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 :مقدمة
 عن السعى ، والمعاودة، والوقت

 .واإلصرار، والثقة، وغير ذلك
 

)768( 
على  حى  الحياة،  على  حى   : األذان   عن   تكف   ال   ولكن يخشَى،    وهو يسعى    جاءك   من   مع   إال   تحاول   ال

 : الصالة 
 يسعى،   يأتيك   من   عدد   يزداد

  .يخشى   وهو
)769( 

 : االستمرار على    مصرا     كنت   إذا
  الفعل،    بالقرار   فأسرع       
ـُّم،   النمو فى    تتسرع   ال   ولكن  التعـلـ

 النضج،   بآالم  تستهن   وال                       
  .الحرية   وثمن   الفرحة   وقود فهى                        

)770( 
ـْغ   ال ـُلـ ـَك،    تـ ـَك،  احتياجـ  قذر،   الماء   ألن   عطشك   فتنكر وضعفـ

 منه، ترتوى    نظيف   مصدر   عن   احترم عطشك وواصل البحث 
 داخلك،   من   يتفجر   ينبوعاً سوف   أن   تجد، فتيقن   لم   ثم   البحث فى    صدقتَ   فإن 

 معك،  ينابيعهم   تتفجر حتى  العطاشى    بقية على    ويفيض
  .وهكذا

)771( 
 تموت،   أن   الشجاعة   واتتك   إذا

 جديد،   من   لتولد   أشجع   تكون   أن   فحاول 
 . !الستمرارك معنا، لك، لنا   الضامن “  التجدد   االنتحار ”  من   النوع   هذا   أروع   وما 

)772( 
 ، المساعدة   يطلب   من   بعض   تساعد   أال :  الشجاعة   مواقف ) وأصعب(  أروع   من

 .وتمد يدك لكل من يطلب العون دون حساب صالحه حتى ال تشل خطاه برغم حسن النية   أنانيا   فال تكن 
)773( 

  
  
  
  
  
 

  جاَءك   من   مع   إال   تحاول   ال
  ال   ولكن يخشى،    وهو يسعى  
على  حى   : األذان   عن   تكف 

 : الصالة على  حى  الحياة،  
  يأتيك   من   عدد   يزداد

 يسعى، 
 يخشى   وهو

 
  
  
  
  
 
 

  أن   الشجاعة   واتتك   إذا
 تموت، 

  لتولد   أشجع   تكون   أن   فحاول 
 جديد،   من 

  من   النوع   هذا   أروع   وما 
  الضامن “  التجدد   االنتحار ”
 . !الستمرارك معنا، لك، لنا 

 
 
  
  
  
  
  



 نفسه باالعتمادية الرضيعية،   ظلم   من   لمزيد   يستعملك   أن   يريد   اعد إنساناأن تس    رفضت   إذا
ـَه   فقد  ،…حساباته   لمراجعة   الفرصة   منحت

  .ولك… ،…له  أفضل   سبيال   وجد   ولربما
)774( 

 لقدرته،   اطمأننت   إذا   إال   أحد   عن   تتخل   ال
 اآلخرين،   قدرات  فى   الشك فى  ال تتماد    ولكن

 .فهى عادة أكبر كثيرا من أحكامك،  ومن حساباتهم
)775( 

 العجز،   لتبرير   محاولة   التشاؤم   يكون   قد
 االستسهال،   من   نوعا   التفاؤل   يكون   وقد 

 الشر، لتحدى    حافزا   التشاؤم   فليكن 
  .الخير   بتحقيق   إلزاما   وليكن التفاؤل 

)776( 
 إذا سبق أحد الشريكين نمو اآلخر، فليحفز المتقدم المتلكِّىء ليلحقه بكل الحب واأللم،

 حتى ال تزيد المسافة بمرور األيام
 لتنتهى بالعجز أو الكذب أو الفراق،

 وإال فسوف تبدأ المشوار من جديد باستمرار،
 وتصل إلى نفس النهاية باستمرار

)777( 
 لحظة،   ولو   آخرٍ رفيق مواكب صادق، وصلتك ريح المعيـة من   إذا

 ،  معتمدا   ال ،  مؤتنسا   وحدك   تكمل   أن   تستطيع   فأنت 
 وقلوبهم، كلٌّ فى سبيله،  قلبك فى    النور   منابع   من   النهر   يتفجر   ثم

 .لنلتقى فى يقين الغيب، حتى دون أن نقصد
)778( 

 كل ما يظهر على السطح،   دقال تص :  التطور   مسيرة أثناء مواصلة 
 واحرص على قراءة النتائج أوال بأول لك، ولكل الناس، دون إعاقة

 وتذكر أن من حقك التوقف، والتراجع المؤقت والتعديل ،
 برامج التطور بال حصر، وهى بالغة المرونة، قابلة لإلبداع والتوليد

)779( 
 :هر االختبارال تكتف بحسن النية، وال تتنازل عنها، ضعها فى مص

ـِزك، أو تكشفك،  تحف
  .، وهكذا.……أكثر واقعية، وأعلى مرتبة،   –غالبا  –فَتُعاود الفعل بحسن نية أخرى، هى 

  
  
  
 
 

  إنساناأن تساعد     رفضت   إذا
  من   لمزيد   يستعملك   أن   يريد 

نفسه باالعتمادية    ظلم 
 الرضيعية،

ـَه   فقد   لمراجعة   الفرصة   منحت
 ،…حساباته 

  أفضل   سبيال   وجد   ولربما
 ولك… ،…له

 
 
 
 

  محاولة   التشاؤم   يكون   قد
 العجز،   لتبرير 

  من   نوعا   التفاؤل   يكون   وقد 
 ل،االستسها 

لتحدى    حافزا   التشاؤم   فليكن 
 الشر، 

  بتحقيق   إلزاما   وليكن التفاؤل 
 الخير 

 
 
 
 
ال تكتف بحسن النية، وال 
تتنازل عنها، ضعها فى مصهر 
 :االختبار
ـِزك، أو تكشفك،  تحف
فَتعاود الفعل بحسن نية 

أكثر   –غالبا  –أخرى، هى 
واقعية، وأعلى مرتبة، 

 ، وهكذا.……
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