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  مهما   الناس   حكم فى    أثق   أنا
 ظهوره،   تأخر 

  أحيانا   إجماعهم   من   تيأس   فال 
 الزيف على  

 
 
 
 
  
 
 
 

لك،    الناس   رفض   احتمالك   إن
،  األلم   بكل   معهم   استمرارك   مع 
ذاتك    احترام فى    فرصتك   هو 

 أكثر،
 الحياة،   وفى تقديس 

 التى ال تكون حياة إال بهم
 
 
 
  
  

 

 
 مقدمة
 : شملت ربما اليوم حكم

 تفويت، أو استعالء دون الناس، مع االختالف روعة
 :وكذا

 .بهم :أنت أنت لتكون وإليهم، منهم الحركة دوام لزوم 
)249( 

ـِّدين،   األتباع   من   يكثر   أن   الخائف   القائد   غباء   من ـِّلون هؤالء  المقل  ، الخاص   وجوده حركية يكب
ـُهـدرون أنهم كما أخطاءه، ويضاعفون  فخارجه، داخله،   مع   التكامل   مواصلة  فى   نفسه  على   حقه ي

 :إليه إليهم،
  .باستمرار ،…وبالعكس
)250( 

  مطالبة   بداخله يحمل إنه ،مطلقا رفضا ليس      الثقافة منبر على المتميزة للخاصة   الناس   عامة   رفض   إن
 .أيضا والتفرد األعمق،   واإلحساس  اإلبداع،  والتطور ، الجوهر المعرفة  فى   بحقهم   خفيه 

)251( 
 ظهوره،   تأخر   مهما   الناس   حكم  فى   أثق   أنا

 الزيف،  على   أحيانا   إجماعهم   من   تيأس   فال 
   ةالمرحل   يحترمون   بذلك   فإنهم 

 .الحقيقة   يعلنون   مما   أكثر 
 )252( 

 أكثر، ذاتك   احترام  فى   فرصتك   هو  ، األلم   بكل   معهم   استمرارك   مع  لك،   الناس   رفض   احتمالك   إن
 الحياة،   تقديس وفى 
  .بهم إال حياة تكون ال التى

)253( 
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  إذا   اآلخرين   تحب   أن   يمكن   ال
نفسك، جرب أن تفخر    تحب   لم 

 :بينك وبين نفسك
  الذين   اهللا   عباد   من أنك 

ـُم الحياة،    يستحقون    بما ه
 …اء،أحي 

، هكذا نحـبـك، فتحب نفسك
 فتحبهم

 
 
 
  

ـَن فى   رأيك   إخفاء واصلتَ   إذا  تنقص، ال تزيد بيننا المسافة أن   فاعلم  ا،أن وكيف أنا، م
 ،“آذان وله وقت كل” :أن ننسى ال دعنا ولكن

ـّل فلماذا   . نتعج
)254( 

 :التكامل   يتموا   أن   قبل   ويموتون   يولدون   األفراد   دام ما
 ،“والمفتاح القفل” مثل بعض فى بعضهم متداخلين يتوقفوا أن دون بعضا،   بعضهم   الناس   يكمل   أن   فالبد 

 :أنه هى األبقى القاعدة ،)والمفتاح الضبة(
نـِه، حسب كلٍّ م ـْض  في

 .كدحــه حسب ولكلِّ
)255( 

 :نفسك وبين بينك تفخر أن جرب نفسك،   تحب   لم   إذا   اآلخرين   تحب   أن   يمكن   ال
ـُم بما  الحياة،   يستحقون   الذين   اهللا   عباد   من  أنك  …أحياء،   ه

 .فتحبهم نفسك، فتحب نحـبـك، هكذا
)256( 

 :وحدك تكتمل ولن   لم دمتَ ما
 اآلخرين،   لعزوف   تنزعج    أن دون التواصل محاولة عن تكف فال

  .بعينه الكمال هو :المتحرك النقص فيكون
)257( 

 ،“نَفْسك ِإالَّ تُكَلَّفُ ال“  لت،فش   مهما  ، الرابح   دائما   فأنت  صادقا،   معهم   حاولتَ   إذا
 .ومعهم منهم، وأنت البعض، بعضهم إلى سعيا الشريف القتال  على   الناس   حرض  ولكن 
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 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 

  اشتراكـــــــات الدعـــــم في اصدارات الشبكة

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3 

 خدمات االعالن بالمتجر االلكتروني

&controller=category&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=39 
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