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ألنك    بالحرية   تطالب   أنت: ربما

ال تعرفها، فهى أعمق وأنبل 

إذا “ المطالبة”وأكرم من 

 .“الممارسة”صدقت 

 

 

 

 

 

  اخترت   وكأنك   ال تعيش   لماذا

 ؟؟  تعيش   أن 

بداية رائعة لممارسة هذه 

 الحرية

 !لعلك تنجح

 

 

 

 

إن األنانية المتبادله المعلنة 

لهم أقرب إلى الواقع، وأقدر 

على فتح أبواب احتمال اللقاء 

ثم معا معا، إليهم، : المتكافئ

 .إليه،

 

 

 مقدمة   
 طيب

  أعاننا اهللا أن نواصل معاً

  

 

)445( 
إذا صدقت “ المطالبة”ألنك ال تعرفها، فهى أعمق وأنبل وأكرم من    بالحرية   تطالب   أنت: ربما

 .“الممارسة”
)446( 

 حريتى، ستعطينى    أنك   أعلنت   من   يا..! يا غبى
 :“ الكاملة   الحزمة”  صفقة   إال   أقبلها   ال   أنا 

  . معا   وحريتك حريتى  على  أستولى    أن   البد
)447( 

 ؟؟  تعيش   أن   اخترت   وكأنك   ال تعيش   لماذا 
 هذه بداية رائعة لممارسة الحرية

 !لعلك تنجح
)448( 

فجرب أن تطلق لحركية فكرك العنان وأنت فى عمق   الحرية   إذا شككت أنك أعجز من حمل مسئولية
 سجنك،

 .تكتشف أنك حر رغم أنفك   وقد
)449( 

ثم معا : ه المعلنة لهم أقرب إلى الواقع، وأقدر على فتح أبواب احتمال اللقاء المتكافئإن األنانية المتبادل
 .معا، إليهم، إليه،

)450( 
 ، حرية أعمق   أبواب على    فأنت . ولم يبق إال إعالن ذلك  ميت   أنك   يقين   عشت   إذا
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  عن   تتكلم   نفسك   ضبطت   إذا

  البال   رائق   وأنت   الحرية 

،  تكينامس   ساكنا   الداخل   هادئ 

  : جدا

 كثيرا،   نفسك   فراجع

  .لو سمحت

 

 

 

 

تأتينى    التيأية حرية هذه 

أن أكون حرا،   أوامرك   من 

من نصائحك أال أتبع غيرى   أو

وأنت على عجلة القيادة طول 

 !!!الوقت

 

  

 .أو منها   منك   تنال   أن   تستطيع   قوة   توجد   ولن 
)451( 

  : ، جدا مستكينا   ساكنا   الداخل   هادئ   البال   رائق   وأنت   الحرية   عن   تتكلم   نفسك   ضبطت   ذاإ
 كثيرا،   نفسك   فراجع

  .لو سمحت
)452( 

ـَّل   ويعجز االختيار،   اإلرادة،   إنما تُش
 بالخوف،

 و أ  
 ، بالطمع

 أو بكليهما،
 ).واحد من عمق معين، ألم تالحظ؟ وهما(

)453( 
 : إال   الواقع إلى معايشة    سبيل   ال

 ءأمعائه   تالفيف   بين   والسير ،  مرارته   مركز   من   بالبد : 
ـِّز  المرحلى   القبول قادرة على    ، وحرية متجددة   بإرادة الختبارها باستمرار بنفس المقياس   اليقظ   المتحف

 .للجميع
)454( 

من نصائحك أال أتبع غيرى وأنت على عجلة   أن أكون حرا، أو  أوامرك   من تأتينى    أية حرية هذه التى
  !!!!!القيادة طول الوقت

 

***   ***   ***  

  ةـــــــــس العربيـــــــوم النفــــــــعل مؤسســـــــة
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  اصـــــــــدارات مكتبيــــــــة
   

  "نفسانــــــــي "  المكتبية  سلسلـــةال

    " الكتـــاب العربـــي لعلوم وطب النفس" 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBooks.htm 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=16&controller=category&id_lang=3  
***    ***  

  "وفي انفسكـــــم "    المكتبية  سلسلـــةال
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBFiAnfosikom.htm 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=17&controller=category&id_lang=3  

 "الراسخـــــــون "  المكتبية  سلسلـــةال
  النفســـي العرباسالمـــياصدار لجنة التـــراث 

http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/index.TourathPsy.htm 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=18&controller=category&id_lang=3  

  "اإلنســـان والتطـــور" المكتبية  سلسلـــةال
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/IndexRakAr.htm 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=20&controller=category&id_lang=3  
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