
  " ور ــــــــان و التطـــــــــاالنس"  نشـــــــرة 

 

 )106(جذور وأصول الفكر اإليقاعحيوى 

  )1( حكمة المجانين: سابقا )93(فتح أقفال القلوب غالف الكتاب الثانى: من كتاب مقتطفات
  29/01/2018اإلنسان والتطور"نشرة 
 3803: العدد - الحادية عشرة السنة

 

  الطب النفسي، مصر – الرخـــاوي ور يحيـــىبروفيس
        yehiatrakhawy@hotmail.com 

     

 

 :مقدمة
 تقاسيم عن إعادة الوالدة واإلشراف والخداع والعقل واألمانة

 
 
 

)800( 
 :المناسبات فهى   أسخف   من   الميالد   أعياد
 فيه،   فضل   لك   ليس   بعمل   تحتفل • 

ـّـرك •    ـُذك  اختيارك،   من   ليس   بحدث   وت
 منك،   إسهـام   دون   ذاتيتك   وتؤكد• 

  الكاذبة،   المناسبة   هذه   التى تغمر   المشاعر   أصدق   من   هو   وحولها   فيها   الشائع   الحزن   فإن   ولذلك
 :ألهل واألصدقاء أنهمفهى قد تحمل إعالنا من ا: لكن عندك

o ،ـَك  يذكرون
o ـَك ـّلون  ، أو ما زالوا يتحم

o ،أو يعتمدون عليك 
o ،أو يأملون فيك، أو كل ذلك 

 !!!فهى تستأهل: إذن
 ما رأيك؟

)801( 
ـَت التى    باألمانة   تذكرة   ، الميالد   ألعياد   المصاحب   الحزن   يكون   قد ـِي ـْق   إذن   دون   بوالدتك   عليك   أل

 ، منك   مسبق 
 واصل حملها بحقها فال تكون ظلوما جهوال

)802( 
، فى هذا  اآلن   تبدأ   أن   شرط على  ،  والقرون   باألجيال   ولكن ،  السنين   أو ،  الشهور   أو ،  باأليام   تحسبها   ال

 .الجزء من الثانية
)803( 

 ، تتوقف   ال   شىء   كل   تعرف   أن إلى 
 :شىء   كل ما تحسبه   تعرف   أن   وبعد 

  . تراجع بال   أكمل 

  
 
 
 
 

،  الشهور   أو ،  باأليام   تحسبها   ال
  باألجيال   ولكن ،  السنين   أو 

  تبدأ   أن   شرط على  ،  والقرون 
، فى هذا الجزء من  اآلن 

 الثانية
 
 
 
 
 
 

  ال   شىء   كل   تعرف   أن إلى 
 ، تتوقف 

  كل ما تحسبه   تعرف   أن   وبعد 
 :شىء 

 تراجع بال   أكمل 
 
 
 
 
 
 

بال فعل   الساكنة   المعرفة   نور
  ،  العيد   ألفراح   زينة   يصلح قد 

  لتحرير   نارا   ليس   ولكنه
 العبيد 

 
 
 



)804( 
ـِْل   وال ،  المهزوزة   المحاولة   من   تكثر   ال  ، الشعور   تعميق   مجرد   يستدرجك   ، وال المتردد   النظر   تط

 .وحده   النور   بركان   يثور   فسوف   حاسما   الظالم   رفض   كان   إذا
)805( 

ما    ، ولكن..والمعارف   العلوم   كل   فتتصور أنك عرفتَ   وعقلك   قلبك   الحقيقة   تمأل   اإلشراق   حظةل فى 
 :يتشكل فى   ولم   فائدة كل ذلك، أو بعض ذلك، إن صح أى منه

o  واالستمرار،   لالنتشار   قابلة   رموز 
o   أو فعل قابل للمراجعة واالختبار 

 ليصل إلى أصحابه
)806( 

  ،  العيد   ألفراح   زينة   يصلح بال فعل قد   الساكنة   المعرفة   نور
  .العبيد   لتحرير   نارا   ليس   ولكنه

)807( 
ـُواصل مسيرتك، وتستمر المعرفة   ببرق   اإلشراق   لحظة   بعد   بمسئوليتك   تقم   لم   إذا  ، يوميا   فعال   فيها   ، فت

 : الموت   فاحذر 
 األمانى،  أحالم   بمخدرات 
  ،دكرات أوهام التفـرسأو م 

   ر أنوار المعلومات األلعاب الناريةـِّـنات به   .أو مسك
 أو تعهدات حسن النية والوعود.  

 
 
 
 
 
 

  بعد   بمسئوليتك   تقم   لم   إذا
،  المعرفة   ببرق   اإلشراق   لحظة 

ـُواصل مسيرتك، وتستمر   فت
 ، يوميا   فعال   فيها 
 : الموت   فاحذر 

 األمانى،  أحالم   بمخدرات 
   كرات أوهامسأو م

 التفـرد،
    ر أنوارـِّـنات به أو مسك

  .المعلومات األلعاب النارية
 تعهدات حسن النية  أو

 والوعود
  

: إرتباط كامل النص  
www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD290118.pdf  

 ***  ***  ***  

  ةـــــــــس العربيـــــــوم النفــــــــعل مؤسســـــــة

 ـدارات معجميـــــةاصــــــــ
ـّالم"المعجـــم    النفسوطب علـــوم في  "ــعوس

  ا	�ار ا�����ي -ا	�ار ����  -ا	�ار ���� 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=28&controller=category&id_lang=3  
***    ***  

  و الطبعلـــوم في ال "نفسانيال"المعجـــم 
  ا	�ار ا�����ي -ا	�ار ����  -ا	�ار ���� 

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

  لنفسوطب اعلـــوم في  "الوجيـــز"المعجـــم 
 ا	�ار ا�����ي -ا	�ار ����  -ا	�ار ���� 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=31&controller=category&id_lang=3  
***    ***  

  الجنسـي النفـس علـمفي  "المختص"المعجـــم 

  ا	�ار ا�����ي -ا	�ار ����  -ا	�ار ���� 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=30&controller=category&id_lang=3  
***    ***  

  في االضطرابات الوجدانية "المختص"المعجـــم 

  ا	�ار ا�����ي

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=237&controller=product&id_lang=3  
***    ***  

  ) 1 الجزء( األلف  حرف - النفسية العلوم في"االعـــالم "  موسوعة
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=35&controller=category&id_lang=3  
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