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  التنازل   قدرة إلى    تصل   حين
 :احتياجك   عن 

 ، قدرتك   واقع   من 
 ، بقدرتك   ويقينك

 واختبارك لقدرتك، 
وإصرارك على حقك أن 
 تحتاج،

ـّك  ـُذل دون أن ي
وأن تتجاوز  …االحتياج،

 االحتياج
دون أن تتوقف عن السعى، 
أو تشكو من الوحدة، حتى 
 :اإلعاقة

 االختيار   ناصية   ملكت   فقد 
 
 
 
 

ما    عكس   إفعل :  ما   مرحلة فى 
 ، يبدو لك أنك تريده

 ، فعال   تريد   ماذا   ربما يتضح لك
فتتعرف على بعض حريتك 
 األعمق

 
 
 

 
 مقدمة

ـِكـم  :أعقد تكون أال أصعبأرجو اليوم ح

 الحرية عرين فى زلنا ما

 الخوف من قدر بأقل

 التقديس من قدر وأبعد

 

 

(409) 

ـُخيـر ال  ،  له   خيار   ال   من   ت

ـَه   إذا   ، التمييز  على   قدرته   يشحذ   أن      فساعده   أحببت

 وصيا، يحتاجك ولن منه، ينطلق فسوف “حقا” يراه ما رأى   فإذا 

ـَك   ولن  . يختار   إذْ   يستأذن

وهكذا .االختيار ليعيد إال  االختيار   يضلَّ   ولن. 

(410) 

 :احتياجك   عن   التنازل   قدرة  إلى   تصل   حين

 ، قدرتك   واقع   من 

 ، بقدرتك   ويقينك

 لقدرتك، واختبارك 

 تحتاج، أن حقك على وإصرارك

ـّك أن دون ـُذل  االحتياج تتجاوز وأن …االحتياج، ي

 :اإلعاقة حتى الوحدة، من تشكو أو السعى، عن تتوقف أن دون

 .االختيار   ناصية   ملكتَ   فقد 

(411) 

 ، تريده أنك لك يبدو ما   عكس   إفعل  : ما   مرحلة  فى

 ، فعال   تريد   ماذا   لك يتضح ربما

 .األعمق حريتك بعض على فتتعرف
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ـَظاً، وانتظ ـِق ـَرجاً، اصبر ي ر ف
وسوف تأتيك النتيجة دون 
 :أن تسعى إليها

وسوف تجد نفسك على طريق 
 فيك،“ هم”حريتك بكل من 

 تعرفها وتمارسها بحقها،
 وهى تتجدد باستمرار

 
  

(412) 

ـِق  الوقت، طول  ويدعونها ، الحرية   لفظ   يلوكون   من   وعقائد  صفات   تأمل  الجميل،   اللفظ   هذا  على واشف
 .عادة ذلك يحتاجون ال وهم ، أصال به للنطق احتاجوا إن أصحابه، إال يستعمله أال عواد

 .عنها يتكلمون ال الحرية يمارسون األحرار

(413) 

 :فاسأله القرار، يصدر الذى “الحر هو” أنه )بداخلك( أحدكم  ادعى   إذا

 شخوصى؟ بقية استعبدتَ حق بأى

 أبدا؟ غيره الحر يستعبد وهل

 :أن هو عليك ما كل بالشلل، يصيبك قد جديد، داخلى لصراع تستسلم أن إياك ولكن

oكلّك، تحترم 

oـُتاح وتبدأ  بالم

oالبديل من وتقترب 

oُلبالمجهول وتُكم 

oالنتيجة وتراجع 

oاالنتظار وتحسن 

 !..…جديد من ثم

ـَظاً، واصبر ـِق ـَرجاً، وانتظر ي  :هاإلي تسعى أن دون النتيجة تأتيك وسوف ف

 فيك، “هم” من بكل حريتك طريق على نفسك تجد وسوف

 بحقها، وتمارسها تعرفها

  .باستمرار تتجدد وهى

  
***    ***    *** 

 النفسيـــة العربيــــة وممؤسســــة العلــــــ

  

  لشبكة العلوم النفسية العربية" الرسالة اإلخبارية األسبوعية 
 

 دليل الرسالة اإلخبارية األسبوعية
http://www.arabpsynet.com/Weekly/IndexNewsLetter.htm 

  

 دليل الرسالة اإلخبارية األسبوعية
https://www.facebook.com/APN-Weekly-Newsletter-1840605966214898 / 

 

  مشاركتكم التعريف بالشبكة دعم لمسار رقي العلوم النفسانية و خدماتها الصحية في اوطاننا

 
 ***   ***   *** 

 شبكة العلوم النفسية العربية

  بعلوم وطب النفسنحو تعاون عربي رقيا 

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 
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