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 :مقدمة  
ـِكـم اليوم    عن الوقت، واالستمرار، واالنفصال،: ح
ـُعد النظر، والمعنى الباطن   وب

 
    

 

)853( 

  فرعا   ظللتَ   لو ، حتى  من دوام االلتصاق، خذ وقتك   خوفا براعمك    موتن   أن   قبل  االنفصال   ال تتعجل
 . حياتك   طول   مثمرا 

)854( 

 .، فتُعطِّلها، وتتعطل الباسقات   األشجار   متسلقا   إذا انفصلتَ قبل األوان، فقد تظل بعد ذلك تتطفل

)855( 

  آالت إلى    طاقة الوجدان   توصيل على    تعمل   وأن   ، البد…ظالمال   زوايا إلى    النور   بتوصيل   فرحة   كل   بعد
 .الفعل 

)856( 

اإلبطاء فى اختبار الرؤية بناتج فعل القدرة، قد يتركك تتمادى فى خدعة ال نهاية لها، حافظ على إعادة 
 النظر كلما حققت بعض خططتك، حتى لو جهلت تفاصيلها

 

)827( 

 “هنا واآلن”ال تطمس ما هو  حتى  … لنظرا   بعد فى    ال تبالغ• 

 وال تفرح ببعد النظر، حتى ال تحرم نفسك من مفاجآت ما ليس كذلك• 

ـِل بعد النظر، ما دام هو بعض آليات السباق، وأدوات الكر والفر•   .وال تهم

)858( 

ولوال اليقين بوجود المعنى   الباطن، المعنى  إلى    وصلنا   لما ،  الظاهر فى  معنى    بال   هو   لما   الحماس   لوال

  
 

  النور   بتوصيل   فرحة   كل   بعد
  ، البد…الظالم   زوايا إلى  

طاقة    توصيل على    تعمل   وأن 
 الفعل   آالت إلى    الوجدان

 
 
 
اإلبطاء فى اختبار الرؤية 
بناتج فعل القدرة، قد 
يتركك تتمادى فى خدعة ال 

ى إعادة نهاية لها، حافظ عل
النظر كلما حققت بعض 
خططتك، حتى لو جهلت 
 تفاصيلها

 
 
 
 

… النظر   بعد فى    ال تبالغ• 
هنا ”ال تطمس ما هو  حتى  

 “واآلن
وال تفرح ببعد النظر، حتى • 

ال تحرم نفسك من مفاجآت ما 
 ليس كذلك

ـِل بعد النظر، ما •  وال تهم
دام هو بعض آليات السباق، 
 وأدوات الكر والفر

 
 
 
 

 –الفاقد   الوقت   انتبه إلى



 الباطن،

إن ما ال تفهمه يمثل ثروة هائلة تماما مثل ما   لتساقطت أوراق الظاهر جافة وتطايرت فى الهواء
 .فهمته، وأحيانا أكثر

)859( 

لمقيمة بها، ا  البشرية فى كل وحدة من الوحدات   العقول   تشغيل جميع   بالقدرة على  األمة   طاقة   تقاس   إنما
 )، صياحها   كلمات   حروف   بعدد   وال   أفرادها   ال بعدد (مضروبة فى عدد الثوانى المملوءة بفعل فاعل، 

  !!).وال بعدد أرصدتها فى البنوك، وال بالمخزون من أسلحتها: وطبعا(

)860( 

  السير   أو النفس،    حول   الدوران : فى   تمضيه الذى  وهو الوقت  –برغم الحركة  –الفاقد   الوقت   انتبه إلى
 .التأجيل بال معالم   ، أو معاودة فى المحل 

)861( 

“ هنا”ال تبحث عنها، ولكن إبدأ مما  األعظم،    غبائه   بإذن   يجدها   لن   عمره   طول   ذاته يبحث عن   يظل من 
 :إلى ما تَعد به: ، تنطلق قدراتك تعيد صياغتها بما يمكن“اآلن”

  .“إليه”بما تفعله، فتستأهله، فتكونه، 

وهو الوقت  –برغم الحركة 
  الدوران : فى   تمضيه الذى  

فى    السير   أو النفس،    حول 
التأجيل بال    ، أو معاودة المحل

 .معالم
 
 
 

  طول   ذاته يبحث عن   يظل من 
  غبائه   بإذن   يجدها   لن   عمره 
ال تبحث عنها، ولكن  األعظم،  

، تنطلق “اآلن“ ”هنا”مما إبدأ 
قدراتك تعيد صياغتها بما 

 :إلى ما تعد به: يمكن
بما تفعله، فتستأهله، فتكونه، 

  .“إليه”

: إرتباط كامل النص  
www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD120218.pdf  

 ***  ***  ***  

  الرخاوي يحيى - "التطور و االنسان"  االصدارات  المكتبية  سلسة
        

  موقع االستاذ الدكتور يحيى الرخاويعلى 
www.rakhawy.org  
*** *** ***  

  المتجر االلكتروني لمؤسسة العلوم النفسية العربيةعلى 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=20&controller=category&id_lang=3 

*** *** ***  

  شبكة علوم النفس العربيةعلى 
http://arabpsynet.com/Rakhawy/IndexeBRak.htm  

 *** *** ***  

  على الفايس بوك
https://www.facebook.com/Al-Inssan-Wa-Attatawer-Arabpsyfound-Publications--1779362208960201/?ref=bookmarks 

 

***  ***  ***  

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

 "العربية النفسية العلوم شبكة"   موقع من التحميل -

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet14Years.pdf  

 "العربية النفسية العلوم مؤسسة"  لـ االلكتروني المتجر موقع من  التحميل -

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