
 احلرية املقدسة

 كم هم سعداء اولئك الذين يدمرون السالسل اليت تسكن حياهتم 

 الرومي جالل الدين

 

فيما هو مهم وما يستحق  التفكري اخلاطئهناك العديد من املشاكل يف هذا العامل سببها سوء فهم احلياة والعالقات ، 

. لو أننا نستطيع أن نفهم احلرية واحلب بشكل أفضل ، فسوف نفهم جوهر كل األشياء الطيبة وسوف هنب  األولوية

 كل اآلخرين حرياهتم . وسنرى وقتها كيف تصبح احلياة أفضل .

بالنسبة يل ، فإن هناك مخس قوى حمركة : السعادة ، احلب ، الصفاء ، النجاح واحلرية هي املؤثرة يف احلقيقة . ال 

 ، إهنا يف درجة أمهية اهلواء الذي نتنفسه.أستطيع أن أختيل احلياة بدوهنا 

 



 احلرية والسعادة

 الشجاعة  ياحلرية وسر احلرية ه يسر السعادة ه

 ثوسيدايديس

اجلواب بسيط: بأن نكون أحراراً. احلرية هي ؟ أن يكونوا سعداء. ولكن كيف لنا أن نتوصل اىل هذا يع الناسمجيريد 

 . كلما أصبحنا أكثر سعادة.آخر. كلما زادت حريتنا، قبل السعادة وقبل كل شيء أساس السعادة. احلرية تأيت أوالً 

. إعلم أنك ال ميكن أن تكون سعيداً بينما نفعل ذلك يء السعادة من فهم حقيقة من نحن، وتسمح لنا احلرية بأنجت

نك ميكن أن تصبح موسيقياً ناجحاً، كن  : اذا اعتقدت أأنت تقوم مبا ال يعجبك. لذلك كن أي شيء تريد أن تكونه

ن بوسعك أن تصبح رياضياً مرموقاً، اسع اىل ذلك. تبدأ السعادة من داخلنا، وليس عن طريق . اذا اعتقدت أكذلك

ا سارعنا اىل اعتناق هذا ، وكلمادة عن طريق امتالك األشياء، وليس بأموالنا. ال تتأتى السعتنا، ليس بوظيفتناعالقا

 .االدراك، تسارعت رؤيتنا لنتائج اروع

 : من العوامل اليت تقيدنا وحتبسنا كلها متعلقة بتحرير أنفسناو  سيطة للشعور بالسعادة وامتالكها,هناك بضع قواعد ب

 ., حرر قلبك من الكراهيةسامح وانس  



 .امتلك اإلميان, حرر عقلك من القلق

 .عش بطريقة صحية, حرر جسمك من السموم واإلدمانات

 . ة بسيطة وقدِّر ما متتلكه عالياً عش بطريق

خرى قليلة للحصول ، وأشياء أياء قليلة للبقاء على قيد احلياةحرر حياتك من الطمع . نحن ال نحتاج سوى اىل أش

 .اة رغيدةعلى حي

  اآلخرين.توقف عن حماولة التأثري يف

 توقف عن اإلهتمام برأي اآلخرين فيك . 

 .الشخصية االحتياجاتمن حرر نفسك 

ساءة اىل حريتنا أو يتم انتقاصها، فنحن . عندما تتم اإلاً وسعادة مبستوى عاٍل من احلريةتتمتع أكثر اجملتمعات جناح

، ا يكون الناس احمليطني بنا سعداء. عندممر على األفراد واجملتمعات أيضاً . يصدق هذا األنصبح تعساء وجمهدون

  ا اكثر أن نكون أحراراً.، يسهل علينل بكثري علينا أن نكون نحن سعداء. عندما يكون من حولنا أحراراً يصبح أسه

 وكما يقال: احلرية هي أن نفعل ما حيلو لنا. والسعادة هي ان نعجب مبا نفعل. 



 ية واحلباحلر 

 جيب أن حتب بطريقة جتعل الشخص الذي حتبه يشعر باحلرية .

 ات هانن تيك

  :احلب احلقيقي حيرر

؟ ليس م لشأنه بدرجة حقيقية؟ هل تريد أن تتشارك يف حياتك مع شخص هتتهل تريد أن حتظى حبب حقيقي

، سوء فهم األكثر شيوعاً حول احلبوء الفهم مقصوداً باحلب أبداً أن يكون وسيلة للسيطرة واإلمتالك. هذا هو س

عل الشخص الذي حتبه عندما حتب اجا أن نعامل بعضنا بعضاً مبوجبها. نبغي علينملشاعرنا وسوء فهم للطريقة اليت ي

: جيب على رية، أحب اآلخرين ونفسك حبرية. يتحتم على احلب أن حيررك ال ان يقيدك، أحب حبيشعر بانه حر

يشعرك بذلك فهو ليس حباً حقيقياً، وجيب عليك أن متشي مبتعداً ، إذا مل لى الطريانأن يشعرك بأنك قادر ع احلب

 .األشخاص اخلطأ ويف عالقات خاطئة . احلياة أقصر بكثري من أن تتم اضاعتها علىعنه

 .الزواج، العقد املقدساحلب و 



 يف ، وخاصةنسجام بني األرواحة عالقة هو اال. أكثر  ما يهم يف أيكسبب للزواج يمكن اعتبار الحب مبالغا فيه

. إن وجود مح وكلها قريبة من مبدأ االنسجام، التساالزواج. هنالك أشكال خمتلفة من احلب: مثل االهتمام، التفاهم

فرتض فيك أن متضي بقية تفاعل كيماوي بني شخصني خمتلفني ال يعين بالضرورة أن هذا هو الشخص الذي ي

 . حياتك معه

 كن باحثاً عن الروح 

احداها األخرى عن طريق ذبذباهتا،  ، تتعرف أرواحنا ومتيزروح بداخل جسم وليس العكسكل واحد فينا عبارة عن 

. ث عن رفيق لروحك. سيكون احلب بدوره موجوداً هناك، احبوليس عن طريق املظاهر. عندما تبحث عن شريك

، فاالنسان أبداً  طاردقيقي ال ياحلب احل. دكذا مل يقتلك الكم الزائد من احلب، فسوف يستعبوحاول أن تفهم أنه ا

 املاء.ك هل، وينسابوس ! الن احلب احلقيقي مجيل يذهب اىل احلرب ليعثر على احلبال

نفسه وعلى نفس  العالقات الناجحة مبنية على التفاهم املشرتك الذي يؤمن من خالله الشريكان أهنما على اجلانب

. يفشل العديد رك الروحان أهنما تزدادان حترراً ، تدهذه االستمرارية يف تفاعلهمابار اخت ومن خالل. املوجة التواصلية

  أو اآلخر على شريكه / شريكته.  من قصص احلب والعالقات بسبب التقييدات اليت يفرضها جانب



 فنحن، إذا كنا يف عالقة صحيحة. د أنفسنا يف نوع خاطئ من العالقات، نسعى اىل السيطرة على الشريكعندما جن

 .على اساس التفاهم املشرتك ، فإننا يتعامل أحدنا مع اآلخرال نسعى اىل السيطرة على اآلخر، ولكن بداًل من ذلك

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 احلرية والصفاء

 ، ونظم نفسك حوهلا عل من راحة بالك اهلدف األمسى لكإج

 بريان ترايسي

السبب الرئيس يف   إسع  اىل حترير نفسك. ن حتيا بقية حياتك يف ظل اإلجهاد؟ اذا مل يكن األمر كذلك،هل تريد أ

 .حلقيقية أو وسط سوء فهم مطبق هلايف عاصفة من املشاعر الفوضوية هو ألننا نحيا يف غياب احلرية ا كوننا ننغمس

، والسبب الوحيد الذي جيعلهم يفعلون ذلك هو ألهنم ئسني الذين يعيشون حياة يكرهوهناأعرف العديد من الناس البا

ذا فهم يكرهون حياهتم، . وهكخيلوا القيام بأية تغيريات جذريةعلى حياهتم اليومية وال ميكنهم أن يتقد تعودوا 

ذلك البؤس  ر غري اختاذ قرار واحد إلهناء. ال يتطلب األمأهنم أحياناً يكرهون شريك حياهتم، وحىت يكرهون وظيفتهم

. يستمر الناس يف قضاء حياة لباً مفعمني بالشجاعةلب عقالً وقلكن هذا القرار يتط –والبدء حبياة جديدة خمتلفة 

لطريقتهم يف التفكري اخلاصة هبم. اهنم تائهون يف القلق والكآبة. يتغلب الضيق  مرحية رغم تعاستها اليومية ألهنم أسرى

 .أقل مساكة وأقل قوة مبرور األيام، فيصبح على صفائهم



ولكن  –لديهم قواعد للتعامل مع كافة احتياجاهتم اليومية  جداً,نعزلة وميتلكون أشياء قليلة حياة م ميارس الرهبان

. لذلك فهم خيتارون التفكري يف معاين احلياة األعمق وكيفية العيش بصفاء مبنتهى  الروحيةليست هناك قواعد حلريتهم 

 وأحرار. –احلرية. ولذلك فهم ببساطة سعداء 

 ".ل من قائمة اإلمتنان عندنالق أطو "يزدهر اإلجهاد عندما تصبح قائمة أسباب الق

ائلتك ، أو متنعك من قضاء الوقت الكايف مع عا ال تسمح لك بعمل ما حتبه فعالً إذا كانت األنشطة اليت متارسه

الذي سوف ، األمر توقف عن ممارستها. عندما تفكر يف تأسيس مشروع ما، تأكد من أنه ال يستعبدك –وأحبتك 

شخصيا لقد عشت  .اإلجهاد، أوقفههناك شيء أو شخص ما يسبب لك  . إذا كانجيهدك ويسبب لك التعاسة

يف الدنيا ميكنه أن حيل  اي شي، وليس هناك خالل احلرب والسالم، السعادة والشقاء. لقد اختربت الظالم والضياء

 .ن تعاش هذه احلياة بأفضل شيء ممكنحمل الضياء. ينبغي أ

 

 

 



 احلرية والنجاح

 ، بالقدر الذي تريده.يد، مع من تريد، حيثما تر ما تريد أن تفعله، عندما تريد جاح هو أن تفعلالن

 انثوني روبنز

ناجحني بصدق إال : ال ميكننا أن نكون ص مبستوى احلرية اليت يستمتع هبايقاس مستوى النجاح الذي ميتلكه الشخ

انه ، يقع كل شيء يف مكعقولنا وقلوبنا إذا كنا أحراراً. متشي احلرية والنجاح يداً بيد. عندما نكون أحراراً يف

ع جهاز ما أو اجياد عالج للسرطان، كن . وهكذا إذا أردت أن تكون ناجحاً وحتقق اجنازات كبرية مثل اخرتا الصحيح

 ، حبيث تكون حراً يف املقام األول.حر التفكري. ضع اولوياتك يف أمكنتها الصحيحة

كنا نريد أن نتقدم ونحقق اهدافنا. ، إذا  علينا مغادرته والرحيل خارجاً إن نطاق الراحة خاصتنا ليس اال سجن, وجيب 

ى حل املشاكل قادرون علو ، عندما نكون احرار يف عقولنا وطريقة تفكرينا فاننا نصبح مبدعني, خالقني ,جمددين

ىل مستواهم هذا مرده ا قليلة يف الدنيا متتلك مستوى عالياً من القدرات اإلبداعية والتجديد. واجياد احللول. هناك دول

 .كلما زادت حريتنا، سنكون أكثر جناحاً   ببساطة العايل من حرية الفكر!



بواسطتها هي  . الطريقة اليت نفكرلطريقة اليت يستخدمون هبا عقوهلماألمر الذي يفرق بعض الناس عن اآلخرين هو ا

ولكنهم غري  حيتمل أنك قابلت أناساً ناجحني الناجح يستخدم عقله بطريقة أفضل. ، فالشخصاليت جتعلنا من نحن

أو  مسيطر عليهم من قبل أمواهلم، مستنفذون. رمبا هم حرة . ذلك ألن أرواحهم ليستسعداء أو حىت جمهدين

م من قبل آخرين ، أو أهنم مسيطر عليههم يعملون يف حميط مسبب لإلجهاد . رمباأعماهلم أو مشاعرهم وأفكارهم

 .غري منصفني وقساة

وسبعة أيام يف  ،ا وظيفة ملدة أربع وعشرين ساعة يف اليوم. إهنيف العامل هي أن يكون الشخص أماً عب مهمة أص

بعد أن تغادر الروح جسدها املقدس. إهنا أصعب من أي تبدأ يف اللحظة اليت حتمل فيها املرأة وال تنتهي إال  األسبوع.

. إهنا ك فاألمهات يؤدينها بفرح. ملاذا ؟ ألن األم تؤديها حبب. ومع ذلساعات يف اليوم او العشر ثماينالوظيفة ذات 

ن يعملن . لديهن هذا الشعور اهلائل بأهند الذي يسببه إجبارها على املهمةحرة يف روحها وشغفها وختلو من اإلجها

 ، كل ذرة من اجلهد وكل دمعة  تذرف.بقوة يف سبيل شيء خيصهن! وأنه يستحق كل ثانية من العناية

خصييت ، أو ألن هذه هي شسباب معينة وليس ألن هذا هو أنا. إنين أفعل ما أفعله ألعله ليس حقيقتنا وهويتناما نف

قتها سنكون أحراراً بدرجة حقيقية. أنت حر يف أن و  أو ألنين ولدت لكي أقوم به. جيب أن نكون ما نريد أن نكونه,

 ! حراً  نكفإذا أردت أن تكون انسانا ناجحاً،  . ختتار, األمر بسيط



، ولكن عندما يصبح اإلنسان أكثر حكمة فهو لتعلم منها وتقرأ عنها وهتتم هباهنالك مواضيع وميادين كثرية ميكن ا

. اإلدمانات أن تضيف بعضاً من القيم اىل روحهيبدأ بأن يقلل من اهتمامه باألمور اليت تضيع له وقته بدون 

. هذه األمور املشاهري اىل حد اإلدمان، أو اخبار الرياضة .. اخلاً ببعض الشخصية مثل أن يكون الشخص معجب

 قادرة على استنزاف قدر كبري من الروح.

، قت بدون اكتساب املعرفة احلقيقيةحيتاج الفرد اىل السيطرة على نفسه حبيث ميتنع عن كل التصرفات اليت تضيع الو 

 .نحن املسؤولون عن أنفسنا، ة املطاف. ففي هناييسيطر على نفسه لريكز على النجاحوأن 

اكسر القواعد وال تطاوعها يف مجيع األوقات ألن العديد من القواعد موجودة إما للسيطرة علينا أو لتحد من حريتنا 

 .د أن شخصاً ما مل يتمكن من كسرهاأو جملر 

اطالق النار كما بدأ يف ، مل حيمل مسدساً ويال ، يف صراعه من أجل حرية اهلنداليك املهامتا غاندي على سبيل املث

. وهي اسرتاتيجية سببت صيان املدين غري العنيف". بل طبق بداًل من ذلك اسرتاتيجية تسمى "العيفعل معظم الناس

استطاع يف النهاية أن حيصل على  ث، حبين كانوا حكام اهلند يف ذلك الزمنالدهشة واالضطراب للربيطانيني الذي

 يت عام من اإلحتالل.احلرية واالستقالل بعد حوايل مئ

 


