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 :مقدمة  

 .عن االستمرار والتجدد معا

 
)836( 

ـُدتْ ، ثم ترضى بأية مرحلة مهما ب وخالص إخالصك   جهدك   فيها كل   تبذُل هى التى    المعارك   أجمل ع
 .فيتجدد باستمرار: األهداف المتوسطة فرصة إلعادة شحن قرارك، ونقده الغاية دون أن تتوقف، 

)837( 
 ؟ بذلك   يسمح الذى  الكافى    بالقدر   تستمر   لم   إذا   نفسك   مراجعة   من   تتمكن   أن   يمكن   كيف

  )838( 
  نقطة إلى   -  باالستمرار  –تصل    فسوف   للخلف   تسير   كنت   لو حتى  بالخير،    يبشر   االستمرار   مجرد
 .، وأنت أكثر خبرة جديد   من   سوف تجد فرصة جديدة أن تبدأ    وهناك األولى،    البداية 

)839( 
  . الشمس   شروق   مثل   يوم   كل   تكرر   إذا   إال   إشراقا يسمى    ال   إشراقك

)840( 
ـُك   يكون   سوف   حولك   من   الكون   مع   تتوازن   حين   .األخرى   الكواكب   مثل   ودائما ،  سهال   دوران

)841( 
 .تأتى أبدا   لن التى    نهايته   تنتظر   مستقيم   خط فى    تسير   فألنك الطويل،    السير   من   تتعب   كنت   إذا

الرحب، باإليقاع    التوازن النابض   دورات فى    المتصاعد   مسارك إلى    فاطمئن   بالتعب،   تشعر   لم   إذا أما  
 .الحيوى المفتوح النهاية

)842( 
 .فاعلم أن رؤيتك قد أصبحت أكثر شموال سريرتك،    فهدأت   خطوتك،    طالت   إذا

)843( 
ـَم   أنت ـَم … العال  أنت،   والعال
ـُك،   وهو … تاريخُه   أنت  اتساعـ

ـَّر النموذج   أنت  األكبر، وهو الصرح  … المصغ
 بداية الطريق إليه،   هو   بينكما   والحنين

 .هى ما يميز الوجود البشرى - معا –“ليه”والحركة 

 
 

هى التى    المعارك   أجمل
  جهدك   فيها كل   تبذلُ 

، ثم ترضى  وخالص إخالصك 
 تـُد بأية مرحلة مهما بع
الغاية دون أن تتوقف، 

 األهداف المتوسطة فرصة 
: إلعادة شحن قرارك، ونقده

 يتجدد باستمرارف
  
 

  إال   إشراقا يسمى    ال   إشراقك
  مثل   يوم   كل   تكرر   إذا 

  . الشمس   شروق 
 
 

  السير   من   تتعب   كنت   إذا
  خط فى    تسير   فألنك الطويل،  
  لن التى    نهايته   تنتظر   مستقيم 

 .تأتى أبدا 
  بالتعب،   تشعر   لم   إذا أما  

  مسارك إلى    فاطمئن 
  دورات فى    المتصاعد 

الرحب،    التوازن النابض 
باإليقاع الحيوى المفتوح 
 .النهاية

 
 

  فهدأت   خطوتك،    طالت   إذا
فاعلم أن رؤيتك  سريرتك،  

 .قد أصبحت أكثر شموال
 
  



)844( 
 صادق،   عمل   بغير   إيمان   وال إيمان،    بغير   ال حب

 ، مسئول   إحساس   بغير   صادقا   العمل   يكون   ولن 
  .يقاس بفعل ماثْل 

)845( 
ـّفْ،  إذا اكتشفت أن المسافة تتسع كلما أسرعت الخطى فتوق

 :وأعد النظر فى البوصلة
 .ربما تتبين أنك تسير فى الطريق الخطأ

)846( 
  الكراهية لديك، إياك أن تخشى أن تشعر بتحرك 

 مادامت شجاعتك قد سمحت لك بالوعى بها،
أكْمْل، باستمرار، وأنت   نت أعلم ببقية أبعادها، أكْمْلحركها إلى ما بعدها تتحدد المعالم وتنطلق، وأ

 :بنفس الشجاعة
  .إلى ما خُلق له معاً: يتحرك كل شىء معا

 
  إيمان   وال إيمان،    بغير   ال حب

 صادق،   عمل   بغير 
  بغير   صادقا   العمل   يكون   ولن 

 ، مسئول   إحساس 
 يقاس بفعل ماثلْ

 
 
 
إذا اكتشفت أن المسافة 
تتسع كلما أسرعت الخطى 
،ـّف  فتوق
 :وأعد النظر فى البوصلة

ربما تتبين أنك تسير فى 
 الطريق الخطأ

 
  

: إرتباط كامل النص  
www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD100218.pdf  

 ***  ***  ***  
  

 شبكة العلوم النفسية العربية
  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

 الموقع العلمي
http://www.arabpsynet.com/ 

 جر االلكترونيتالم
http://www.arabpsyfound.com 

 

  " الكــدح مــن عامــا عشــرة اربعــة انجـازات:  ـن.ـعـ.شـ
 الرابــــــع السنــــــوي الكتــــــاب

 
 "العربية النفسية العلوم شبكة"   موقع من التحميل -

bpsynet.com/Documents/eBArabpsynet14Years.pdfhttp://www.ara  
 "العربية النفسية العلوم مؤسسة"  لـ االلكتروني المتجر موقع من  التحميل -

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=296&controller=product&id_lang=3 
 

 في اصدارات الشبكة اشتراكـــــــات الدعـــــم
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3  

 

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