
فس يةل

الشاذيلأمحد
ُكتيّب اإلشارات



.ال حيتاج املس تعّد أكرث من إشارة

.وال ينفع غري املس تعّد كتاب



.يف لّك يوم أكتب، أشعر أنيّن أكتب أش ياء بدهييّة، ومكّررة

ت، ويف لّك يوم أكتب، أتعّجب كيف ال ننتبه إىل هذه األش ياء معظم الوق

معل؟ولو انتهبنا إلهيا عىل مس توى التفكري، كيف ال يرتمج هذا الفكر إىل

.وأان أّول امللومني



 فلتلفني  وقد خلقنا للاُ . إّن احلقائق يف هذا العامل أكرث من أن حُيصهيا إنسان واحد

.يفهم لُكّ منّا بعض هذه احلقائق عىل طريقته

. ويعين ذكل أّن احلقائق اليت تنظر إلهيا غري اليت أنظر إلهيا

.  ومن العبث أن حتامكين عىل ما تفهم أنت ال ما أفهم أان

.ومن السذاجة أن حتسب النّاس لكّها تفهم ما تفهمه أنت



. منيل لرتك األمر لو مل نظّن يف أنفس نا الوفاء به اكمًل 

.وننىس أنَّ ما ال يُدرك لكّه ال يرتك لكّه

.  يف حتقيق بعِضهيف كثري من األحيان، لّك ما حنتاجه لندرك األمَر لكَّه هو أن نس مترّ 

.وجيلُب بعُضه بعًضا بعد ذكل



.لُكُّ فكرة ُأمهلَت حلظة ميلدها ُحمك علهيا ابملوت

.رباّم غرّيَْت هذه الفكرُة العالََم لو اعتىن هبا أحُدمه

.ُممكنة—مع الّصرب—لُكُّ فكرٍة 



.يف يومكإذا مل تلزتم ابلعادة اليت عزمت عىل إلزام نفسك هبا، فانظر يف ماكهنا

.  أغلب الوقت، يكون املاكن اذلي اخرتانه غري ملمئ

.ولّك ما علينا فعهل لنلزتم هو أن نعيد الرتتيب



.لو انتظران أن يهتيّأ مزاُجنا ما فعلنا شيئًا أبًدا

.األفعال تصنُع املزاج، وليس العكس



.فتّش يف بواعث أفعاكل تعرف َمن أنت



.َمن حبث عن الّراحة، لَم يربح



. تقدمُيك اخلري وأنت اكره ال يُنقُص منك شيئًا

.بل رباّم زاد مّعن يقّدمه وهو هل ُمحّب  ألنّك قاومَت رغبتك



.وليس العكس. نَظرُة العالَم إليك تعكس نظرتك لنفسك



.سب العواقبإّن العقاَب يف كثري من األحيان يكون حسب العواقب احملمتةل، وليس ح 

.ويف ذكل َدرء للمفاسد، وَسّد لذلرائع



.طريُق الّسعادة هو اس تخلص املعىَن من املُعاانة



.لُكّ شعور جديد تشعر به، فرصة لتعرف املزيد عن نفسك

.وأقبل علهيا بعقل متفتّح، وقلٍب لنّي . رّحب ابلتجارب اجلديدة



هناك فرق بني من يتخيّل مّث ينظر إىل الواقع وحياول تطويعه، 

.ومن ينظر إىل الواقع وحيّدد خياهَل فامي رآه



.لكُّ ما يرتامك يكرب أثره همام اكن اتفهًا



.انل همام طال الطريق( ومَعِلَ )َمن صرَب 

.َمن َمّل، َمال وما وصل



َمن ال حياول، أّّن هل أن يصل؟

.ى اخلطوة التاليةلّك ما عليك أن تر . ليس عليك أن تعرف هناية الّطريق حّّت تسلكه

.من هناك، سرتى ما ال تراه من ماكنك



ه متاكسًل  . َمن تقترص غايُته من معهِل عىل كسب العيش يؤدِّ

ى به وجه للا، أّما َمن حبث يف قمية هذا العمل، ونظَر وراء الَكسب املاّدّي، وابتغ

.قام به عىل أمكل وجه، وباكمل الّرضا



.أخِلص تَنجُ 



نىس ماذا س نفعل بعد أن يشغلنا أحيااًن التفكري يف الطريق، ويف حمّطة الوصول، حّت أننا ن 

ما يه اخلطوة التالية؟ ملاذا نريد اذلهاب إىل هناك من األساس؟. نصل

.هذا التعلُّق ابحملّطة يُفقدان متعة الرحةل



.ال تس هِتن ابللحظات، وصغائر القرارات

.إناّم حياتُنا حلظة ِتلو أخرى

يف هذه اللحظة ابذّلات، 

كيف ستبدأ ما س َييل من حياتك؟



.لَن تيأَس والكرمي معك

.لن خيذَل للا من يتولّكُ عليه

.لن يتخلَّ عنَك َمن خلقك وأحبّك

.ال نُدرة مع الغينّ 

.ال ُُشّ مع املُجيب



.يبدو لنا احلارض كأنه لن ينهتي 

.أكرث من اللزم. ننغمس متاًما

..لّك هذا س ميرّ 



.  احلّد األدّن جيوز الزايدة عليه، ورباّم يُس تحبّ 

.ال ينبغ  الاكتفاء ابحلّد األدّن



.هيرب منه أكرُث النّاس. فَهُم النفِس معٌل شاّق 

.األسهل أن نّدع  وال جنّرب. األسهُل أاّل نفهم

.األسهُل أن جنهل، أو نعيش يف ومه ال نعرف حقيقته



.ال يبقى فراغٌ فراغًا. لُكُّ فراغٍ يسعى لميتلئ

.فإّما أن ختتار ما متلؤه به، أو مأَل نفَسه مبا ال يُفيد



.  أكرُث النّاِس حيبّون أن يُنسب الفضل إلهيم ولو مل يس تحقّوه

.وهيربون من العتاب حني تقتيض مسؤوليهتم ذكل، ولو اكنوا فلطئني

.النّاُس للعمِل معهَمن ينسَب الفضَل للنّاس ويتحَمل عهنم املسؤوليّة، يصطفُّ 



.جشرًة تُطِعُم أو تِظلُّ مّث تصبح. البذرُة تمنو يف جوف األرِض ما عهدهتا ابلسقاء والعناية

يدة، وإن أردَت إحياءها فعليك زراعة بذرة جد. فإذا توقّفَت عن سقهيا ماتت

.مث تعيد لّك ما بدأت

.إن أردَت احلفاظ علهيا، فل تتوقّف عن سقهيا



.راقب دقائق األمور. دقّق يف التفاصيل. اقرتب

.انظر من بعيد. حّدد اإلطار. ابتعد

.ترى ما مل تكن تراه. ابدل بني النظرتني



المئ؟-مثهل-اي َمن تلوم العاذل يف لَومه أمفا رأيَت أنّك 

!مك رمينا الناس بهتمٍة فينا



.َمن ذكَر صفحًة طواها مفا طواها

.مفا أنَعمَمنّ َمن 

.َمن أرصَّ مفا نِدم



.ال يأىس َمن أنصَت لروحه

.ال حُيبطُ من آمَن بقدرِة للِا اليت أودعها فيه

.ال ييأس َمن عاش تلميًذا

.ال يقنَُع َمن َطلََب املَجد

.ال هيدأ َمن اختار هدفًا



.هامأحيااًن نفهم األمر ابملقلوب  ننتظر شعوران ابحليويّة حّت ننجز امل 

.إجناز املهام يوّّل شعوًرا ابحليويّة، وليس العكس

.فإذا أردَت مزيًدا من احليويّة، أنِه مزيًدا من املهام



.َمن وجَد هدفًا يسعى إليه وجَد طاقًة يسعى هبا

.مصدُر كَسل اجلسد كسُل الفكر



.ال ميكنك أن تسمع وأنت تتلكّم

.ال ميكنك أن تفهم وأنت ال تسمع

.ال ميكنك أن تتقّمص مشاعر َمن حياورك وأنت ال تفهم

.هتمال ميكنك أن تتواصل حقًّا مع النّاس وأنت ال تتقّمص مشاعرمه وتنظر بعدسا

. حقيقيًّاال ميكنك التأثري يف النّاس واكتساب األصدقاء وأنت ال تتواصل معهم تواصًل 

.كام ترى، اخلطوة األوىل للتواصل احلقيقّ  يه أن تصمت



.هيرُب النّاس من حتّمل املسؤولية

.هيرع الناس لتلقّ  الثناء

.َمن حيمل املسؤوليّة، وال يعبأ ابلثّناء، يتسابق الناُس للعمل معه



. ومال ميكننا إيقاف املُدخلت املتنّوعة اليت تترّسب إىل عقولنا لك ي

.اما ميكننا فعهل هو اختيار ُمدخلت بديةل تُزامح هذه اليت ال نرغب فهي



.تقمُُّص خشصيّة احلكمي فعل حكمي

.الاكتب يتقّمص خشصيّة احلكمي لكاّم كتب

.أحد خصائص الكتابة أهّنا مترين للعقل عىل احلمكة



.  ابألمس-لكّها–نس تطيع تذكّر عرش س نوات مضت كأهّنا مضت 

.ويصعُب علينا ختيّل عرش س نوات قادمة، نشعر أهّنا لن متيض أبًدا

.دهإّن اإلحساس ابلّزمن َومه يف عقولنا، يطول ويقرص بل ضابط حيدّ 



.نضيّع أعامَران منتظرين الفرصة اليت تسمح لنا بتغيري لّك يشء

.احبث عن الفرصة فامي بني يديك اآلن

. اتّسعْت َمن مل يبدأ يف التغيري يف دائرته الضيّقة، لن يغرّي شيئًا همام



. تكوين العادة أمّه من جودة أداهئا 

.العادات يه الطريق السهل لتغيري دامئ



.اخلوُف َوحٌش حيُرُس الكزن

.غرَي أنّه ليس وحًشا فليفًا، بل فاتنًا

.يشغكل بفتنته عن الكزن



ربطُ اليشء بسبب بس يط غري السبب احلقيق  املركّب قد يوّّل 

.تفاؤاًل ساذًجا بسهوةل حتقيق التغيري املطلوب



.  عند الصدمة، ختتلف ردود أفعال الناس ابختلف طبائعهم

.وتظهر حقيقة فلتبئة ال تظهر يف األوقات العاديّة

.الصدمات تكشف الغطاء عن الناس

.تعّرهيم حّّت أمام أنفسهم



. س تظّل تدور يف نفس اّلائرة اّّلّوارة، حّّت تقّرر اخلروج

.وقهتا فقط، سيتغرّي لك يشء



لطريق مّث تزيد يه مكوج البحر، متهّد لنفسها ا. السعادة شعور مؤقّت، يس تحيل دواهما

.برسعة شديدة، مّث هتوي مّرًة واحدة وختتف ، إىل حني

.  الامتنان شعور معيق، ال يعمتد عىل ظروفك اخلارجية

.ولّك ما هو داخيّل ميكنك التحمّك به



؟  هل تشهُد لنا ترّصفاتنا ابحلبِّ

أم تيش ابألاننية؟



.ال ميكننا حتقيق الّصعب وحنن نُقرّصُ يف الّسهل

.فوز املعارك الصغرية هو املقّدمة الوحيدة إلماكن الفوز ابملعارك الكبرية

:  الفشل يف املعارك الصغرية مقّدمة ليشء واحد فقط

.مزيد من الفشل إذا قّررَت خوض معركة كربى



.من اكنت سعادته وحزنه بيد غريه، اضطرب، وفسدت حياتُه

. أنت ال تس تطيع التحمّك يف ترّصفات اآلخرين

. ال ترتك مفاتيح نفسك ألحد

.متكّل أنت زمام نفسك



فمَي تتلكّم؟. راقب حديثَك

.إن اكن أكرث الكمك يف أمور خارج نطاق تأثريك، فأنت الهٍ 

.وال خُتض مع اخلائضني. ال تلغ. اجعل أكرث اهامتمك داخل دائرة تأثريك



ال أحد يعرفُك  

.فل تفرح بلكامت اإلطراء واملدحي



ال أحد يعرفُك  

.فل تبتئس من لكامت اإلحباط والهجاء



.ولكُّ جمهول َمُخوف. لكُّ جديٍد جمهول

.وبقتل اخلوف، نمنو. ابلِعمل، ميوت اخلوف

.الباحُث وراء اخلوف هو الباحُث عن النّمو اذلي ال ينقطع



ا أن تصّدق .أنت خاضٌع للقانون عىل أيّة حال. ليس هممًّ

.  ون اجلاذبيّةإنّه قان. إذا مََش طفٌل بريٌء من فوق حافّة عالية، س هيوي إىل األرض ال حماةل

. ال هيّم إن اكن طفًل أو كهًل، يؤمن بوجود قانون اجلاذبيّة أو ال يؤمن به

.س هيوي، عىل أيّة حال

نَن همّم  . للَكون ُسنن فَهُم هذه السُّ

.ألّن بدونه س تعيش اتّفاقًا، ال تعرف السبب من النتيجة



.من ظنَّ أنّه كام يظّن، فقد ضلّ 

.ومن ظّن أّن النّاس كام يظّن، فقد اغرتّ 

.ومن مسع الكَمه وصّدقَه، فقد زاَغ برُصه عن احلقيقة

.لكن يغيُب عهنا اذّلهنُ احلقيقُة أخلٌق، وأفاكٌر ابطنيّة، تدور طوال الوقت يف اخللفيّة، و 



.طريقة تعامُل النّاس معك تدلُّ علهيم، ال عليك

.وتعامكُل مع النّاس يدلُّ عليك، ال علهيم

.فانظر ماذا تريد أن يُفيَش به تعامكُل 



َمن اكن يس متّد قّوته من غريه، فقّوته زائفة  

.ألهّنا مرشوطة برشط خارج عن إرادته، تغيب بغيابه

فنفُسك خاضعٌة كل أبًدا، . هالقّوة احلقّة تنبُع من اّّلاخل، من اتّصال اإلنسان بروِحه، وخبالقِ 

. ال يضُعفأو أنت خاضٌع لها ابختيارك، ال رمًغا عنك، وخالُقك موجود ال يغيب، قويّ 

.فانتبه. هكذا تكون قد امتلكت زمام قّوتك، وِملك أمرك



.قده حقًافإن كنَت ال تترّصف حسب الكمك، فأنت ال تعت. علمُة الرأي الفعل

.ر به عىل السطحالالكم يعكس فقط ما تفكّ . الفعل يعكُس ما تشعر به يف أعامق وجدانك

.كلاحلكمي من ال ينخدع مبا يراه فوق السطح، وبنظره الثاقب، يرى ما دون ذ



. تبدو املس تحيلت أبعد ممّا يه عليه يف الواقع

. لكنّك لن تعرف أين أنت مهنا إاّل حني متّد يدك لمتسك هبا

. حيهنا فقط س تعرف طول ذراعك وموقعها منك

.ويف أغلب األوقات، س تجد أّن ذراعك أطول ممّا تظنّ 



.أن تقّرر أاّل ختتار هو اختيار أيًضا

.إذا اخرتَت أن ترتَك القرار يف يد غريك، فل تنتقد النتيجة بعد ذكل



، نواهجهالنّاس بيشء يف أنفس نا ال حنّب أن يواهجناأحيااًن 

!فنعاندمه ُمثبتني ما يقولون لنا



.الفس يفساءلكوحة. ال يمتُّ العمُل الكبري إاّل بعمل همام صغرية يرتامُك أثُرها

.  لكن كتابة سطر أمر يف غاية السهوةل. تأليف كتاب معٌل شاق

.وما الكتاب سوى سطور متتالية



.الّظّن أّن املظنّة حٌق أصُل لكِّ ضلل



.أنت تقرأ ما أنَت مس تعدٌّ لقراءِته. أنت ال تقرُأ ما أكُتبه



.  تذكّر أّن من خلَق فيك الّرغبة خلَق فيك القدرة

.ومن ظّن يف للا أن خيلق فيه الظمأ، وال خيلق هل املاء، فقد أساء الظنّ 



، وقد ال ولكننا ال نرى العدسات. حنن نرى العالَم من خلل عدسات خاّصة بنا وحدان

. اه هو احلقيقةحنن نظّن أّن ما نر . وهذا هو رّس متّسكنا الشديد بآرائنا. ندرك وجودها

!حنُن وامِهون. حنن نظّن أّن عدساِتنا شفّافة، ال لون لها



.ملّك معل تقوم به مع عدم ميكل إليه يقّوي من إرادتك ويكس هبا عادة العز 

.لولّك معل تعزم عليه، وال تقوم به، يضعف إرادتك، ويكس هبا عادة الكس

.وضعيف اإلرادة ال يس تطيع سوى أن يتقهقر



.ال ميكنك أن تفعل أفضل من ذكل. ، أو لن يتبعوكس يتبعوككن قدوة، إَما 

.من ذكلليس عليك أكرث. قّدم النّصح، واجعلهم يرون ذكل يف سلوكك، واتركهم



.مه يريدون ما يريدون. الناس ال يريدون ما تريد

.  يئًا آخرإذا أردت أن تؤثر فهيم، ال حتاول تغيري ما يريدون أو إقناعهم أن يريدوا ش 

.احبث عن طريقة جديدة ليحققوا ما يريدون



قف أعىل الصاري فعامُل السفينة اذلي ي. ليس ملدى الرؤية علقة خبصائص الشخصيّة

.وهذا عامل، وذاك قبطان. يرى أبعد من القبطان

. املال شّك أّن القبطان لو صعد الصاري لفهم ممّا يرى أكرث ممّا يفهم الع

.ولكنّه لن يرى أصًل ما دام ال خيرج من غرفة التحمكّ 

 ّ .ه القبطانوالغرور لّك الغرور، أن يظّن القبطان يف نفسه رؤية أبعد، فقط ألن



.نُثقُل عىل الناس يف النصيحة إذا اس تعجلنا تنفيذمه لها

وكذكل من نلكّمهم متحّمسون لرأهيم، . اللّك متحّمس لرأيه

.وّلهيم خطط مس تقّرة، قد يربكها ما نسأهلم تنفيذه

. ينبغ  لنا احرتام خطهتم، وأاّل ننىس أننا هلم انحصون، ال آمرون

.ومن ظّن أنّه آمٌر خشًصا راشًدا فقد غّرته نفسه



–مكناس بات الفرح واحلزن–يف األايم اليت يطول فهيا الزمن 

.  فرصة للنغامس ابلاكمل يف شعور معنّي 

.فرصة للتأمل، والتعملّ 

.ال تنس أن تزتود ابلوقود يف تكل احملطات



ر أحد ألهّنا منت يف فل تس هِتن مبشاع. الزمن ال يُقاس ابلوقت اذلي ميّر، بل ابملشاعر

.فف  حساب الزمن، هذا الوقت القصري دهور. وقت قصري

.وليس حسب زمننا حنن. لنَقُدر لّك موقف حسب زمن صاحبه



.  ليست مشلكة املسري بل هدف أنّك لن تصل أبًدا

.املشلكة يه أنّك لن تشعر أبًدا ابلتقّدم

.ومن يسري طويًل وال يشعر ابلتقّدم، يبدأ ابملوت تدرجيًيا



لّب أعواًما لتحقيقه؟مك عاًما مّر عىل احلمُل اذلي يراودان، واذلي ختلّينا عنه ألنّه سيتط

أمل ميّر الوقت عىل لّك حال؟

ولكن ميكننا اختيار البدء اآلن،. ال ميكننا أن نس تعيد األعوام اليت مضت

.أو اختيار إضافة عام جديد لرصيد األعوام املهدرة



.  بعض األمور أمجل من أن نتلكّم عهنا

.  وبعض األمور أقىس من أن نتلكّم عهنا

.ولّك ما نتلكّم فيه يقُع بني هاتني املزنلتني



: سل نفسك. جلانبيّة املؤقتةإذا وجدَت أنّك تتلفّت كثرًيا يف الطريق، وتتكّرر انعطافاتك ا

يدفعين إىل امليُّض ملاذا أسري يف هذا الاجتاه؟ ملاذا أتلفّت كثرًيا؟ ما هو الاجتاه اذلي قد

قدًما حبامس، دون احليود ميينًا أو يساًرا؟

.متلفٌّت ال يصل: قيل قدميًا



. تقابلتنيوعندما نتعامل مع من حنب، علينا أاّل نزن أعاملنا وأعامهلم يف كفّتني م 

.  لكاّم وضع علهيا أحدان ثقًل ازدادت ثبااتً . مزيان احلّب هل كفّة واحدة



ب اآلخر عىل ولن تَر أبًدا اجلان. لن تعرف أبًدا ما ميكن أن حيصل عىل اجلانب اآلخر

.كرتثوال ت. فقّرر، وتولّك عىل للا. حقيقته وأنت يف اجلهة املقابةل منه



.  ال ميكنك أن حتصل عىل يشء دون أن تدفع مثنه

.  ومتيّن ذكل هو تومّهٌ منك بإماكن حصول املس تحيل

.  إذا أردَت شيئًا ومل تبذل هل المثن املطلوب، فأنت ال تريده حقًّا

.كن أمينًا يف رغباتك



.  افرح ابألعامل. ال تفرح ابألفاكر

.  طاملا مل تتحّول الفكرة من اخليال إىل العمل، لن يتغرّي أّي يشء

!مك نتجاهل هذه الفكرة، وال حنّولها إىل معل



جتاهل املعلومات غري املهّمة، أو غري املوثوقة همّم كام هو الاهامتم 

.ابملعلومات اجليّدة واملفيدة واملوثوق هبا

.ولألسف، جتاهلنا لتجاهل التافه من األمور يعطهيا أنفاس احلياة



س يّات الاس مترار الشعور اّلامئ ابالمتنان، والعودة املتكّررة لتأمل نعم للا عليك، من أسا

.يف حياة سعيدة، أو تغلب علهيا السعادة



.معرفة أنك ال تعرف ما ال تعرفه ترمس كل خريطة معرفتك



اداتك، من احملمتل أن تأيت عليك أاّيم تكون فهيا عىل غري طبيعتك، تتغري فهيا ع

.وختتلف طريقة تعامكل مع نفسك، ومع من حوكل

. فقط انتبه لنفسك، وأدرك ما حيدث. ال تكن قاس يًا عىل نفسك يف تكل األايم

.وانتقل بسلم إىل مرحةل الاس تقرار اجلديدة

عرفها، ولكن احرص أن يكون هناك خيط ممتّد بني ذاتك اليت ت. خذ وقتك للوصول إلهيا

.خيط أمل يطمئنك وخيفّف عنك. وبني ذاتك اجلديدة هذه



. أغىنفرصة ألن تكون أفضل، وتصبح حياتك. يف لّك عقبة، فرصة للمنوّ 

.  ملشلكةال تستنفذ طاقتك يف مقاومة ا. ال تستسمل لظاهرها املؤمل، وال تغضب

.بل أعطها حقّها من العرفان، والتقدير

يه فرصة أتت إليك وأنت غري راغب فهيا، 

.ولكهّنا أتت لتشري إىل احتياج مل تكن تدرك وجوده من قبل



ب إّن من أكرث الاستامثرات خسارًة تكل الطاقة اليت نستنفذها يف القلق والغض

.مما ال ميكن لنا التأثري فيه أو تغيريه



.كن رحميًا مع الضعيف، وصبوًرا مع البط ء، وحلميًا مع اجلاهل



. احلياة متقلّبة بني األفراح واألحزان، بني الّرخاء والشّدة

. فانعم يف وقت الرخاء، وافرح

. ال تبحث عام حيزنك، وال ختَش شّدة الغد

مفن يدري، رباّم ال يأيت الغد، 

.وتكون قد خرست اليوم



.ليس من حّق الناحص عىل املنصوح أن يتبع نصيحته

.وابلتايل، ليس هل أن يغضب عندما خيتار املنصوح طريقًا آخر



.  لتعملّ من حسن أدب املتعمّل، أن حيرتم العمل والعلامء بأن يعريمه انتباهه الاكمل أثناء ا

.إعطاؤمه نصف عقكل فقط نوٌع من الاس هتانة، وقد يضيّع منك فوائد عديدة



هتامات عىل عن أنفس نا هو إلقاء الا( الّزائف، واملؤقّت)أسهل يشٍء نقوم به لنشعر ابلرضا 

. س بة إىل عيوهبمحيهنا تبدو عيوبنا وكأهّنا ضئيةل جًدا ابلن . اآلخرين، والرتكزي عىل عيوهبم

!حيهنا نبدو ألنفس نا أقرب إىل امللئكة  مفهام اكن، حنن ال نقوم مبا يقومون به



هذه مصيبة؟. هذا خطأ. هذا يّسء: هل تقيض يومك تفكّر

هذه نعمة؟! ما أمجل هذا. هذا حسن: أم تفكّر

.الحظ ما تلحظه



.  فخروال ينبغ  أن تفرح، أو ت. ال ينبغ  أن تغضب من ظّن اآلخرين فيك، أو أن حتزن

.فف  الهناية، ال أحد يعرفك حقًّا إاّل أنت

.  غيري نفسك أّواًل أهلمهم بت . فقط جشّع من يريد أن يتغرّي . ال ينبغ  أن حتاول تغيري اآلخرين

. اجعلهم يتطلّعون إليك. اجعلهم يَرون نتيجة ما تدعومه إليه فيك أنت

.ليس ابللكامت، ولكن ابإللهام. حيهنا، رباّم تس تطيع تغيريمه



.  اخلوف واإلميان الكهام يتطلّبان التصديق يف أمٍر مل حيدث بعد

.  فرض حسن النّيّة وفرض سوء النّيّة الكهام يتطلّبان الفرض

.  التصديق يف اخلري والتصديق يف الرّشّ حيتاجان إىل نفس الطاقة



ّ . جيدر بنا أاّل ننىس، وحنن نشرُي إىل أخطاء اآلخرين، أنّنا فلطئون أيًضا ام يكون خطؤان ورب

. طخطئأكرب  ألنّنا برمغ خطاايان ما زلنا نشري بأصابع الاهّتام إىل النّاس، وكأنّنا ال


