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بريوح هلا املكتب يعملها عالج نفسى هناك ىف الشرآه
 شهور، 4بتاعتها، دى فرته حواىل 

 وده ينفع؟  طيب :حييى.د 

 ما أظنش، بيتهيأىل أل ماينفعشى  :تةفوزى شحا.د

طبعا أله، العالج النفسى مش توصيل الطلبات :حييى. د
 للمنازل

 إللى حصل  :فوزى شحاتة.د

 وبعدين؟ :حييى. د

بس انا لقيت نفسى ىف زنقة ملا رجعْت تاىن، :فوزى شحاتة.د
انا موقفى بقى اقوى شويه وبقيت باحاول اوقف معاها يعىن،

اللى هى فيها دى دلوقىت شايف برضه ان فيهامثال العالقه 
استغالل من الطرف التاىن، فاباحاول اىن اخليها توقف، حتاول
تواجهه، وآده، وهى بقت برضه منزعجه من املوقف بتاعى ده،
لكن انا برضه ىف نفس احلته املتعاطفة، وبرضه مش فاهم ليه

ان اللىهى داميا الدنيا واقفه ضدها ىف آل االجتاهات آده، و
حواليها ماحدش منهم بيتعاطف معاها خالص، وانا املتعاطف

 . معاها بس يعىن

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1453
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،)א(−222

 :مقدمة
 . 222فجأة الحظت أن هذه النشرة اليوم هى رقم 

 .ما هذا؟!! يا خرب

الصحة"آنت أحبث ىف األرشيف عن ما سبق نشره هنا عن 
وعالقته ملواصلة احلوار حول هذا املوضوع الشائك،" النفسية

 .باملدارس األحدث فاألحدث

انتبهت لعدد املواضيع الىت فتحتها هذه النشرة، ومل
 .تكملها، واحرتت أيها أوىل بالتقدمي لإلآمال؟

وأنا التقط) جدا(قلت أعرض هذا التصنيف املبدئى 
أى املواضيع: أنفاسى، مث أسأل من يتطوع من األصدقاء الزوار

 .يرى أا أوىل بالعناية أوال

برجاء الرجوع إىل إرشيف النشرة لإلطالع على أية من
 املوضوعات املصنفة

http://www.rakhawy.org/a_site/everyday/history/Archef
/9-4-2008.htm 

 
حرآية اإلبداع "  -اإلنسان والتطور: النشرة اليومية

 "...وجتلياته و
 

التاريخ عنوان النشرة  م

املخ البشرى بني التفكيك، والغسيل، 
 )اإلبداع(وإعادة التشكيل

20-11-
2007 1 

  تعدد الكيانات وحرآية اإلبداع
09-12-
2007 2 

 مو واإلبداعالطفل والتعدد والن
10-12-
2007 3 

 عن املوت واجلنون واإلبداع...
10-02-
2008 4 

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1771
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بريوح هلا املكتب يعملها عالج نفسى هناك ىف الشرآه
 شهور، 4بتاعتها، دى فرته حواىل 

 وده ينفع؟  طيب :حييى.د 

 ما أظنش، بيتهيأىل أل ماينفعشى  :فوزى شحاتة.د

طبعا أله، العالج النفسى مش توصيل الطلبات :حييى. د
 منازللل

 إللى حصل  :فوزى شحاتة.د

 وبعدين؟ :حييى. د

بس انا لقيت نفسى ىف زنقة ملا رجعْت تاىن، :فوزى شحاتة.د
انا موقفى بقى اقوى شويه وبقيت باحاول اوقف معاها يعىن،
مثال العالقه اللى هى فيها دى دلوقىت شايف برضه ان فيها

وقف، حتاولاستغالل من الطرف التاىن، فاباحاول اىن اخليها ت
تواجهه، وآده، وهى بقت برضه منزعجه من املوقف بتاعى ده،
لكن انا برضه ىف نفس احلته املتعاطفة، وبرضه مش فاهم ليه
هى داميا الدنيا واقفه ضدها ىف آل االجتاهات آده، وان اللى
حواليها ماحدش منهم بيتعاطف معاها خالص، وانا املتعاطف

 . معاها بس يعىن
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 عن اإلبداع التواصلى واإلبداع اخلالقى
25-03-
2008 5 

 عن اإلبداع والعدوان
 )3من  1(الفروض األساسية

19-03-
2008 6 

 2( داع والعدوان ملاذا احلديث عن اإلب
 )3من

  املنهج والتحدى، والشىء لزوم الشىء

23-03-
2008 7 

 الدوران حول الذات واالختفاء ىف آهفها
 ذلك املوت اآلخر: األحياء األموات

23-01-
2008 8 

 ذلك الوعى اآلخر: املوت
05-01-
2005 9 

 

 "النقدىف " -اإلنسان والتطور: النشرة اليومية
    

لتاريخا عنوان النشرة  م

 )1"(الشرق الفنان"و  زآى جنيب حممود
09-09-
2007 1 

 )2(تلفيق خطر : الشرق األوسط
 زآى جنيب حممود: الشرق الفنان

10-09-
2007 1 

 حنو املطلق" األسطورة الذاتية"حرآية
 ىف سيميائى آويلهو مع إشارة إىل(
 )جنيب حمفوظ": ابن فطومة"

16-09- 
2007 1 

قبل أآثر من   "عليها"يرد " طاغور"
 نصف قرن
 "اخلاص "  الطفل

09-10- 
2007 1 

 عالسرية الذاتية واإلبدا
هرمان هّسه وجتليات التعدد إىل التكامل 

 )1..) (إليه(

28-10- 
2007 1 

 هرمان ِهسـّْه: السرية الذاتية واإلبداع
..) إليه(جتليات التعدد إىل التكامل 

)2( 

29-10- 
2007 1 

 :موقف من آتابمقتطف و
 سلطان األسطورة جوزيف آامبل

03-11-
2007 1 

عن املوت : .... مقتطفات بال موقف
 والوجود

07-11-
2007 1 

 (!)برتراند رسل: انتصار السعادة..
10-11-
2007 1 

حول آتاب جّيد!! استطرادات طريفة وسخيفة
 !، برغم آل شئ"السعادة"عن

13-11-
2007 1 

 اعتذار، وحرية حول املنهج
 

08-12-
2007 2 

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1772
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اخلطوط العريضة للفرض األساسى لنقد 
 "العطر"

08-12-
2007 2 

 مقتطف وموقف
 عن الشعر والنثر...

19-11-
2007 2 

 حزمة من مفاتيح السر اآلخر
23-12-
2007 2 

 رائحة للذات، واحلياة، واجلسد، واألشياء

03-12-
2007 2 

 قبل النقد
 عن ثالثية أحالم مستغامنى....

07-04-
2008 2 

 املوت والشعر...

21-11-
2007 2 

النكوص ىف خدمة الذات يعملها الطبيب، 
 1972" .. ليكون"تقمصا فيلملم ذاته،

 )سرية ذاتية(

04-02-
2008 2 

 

 "أحالم فرتة النقاهة" – اإلنسان والتطور: النشرة اليومية
 

 م التاريخ عنوان النشرة

الدعوة عامة، والبداية مع جنيب 
  ....!! حمفوظ

17-09-
2007 27 

- قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
 )1(احللم

20-09-
2007 28 

- قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
 )2(احللم

18-10-
2007 29 

- قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
  3  احللم

25-10-
2007 30 

- قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
   )4(احللم

01-11-
2007 31 

- قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
 )6(، احللم )5( احللم

08-11-
2007 32 

 - ة قراءة ىف أحالم فرتة النقاه
 ) 8(، احللم )7(احللم

15-11-
2007 33 

 - قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
 )10(، احللم)9(احللم

22-11-
2007 34 

 - قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
مصر احللوب واملستحيل، مث ) 11حلم (
 "حلم"على " حلم"
 ،ساحة احلرب ىف الداخل )12  حلم(

 النامى

29-11- 
2007 
 

35 

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1773
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احللم -قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 

 )14(، احللم )13(
06-12-
2007 36 

احللم -قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
 )16(، احللم )15(

13-12-
2007 37 

احللم -قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
 )18(، احللم )17(

20-12-
2007 38 

احللم -قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
 )20(، احللم )19(

27-12-
2007 39 

احللم- قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
 )22(، احللم )21(
03-01-2008

 40 

 - قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
 )24(، احللم )23(واحللم

10-01-2008
 41 

ماحلل -قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
 )26(، احللم )25(
17-01-2008 42 

احللم -قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
 )28(، احللم )27(
24-01-2008 43 

احللم -قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
 )30(، احللم )29(
31-01-2008 44 

احللم -قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
 )32(، احللم )31(
07-02-2008 45 

احللم -قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
 )34(، احللم )33(
14-02-2008 46 

احللم -رتة النقاهة قراءة ىف أحالم ف
 )36(، احللم )35(
21-02-2008 47 

احللم- قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
 )38(، احللم )37(
28-02-2008 48 

احللم -قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
 )40(، احللم )39(
06-03-2008 49 

قد  -قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
ة النقديةبداية الدوري!! على نقد
 جنيب حمفوظ: ألعمال

13-03-2008 50 

حلم - قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
 )42(، احللم )41(
20-03-2008 51 

احللم -قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
 )44(، احللم )43(
27-03-2008 52 

احللم -قراءة ىف أحالم فرتة النقاهة 
 )46(، احللم )45(
03-04-2008 53 

 :ىف شرف صحبته:وع مل يكتمل54موض
 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1774



 08I04I2008א – אא

احللقة -   "حمفوظ   جنيب"صحبة    شرف ىف
 األوىل

27-09-
2007 54 

 احللقة(  "حمفوظ   جنيب"صحبة    شرف ىف
 )الثانية

 8/  17:  معةاجل  - 1994/ 12/  11[
/1995[  

شيخنا يعود إىل بيته، وتعود إليه 
 ضحكته -إلينا –

04-10- 
2007 
 

55 

احللقة (ىف شرف صحبة جنيب حمفوظ 
 )الثالثة

 حتت سفح اهلرم ....

11-10-
2007 
 

56 

   

 الفصامعن   - اإلنسان والتطور : النشرة اليومية
 

 م التاريخ عنوان النشرة

 )طب نفسى(حاالت وأحوال
 عن الفصام....

30-10- 2007 57-

 ..)عن الفصام(حاالت وأحوال
 الفطرة، والقشرة واالنشقاق...

اجلزء (حالة عصام، : بعض أحوال
 ) الثاىن

04-11- 2007 58-

 ..)عن الفصام(حاالت وأحوال
إن مل ننجح مع عصام، فلننجح مع 

 !أنفسنا
 حالة عصام، اجلزء الثالث: بعض أحوال

05-11- 2007 59-

 )2(عن الفصام ...
جنون صىب : من أرشيف ما مل ينشر(

 )َتَنـاَثَر، فتجمد، فتجمع
25-11- 2007 60-

 )3(عن الفصام ...
عن القشرة والفطرة والتعدد 

 !والواحدية
26-11- 2007 61-

 )4(عن الفصام ...
 !!تشخيص الفصام دون حتديد ماهيته

02-12- 2007 
 62-

 

 " عن اإلدمان  " -اإلنسان والتطور: النشرة اليومية
 

 م التاريخ عنوان النشرة

-10- 21 ج عن اإلدمان & س
2007 63-

 : حاالت وأحوال
)1( املدمن ومستويات الوعى" أدمغة"

23 -10-
2007 64-

 )2(أدمغة املدمن ومستويات الوعى 
مع اختبار إسقاطى" الهىف حرآية خي"طارق

24 -10-
2007 65-

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1775
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األسرة والثقافة والطب النفسى 
 )1(واإلدمان

21-01-2008 66-

األسرة والثقافة والطب النفسى 
 )2(واإلدمان

االتصال/ طقوس السبوع وجدلية االنفصال   
22-1-2008 67-

 )1(فتح ملف اإلدمان
 اإلدمان، ومنظومة القيم

02-03-2008 68-

 )2(فتح ملف اإلدمان
 !خلفّية وتساؤالت: ظاهرة اإلدمان

03-03-2008 69-

 )3(فتح ملف اإلدمان
 فروض حمتملة ىف خلفّية اإلدمان

04-03-2008 70-

 )4(فتح ملف االدمان
 ظاهرة اإلدمان؟" تقوله"ما الذى

05-03-2008 71-

 )5(خالصة مقدمة ملف اإلدمان 
   ، ومالمح املخرج  ومواقف   مراجعات

09-03-2008 72-

 

ىف العالج النفسى، " –اإلنسان والتطور : النشرة اليومية
 "التدريب عن بعد"و

 

 م التاريخ عنوان النشرة

 )1(اإلشراف على العالج النفسى 
عن العالج النفسى وطبيعة اإلشراف 

 عليه
05-02-2008 73-

 )2(اإلشراف على العالج النفسى 
ن؟إىل أي: تنشيط حرآية النمو أثناء العالج

06-02-2008 74-

)3(مسلسل اإلشراف على العالج النفسى 
ىف العالج   صعوبة احلياد وضرورته

 )واحلياة(النفسى
12-02-2008 75-

)4(مسلسل اإلشراف على العالج النفسى 
 )احتماالت التدريب عن بعد(
16-03-2008 76-

 )5(اإلشراف على العالج النفسى 
 وأهله ترويض املخ البدائى ىف املريض

30-03-2008 77-

 )6(اإلشراف على العالج النفسى 
 ...!تفاصيل الواقع، والتعاطف احلِذر

06-04-2008 78-

.م.م.م   :املسئولية –املواآبة  - املواجهة
)1(ية والعالج النفسى الفروق الثقاف

24-02-2008 79-

.م.م.م   :املسئولية –املواآبة  - املواجهة
)2(الفروق الثقافية والعالج النفسى 

 احلاجة لكل أنواع احلوار
25-02-2008 80-

.م.م.م   :املسئولية –املواآبة  - املواجهة
)3(الفروق الثقافية والعالج النفسى 

 1-املواجهة
26-02-2008 81-
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 ، تتجاوز احلوارمداخالت مضيئة

 )مجال الرتآى. مع د(
03-02-2008 82-

2008-02-27 تشكيالت شعرية على أنواع العالج 83-

 وموقف على موقف مقتطف
الوسواس القهرى ىف رحاب موالنا 

 )1( النفرى

29-12- 
2007 84-

 )2(أهال بالوسواس القهرى، لَتَجاُوُزه 
 توصية النفرى للرتحيب بالوسواس

30-12-2007 85-

-12-26 قراءة النص بني التفسري واالستلهام
2007 86-

2008-01-09 األصل والصورة 87-

األيديولوجيا "الصحة النفسية و
 "املفتوحة

08-04-2008 88-

   

ألعاب آشفية وعالجية " – ان والتطوراإلنس: النشرة اليومية
 ")سر اللعبة(

 

 م التاريخ عنوان النشرة

-09-14 )1(   "لعبة اخلوف" 2007 89-

2007-09-15 )2" (لعبة اخلوف" 90-

ميكن    لو اجتننت، يا خرب اسود، دانا
 )أآمل......(

02-10- 2007 91-

-10-03 ..ميكن  دانا لو سبت نفسى،!! .. يا خرب 2007 92-

اجلزء (     لعبة التحكُّْم، واخلوف من فقدًه
 )الثاىن

10-10- 2007 93-

 لعبة التحكُّْم، واخلوف من فقدًه
، ..ن سيبان بسيبا" :اللعبة الرابعة

 )"أآمل......(أنا ممكن إىن
14-10- 2007 94-

 :الرابعة احللقة
التحكُّْم، واخلوف من : عن 6،5: لعبتان
 فقدًه

20 -10- 
2007 95-

 اجلزء اخلامس
التحكُّْم، واخلوف من : عن   8، 7: لعبتان
 فقدًه

22 -10- 
2007 96-

 اجلزء األخري
 التحكُّْم، واخلوف من: عن 9،10: لعبتان
 فقده

27-10- 2007 97-

 الوحدة والتعدد ىف الرتآيب البشرى
 "أنا واحد وّال آتري"
28-11- 2007 98-
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 )2(الوحدة والتعدد ىف الرتآيب البشرى 
 )القرين واجلان داخلنا(
01-12- 2007

 
99-

) 1(عن الثقة والتخوْين وحرآية النمو 
 والنمو البشرى  

13-01-2008 100-

عن الثقة والتخوْين                   
 ) 2(وحرآية النمو

 لعبة من العالج اجلمعى  
14-01-2008 101-

2008-01-27 )1(الشعور بالذنب 102-

 )2(الشعور بالذنب
 والشعور بالذنب... النفرى  

28-01-2008 103-

 )3(الشعور بالذنب
 سر اللعبة لعبة الذنب  

29-01-2008 104-

 )4(الشعور بالذنب
 أغنية لالطفال، ورمحة ربنا  

30-01-2008 105-

2008-02-17 بني املرضى واألسوياء) 1" (لعبة الذل" 106-

ل اجلزء األو": األسوياء) "2(لعبة الذل 19-02-2008 107-

اجلزء الثاىن": األسوياء) "3" (لعبة الذل" 20-02-2008 108-

احلق ىف الفرح والفرحة لعبة الضحك "
 )2من 1(

11-03-2008 109-

)2من 2(احلق ىف الفرحة حىت لو لعبة الضحك " 12-03-2008 110-

 )1(لعبة التغيري
 ....أنا خايف أتغري، حلسن

17-03-2008 111-

 )2(بة التغيريلع
 ..إال لو.. أنا مستحيل أقبل أتغري

18-03-2008 112-

 

العواطف والغرائز عن  -اإلنسان والتطور : النشرة اليومية
 والتواصل

 

 م التاريخ عنوان النشرة

-10-07 )1(اخلوف من احلب 2007 113- 

 )2(اخلوف من احلب
 ؟"...َمْن"حيب " َمْن"

08-10- 2007 114- 

-11-14 )1(عن ماهية الوجدان وتطوره 2007 115- 

 )2(عن ماهية الوجدان وتطوره 
 آيف ال حنبس الظاهرة ىف لفظها؟

17-11- 2007 116- 

 )3( ماهية الوجدان وتطوره عن
 عن الوجدان، واحلزن :(3/3)مقدمة

18-11- 2007 117- 

 -118 2008-1-1 املنتدى والنص البشرى من منظور تطورى

 :تعرية زيف واغرتاب التواصل بني البشر
 )باإلبداع أو املرض(

26-09- 2007 119- 
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وغريهم " (للشباب"عن احلب....
 !)غالبا

24-11- 2007 120- 

 :فة إىلهذا باإلضا )مكرر(العدوان واإلبداع 

 )مكرر(لغة اجلنس، واجلنس آلغة 
 

 رؤى وأراء - اإلنسان والتطور : النشرة اليومية
 

 م التاريخ عنوان النشرة

 -121 2007-09-01 عوٌد على بدء، مث نرى

ُتـْنِجى    ال   اخلوِف   جبال أعَلى ...
   الغرْق   من   اجلباَن

02-09-2007 122- 

، ال نستسلم نستعمل الواقع..
 !!له، ونظل نرفضه حىت نغّيره،

03-09-2007 123- 

 -124 2007-09-04 !لعله خريًا!!! يا خرب

ألستاذ ) استبار(اختبار ذاتى
 بكلية الطب

05-09-2007 125- 

 -126 2007-09-06 )أم أتوّقف؟.. ُأُآِمْل .. (الورطة

 -127 2007-09-07 بدال ما تثور تِفّن  

تاىن (دستور يا الدستور  .. 
 )مرة

08-09-2007 128- 

- 12 عد؟ملاذا أآتب؟ ملن؟ وماذا ب  09 -
2007 129- 

بعد لقاء -عاما 21رسالة عمرها
 عابر

19-09- 2007 130- 

إبداع الشخص العادى، وإبداع 
 !!املرأة

29-09- 2007 131- 

.. واحلب.. والناس.. العيد
 !وربنا

13-10- 2007 132- 

وعد : "اليوم" ذلك"ىف مثل  
 "بلفور

31-10- 2007 133- 

-12-18 عن الدين العاملى اجلديد  2007 134- 

عيدية لكبارنا من عيال 
 !!األمريكان

19-12- 2007 135- 

االلتزام بتقدمي خربات من  عن
 ثقافة خمتلفة

7-1- 2008 136- 

 -137 2008-01-15 هل عندنا بديل

 ارمون أوىل باملواجهة
 9/11الشهري بـ  11/9

11-09-2007 138- 

 العوملة اجلارية؟ آيف وإىل أين؟
 من التواجد البشرى نوعان

16-01-2008 139- 
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 -140 2008-1-12 قبالت وأحضان، وحوار األديان

من آلِّ صوب وحدْب، من آل دين 
 !ودرْب

19-01-2008 141- 

 -142 2008-01-26 أحب املؤرخني، وال أثق ىف التاريخ

صيد األحاسيس، وذباب الكلمات ىف 
 معرض الكتاب

02-02-2008 143- 

الشعور بالذنب ىف السياسة واحلرب 09-02-2008 144- 

مستويات احلضارة احملكات الساذجة،
 والفعل اليومى البسيط

16-02-2008 145- 

 -146 2008-02-23 !!سياسة دى يا حييى

 -147 2008-03-01 )والثقافة(ختثر الوعى الوطىن 

احللول الذاتية تعمل إيه؟ تعمل مجعية 08-03-2008 148- 

السياسة واللغة الشبابية 
 )3من 1(والرتاث الشعبة

15-03-2008 149- 

 العصر   فرسان
)تصلح اآلن(1980" مسرحية قصرية قدمية"

29-03-2008 150- 

ريهم وغ" (للشباب"عن احلب ....
 !)غالبا

24-11- 2007 151- 

 احلضارة واملدنية: تشكيالت من
 جعةواحلاجة إىل مرا 

15-12- 2007
 

152- 

  ىف رحابه تعاىل.. مع الناس
 .. خواطر قدمية  

18-09- 2007 153- 

2007)1!!!(مصر" بعض"وصف " بعض" 23-09- 2007 154- 

2007 )2!!(مصر" عضب"وصف " بعض" 24-09- 2007 155- 

-09-25 2007 )3!! (مصر" بعض"وصف " بعض" 2007 156- 

 )1(  بعض وصف بعض مصر
من ملف القيم واألخالق ىف مصر اآلن

15-10- 2007 157- 

 : من ملف القيم واألخالق
 )2!! (حبث علمى شعىب

16-10- 2007 158- 

الرتاث الشعىب حضور ىف الوعى؟ أم 
 ديكور للحكى؟

13-02- 2008 159- 

، والقيم "البيئة" لغة الطبقة
 الأخالقية ىف األمثال الشعبيةال

17 -10- 2007 160- 

-12-17 التطور احليوى يتحدى املستحيل 2007 161- 

 بسيطة واختيار احلياة مفاتيح
 )هل مث مذاق للحياة ىف ذاهتا(

22-12- 2007 162- 

-04-05 ]3من  2[ العتاب على الشعب 2008 163- 

-03-24 ىف النفس واإلنسان: بعض مدارس ونظريات 2008 164- 
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 فروض وتنظري -اإلنسان والتطور:النشرة اليومية
 

 م التاريخ عنوان النشرة

واألنف الداخلية(العني الداخلية
 )آذلك

04-12- 2007 165-

ول وتعدد مستويات الوعىأنواع العق 25-12- 2007 166-

وإلغاء عقول(أنواع العقول
 الطريق إىل فهم الوعى) اآلخرين

02-01-2008 167-

مىت وآيف  هل للذات حدود؟...
 نفقدها؟

11-02-2008 168-

 املخدرات العصرية واملفاتيح السرية
 The   "السر"عن آتاب وفيلم

secret 

11-12- 2007
 

169-

أحجار آرمية وأشياء أخرى وسط آومة"
 The secret     " قش

12-12- 2007 170-

 )وأخواهتا(الشخصية الفرحانقباضية 
 )من منظور تطورى(

06-01-2008 171-

 مدارس ومدارس
 أساسية   وافرتاضات   ونظريات   ارسمد

24-03-2008 172-

2008-03-26 لغة اجلنس، واجلنس آلغة  173-

الصحة النفسية والتطور الفردى
 وعصر املعلومات

20-01-2008 174-

!!النقائض حيمل آل  "مشروع: "الطفل
 !!فال ختتزلوه

06-10- 2007 175-

-11-06 عن الفطرة واجلسد وَتْصنيم األلفاظ  2007 176-

-12-05 !!األنُف تدرك مثل العني أحيانًا 2007 177-

-12-24 اجلسد على الناحيتني هتميش 2007 178-
 

 ىف املنهج -اإلنسان والتطور : النشرة اليومية
 

 م التاريخ          عنوان النشرة

-11-11 وتشكيالهتا" املصداقية"عن ..
2007 179- 

2007 - 2008 31-12-
2007 180- 

-11-12 باالتفاق" املصداقية"عن ..
2007 181- 

2008-02-18 علٌم هذا؟ أم ماذا؟ 182- 

حبث علمى : املمارسة االآلينيكية
 مستمر

08-01-2008 183- 
 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) لكرتونيإإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1781



 08I04I2008א – אא

 إبداع خاص+ أخرى -اإلنسان والتطور:النشرة اليومية
 

 م التاريخ عنوان النشرة

2008-03-10 بني العلم والثقافةنَفْسَنة احلياة املعاصرة، 184-

2008-03-31 هيجل) ليست آذلك(قصة قدمية 185-

2008-04-01 صمت) حديثة/ قدمية(قصة قصرية 186-

برجاء وضع ما ... قصة قصرية جديدة
 تشاء من عنوان

02-04-2008 187-

2007-12-13 املستحيل واملمكن 188-

-09-30 )1(الصوفية والفطرة والرتآيب البشرى  2007 189-

)2( الصوفية والفطرة والرتآيب البشرى
 مستويات الوعى وأساطري املتصوفة

01-10- 2007 190-

 
من بعض حوار اجلمعة  -نسان والتطور اإل: النشرة اليومية
 )بعض املواضيع، وأشياء أخرى(

 

 م التاريخ عنوان النشرة

)من بني ما أثري(من بعض حوار اجلمعة
 ملاذا نكتب؟: ذاتى، استباراختبار "مقال *
 أُآمل أم أتوقف،" الورطة*
 أآتب ملن؟*

21-09- 2007 191-

 بقية) يوم السبت(من بعض حوار اجلمعة
 ستسلم لهنستعمل الواقع، ال ن*
 ارمون أوىل باملواجهة*
حرآية األسطورة الذاتية حنو املطلق*
 زآى جنيب حممود/ الشرق األوسط*

22-09- 2007 192-

 من بعض حوار اجلمعة
تعرية زيف واغرتاب التواصل بني *

 باإلبداع واملرض: البشر
 سبتمرب 12&  11" ملن أآتب؟*
 "مقالة األسطورة الذاتية*
 العالقة مع اآلخر*

28-10- 2007 193-

 من بعض حوار اجلمعة
 التواصل، وإبداع الشخص العادى، واملرأة*
 الصوفية والفطرة والتكوين البشرى*

05-10- 2007 194-

 من بعض حوار اجلمعة
 عن التواصل والطفولة والرباءة*
 بني البشر: عن التواصل(اخلوف من احلب  *
 عن األطفال والرباءة والفطرة*

12-10- 2007 195-

 من بعض حوار اجلمعة
 لألصدقاء الطيبنيرفيق ضيف آرمي، واعتذار . د*
الصوفية والفطرة والرتآيب البشرى*
19 -10- 2007 196-

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1782
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 من بعض حوار اجلمعة
 عن قصيدة لألطفال داخلنا*
 ردود خاصة لبعض املقاالت*

26-10- 2007 197-

 من بعض حوار اجلمعة
 س و ج عن اإلدمان*
 ستويات الوعىأدمغة املدمن وم*
 سد هارتا*

02-11- 2007 198-

 من بعض حوار اجلمعة
 املوت والوجود أو املوت واجلسد*
 سلطان األسطورة*

09-11- 2007 199-

 من بعض حوار اجلمعة
 برتراند رسل: انتصار السعادة*
 عن ماهية الوجدان وتطوره*

16-11- 2007 200-

 من بعض حوار اجلمعة
،عن الفطرة واجلسد وَتْصنيم األلفاظ*
 عن الوجدان، واحلزن*

23-11- 2007 201-

 من بعض حوار اجلمعة
 )غريهم غالبا(و" للشباب"عن احلب *
عن القشرة ) 3(عن الفصام *

 والفطرة والتعدد والواحدية
حكاية صىب تناثر فتجمد فتجمع *
 )أنا واحد وال آتري(

30-11- 2007 202-

 من بعض حوار اجلمعة
رائحة للذات، واحلياة، واجلسد، واألشياء*
)واألنف الداخلية آذلك(العني الداخلية *

2007 -12-07 203-

 حـوار بال ترتيب :من بعض حوار اجلمعة
 !بني ابن وأبيه!! على مدى ربع قرن*
يب البشرىالوحدة والتعدد ىف الرتآ*

14-12- 2007
 

204-

 من بعض حوار اجلمعة
 الكيانات وحرآية اإلبداع تعدد*
 املخدرات العصرية و املفاتيح السرية*
 احلضارة واملدنية*

21-12- 2007 205-

 من بعض حوار اجلمعة
 )18(، )17(احللم *
أنواع العقول وتعدد مستويات الوعى *
 مفاتيح بسيطة واختيار احلياة*

28-12-2007 206-

 من بعض حوار اجلمعة
 املنتدى والنص البشرى*
 2الوسواس القهرى *

04-01-2008 207-

 من بعض حوار اجلمعة
 عن مقالة العطر*
لينيكية حبث علمى مستمراملمارسة االآ*
 

11-01-2008 208-
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 مجال ترك. مداخالت د*
-208 2008-01-11 عن احلياد ىف العالج النفسى*

 من بعض حوار اجلمعة
 24-23أحالم جنيب حمفوظ *
 عن لعبة الثقة والتخوين*

18-01-2008 209-

 معةمن بعض حوار اجل
 األديان التلفيقية*
الصحة النفسية والتطور الفردى *

 وعصر املعلومات

25-01-2008 210-

 من بعض حوار اجلمعة
  حبث علمى مستمر: املمارسة االآلينيكية*
الصحة النفسية والتطور الفردى *

 وعصر املعلومات

01-02-2008 211-

 من بعض حوار اجلمعة
 احب املؤرخني وال اثق ىف التاريخ*
 ، والشعور بالذنب..النفرى *
 مداخالت مضيئة، تتجاوز احلوار*
قراءة ىف االستجابة للعبة الشعور بالذنب*

08-02-2008 212-

 من بعض حوار اجلمعة
تنشيط حرآية النمو أثناء العالج *

 إىل أين؟
 املوت واجلنون واإلبداع*

15-02-2008 213-

 ): خاص(من بعض حوار اجلمعة
 استجابات لعبة الذل*

22-02-2008 214-

 من بعض حوار اجلمعة
] 36 – 35احللم [أحالم فرتة النقاهة *
 مستويات احلضارة*
 سياسة دى يا حييى؟  *

29-02-2008 215-

 من بعض حوار اجلمعة
 ختثر الوعى والثقافة *
 اإلشراف على العالج النفسى*

07-03-2008 216-

 من بعض حوار اجلمعة
 اإلدمان ظاهرة*
 " ختثر الوعى والثقافة"
 الفروق الثقافية والعالج النفسى*
 ختثر الوعى الوطىن *

14-03-2008 217-

 من بعض حوار اجلمعة
 استجابات لعبة التغّير*
 استجابات لعبة الضحك*

21-03-2008 218-

 من بعض حوار اجلمعةامتداد
 اإلشراف على العالج النفسى*
 عن نشرات اإلدمان*

22-03-2008 219-
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 08I04I2008א – אא

 
 من بعض حوار اجلمعة

االبداع التواصلي واالبداع اخلالقي*
 العدوان واإلبداع*
 مدارس ونظريات*

28-03-2008 220-

 من بعض حوار اجلمعة
 لغة اجلنس، واجلنس آلغة *
 فرسان العصر *
والعدوان ملاذا احلديث عن االبداع *
 )3من 2(
 مدارس ونظريات وافرتاضات أساسية*

04-04-2008 221-

 

 وبعد
 :صديقىت/ صديقى 

 ؟222هل وصلك ما حاولنا حىت هذا العدد 
 هل آنت تتصور ذلك؟

ها سريعا؟ وتريد العودة ما هى املوضوعات الىت مررت علي
 إىل قراءهتا؟

 أى املواضيع تفضل أن نكملها أوال؟؟
 هل عندك اقرتاحات معينة؟

 شكرا
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