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  ماذا   يدركوا   لم   ولو حتى 

يجرى إذا    فدعه ، …يجرى 

كانت المشاركة نشطة، 

 ومؤشرات االنحراف حساسة،

وركّز على التأكد من سهم 

االتجاه أكثر من استعجال 

 حسابات النتائج

 

 
 

  االحتياج   عن   استغنيت   إذا

  الناس   حاجة   فالتنس للناس،  

 ، إليك 

وسوف تعرف من خالل ذلك 

 .أنك تحتاجهم أكثر وأطيب 

 

 

 
 

،  واحدة   الحقيقة   أن   رغم

و  أ - إليها   للوصول   فاآلراء 

بآالف    تعد ، -  ذلك   ادعاء

 اآلالف

 

 

 

  مرة   كل  فى   اختيارك   راجع

والناس، والعمل    العمل   بمقياس 

 

 مقدمة
 :اليوم بنا تدخل حكمتهم

 رحابه فى الناس ساحة إلى
 
 

(211) 

 للناس،   نفعك  بمدى   بينهم   فميز  والنبوة،   والجنون   الموت   بين   الخلط   يخدعك   أن   خفت   إذا

 المابعد، إلى :وباستمرار ،“حاال“   منهم   وقربك  ،“اآلن “

(212) 

 االنحراف ومؤشرات نشطة، المشاركة كانت إذا يجرى   فدعه  ،…يجرى   ماذا   يدركوا   لم   ولو  حتى
 حساسة،

 .النتائج حسابات استعجال من أكثر االتجاه سهم من التأكد على وركّز

(213) 

  :الجماعة   من    تنبع كانت إذا لكن غريبا، جسما تظل وقد مزعجة، رائعة   المفردة   التجربة

 .مزعجة بدت مهما مفردة ليست فهى تدرى، أن دون حتى الجموع،  فى   لتصب 

(214) 

 ، إليك   الناس   حاجة   فالتنس  للناس،   االحتياج   عن   استغنيتَ   إذا

  . وأطيب أكثر تحتاجهم أنك ذلك خالل من تعرف وسوف

(215) 

 اآلالف، بآالف   تعد  ،-   ذلك   ادعاء و أ - إليها   للوصول   فاآلراء  ، واحدة   الحقيقة   أن   رغم

 للناس، والعمل والناس،   العمل   بمقياس   مرة   كل  فى   اختيارك   راجع

 الناس، هؤالء من منهم، واحد وأنت..…الناس، مع والعمل

 …:تحذر أن وعليك 

 ، السراب  لمعة• 

 السحاب، وهالمية• 

 :تحذر ما بقدر
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 للناس،

وأنت ..…والعمل مع الناس،

 واحد منهم، من هؤالء الناس

 

 

 
 

  مثل   لحظاتك   أصبحت   إذا

  الزمن   توقف   فقد ،   بعضها 

 ، لديك 

من يمأل    حياة فى    والبقية 

بعدك ما كان ينبغى أن تملؤ 

 به أنت هذه اللحظات،

لى بها إذا نجح أن فهو أو

يملؤها بما هو مختلف، له، لكم، 

 .لنا

  

oعالخواء، رج…. 

oىالهواء وصد. 

(216) 

 صوابا،   أقل   كان   ولو  حتى  الفرد،  رأى   من   أمنا   أكثر   المجموع  رأى  - يزال   ولن  –  مازال

 .الجماعى الوعى بفاعلية بل األصوات بعدد دائما ليس المجموع رأى لكن

 : ولكن مانع، ال الوقت،   بعض   المجموع   روح   الفرد   يتقمص   قد   العظيمة   التحول   لحظات  فى  

 غاندى وبين مانديال، ونلسون  تونج  وتسى  ما وبين  وجيفارا، هتلر  ، بين   نفرق كيف نعرف أن علينا 
 .وستالين

(217) 

 عمالهم،أ فى خيرك آثار تراكمت فإن الزمن، عبر فيهم نفسك اقرأ

 النيابية، المجالس قاعات من كثير من أصدق الجمعى فالوعى

 . الجبناء أو المنظِّرين خيال إال تحوى ال قد التى التاريخ سجالت بعض ومن بل

(218) 

 ، لديك   الزمن   توقف   فقد  ،  بعضها   مثل   لحظاتك   أصبحت   إذا

 اللحظات، هذه أنت به تملؤ أن ينبغى كان ما بعدك يمأل من   حياة  فى   والبقية 

 .لنا لكم، له، مختلف، هو بما يملؤها أن نجح إذا بها أولى فهو

  

 
***   ***   *** 

 فــي العلـــوم والطـــب" النفسانـــــي " المعجـــم 
 معجــم المصطلحــات ا االساسيـــة فــي علـــوم وطــب النفــس  

  أبـــرز االطبـــاء و علمـــاء النفـــس العـــرباعـــداد نخبـــة مـــن 
  المتجر االلكترونيعلى " النفسانـــــي " المعجــم 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=46&controller=category&id_lang=3 

 

 ) تحميل حر ( " النفسانـــــي " المعجــم دليل 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=252&controller=product&id_lang=3 

  شبكة علوم النفس العربيةعلى " النفسانـــــي " المعجــم 
  ) تحميل  حر (العربي  "الموســـع" مصطلحات الحرف االول من  

http://www.arabpsynet.com/Annafssany/AnnafssanyDictElectFree.Ar.pdf 

 

  ) تحميل  حر (االنكليزي  "الموســـع" مصطلحات الحرف االول من  
http://www.arabpsynet.com/Annafssany/AnnafssanyDictElectFree.Eng.pdf 

 

  ) تحميل  حر (الفرنسي  "الموســـع" مصطلحات الحرف االول من  
http://www.arabpsynet.com/Annafssany/AnnafssanyDictElectFree.Fr.pdf 

 

  على الفايس بوك" النفسانـــــي " المعجــم 
204277553287741/-Encyclopedias-https://www.facebook.com/Dictionaries 
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