الرجال أو النساء سيئون بطبيعتهم، أو أّن المال هو أهم شيء في العالم، أو أّن ال شيء  

ومثل يد    – متجذرة في بنى الواعية عميقة داخلنا    – مهم على اإلطالق. كل هذه هي معتقدات  

 شرة على كل شيء نقوم به في حياتنا. خفيّة تؤثر مبا

لن يكون من السهل كشف كل معتقداتك، وبعض الناس يمضون سنوات مع خبراء ليتمكنوا من  

الوصول إلى مستوى بهذا العمق من فهم الذات، ولكن المحاولة تستحق العناء، وإذا كنت مثابر  

وتعميق معرفتك لخفايا هويتك  على التدوين ستفاجئ إلى أي مدى يُمكن أن تصل في فهم ذاتك  

 كإنسان. 

إذا وصلت إلى هذا المستوى واستطعت رسم خريطة مثل هذا الجدول، ستكون قد اكتسبت بالفعل  

 معرفة غير مسبوقة عن نفسك، وربما كشفت الكثير من الخفايا الالواعية التي كانت تحركك. 

 ي بحاجة إليه. تذكر على أن تكون صبوراً وأن تدع العملية تأخذ كل الوقت الذ 

عندما تجد أنّك استنزفت عملية الكتابة واالكتشاف في المرحلة الثانية، عندها تنتقل إلى الخريطة  

 الثالثة والنهائية لذاتك. وهذا هو المكان الذي يتم فيه العمل وتكتمل الصورة الكبيرة.  

 

 المرحلة الثالثة: تحديد موقعك على خارطة الكينونة 

تتم البربريّة  التوازن، رغم  الدرب  وذلك  الحياة،  مع جوهر  بتناغم  والعيش  التوازن  حور حول 

 طبيعته الغامضة، يُمكن فهمه عملياً بشكل بسيط ومباشر. 

على مر التاريخ، درست العديد من المدارس الفلسفية والروحيّة التوازن وسعت لتحقيقه، من الدين  

الروحانيّات األميركية األصلية والطاويّة    المصري القديم إلى المدارس المديترانية الباطنيّة إلى 

 والديانات الدارميّة. تم إنجاز الكثير من العمل في هذا المجال. 

 من خالل سبعة ديناميّات:  –لحياة اإلنسان  – ببساطة، يمكننا أن نفهم التوازن 

األرض:.  1 األمن،    رابط  الشراب،  )الطعام،  الحياة  قيد  على  للبقاء  البيولوجي  األساس 

 والمأوى( واإلتصال المادي بالتربة والعالم المادي. 

 الجنسانيّة، الروابط الجسديّة واإلنجاب.  الثنائيّة واالستمراريّة:. 2

 العائلة واألصدقاء المقربون، الرابط مع القبيلة. جذر االنتماء: . 3

 الحب، التعاطف، العالقات، والروابط االجتماعية األوسع. : برابط القل.  4

 : التواصل والتعبير اإلبداعي من خالل الكلمات والفن. المحّرك اإلبداعي. 5

 التطلعات واألعمال الذهنيّة، الفكريّة والعلميّة. المحّرك الذهني: . 6

 وما يتجاوز الوجود المادي.  االتصال الروحيّ . 7
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لتحقيق توازن حقيقي في الحياة، يجب أن تكون هذه الديناميّات السبعة مشبعة، ليس بالضرورة  

 من خالل السعي وراء كل واحدة منها، ولكن من خالل تجنّب أي خلل كبير في أي واحدة منها.  

اليوم، يُعاني معظم األفراد والمجموعات في العام من بعض االختالل في التوازن، خصوصاً من  

ل التركيز الكبير على ديناميّة واحدة دون غيرها، وعلى األرجح أن تكتشف شكالً من أشكال  خال

 اختالل التوازن في حياتك أيضاً. 

قم باختيار سبعة  الطريقة العمليّة لتحديد خريطة معتقداتك من خالل الديناميّات السبعة هي التالية:  

نماط إذا لم تقم باكتشاف معتقدات كافية(، وقم  أ /)أو طباع من أهم المعتقدات من المرحلة الثانية 

بتصنيفهم في العامود األيسر وفقاً النتمائهم إلحدى الديناميّات السبعة كما هو مبيّن في الجدول  

 أدناه. 

 هو الحد األقصى.  7، ولكن 7ال بأس ما إذا كانت المعتقدات أقل من 

 الجدول في المرحلة الثالثة سيبدو على هذا الشكل: 

 الديناميّة  قد المعت
 

 رابط األرض  

 الجنسانيّة  

 جذر االنتماء  

 القلب  

 االبداع  

 الفكر 

 الروحانية  

 

رسم خريطة ألهم معتقداتك قد يكشف عن خلل عميق بالتوازن أو يُظهر لك توازن جيد في حياتك.  

لذا ال تحاول أن ترسم خريطة   بأنه ال يوجد أجوبة صحيحة وخاطئة،  لتوازن  تذكر  المعتقدات 

 بينها. قم بكتابتها كما هي حتى إن وجدت أنّها تقع جميعها في نوع واحد من الديناميّة. 

بعض   مصدر  تحديد  على  محتملة،  اختالالت  أي  كشف  إلى  إضافة  الجدول،  هذا  سيُساعدك 

األسهل  معتقداتك، أو العالقة األعمق مع الديناميّات األكبر في الحياة ككل، وبالتالي سيكون من  

 عليك معالجتها بشكل فعال وشامل. 

لنقل أّن إثنين من أهم معتقداتك يرتبطان بديناميّة االنتماء، على سبيل المثال، معتقد عدم الثقة بأي  

أحد يرتبط باالنتماء والمحيط اإلجتماعي، ومعتقد عدم الدخول في عالقات طويلة األمد ينتمي إلى  

ة الجنسانيّة، ومعتقد أّن المال هو الشيء األكثر أهميّة قد يكون  ديناميّة رابط القلب، كما بديناميّ 

 مصدره في ديناميّة االرتباط باألرض.. إلى آخره. 

عمليّة فهم تموضع معتقداتك مع هذه الديناميّات سيسمح لك بفهم ذاتك أكثر، إضافة إلى منحك  

 المجدية.   فرصة لمعالجة األمور من جذورها وتفادي أنصاف الحلول والعالجات غير 



37 
 

،  البعض تذكر دائماً أّن هذه الديناميّات غير منفصلة بجدران، فهي تتشابك، تتفاعل وتؤثر ببعضها  

لذا فإّن معتقد متجذر في الجنسانيّة مثالً، من المرجح أن يؤثر على ديناميّات أخرى في حياتك مثل  

 الروابط العاطفيّة واالجتماعيّة وربما حتى الجانب الفكري والروحي. 

من المهم أن نشير أيضاً إلى أن عدم ظهور أي معتقدات لديك تحت ديناميات معيّنة ليس مؤشراً  

 على مشكلة أو خلل، قد تكون الحالة هي أنّك جيد ومشبع في هذا الجانب ولذا لم يظهر أي شيء. 

 

 

  :بعد المرحلة الثالثة 

ح وأفضل عن نفسك، ليس على  استكمال المرحلة الثالثة يعني أنك اآلن تمتلك صورة أكبر، أوض 

المستوى الظاهري فحسب بس على مستوى أعمق. هذه العملية هي بمثابة القيام بتشريح ذاتي  

 لهويتك. 

  – هذا أمر في غاية األهمية ألّن "كتاب الصيرورة" سيضعك على األرجح وجهاً لوجه مع األنا  

 ك. األنا هي رواية مستمّرة وشخصية محّددة تسيطر على وعيك وأفعال

 

عند هذه النقطة، قد تشعر أّن القسم األول في الدفتر حول أهدافك ورحلتك أصبح فجأة غير كاف   

 طبيعي. أو غير متطابق معك، وهذا أمر 

السبب:   لهذا  "المرآة"  بعملية  القيام  قبل  "الرحلة"  قسم  كتابة  على  يشجعك  البرنامج  الواقع،  في 

لمنحك الفرصة لرؤية مدى نمو معرفتك بذاتك ولتختبر بنفسك كيف يُمكن لمعرفة الذات أن تعزز  

 وتغيّر نظرة الشخص لنفسه وللحياة. 

األول وإعادة كتابته مستعيناً بالمعرفة الجديدة  في هذه المرحلة، يمكنك إن أردت مراجعة القسم  

 التي تمتلكها. 

خذ بعين االعتبار أّن "كتاب المرايا" الخاص بك لن يكتمل أبداً، ولكنه سيصل إلى وقت قد تشعر  

فيه أنّه يتضمن خريطة مفّصلة نسبياً لهويتك، وهذا األمر األكثر أهميّة لتتذكره: التدوينة بحد ذاتها  

 ستكون انعكاساً وثيقاً لك في وقت معيّن من الزمن.  لن تكون أنت،

 كن جاهزاً 

 

"كتاب الصيرورة" سيضعك على األرجح وجهاً لوجه مع "األنا" التي هي رواية مستمرة 

 وشخصية محددة تسيطر على وعيك وأفعالك.
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التغيّر   عمليّة  ولوضع  ذاتك  لمعرفة  أداة  هو  الصيرورة"  و"كتاب  التغير،  دائم  كيان  هي  الذات 

 المستمر تحت مجهار الوعي.  

 إضافة إلى ذلك، "كتاب الصيرورة" هو أداة لوضع اإلرادة في خدمة ما تريد أن تكونه. 

مرحلة الثالثة ومراجعة رحلتك، يُمكنك اختيار طبع، عادة، نمط، أو معتقد من  بعد اإلنتهاء من ال

خريطتك، والعمل عليه لفترة، لتتخلّص منه، تغيّره أو تتجاوزه. عندما تنجح أو تحقق التقدم الذي  

 تريده في تلك العادة، انتقل إلى العادة أو المعتقد التالي، وإلى ما هنالك. 

تفقد الحافز تماماً وقد تصبح غير قادر على رؤية القيمة في ما تفعله،  قد يحدث خالل رحلتك أن  

وغالباً ما يحدث ذلك في منتصف الرحلة عندما تتوقف عن التقدم وتشعر باإلرهاق، ولكن عادة  

 هي التي تقاوم من أجل الحفاظ على نفسها.  -األنا –ما تكون ذاتك القديمة 

  – صيرورة" سيضعك على األرجح وجهاً لوجه مع األنا  هذا أمر في غاية األهمية ألّن "كتاب ال

 األنا هي رواية مستمّرة وشخصية محّددة تسيطر على وعيك وأفعالك. 

قد تحاول األنا القديمة إعاقتك، ليس ألنها شريرة ولكن ألّن األنا تعمل بهذه الطريقة: األنا تُحب  

هي مجموعة من    -و الذات الخارجيّة ا   –الواقع القديم كما هو ألنّها ولدت واستمرت فيه. األنا  

هذه   في  ما  تغيير شيء  حاولت  وكلما  والمؤقتة،  الهشة  والمعتقدات  الطباع  األنماط،  القصص، 

 األمور، ستقوم بالمقاومة.  

بالطبع، األنا لديها وظائف مفيدة، فهي تخّولنا التعامل مع الواقع وخوض حياتنا اليوميّة والتأقلم  

التي نمر بها، ولكن واحدة من ديناميّاتها هي طبيعتها المقاومة للتغيير    مع المجتمع وهضم التجارب 

والتي تتجلى بتشجيعنا على التوقف عّما نقوم به، أو محاولة امتصاص ما نقوم به وإضافته إلى  

 القصة التي تؤلفها عن نفسها. 

ها دفعة من النرجسية،  حاول أال تقع في فّخ االستسالم أو إدماج عملك في رواية األنا القديمة وإعطائ

وتذكر أّن معظم األفعال، رّدات الفعل، العادات، األنماط والمعتقدات التي لديك، هي في الواقع  

تلك الهوية المتغيّرة والمؤقتة، أي أنها قابلة للتغيير من خالل    –ليست أنت. هي تنتمي إلى األنا  

 اإلرادة.

نّها متجذرة بعمق وقد تتطلب أكثر من حياة  قد ال تتمكن من التخلص تماماً من بعض األشياء أل

واحدة لتجاوزها، ولكن حتى ولو استطعت تحويل شيء ما من مشكلة كبيرة إلى مشكلة بسيطة،  

فهذا يعني أنّك حققت خالل أسابيع قليلة تقدماً لم يحرزه سوى عدد قليل من الناس خالل كامل  

 حياتهم. 

 ّولك وصيرورتك. اجعل مدونتك توثيق لرحلتك. رحلة صراعك وتح 

 خض رحلتك، لتصبح أكثر خفّة، أكثر قّوة، وأكثر عمقاً. 
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 مدونة التنفيذ .  3

 

 هذا هو القسم األخير من دفترك وهو مخّصص لتوثيق رحلتك من حيث األفعال والواقع. 

هذا القسم مخصص لتدوين التقدم الذي تحرزه أو لكتابة مالحظات حول العمل الذي تقوم به على  

 ذهنك، جسدك وروحك. 

التمرين   ببرنامج  المتعلقة  اإلرشادات  إلى  النصائح  إلى  الرؤى  من  أي شيء  يتضمن  أن  يُمكن 

 الرياضي التي تتبعه، طالما أنّها تركز على رحلتك. 

الذي حققته في   تقدمك وتراقب ممارستك بهدف معرفة إجمالي رصيدك  بتعقب  تقوم  هنا أيضاً 

 نهاية العام. 

المهم معرفة   بالمثابرة على  من  قمت  العام  أسبوع من هذا  كم  المثال،  قمت، على سبيل  إذا  ما 

التدوين، التأمل والتمارين، لتتمكن من معرفة حجم الجهد الذي بذلته وتحديد المجاالت التي تحتاج  

 إلى المزيد من العمل. 

قة التي تناسب  بنية هذا القسم متروكة لك بالكامل حيث من األفضل تنظيم األمور العمليّة بالطري

 كل شخص.  

األهم الذي يجب تذكره هنا هو أّن هذا القسم هو تدوين لألفعال، من الطبيعي والجيد أن يتضمن  

الكثير من األفكار، لكن من األهم توثيق العمل الذي تقوم به وأفعالك. مدّونة دون أفعال هي مجّرد  

 للمغامرة!  مذكرات، وكتاب الصيرورة الخاص بك ليس مذكرات، بل هو سجلّ 
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 مسار األرض: بناء اللياقة البدنيّة 

 

 فلسفة برنامج اللياقة البدنيّة في الدرب البربريّة تتبع ذات المبادئ العامة: 

 الكارديو مع تدريبات التحمل والقوة. تمرين كامل للجسد يمزج بين تمارين  •

خالل وقت محدد عبر تحدي نفسك للقيام بنفس التمرين في  التمرين المكثف  تركز على   •

 وقت أقصر.  

 تمارين تعتمد على وزن الجسم وال تطلب أي معدات تقريباً ويُمكن القيام بها في أي مكان.  •

 .(pull up bar)ين العقلة"  القطعة الوحيدة من المعدات التي تحتاجها هي "قضيب تمار •

ستحتاج لاللتزام بهذا البرنامج لثالثة أيام في األسبوع كحد أدنى لتحصل على نتائج جيّدة   •

 مع يوم راحة في المنتصف ألفضل النتائج.   نوصي بالتمرين أربعة أيام في األسبوع  –

ه إلى عادة ترافقك دقيقة أو أقل، ما يعني أنه يمكن تحويل  13يُمكن القيام بكامل التمرين بـ   •

 مدى الحياة. 

 

 قبل الدخول بالتفاصيل، سنقوم بشرح بسيط لمنطق هذا البرنامج التدريبي. 

هذه التمارين، رغم بساطتها، تستهدف تقريباً كل عضالت الجسد، إضافة إلى زيادة قدرتك التنفسية  

 والعضلية. 

ة: الشكل الجيد وتحّسن وضعية  ستحصل على مستوى عام من اللياقة ومستوى جيد من القّوة البدنيّ 

والجذع   الظهر  تمارين  تركيزه على  بسبب  للبرنامج  أيضاً  اإليجابيّة  اآلثار  الجسم سيكونان من 

(core) . 

هذا البرنامج ليس لبناء العضالت وهو ليس برنامج تدريب رياضي، إنه يهدف ببساطة ليكون  

، ويمكن ممارستها بمفردها أو كمكّمل  قاعدة عامة للياقة البدنية يُمكنك الرجوع إليها متى شئت 

 لتمارينك البدنيّة األخرى. 

. هذه القطعة  (pullup bar)  "قضيب تمارين العقلة" القطعة الوحيدة من المعدات المطلوبة هي  

مهمة للغاية وال يوجد تمارين بديلة قائمة على وزن الجسم يمكنها منحك نفس فوائد التمرين عليه.  

عن قصد بحيث أّن الحصول على هذه القطعة وتثبيتها   (pullup bar)ب تم اختيار تمارين تتطل

 احمل وزنك

 على البربري أن يكون قادراً على حمل وزنه، وفي هذه الحالة، حرفياً.
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في منزلك هي خطوة تتطلب بعض العمل، وستضعك في ذهنية االلتزام بالتمرين حيث أنها ستكون  

 تذكير مادي مباشر أمامك لممارسة التمارين في منزلك. 

 ي هذه الحالة، حرفياً. كما ذكرنا سابقاً، على البربري أن يكون قادراً على حمل وزنه، وف

 التحدي األساسي لهذا البرنامج هو المدة الزمنيّة، وإليك طريقة عمله: 

خذ كل ما تحتاجه من وقت للقيام بالتمرين كامالً  :  المرحلة األولى ليس لها وقت محدد •

بين التمارين المختلفة، المهم أن تصل إلى مرحلة يمكنك أن  وخذ استراحات بقدر الحاجة  

الوصول    بكافة التمارين بشكل كامل أو شبه كامل، مهما احتجت من وقت لكل تمرين.تقوم  

 إلى هذه المرحلة قد يأخذ عدة أسابيع إذا كنت ال تمارس التمارين الرياضية من قبل.  

تكرار   pullups/Chin-ups  ،39تكرار تمارين عقلة    18مجموع التمارين يتألف من  

تكرار لحركة تمرين    39لحركة تمرين الساق،    تكرار   39،  (pushups)لحركة الضغط  

.  (jumping jacks)تكرار للكمات والركالت، ومئة تكرار لحركة القفز    39المعدة،  

هذه التمارين قد تكون مرهقة للمبتدئ، لذا خذ وقتك في بناء قدرتك لتكون قادراً على أداء 

 جها. من التكرارات مع أخذ االستراحات التي تحتا %80ما ال يقل عن 

 

حين تصبح قادراً على القيام بالتمرين بأكمله )أو تقريباً  المرحلة الثانية هي تتبع للوقت:  •

بأكمله( مع الحفاظ على شكل جيد، حان الوقت ألن تقوم بتتبع الوقت العام الذي تأخذه 

يجب أال يتعدى  ( وأخرى  setلتنهي التمرين. الراحة بين كل مجموعة من الحركات )

تدريجياً، حيث أّن الهدف . يُمكنك البدء باستراحات أطول وتبدأ بتخفيض الوقت  الدقيقتان 

كل   بين  االستراحات  من  كبير  عدد  أخذ  عن  تتوقف  أن  هو  المرحلة  لهذه  األمد  البعيد 

 مجموعة وأخرى وأن يكون بإمكانك القيام بعّدة مجموعات متتالية من دون استراحات.

 

حافظ على  دقيقة كحد أقصى:    13بالقيام بكامل التمرين خالل  المرحلة الثالثة تتلخص   •

الشكل الجيد للحركات وحاول أن تأخذ استراحتان فقط لكامل التمرين: استراحة واحدة 

ا مؤلفة  ه بعد القسم األول من التمارين )وهو مؤلف من مجموعة من ست حركات كل من

الثاني. خذ وقت للراحة بين القسم األول    13من   ثانية بعد القسم  تكرار(، ثم استراحة 

والثاني، ثم بين القسم الثاني والثالث، وتدريجياً اعمل على أن يكون الوقت الذي تنهي فيه  

 دقيقة أو أقل. 13كامل التمرين 

 

مرين سهل للغاية  بعد بضعة أشهر من التمرين المستمر، قد تصل إلى مكان يصبح فيه هذا الت

بالنسبة لك، وعندما تصل إلى تلك المرحلة، هذا يعني أنّك استطعت تحقيق مستوى جيد من اللياقة  

إنجازاتك   إلى  إنجاز إضافي تضيفه  إنه  إيجابي على صحتك وعافيتك.  أثر  والقوة سيكون لهما 

 األخرى. 

هنالك طبعاً الكثير من برامج   إن كنت تتساءل ما هو الهدف الجسدي التالي الذي يُمكنك القيام به، 

التمارين التي يُمكن اتباعها، وهنالك طرق لجعل كل تمرين في هذا البرنامج أكثر صعوبة، ولكن  

من أجل الحفاظ على االستمرارية، نوصي باإلبقاء على هذا البرنامج كعادة صباحيّة وتخصيص  

 وقت منفصل للتمارين اإلضافية خالل أوقات مختلفة من اليوم. 
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نشارك المزيد من البرامج في الفترات القادمة مع نمّو مشروع الدرب البربرية، ولكن كأساس  س

 جسدي هذا البرنامج كاف ليمنحك قاعدة صلبة جداً. 

 

 البرنامج التدريبي  

 

 المجموعة األولى من التمارين:  

 

 التمرين  توضيح بصري  مالحظات

حتى إن لم  
تستطع القيام  
بهذه الحركة  

كامل في  بشكل 
البداية، حاول  

الشد لألعلى قدر  
اإلمكان وقم بما  
يمكنك القيام به  
 من تكرارات. 
استمر في  

التمرين حتى  
تصبح قادراً على  

القيام بسبعة  
تكرارات من  

 الحركة. 
 

 

 pullمرات حركة    7
ups 
 

إبقاء   عليك 
بشكل   الذراعين 
قريب من الجسد،  
اليدين   وضع 
الكتفين   تحت 
وعلى   مباشرة، 
البقاء   المرفقان 
عند   الجسم  قرب 
وتجنب   النزول 
نحو   فتحهما 

 الخارج. 

 

لحركة    13 تكرار 
 الضغط العسكرية 
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عليك القيام  
بالحركة بالقدم  

اليمنى ثم  
اليسرى لعّد  
 تكرار واحد. 

 

تكرار لحركة   13
االندفاع  
  (lunges)األمامي

تحريك المرفق  
 إلى الركبة.  

المرفق األيمن  
إلى الركبة  

رى وبعدها  اليس
المرفق األيسر  
 للركبة اليمنى.  

بها   القيام  عليك 
اليمين   على 
لتُعد   واليسار 

 تكرار واحد 

 

تكرار لتمارين    13 
المعدة   عضلة 
 الجانبي 

 

 

 

لحركة    33 تكرار 
 القفز  

قم بأي لكمة  
بغض النظر عن  
التقنية التي  
 تستخدمها.  

ة  لكم عليك القيام ب
ثم   اليسرى  باليد 
اليمنى لتعّد تكرار  

 واحد. 
 

 لكمة   13
 

 

 المجموعة الثانية من التمارين:
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 التمرين  توضيح بصري  مالحظات

راحة اليد هي  
باتجاه جسدك في  

هذا التمرين، عكس  
ما كانت عليه في  

 السابق. التمرين 

 

مرات لحركة   6
Chin Ups 

خارج   الكفين 
المرفقان   الكتفين، 
الجانب   إلى  يذهبان 
 عند القيام بالتمرين. 

 

تكرار    13
الضغط   لحركة 

 االعتيادية 
 

مستقياً   ظهرك  ابق 
قدميك   وتجنب رفع 
بالتمرين،   القام  عند 
توجيه   ويمكنك 
قليالً   القدم  أصابع 

 للخارج.  

 

تكرار    13
 لحركة السكوات 

حافظ على ساقيك  
مستقيمة عندما  
تقوم برفعها  
 وإنزالها. 

 

تكرار   13
لتمرين رفع  

 الساق
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تكرار    33
 لحركة القفز 

بأي   القيام  يمكنك 
 ركلة.  

ركلة بالساق اليمنى  
بالساق   ركلة  ثم 
اليسرى لتُعد تكرار  

 واحد. 

 

تكرار    13
 للركلة

 

 

 المجموعة الثالثة من التمارين:

 التمرين  توضيح بصري  مالحظات

مماثل لتمرين  
pull Ups    ولكن

الكفين متالصقين  
 كما في الصورة.  

 

مرات لتمرين   5
Pull Ups  

 بقبضات متالصقة 
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عن   يديك  ابعد 
 الكتفين قدر اإلمكان. 

 

تكرار لحركة    13
 الضغط الواسعة 

 

حافظ على استقامة  
الساقين. حاول أن  
تالمس األرضيّة  

بأصابعك ثم ُعد إلى  
وضعيّة الوقوف  
 والظهر المستقيم.  
هذه الحركة تُعد  

 1)تكرار واحد 
rep)  

تكرار لحركة   13
مالمسة أصابع  

 القدم
 

ساقاك يجب أال  
 تالمسا األرض.  

أجلب الجزء العلوي  
من جسمك إلى  
ساقيك مع توجيه  

جاه  ساقيك بات
 وجهك.   

 

تكرار    13 
عضلة   لتمرين 

 المعدة المزدوج

 

 

تكرار لحركة    33
 القفز
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لكمتان )واحدة كل  
جهة(، وركلتان  

)واحدة لكل ساق(  
 تعتبر تكرار واحد. 

 

تكرار للكمات   13
 والركالت 
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 مسار الشمس: األساس الروحي

 

في هذه األيام، فقدت كلمة الروحانيّة معناها. فهي إما تعني بعض المعتقدات الغيبيّة الجامدة أو  

 القيام بممارسات خالية من المعنى الروحي بهدف مساعدة المرء على الشعور بالرضا والراحة.  

ع الذات، العالقة في الدرب البربريّة، الروحانيّة هي ببساطة عالقة ثالثيّة األبعاد: العالقة والصلة م 

المرئي والتي   الواقع غير  بما في ذلك األرض والتربة والعالم، والعالقة مع  المادي  الواقع  مع 

 تتجاوز العالم المادي. 

كيفية تواصلنا مع أنفسنا، العالم وما ورائه، تُحدد أشياء كثيرة في أفعالنا وسلوكنا، ولهذا ال يُمكن  

حقيقي في رحلة الصراع والصيرورة هو عمل روحي    إغفال هذا الجانب من وجودنا. أي عمل 

 بطبيعته، بغض النظر عن المعتقدات الشخصيّة. 

يُمكن تشكيل العالقة الروحية وتغذيتها من خالل عدة ممارسات، من الطقوس إلى الصالة والتأمل،  

أساسيّة   ممارسة  ولكن هناك  الروحيّة،  النشوة  حالة  إلى  المباشرة  الباطنيّة  التجارب  يُمكن  ومن 

 . (Meditation)استخدامها لتعزيز كل تلك الروابط: التأمل 

التأمل ليس مجرد ممارسة روحيّة، بل ركيزة أساسية ألي عملية نمّو شخصي. إنها األداة العمليّة  

 لممارسة إرادتنا على الالوعي وتدريب الذهن لنتمكن من إنجاز األشياء التي نريد القيام بها. 

 

نُدرك. لكي نخوض الرحلة، نحن بحاجة لرؤية الدرب بأكثر من مجرد أن نتأمل يعني أن   •

 أعيننا. 

 التأمل هو تمرين لإلرادة ألن جسدنا وذهننا سيُقاومان عموماً أي محاوالت للتأمل.  •

 التأمل هو تنقية للذهن. يساعد على تقوية قدرتنا على التركيز وحل المشاكل.  •

 التأمل هو تخلص من السموم. هو عمليّة دقيقة للتخلص من النفايات النفسيّة والذهنيّة.   •

تحت مجهر الوعي، مما يقلل من سلطة المعتقدات   ويضعهالتأمل يكشف ما هو الواعي   •

أنفسنا مجدداً   بناء  ثم  تفكيكها ومن  يُمكن  بوعي  الالواعية علينا ويكشف مشاكل عميقة 

 أكبر. 

كلمات فارغة. التأمل هو الجسر الذي تضمن التأمل هي مجرد  يلذات ال  كل عمل لتطوير ا •

على   يُساعدنا  التأمل  والذهني.  النفسي  الواقع  مع  الفكريّة  المفاهيم  عملنا  يربط  إدماج 

 بمستوى أعمق في الذهن. 

يُساعدنا بشكل هائل على التعامل مع أي  التأمل يُساعدنا على رؤية أنفسنا والعالم كما هو.   •

 نمر به. موقف 

سكون الذهن يسمح ألرواحنا برؤية ما هو أبعد من الواقع اليومي العادي، وبالتالي تعميق   •

 الواقع المادي. ربما تجربة ما هو أبعد من االرتباط بالعالم من حولنا و 

التأمل يسمح لنا باختبار الذهن والواقع كما هما، ما يفتح الباب لرؤى وجوديّة حول الحياة   •

 وطبيعة الوجود. 

لحظات،   • لبضعة  بالسكون  االستمتاع  على  الجهاز  القدرة  ضبط  وإعادة  الذهن  تهدئة 

 العصبي هي ممارسة مهمة بحد ذاتها. 
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من حين آلخر لن يفي بالغرض.  وحده الموت يضع األمور في سياقها. التفكير بالموت   •

ءنا.  علينا أن نعيش حياتنا اليوميّة وكل لحظة يقظة مع إدراك عميق بحقيقة وحتمية فنا 

يُساعدنا ذلك على إدراك أهمية الوقت والحياة بحّق، والعيش والتصرف وفقاً لهذه الحقيقة.  

الموت   تأمل  ممارسة  هي  الذهنيّة  الحالة  هذه  لتحقيق  العمليّة   Death)الطريقة 

Meditation) .)أنظر الممارسة الثالثة أدناه( . 

 

ا لتأمل في برنامجها على ثالث تقنيات  من أجل هذه األهداف، تبني الدرب البربريّة ممارسات 

 أساسيّة تنصح بممارستها أسبوعياً: 

 في العالم الخارجي. الحضور  –  (Stillness Meditation)تأمل السكون  -

  الحضور   - (breathing meditation)التأمل المبني على التنفس العميق   -

 في العالم الداخلي. 

 الالوجود.  –  (Death Meditation)تأمل الموت  -
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 نصائح عامة لممارسة التأمل 

 

عندما تبدأ التأمل، وإن كنت مبتدئاً، يُمكنك البدء بالتأمل لخمسة دقائق في البداية. الحقاً،   •

ستالحظ اّن الدقائق الخمسة ليست كافية، وعندها يُمكنك تمديد جلسة التأمل لوقت أطول.  

 ال تستعجل نفسك. 

دقيقة من التأمل كافية في البداية. إن   13من أجل جعل التأمل ركيزة أساسيّة في حياتك،  •

 أردت زيادة مدة الجلسة الحقاً فهذا أمر يعود لك. 

أفضل وقت للتأمل هو عند الصباح الباكر عندما تستيقظ من النوم أو مباشرة قبل النوم.   •

امل التأمل كعادة، كجزء من الروتين  مهما يكن الوقت الذي اخترته، التزم بنفس الوقت. ع

 الذي تقوم به. 

 قبل البدء بالتأمل، ُخذ عدد من األنفاس العميقة لتساعد ذهنك وجسدك على االسترخاء. •

تأمل دون توقعات. اختبار تجارب محددة أو تحقيق تقدم ذهني أو روحي معيّن ليست  •

 أهداف التأمل. التأمل هو الهدف بحد ذاته. 

ل ليس إيقاف الذهن عن التفكير. الذهن سيبقى ذهناً. قم بالمراقبة فقط  الهدف من أي تأم •

 بالشرود. وارجع لتركيزك كلما قام ذهنك 

الخارج في بيئة  في    (Stillness meditation)تأمل السكون    من األفضل ممارسة •

شجرة.   تحت  هو  له  مكان  وأفضل  التنفس  طبيعية،   breathing)تأمل 

meditation)    الضجيج من  وخالية  مستقرة  بيئة  في  الداخل  في  المثالي  مكانه 

 يُمكن ممارسته في أي مكان.   (death meditation)تأمل الموت واإللهاءات. 

دقيقة مع دعم كاف  لظهرك من    13اجلس بوضعيّة مريحة يُمكنك أن تحافظ عليها لمدة   •

ديّة للتأمل. األمر سيّان  التقليدون أن تجهد نفسك. ليس ضرورياً أن تتبع طرق الجلوس  

 إن اخترت كرسياً أم وسادة على األرض.  

إذا كان ذلك ممكناً، خّصص مساحة محّددة في المنزل لممارسة التأمل ألن ذلك يُساعدك   •

على سبيل المثال، تجنب التأمل في    –  على الدخول في الذهنية المناسبة لهذه الممارسة 

الذهنية الم أم وراء مكتبك، ألن  العمل، ال  سريرك  النوم أو  المكانين هي  رتبطة بهذين 

 التأمل.  

إذا أردت فعالً أن تمنح هذا البرنامج فرصة، إتبع تقنيات التأمل المذكورة هنا كما هي،   •

تقنيات أخرى من التأمل أو الصالة. يُمكنك القيام بأي نوع من  من دون أن تخلطها مع  

ت لممارسة تقنيات برنامج الدرب البربريّة،  التأمل الذي تريد طبعاً، ولكن عندما يحين الوق

نقصان ألّن ذلك سيتيح لك تقييم الممارسة  األفضل أن تتبع الممارسة من دون إضافة أو  

 وتأثيراتها بوضوح أكبر. 
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 : الحضور في العالم الخارجي(Stillness Meditation)تأمل السكون 

 

 إبدا بالوقوف أو الجلوس بشكل مريح.  •

 ساكناً وهادئاً، تنفس بشكل طبيعي. ابق  •

لم تستطع أن تكون في الخارج في  أبق عيناك مفتوحة وكن على دراية بالبيئة حولك. إن  •

مكان طبيعي، يُمكنك إغالق عينيك وتخيّل نفسك أنّك في الطبيعة، مثل غابة او جبل، على  

 شاطئ بحر أو ضفة نهر.  

 على ما تُراقب، قم بالمراقبة فقط. راقب الطبيعة كما هي، من دون إطالق األحكام   •

 حواسك. اآلن، انقل وعيك إلى جسدك وابق هناك لبعض الوقت، ثم ابدأ بمسح   •

ركز على حاسة النظر وابق هناك لبعض الوقت: راقب الذي تراه أمامك وحولك: األلوان،   •

رة  البنية، واألشكال. راقبها من دون إطالق أحكام. راقبها وكأنّك ترى هذه األشياء للم

 األولى في حياتك.  

ثم ركز على حاسة السمع وابق هناك لبعض من الوقت: راقب أي صوت تسمعه حولك،  •

كما هو، مهما كان، من دون إطالق االحكام عن طبيعية ونوع وأسباب تلك األصوات.  

 قم فقط بمراقبتها وكأنك تسمع تلك األصوات للمرة األولى. 

من الوقت: أي رائحة تشمها حولك، كما هي،    ثم ركز على حاسة الشم، وابق هناك لبعض  •

 مهما كانت، من دون إطالق األحكام، وكأنك تشمها للمرة األولى. 

ثم ركز على حاسة التذوق وابق هناك لبعض من الوقت: راقب أي طعم يُمكن أن تشعر   •

 به داخل فمك، كما هو، من دون إطالق األحكام. 

مس. ركز على األحاسيس التي تشعر بها  على األحاسيس الجسدية: حاسة اللاآلن، ركز   •

بهذه   تشعر  وكأنك  أحكام،  دون  من  والشمس،  والهواء،  لألرض،  جسدك  مالمسة  من 

 األحاسيس للمرة األولى. 

وعيك بهدوء  اآلن، انقل انتباهك ببطء من أعلى رأسك، وأرخِ عضالتك أثناء ذلك، ناقالً  •

 باألحاسيس الجسدية من مكان آلخر. 

لساقين، مغروستان بقوة في األرض، تخيّل جذورك تسافر في عمق  مع وصول انتباهك ل •

تحتك، وخذ استراحة عميقة بكينونتك، مع بقاءك  تد بعمق وعلى نطاق واسع  التربة، وتم 

 ساكناً وهادئاً. 
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 : الحضور في العالم الداخلي(breathing meditation)تأمل التنفس 

 

 مريح. إبدا بالوقوف أو الجلوس بشكل  •

 ساكناً وهادئاً، وتنفس بشكل طبيعي. ابَق  •

 اغلق عينيك واجلب تركيزك إلى تنفسك.  •

عند الزفير، فكر، "اآلن، الهواء يخرج. اآلن، أنا أزفر." عند االستنشاق، ركز على الهواء   •

 الذي يدخل جسدك. 

ركز انتباهك في جسدك على المكان الذي يدخل ويخرج منه الهواء: أنفك، إما طرف   •

تي األنف أو األنف بأكمله. هذا يعود إلى تفضيالتك الشخصية ومكان اإلحساس األقوى  فتح

 بتنفسك. 

 ابق تركيزك على الهواء الذي يدخل من أنفك، والذي يخرج من أنفك.  •

عادة الذهن هي أن يشرد، وقم  ذهنك سيشرد، ال تحبط وال تغضب من نفسك. تذكر أّن   •

 بإعادة التركيز على أنفاسك. 

على  ألنها قد تعمل    ترديد جمل معيّنة   أنفاسك أو تكرار أي نوع من العبارات أوتجنّب عد   •

 إلهاء الذهن. ركز فقط على عملية التنفس الطبيعية. 

قبل أن يشرد ذهنك من  من الطبيعي أن تكون قادراً على التركيز فقط على نفس أو اثنين  •

عد تركيزك بلطف على  جديد. الحظ أّن طبيعة الذهن هي القفز من فكرة إلى أخرى، وأ 

 تنفسك. 

 تركيزك على الهواء الذي يدخل ويخرج من أنفك. راقب فقط. ابق   •

األحاسيس في رأسك والمنطقة التي تركز عليها عند أنفك قد تصبح مختلفة. راقب هذه   •

 التغيرات من دون إطالق األحكام أو انخراط الذهن في التحليل. استمر بالمراقبة فحسب. 

 ، قم بإعادة التركيز على أنفاسك. بالشرود كلما قام ذهنك  •

 حافظ على وعيك للحظة الحالية وخذ استراحة عميقة في كينونتك، وابق ساكناً وهادئاً.  •
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 : الالوجود(Death Meditation)تأمل الموت  

 

 

الحياة ومع حتمية  تأمل الموت هو تقنية تقوم على تأمل طبيعة الموت والتصالح مع هذا الجانب من  

 فنائنا، وبالتالي العيش مع إدراك عميق بأّن الحياة والوقت ثمينان ومحدودان. 

هذه التقنية من التأمل قد تكون صعبة جداً عند تجربتها في المرات األولى. هي بال شك تجربة  

الحي أكثر تجاه واقع  الوقت، عندما ينضج وعيك  البداية، ولكن مع مرور  اة،  مقلقة ومظلمة في 

 ستحدث تغييراً عميقاً على منظورك وستترك تأثيرها الواضح على أفعالك اليوميّة. 

 لماذا اختيرت هذه التقنيّة لتكون جزء من البرنامج التأسيسي للدرب البربرية؟ 

 تقبل الواقع كما هو، هو أمر أساسي للبربري، وهو دليل على النضج النفسي والروحي.  •

 حياة في سياقه. تساعدك على وضع كل شيء في ال •

 ستُعيد ترتيب أولوياتك: تساعدك على رؤية ما هو مهم حقاً وما هو ثانوي.  •

 تتوقف عن أخذ بعض األشياء كأمور مسلم بها.  •

 تعّمق فهمك لمعنى أن تكون على قيد الحياة.  •

تعاملنا مع   • بها حياتنا، كيفية  التي نعيش  الطريقة  للموت يؤثر على  أعمق  فهم  اكتساب 

 اآلخرين، وكل ما نقوم به. 

 

 الممارسة: 

 إبدا بالوقوف أو الجلوس بشكل مريح.  •

 ابق ساكناً وهادئاً، وتنفس بشكل طبيعي.  •

 اغلق عينيك واجلب تركيزك إلى تنفّسك.  •

اليقين بموعد الموت: الحياة قد تنتهي في أي لحظة وبطرق مختلفة. تخيّل  ركز على عدم   •

 مرور الوقت وشيخوخة جسدك.

 تك. إن كان من خالل مرور الوقت أو لسبب غير متوقع. تصّور مو •

تخيّل تحلل جسدك. سيتحّول إلى عظام، والعظام ستتحول إلى تراب. تخيّل ذلك بأكبر قدر  •

 ممكن من التفاصيل. 

 تخيّل الحياة من دون وجودك في هذا العالم.   •

 تقبّل حتميّة موتك، واستحالة معرفة متى سيحدث ذلك.   •

 لذلك. إنه جزء من عمليّة الشفاء وتقبّل الحياة كما هي.  احزن إذا ما احتجت  •

رّكز على التصالح مع طبيعة الحياة. كل شيء يتحّول باستمرار من خالل دورة الحياة   •

 والموت، وأنت جزء منه. 

 أعد انتباهك ببطء إلى جسدك. •

 تنفسك لبعض من الوقت، واستعد الهدوء والتوازن قبل إنهاء جلستك. ركز على  •
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 ملحق: الكتب والمهارات والحرف   

 

 المهارات والحرف  

 

 هذه الالئحة أدناه تتضمن أمثلة عن مهارات وحرف يمكنك تعلمها. 

هذه الالئحة هي فقط إلعطائك أمثلة. هناك خيارات ال حصر لها من المهارات والحرف التي  

اإلنترنت لجعل هذا األمر أسهل من أي  يمكنك تعلمها، وهناك وفرة من البرامج التعليميّة عبر 

 وقت مضى. 

تجنبنا أي مهارة تتطلب الجلوس وراء شاشة، ألّن الدرب البربرية تركز على إعادة تأسيس  

أكثر في  مهاراتنا غير المتصلة باإلنترنت ومساعدتنا على قضاء وقت أقل في رؤوسنا ووقت 

 العالم الفيزيائي.  

 

 النجارة.  •

 نحت الخشب.  •

 لتفصيل. الخياطة وا •

 الحدادة. •

 صياغة الفضة.  •

 النسج.  •

 صناعة الزجاج.  •

 النحت على الحجر.  •

 الحياكة والكروشيه.  •

 .صنع الفخار  •

 .صناعة األثاث  •

 .صناعة المجوهرات  •

 .صنع الشموع والصابون •

 .صنع البخور •

 .صناعة الورق والبطاقات  •

 .صناعة األزياء •

 .نحت الجلد  •

 .تحضير وصناعة الجلود  •

 .األسماكالصيد البري وصيد  •

 .صنع الدمى واأللعاب  •

   Dragon Staff, Bo, Poi :(Flow Art) فنون التدفق   •

 الرسم •
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 .والدفاع عن النفس   الفنون القتالية •

 صنع الدراجات وإصالحها.  •

 .البستنة والزراعة المستدامة •

 .الطبخ  •

 .الموسيقى والعزف على اآلالت الموسيقية •

 .بناء وترميم المنازل •

 .الرماية •

 .المشروبات والكحولصناعة  •

 طب األعشاب.  •
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 توصيات القراءة  

 

 الدرب البربرية:  خلفلفلسفة الكامنة  في اأعمق  قراءةبها ل الموصي هذه الئحة الكتب 

 

• Ishmael – Daniel Quinn. 

دانيل كوين  –اسماعيل    •  

 

• Thus spoke Zarathustra - Fredrich Nietzsche. 

فريدريك نيتشه  –زرادشت هكذا تكلم   •  

 

• Meditations - Marcus Aurelius. 

ماركوس أوريليوس   – التأمالت   •  

 

• Siddhartha - Hermann Hesse. 

هرمان هيسه  – سيدارتا   •  

 

• The War of Art - Steven Pressfield. 

ستيفن برسفيلد  – حرب الفن   •  

 

• The Primal Connection - Mark Sisson. 

ارك سيزون م – الرابط البدائي    •  

 

• The World Until Yesterday – Jared Diamond. 

جارد دايموند  -العالم حتى البارحة   •  

 

• Anti-Fragility: Things that gain from Disorder – Nassim 

Nicholas Taleb.  

 المتانة: كيف تستزيد وتستفيد من الضغط الشديد –   نسيم نيقوال طالب  •

  



60 
 

 

 تواصل معنا: 

 أسئلة، مالحظات، استفسارات أو إرشادات، يمكنك االتصال بنا على: ألية 

thebarbarianway2@gmail.com 
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