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"إرادة"قصة إطالق برنامج 
بييي أت فيييط تللييييض سيييلو  أع ييياء فركيييأ عليييض اتهلييياعط   ييي  أتيييول   يا تييي  2014فيييط مطلييي  عيييا  

وذلييب بفيي ا ةعييا ة توتييي  وييبا ال ييلو  برقبيية ذاتييية تلقائييية ليي   أع يياء الفركييأ ل ييلا  ا  يي ا  أ بيير
.م  أ ف فم أواًل ومن ثم م  بقية أع اء الفركأ  األمر البي ك عكس عل  م هو  ة  ازوم

وميين و ييا ا طلقيي  لبليية البلييا عيين أبييرز الهق يييات الهييط ت ييلن ألع يياء ذلييب الفركييأ صيي اعة  قطيية الهلييو  
ال بلكيييية لل ييييهواوم الفكييييري وال ييييلو ط واللفييييالي ب ييييكض سييييلس وتلقييييائط  عليييي  أ  تللييييأ بهلييييب

.ال قطة  قاط تلو  ةك ابية مهصلة ببع فا البعض وم ه امة فط ال لو ب كض مهصاع 
ال هييائا الهييط ا ه ييبفا أع يياء ذلييب الفركييأ لييم تدييير سييلو فم وعييا اتفم اليومييية فل ييب  بييض  ييا وا عييام ً 

ااًل فط تديير البيئة الهط ك ه بو  ةليفا من خالج  طاق الفركأ  ف   .فع 

أخييبت أتعلييأ بالبلييا أ ميير فييط ملالسييات اة  ييا  اليومييية وميي   , أعييوا  عليي  ذلييب الهديييير5وبعيي  مييرول 
ووييو مفليير تيي لكبط ميين " ما ي يية ال  ييا "ع  هفييا بطبيعيية وب ييم ة  ازاتيي   بهيي  أصيي لت بف ييض   سل ييلة 

تق يييات   يقيية المييه   عييا ات كومييية وييط األ ميير فعالييية لهلقيييأ أي ة  يياز 10 هيياو وبلقييات مرئييية كه ييلن 
تل ية عصير ذو يط  ا ي  األلو  فيط GO HIGHوبع  ت شيين ويبا ال ل يلة تل ي  مي  فركيأ العليض ب ير ة 

( إرادةبر يياما ) وذلييب ةقيي ق بر يياما تطبيقييط لهولييي  قا يية تلييب اللا ي يية  وميين و ييا ا طلقيي  فكييرة , بييياتط
ا .البي ُكع  األ اة الل ئلة له ديض ما ي ة ال  ا  الهط وط مطلب وباتة لكض واب  م  

أسامة كوسر ال ي  
اله لكبط والل را العا  عل  تطبيق ( إرادة) مفلر م فا 



؟ إرادةأهداف برنامج 
.ةتلقيأ االسهقرال ال ف ط وال    ال اخلط وال يطرة عل  اللالة ال عولك•
.لف  مع   اة  از اليومط من خ   ضبط ال لو  البو ط فط الهعامض م  اللفا •
.االلتقاء بال لو  العا  من خ   تعزكز الطا ة الفكركة والل اعركة وال   كة•
.الوالف  م هو  المقة بالبات من خ   الهر يز عل   قاط القوة فط البات واسهمل•
.امه   مفالات الهلفيز الباتط الهلقائط مفلا  ا   الظروا مهقبلة•
.ا ه او أسس ومفالات القيا ة الباتية الهط وط  واة  يا ة اآلخركن•
.متلوكض األفكال ال  ك ة ةل  خطوات عللية  ابلة لله فيب ب كض سلس و ائ•
.ك ةالهخلص من اللعيقات الل ببة لله وكر والخوا أو الك ض ت اا أي خطوة ت •
.تلكين البات من مفالات الهعامض م  الفرص واللوال  والب ر اللليطة بفا•
ة الخاصة للللهلأ بالب• .  ر اماتوتي  الهر يز ةل  الرقبات الل هعلة واللاتات الُللل 
.امه   مقاكيس تطبيقية بصركة لرص   لو الللالسات اليومية•
.يقفاامه   مقاكيس تطبيقية بصركة لهل ك  ال هائا ولص  مفشر ال لو لهلق•
.ا ه او مفالات ص اعة القرال الكالكزما اللفثرة وتر  األثر واةلفا •



:إرادةالفئات المستهدفة لبرنامج 
:عامًا 60–18أفرا  الل هل  من ال   ين البكن تهراو  أعلالوم ما بين •

.(البر اما فط موا ا اللطروبة مر  وسلس األمر البي كه اسب م   ض الفئات العلركة اللب ولة ) 

:م ه بو اللفس ات اللكومية والخاصة •
(.االلتقاء بال لو  الوظيفط  تمبي  ص اعة القرالات ولف  مع   اة  از اللفس ط) 

:أع اء مفس ات الل هل  الل  ط •
وا )  (.تعزكز مففو  ال را ة الل هلعية بأسلوو تطوكري مبهكر ك لن اسه امة الخ مات و لو 

:أع اء أي فركأ علض •
إ  مفلا  ا  القطا  الل هلط ةلي  الفركأ سواء فط الل هل  أو الركاضية أو المقافية أو اله يالة في) 

سي يياوم فييط االلتقيياء باللبييا ر والللالسييات اللعرفييية وال ييلو ية" ERADAةلا ة " بر يياما 
(.م واللفالكة ألع اء الفركأ األمر البي سي ف  ع لة االسهلرالكة واالسه امة ت اا تلقيأ لؤاو

:قلبة ال امعات •
 يوة لهعاقط أممض م  اللربلة ال لاسية ال امعية اللله ة باةضافة ةل  اة با  األ مير تلاسيكًا و) 

(.عل  سوق العلض بع  الهخرج من ال امعة 



ي )   اة تطوكركة ةلكهرو ية خاصة • (.بر م سر 

.الق اة االلكهرو ية ملكن تصفلفا عن قركأ الفاتر ال وا  أو عن قركقة شاشة الكلبيوتر•

.امه   ملهو  الق اة الهطوكركة ب كض  ائم لألب •
(.PDF) وتطبيقية ( صوتيات ) وم لوعة ( في كووات ) ملفات تطوكركة مرئية •
.GO HIGHلقاءات تفاعلية مباشرة م  خبراء •
.اللبكرلله  يض( الكهاو والللقات اللرئية )   خة ةلكهرو ية م ا ية من سل لة ما ي ة ال  ا  •
.العاللية للبراما الهطوكركةGO HIGHشفا ة اتهياز معهل ة من شر ة •

(.او كهم الهواصض م  الل ال ين كوميًا عبر الواتس) بيئة علض تطوكركة تلفيزكة لل ة أسبو  •

ياتيات فركأ علض تق ط سيكو  مهوفر عل  م ال ال اعة لهق كم ال عم الهق ط وتيوفير  افية االبه•
.ذات الصلة بعللية تصفح الق اة اةلكهرو ية

:إرادةما الذي يحصل عليه الملتحق ببرنامج 



إرادةخريطة برنامج



:اكتشاف مكنون اإلرادة
..  دون إدراك جدوى ذلك التغيير .. ال تغيير •

.. قبل أن تسأل لماذا .. ال تسأل كيف 
..قبل أن تسأل ماذا تريد .. وال تسأل لماذا 
..في نقطة فارقة لحياتك الماضية والمقبلة , ألنك هنا واآلن 

..  جوهرتك الداخلية •
سنعمل في برنامج إرادة على الحصول عليها وصقلها واستثمارها 

..من خالل تطبيق عملية اإليحاء الذاتي 

..حياتك بين الثبات على مبادئها ورفع معيارها •
تحديد,أهدافكتحديدقبلعليهتعيشالذيالمعياربرفعسنقوم

.األهداف دون رفع المعيار ال يجدي نفعا  

هو السيطرة على المشاعر.. السيطرة على األفـكــار •
هو السيطرة على األفـعـال.. السيطرة على المشاعر 
هو ضمان لتحقيق النتـائـج.. السيطرة على األفـعـال 

.تقنيات خاصة لضبط عملية السلوك الذهني والمشاعري
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:إشعال اإلرادة 
..أن تكون مبادرا  .. أن تكون محفزا  ذاتيا  •

هو أن تمتلك القدرات التـي تجعلـك محافًـا  علـى طاقتـك فـي أي وقـ  
يمنحك حلول عملية لذلــك , برنامج إرادة ..    ومكان مهما كان  الًروف 

ك ويعمل على تهيئة طاقتك الفكرية والمشاعرية لتأخذ خطـوة خاصـة بـ
بعيــدا  عمــا إذا قــام اآلخــرون بهــذم ال طــوة أم الة فهــذم ال طــوة تحــدد 

.مصيركة ال مصير اآلخرين

..بناء عالقتك الوثيقة مع استحقاقاتك المرتقبة •
يح كـل سيساعدك بشكل كبير على تحديد وتوضـ" سداسية النتائج"مؤشر 

علـىخـالل إسـقاطهارغباتك المستقبلية التي تتطلع للحصول عليها من
ن     عناصر ذات عالقة بالنتيجةة ومـن ثـت تقيـيت مسـارك تجـام االقتـرا  مـ6

.  تلك الرغبات المستحقة

..  صناعة القرار الحقيقي •
هنـاك فـرق بـين القـرار الحقيقـي والقـرار  ألجـل .. ليس أي قرار هـو إقـرار 

رار فالقرار الحقيقي هو إقرار بالجدية والتضحية من أجل ذلك الق.. القرار 
.سنتعلت هنا كيفية صناعة القرار الحقيقي

..  الت لص من منطقة الراحة الغير مريحة •
هنــاك فــ  قــد تقــع فيــه يوميــا  ويتمثــل فــي ال لــط مــا بــين الرضــا عــن 
ــه هــو مــا أفضــل مــا يمكــن أن تصــل  ــ  علي ــا أن ــأن م ــذات والشــعور ب ال

ســـنعمل فـــي, أنهـــا منطقـــة األمـــان الوهميـــة التـــي تـــراودك , إليـــه 
.هذا اليوم على الت لص منها
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:تحرير القوى ال فية 

!  اسأل لماذا ! ال تسأل كيف .. استحقاقاتك •
ـل  ـّ ,كيفية تطبيقها واالستفادة منها .. قوة الـتـ ــيـ
,كيفية تطبيقها واالستفادة منها .. قوة الــتــركـيـز 
,كيفية تطبيقها واالستفادة منها .. قوة التوكيدات 

..التصالح مع عالمك الداخلي •
..استقرار الحالة الشعورية , الراحة النفسية , السالم الذاتي 
تعلمها واحترفها بشكل,  لماذا وكيف ؟  .. يتحقق بالتأمل 

.عميق ودقيق واستثنائي مع برنامج إرادة

..اختراق األحداث وصناعة نقطة التحول في حياتك •
,أن تجر  شيء جديد لت تجربه مسبقا  

,فقط قت بذلك , ال تسأل كيف 
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:المدمرات السبع للحياة 
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,جـــلــــد الذات ونقد اآلخرين •
,انتقاص الذات والمقارنة مع اآلخرين •
,اتـهـام الذات ولوم اآلخرين •
,طــعــن الذات والشكوى من اآلخرين •
,خــنـــق الذات والتذمر من اآلخرين •
,اختالق القصص تجام الذات واآلخرين •
,اختالق األعــذار تجام الذات واآلخرين •

ا  سنكتفي في هذا اليوم بالتعرف على هذم المدمرات السبعة انطالقـ
كمن إدراكهاة ومن ثت اكتسا  فن تقبلها وليس االستسالم لهـاة وذلـ
..ي تمهيدا  للتل ص منها عن طريق أساليب معالجتها في اليوم التال



:فيتامين اإلرادة 
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..التقبل •
,فن الرضا والقبول 
,فن االكتفاء بالذات 

,  فن استقبال الفرص الجديدة 

..التأقلت •
,والمحنة إلى منحة , كيفية تحويل األلت إلى أمل 
,كيفية خلق البيئة المالئمة 

,كيفية استثمار الفرص الجديدة 

معالجة المدمرات السبع للحياة•
,المضاد الحيوي لكل واحدة من المدمرات السبع 

الوقاية من المدمرات السبع للحياة•
,تحويل كل عمل إلى أسلو  حياة اعتيادية 

,الحفاظ على البيئة المالئمة 
,االرتباط الدائت بسداسية النتائج 



:الديمومة 
قوة اإلقدام•

,  يه أهمية ال طوة األولى في تسلسل ال طوات الالحقة إلنجاز ما تت البدء ف
ذيستكستب في هذا اليوم أساليب تمكنك مـن تجنـب التفكيـر المفـرط الـ

.يؤثر سلبا  على أخذ تلك ال طوة األولى
•KASH

ـــة"مؤشـــر  ـــي ســـتمتلكها" الممارســـات النامي ـــاييس الت مـــن أهـــت المق
لقيــام مــدى نمــو  معلوماتــك وســلوكياتك ومهاراتــك وعاداتــك اليوميــة
تلــك األفعــال التــي ســيتت تحديــدها وفقــا  لكــل نتيجــة حــددتها مســبقا  فــي

.  يساعدك هذا المؤشر على سد فجوات, مؤشر سداسية النتائج 
الزخت•

.صناعة ديناماكية في الحركة حتى ضمان تضاعف النتيجة ونموها
.السرعة وليس التسّرع, وسرعة الحركة , التماسك , بشرط الثبات 

النمو•
.  ضمان تصاعد اإلنجاز في الحركة بشكل تلقائي

استدامة األثر•
طتلقائية الحركة تضمن النمو المستمر ألجل غير مسمى حتى بعد بلوغ خ

.  هنا حيث والدة النجاح الحقيقي, النهاية حيث تحقيق النجاح 
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:والدة النجاح 
.. اإللتزام القيادي •

تجـام المسـتقبل المسـتحق, صياغة بيـان التعهـد تجـام الـذات واآلخـرين
.ا  الذي قررت أن تحددم في اليوم الثاني من البرنامج وتجعله أكثر وضوح

..عجلة النجاح •
..األحداث : المرحلة األولـــى -
..التجـار  : المرحلة الثـانـيـة -
..العادات  : المرحلة الـثـالـثـة -
..الـقــّوة  : المرحلة الرابـعــة -
..اإلنجاز المؤثر : المرحلة ال امسة -

, مراحل تضمن لك بإذن هللا تحقيـق ذلـك النجـاح الـذي تتطلـع إليـه5هذم 
وهي النقطـة التـي سـنركز عليهـا فـي هـذا , البداية في المرحلة األولى

حصـد لتكون أرضية خصبة تزرع من خالل بذور المراحل التالية حتـى ت, اليوم
.ثمار هذم العجلة

.. مثلث حصاد االستحقاقات •
..تحويل الرغبة إلى حاجة -
..التحرك بكل قّوة -
(اإلنجاز –الفعل –القول –الصام  ) اإللهام بدرجاته األربع -

رةلقاء تفاعلط مباش
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:إرادةمؤشرات القيام التطبيقية التي يقدمها برنامج 
أكتوبر يوليو أبريل يناير وصف النتيجة مفتاح النتيجة

الرؤية

األهداف

المكتسبات

الممتلكات

المقصد

البصمة

النتيجة النهائية
بداية الغيث قطرة

ما أنجزته جيدا  وعلي مضاعفة عملي
قطع  نصف مشواري لتحقيقها

إنني على وشك تحقيقها
حققتها ولله الحمد

مؤشر سداسية النتائج



:إرادةمؤشرات القيام التطبيقية التي يقدمها برنامج 

حدد أدنام
ةالفعل المطلو  تنفيذم لتحقيق النتيج

Knowledge
معرفتك

 /25

Attitude
سلوكك 

 /25

Skills
مهاراتك 

 /25

Habits
عاداتك 

 /25

التقييت
الكلي

100/ من 
:الفعل 

:                /             /تاري  التنفيذ 
:الفعل 

:                /             /تاري  التنفيذ 
:الفعل 

:                /             /تاري  التنفيذ 

:وصف النتيجة 

:تاري  التحقـق 

حدد أدنام 
النتيجة التي تطمح في الحصول عليها K.A.S.Hمؤشر قيام الممارسات النامية 
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