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  )76(جذور وأصول الفكر اإليقاعحيوى 

  

 )63(فتح أقفال القلوب: مقتطفاتمن كتاب
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  للمجنون   يقولون   كانوا   قديما

 ، الجانّ قد لبسه   إن 
وهذا زعم فى محله لو اعترف 

 :هم“ الجان”معنا أن 
 الداخل،“ ذوات• ”

 وأمخاخ التطور،• 
 ومستويات الوعى،• 

وساعتها يمكن أن نتصرف مع 
كل المستويات لتعاود التبادل 
 والتكامل

 
 

ـْدثين   حديث تفسير   عن   المح
كيمياء  الجنون بخلل معين فى 

الجنون منفصال عن الوعى 
  يصبح   سوف   واإليقاع والتطور،

  بقدر   المستقبل   علماء   نكتة 
  اآلن   نحن   سخريتنا   من   أكبر 

  الجان   سير الجنون بلبستف   حول 
 العفاريت   ومس 

 
 

المجنون فال  على    أشفقت   إذا
تنس أن تشفق على العقالء 
 األكثر اغترابا، وال تنس
 .نفسك

 
 

  

 مقدمة

 ما الحكاية؟

 أهو درس فى استيعاب الجنون؟

 وما ذنب األسوياء؟

 ؟!!ولكن أليس كل منا مشروع جنون كامن

 

)535( 

 :صديقى المجنون

ثمن  –بجنونك  –كانوا هم قد نسوك أو ظلموك أو أهملوك أو أهانوك، فلماذا تصر أن تدفع وحدك  إذا

تهرب فى الجنون فتخسر كل شىء، ثم وأنت : كل هذا؟ هيا نتعلم من فرصتك الجسور، سواء وأنت

 تصدقنا فنعود معا إليهم،

 .لكن ليس على حسابك!! نعم

)536( 

 ، الجان قد لبسه   إن   ونللمجن   يقولون   كانوا   قديما

 :هم“ الجان”وهذا زعم فى محله لو اعترف معنا أن 

 الداخل،“ ذوات• ”

 وأمخاخ التطور،• 

 ومستويات الوعى،• 

 .وساعتها يمكن أن نتصرف مع كل المستويات لتعاود التبادل والتكامل

)537( 

ـْدثين   حديث جنون منفصال عن الوعى واإليقاع كيمياء ال تفسير الجنون بخلل معين فى   عن   المح

  تفسير الجنون بلبس   حول   اآلن   نحن   سخريتنا   من   أكبر   بقدر   المستقبل   علماء   نكتة   يصبح   سوف   والتطور،

 . العفاريت   ومس   الجان 

  )538( 

تصور،    كل   من خبث عالقة أقوى وأ    –وخاصة الجنون  –باألخالق  كثير من األمراض النفسية    عالقة

 .، وأنت ال تقصد األخالق   لهزيمة   تصفق   تكتشف أنك   ال حتى  ..  المرض على طول الخط   تمجيد   فاحذر 

)539( 

 .المجنون فال تنس أن تشفق على العقالء األكثر اغترابا، وال تنس نفسك على    أشفقت   إذا
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540( 

  . الوقت   نفس فى    الناس   عطف   ويكسب األنانية، 

541( 

  يجتمع   أال   األكبر   الرعب   التكامل، ولكن   رحلة فى 

ـَعة، فهو الجنون، وال يجتمع الشمل إال ـْت باحترام حقيقى، وتنظيم إيقاعى لكل  التع

 .المستويات مع كل المستويات

542( 

 .الجنون هو الثمن الذى تدفعه نسبة معينة من البشر ليواصل الجنس البشرى مسيرته التطورية

  .فلماذا تكون انت من هذه النسبة، دعها لمن ليس أمامهم فرصتك

  يحيىالرخاوي

  

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

https://www.facebook.com/Al-Inssan

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

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=39&controller=category&id_lang=3  
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)540

 األنانية،    هوايته   يمارس   ألنه ..  المجرم   من أذكى  المجنون

)541

فى    ضرورية   مرحلة   هو   الواحدة   الذات   داخل   التعدد

ـَعة، فهو الجنون، وال يجتمع الشمل إال   بعد   الشمل  ـْت التع

المستويات مع كل المستويات

)542

الجنون هو الثمن الذى تدفعه نسبة معينة من البشر ليواصل الجنس البشرى مسيرته التطورية

فلماذا تكون انت من هذه النسبة، دعها لمن ليس أمامهم فرصتك

***   ***   ***  
يحيىالرخاوي - "االنسانوالتطور" سلسة االصدارات  المكتبية 

  

  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
Inssan-Wa-Attatawer-Arabpsyfound-Publications--1779362208960201/?ref=bookmarks

 

  ***   ***  ***  

 شبكة العلوم النفسية العربية
 الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 جر االلكترونيتالم
http://www.arabpsyfound.com 

في اصدارات الشبكة الدعـــــم اشتراكـــــــات
ttp://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

 

  

لجنون هو الثمن الذى تدفعه 
نسبة معينة من البشر ليواصل 
الجنس البشرى مسيرته 
 .التطورية

فلماذا تكون انت من هذه 
ليس أمامهم النسبة، دعها لمن 

  فرصتك
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