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  (+بووستت للررجالل فقطط (18*

 ...االبووستت ددةة كاتبهھ منن ااكترر منن شهھرر بسس تررددددتت اانشررهه فتررةة لكنن ال مفرر

 ....هھھھوو نظظامم اانا ماشي عليیهھ منن سنيینن االحمدد M وو حاببب ااشارركهھ معاكمم...النهھ بيیمسس ااسئلة معظظمم االووالدد مشش بيیسألووهھھھا بصووتت عالي لالسفف

"
 اايي شابب بيیبقى عنددهه مشكلة كبيیررةة جددااً لما بيیجي يیددخلل مررحلة ااالررتباطط

 وولالسفف االمشكلة دديي مشكلة ااالختيیارر نفسهھا النن كلل ووااحدد عنددهه معايیيیرر لشرريیكة حيیاتهھ غيیرر ااخووهه االتووأأمم وو غيیرر اابووهه وو غيیرر اابنهھ وو غيیرر اايي كائنن غيیررهه خلقهھ رربنا, ألنهھ فيیهھ فررووقق
 فرردديیة بيینن ططبائع وومتططلباتت االبشرر وو دديي نعمة وو لووالهھھھا لباررتت االسلع التفاقق االبشرر على نووعع ووااحدد منهھا وو كذذلكك لباررااتت االبناتت لررغبة االررجالل في صنفف معيینن منهھنن….لكنن االمشكلة

 االلي فعالً بتتعبب شبابب كتيیرر هھھھي ضوواابطط ااالختيیارر لتنووعع االمتاحح اامامهھمم وو عددمم فهھمهھمم لططبيیعتهھمم (كررجالل) ألنفسهھمم

 يیعني بيیجي االوواادد منن ددوولل يیقابلل ووااحددةة أأوو يیتعررفف عليیهھا وو يیبددأأ يیحسس المؤؤااخذذةة اانهھ االشخصيیة دديي مايیلة لهھ وو هھھھوو بيیكوونن مززبهھلل وو مشش مصددقق غالباً وو مشش متخيیلل اانهھ االبني ااددمة
 ((االمززةة) دديي معجبهھ بيیهھ (ووهللا قاعددةة عامة اليي وولدد

 لحدد ما االبررنسس يیووصلل لمررحلة االقرراارر…..تاتاتاتااااااااا

 -_- (يیا ااما بيینددفع وو يیقوولل: قشططة يیا معلمم بيیسس (وويیلبسس

 يیا ااما بيیتعلقق في حالة منن “ااالنكارر” للووااقع ألنهھ مشش حاببب يیتسررعع وو بيیبددأأ يیحسبهھا بعقلهھ ااالوولل

  بالنسبة للنووعيینن بيیبقى فيیهھ مشكلة كبيیررةة جددااً, ووهھھھي

 ااني ااززاايي ااعررفف اانهھ قرراارريي هھھھايیكوونن لصالحي وو هھھھايیرريیحني ؟؟؟

 يیعني االعالقة دديي مجرردد شهھووةة غرريیززيیة ووال عالقة عاططفيیة ووال ووااخددهھھھا مصلحة أأصالً وو بشتغلل نفسي وو مشش عاررفف ؟؟؟

 أأووالً ااحبب ااقوولل للكلل #االحقيیقة_االمررةة

  االقرراارر عمررهه مابيیكوونن مرريیح 100% ووال حتى 70% , حضررتكك منن ااالخرر

 االجوواازز ددةة عباررةة عنن مشاكلل جووااهھھھا حيیاةة بتحاوولل تعيیشهھا بسالمم اانتت وو ااهھھھلل بيیتكك قددرر ااالستططاعة, فلوو حضررتكك منتظظرر حلل سحرريي يیخليیكك مغسلل وو ضامنن جنة
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 .حضررتكك تتووكلل على هللا وو تغاددررنا وو ماتصددعناشش

"
  االنـــظظـــــامم • 

 ببساططة فيیهھ نظظامم اانا ماشي بيیهھ وو مشش شررطط يیكوونن مثالي لكنهھ منططقي

 !!! اانتت عنددكك 3 مناططقق في جسمكك كبني ااددمم هھھھي االلي بتسيیططرر على مووااقفكك في اايي عالقة عاططفيیة

 D: أأهه يیاسططا 3 وورربنا 

"
 نبددأأ منن تحتت يیا معلمم

"
Break Up Path -1 

 (مسارر ااالنهھيیارر)

"
  أأووالً لوو االعالقة دديي غررضهھا شهھووااني وو شهھووتكك هھھھي االلي بتقووددكك فيیهھا فانا اابشرر جنابكك

 (: بنهھايیة ززيي االخرراا عليیكك وو عاللي جابووكك ألنكك هھھھاتكوونن منن 22% االلي بيیتططلقوواا في مصرر قبلل ااوولل سنة جوواازز

"
 ! ااتخيیلل معايیا كددةة حضررتكك اانكك شفتت ووااحددةة وو فكررتت كوويیسس وو سأألتت نفسكك سؤؤاالل منططقي

 ! هھھھوو اانا بحبهھا فعالً  ووال هھھھي مجرردد شهھووةة ؟؟؟
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 !هھھھاجاووبكك بسس ماتتخضشش

"
 بصص يیا بررنسس لوو حضررتكك فررغتت  شهھووتكك دديي بشكلل ما صحي (مشش ززنا أأكيیدد يیا

  ااهھھھبلل) وو فكررتت في االبني ااددمة دديي هھھھاتالقي عندد حضررتكك ااجابة منن 2

"
 يیا ااما اانتت بعددهھھھا هھھھاتحسس اانكك مشش عايیززهھھھا ووال ططايیقهھا ووبتحسس بضيیقق ووعددمم • 
 ااررتيیاحح وو كأنكك ووررططتت نفسكك في مصيیبة وو كأنكك بتقوولل لنفسكك “اايیهھ االلي ددبسني

 !!! \: ”االتددبيیسة االهھبابب دديي

"
ً  وو ددةة تحسس بيیهھ ددلووقتي ااحسنن ماتحسس بيیهھ بعدد ااوولل يیوومم جوواازز ططبعا

"
 يیا ااما يیا معلمم حضررتكك هھھھاتالقي نفسكك مررتاحح نفسيیاً لفكررةة اانكك عايیزز تفضلل مع • 
 ااالنسانة دديي ووتحتوويیهھا بخالفف ااالمرر ددةة وو حاببب اانكك تستمرر وومشش متضايیقق منن

ً  االفكررةة دديي معاهھھھا مططلقا

 بالمناسبة االبنتت بتفكرر في االجانبب ددةة بفططررتهھا وو بتحسبهھا وو غالباً وو ووفقاً للكوودد)
 (ااالنثوويي لما تعتررضض ووتقوولل -مشش حاساهه- يیبقى قصددهھھھا على ااالمرر ددةة

"
 بسس عمووماً بررضوو ااحبب ااقوولل لكك اانكك حتى لوو االحالة االتانيیة اانتت ماززلتت في خططرر وو

  مشكلة كبيیرر وو ااتقلل وو هھھھاتفهھمم قدداامم ليیهھ إإنن شاء هللا

"
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Descending Path -2 

 (مسارر ااالنحدداارر)

"
 …ثانيیاً لوو االعالقة دديي عاططفيیة بحتة يیعني منن نووعيیة اانكك تقوولل كالمم حلوو وو تبصص في ووشهھا وو تتغززلل في عنيیهھا وو تضحكك لهھا ووتضحكك لكك وو تحسس اانكك في كليیبب لتامرر حووستي ووكددةة

 يیبقى سيیاددتكك لسة في مشكلة مشش قليیلة خالصص لعددةة ااسبابب

 !!! أأوولهھا اانن االعالقة ممكنن تكوونن اافالططوونيیة ززيیاددةة عنن االلززوومم وو يیكوونن فيیهھا غلوو عنن ووااقع االعالقة االززووجيیة االلي حضررتكك بتررجووهھھھا وو ووااضح ساعتهھا اانكك ماتعررفشش عنهھا حاجة

 ثانيیهھا أأنهھ يینجررفف مع االططررفف االثاني لمسارر مابعدد االكالمم وو يیددخلل مسارر االتحسيیسس وولوو حتى لفظظاً ووقووالً وو ددةة بررضوو لألسفف مشكلة كبيیررةة

 حضررتكك لوو اانجررفتت في االمسارر ددةة خليیكك فاهھھھمم اانن االحبب االعاططفي مشش بيیكوونن كافي للحفاظظ على االعالقي ألنهھ بيیهھبطط بيیهھا ألسفلل وو بيیجررهھھھا لتحتت عشانن تتحوولل مع االووقتت لعالقة
 شهھوواانيیة ززيي ما ووصفناهھھھا في االنمووذذجج ااالوولل في بدداايیة كالمنا

 وو سووااء حضررتكك كانتت االعالقة دديي مررضيیة لجنابكك ووال ألء فددةة في حدد ذذااتهھ ااسفافف منن ططبيیعة ووجدديیة االعالقة ألنكك ساعتهھا هھھھاتفضلل في االمرربع االلي تحتت ددةة وو مشش هھھھاتططلع منهھ اابددااً
 وولوو ااتجووززتت وو اانتت في االحالة دديي حضررتكك هھھھاتتصددمم بووااقع االززووااجج وو ططبيیعتهھ االمختلفة تماماً عنن تصووررااتكك االمسبقة ددةة ااحتمالل يیخليیكك منن 22% االمبشرريینن بالططالقق في ااوولل سنة

 !!! جوواازز يیا اابنن االمحظظووظظة

"
Ascending Path -3 

 (مسارر ااالررتقاء)

"
 ااررتقاء االعالقة االعاططفيیة (ااالنسانيیة) بيیبددأأ لما حضررتكك تحطط كلل حاجة على عقلكك

 اانتت ررااجلل االمفررووضض تقددرر تسيیططرر على عووااططفكك حتى لوو ووااحددةة بيینتت اانهھا مهھتمة مهھما كانتت قووةة ااالشاررااتت وو االتلميیحاتت وو مهھما كانن جمالهھا في نظظرركك تمسكك نفسكك يیا بقفف عشانن
 ,تحسبهھا كوويیسس
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 تحسبهھا كوويیسس عشانن ماتظظلمهھاشش بعالقة تتحسبب عليیهھا بددوونن ذذنبب وو تسيیبب معاهھھھا وو معاكك تجرربة سيیئة تظظلموواا اانفسكمم بيیهھا, وو بما اانن حضررتكك سيیططررتت على عووااططفكك وو ااسهھالل
 .االمشاعرر االلي ضاغطط على معاميیعكك فسهھلل اانكك تسيیططرر على اايي حاجة تانيیة ااددنى منن ددةة إإنن شاء هللا

 االمسارر ددةة مسارر االمنططقق االصررفف االلي هھھھايیخليیكك تسيیططرر على كلل جوواانبب االعالقة قبلل ما تبددأأ وو تحللل كلل حاجة كوويیسس ااوويي إإنن شاء هللا

 اانتت عاررفف اانتت عايیزز اايیهھ في االلي هھھھاتررتبطط بيیهھا

 عاررفف اانتت ممكنن تتحملل اايیهھ وو ماتتحملشش اايیهھ

 عاررفف عيیووبكك كوويیسس وو هھھھاتفكرر هھھھلل هھھھي هھھھاتتحملهھا ووال ألء, وولوو مشش عاررفف هھھھاتسألل وو تعررفف وو هھھھاتبني صووررةة ووضحة االى حدد كبيیرر عنن االشخصيیة بشكلل منططقي بحتت ررغمم كلل ددةة

 (اانتت ممكنن يیكوونن عنددكك ميیوولل ليیهھا عاططفيیة  وومتفقيینن على ددةة , بسس مشش هھھھاتاخدد االقرراارر ااال لوو عقلكك وو قلبكك ااتفقوواا على نفسس االشئ (دديي االقوواامة يیا معلمم

 ساعتهھا كلل ما ددوونن عقلكك وو ااددنى منهھ منن قلبب وو شهھووةة هھھھايیكوونن تحتت االسيیططررةة وو االتحكمم تماماً وو مشش هھھھايیخررجج عنن سيیططررةة االعقلل مهھما بلغ ااالمرر اانن شاء هللا

 يیعني عمرركك ماهھھھاتقوولل حاجة اانتت مشش حاسسهھا

 ووال عمرركك ماهھھھاتعملل حاجة مشش مقتنع بيیهھا

ً  وو ددةة االلي هھھھايیخليیكك تبددأأ بنجاحح إإنن شاء هللا وو يیططمنكك اانن االلي قدداامكك مقتنعة بيیكك ززيي ما اانتت بددوونن ما اانتت تتصنع ألنكك على ططبيیعتكك تماما

 أأفتكرر اانن االعقلل فووقق كلل شئ حتى في مووضعهھ االمادديي في جسمكك رربنا خلقهھوولكك ووووضعهھ فووقق كلل باقي ااعضائكك عشانن ددةة مقامهھ االفعلي, ألنهھ ااررقى ما تملكك وو ااغلى ماتقتني ووألنهھ
 .هھھھوو االلي بيیحكمم كلل ما هھھھوو تحتهھ وو ااددنى منهھ اانن حكمتهھ اانتت  على نفسكك

 بسس هھھھلل ددةة معناهه اانهھ مشش وواارردد مايیحصلشش نصيیبب وو نفرركشش ؟؟؟

 الء ططبعاً وواارردد, بسس ااحنا بنحاوولل نفهھمم نفسنا قددرر ااالستططاعة عشانن مايیكوونشش سببب االفرركشة السمح هللا سووء ااختيیارر ااوو تووااصلل ااوو عددمم فهھمم لططبيیعتنا ااوو ططبيیعة االلي ااختررناهھھھا, ااما
 االظظررووفف االخاررجة عنن قناعاتكك وو فهھمكك لططبيیعتكك ووططبيیعة شرريیكة حيیاتكك دديي هھھھي االقددرريیاتت االلي بنسلمهھا M بكليیتنا ألننا مانقددررشش نحسبهھا ااوو نتووقعهھا

"
  D: فيیهھ صووررةة مررفقة اانا االلي مصممهھا لغررضض االشررحح وو مشش هھھھاتالقيیهھا في اايي حتة بالنقطط دديي وو لوو لقيیتهھا في حتة يیبقى ووااحدد اابنن كلبب سررقهھا وو سررقق شقايیا  

  االمهھمم اانا مووضح فيیهھا خرريیططة تفهھمكك االنظظامم ااكترر وو تفهھمكك تفكرركك اانتت تحكمم ااززاايي إإنن شاء هللا 
D: وو #مبررووكك


