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الجاذبّية تحت مجهر اإليزوتيريك قّىة  

 

  

رأصٛشارٓب انخفّٛخ رًزّذ . لّٕح عجبسح رؾشص ػهٗ رًبعك األَظًخ انشًغّٛخ ٔػهٗ صجبد يٕعٕدارٓب    
، فٛذٔس انكم ثُظبو ٔإَزظبو ٔٚؤدٌٔ دٔسْى يٍ نزؼجؾ ؽشكخ انكٕاكت ٔانُغٕو فٙ يغبساد اليزُبّْٛخ انذّلخ

 . دٌٔ كهم أٔ رجبؿؤ ْٔى ٚزًًٌٕ سلظخ انكٌٕ األصنّٛخ

فًُز انمشٌ . يُز انمذو كبَذ ْزِ انمٕح انغّجبسح ٔال رضال انشغم انشبغم نهكضٛش يٍ انؼهًبء ٔانًفكشٍٚ    
مخ يٛم األعغبو انفهكّٛخ نهغمٕؽ انضبيٍ لجم انًٛالد ثذأد األلـبة انؼهًّٛخ يؾبٔالرٓب فٙ رفغٛش ؽمٛ

ٔلذ رؼذدد انزفغٛشاد ٔإخزهفذ انًؼبدالد، . ٔإكزشبف انهغض انز٘ ٚؾٕل دٌٔ خشٔط انكٕاكت ػٍ يذاسارٓب
 .انغبثغ ػشش ثٍٛ األعغبو فٙ انمشٌ" انغبرثّٛخ"أٔ " انضمبنخ"ٔكبٌ َٕٛرٍ أٔل يٍ ٔػغ يؼبدنخ نمٕح 

ٍّ َزبئغٓب نى رزـبثك َغؾذ يؼبدالد َٕٛرٍ فٙ رفغٛش انكضٛش ي     ٍ انًشبْذاد ٔانؾمبئك انؼهًّٛخ، نك
. يغ ثؼغ انًشبْذاد انفهكّٛخ ؽٛش أرذ انؼًهٛبد انؾغبثّٛخ يغبٚشح نهٕالغ فًٛب ٚخض يذاس كٕكت انًشٚخ يضاًل

صى عبء آَشزبٍٚ ثـشٍػ عذٚذ ُػِشف ثًفٕٓو انُغجّٛخ، ٔلذ َغؼ يٍ خالنّ فٙ رفغٛش يب ػغضد ػُّ يؼبدالد 
ْٔب ْى ػهًبء انٕٛو ٚزبثؼٌٕ عٕٓدْى نكشف انُمبة ػٍ . كٍ ؿشؽّ أخفك فٙ يغبل انفٛضٚبء انكًّٛخَٕٛرٍ ن

 .يؼبدالد يّٕؽذح شبيهخ انُزبئظ رٕػؼ كبفخ يؼـٛبد لٕح انغزة ثٍٛ يخزهف األعغبو

نًٛخ رٕػؼ نُب ػهٕو االٚضٔرٛشٚك، ْزِ انًٕعٕػخ انؼهًّٛخ انهجُبَّٛخ األطم ٔانًُشأ، ٔانزٙ ثبرذ ػب     
االَزشبس، إر َبْضد يؤنفبرٓب انغجؼٌٕ كزبثًب نزبسٚخّ، ثبنهغبد انؼشثٛخ ٔاالَكهٛضٚخ ٔانزٙ رشعى ثؼؼٓب انٗ انهغبد 

أن اإلوسان ليس تصغيرًا عه الكون بل علي "انفشَغٛخ ٔاالعجبَٛخ ٔانجهغبسٚخ ٔانشٔعٛخ، ؽٛش ركشف 
ٔنُذ أٌ أفٓى يب ًٚكٍ أٌ رؼكغّ لٕح ٔثُبًء ػهٗ رنك، ؽب ".العكس، الكون هو تكبير عه اإلوسان

انغبرثّٛخ يٍ ؽمبئك ٔرفغٛشاد ثبؿُّٛخ، فشأُٚذ أٌ لّٕح انغبرثّٛخ ًٚكٍ أٌ رغّغذ أٔاًل يفٕٓو انٕؽذح فٙ انكٌٕ، 
ٌّ انٕؽذح كًب رؼّشفٓب ػهٕو اإلٚضٔرٛشٚك ْٙ  ( انكٕاكت)، ٔأعضاء انكٌٕ "مجموعت أجزاء مترابطت"ؽٛش أ

أن المحبت "ٔصبًَٛب يفٕٓو انًؾجخ، فمذ ٔسد فٙ إؽذٖ انًؾبػشاد اإلٚضٔرٛشٚكّٛخ انؼبيخ . يشرجـخ ثفؼم انغبرثّٛخ
 .، كزنك انغبرثّٛخ رشثؾ انكٕاكت ثشًٕعٓب ٔرظم فًٛب ثُٛٓب"تربط كل وجود وكل وواة وظام باألصل
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( اإلَغبٌ)ّٛ أيب ػٍ رأصٛش انغبرثّٛخ فٙ االَغبٌ فًٛكُُب انمٕل إَّّ يشرجؾ إسرجبؿًب يجبششًا ثًغزٕٖ ٔػ
ثمهى ..." رحلت بيه قبائل السلبياث"ٔثًذٖ رخهظّ يٍ انظفبد انغهجّٛخ فٙ َفغّ، كًب ششؽٓب كزبة 

ْٔزا . ، يؤعظ يشكض ػهٕو اإلٚضٔرٛشٚك األٔل فٙ نجُبٌ ٔانؼبنى انؼشثٙ(ط ة و)انذكزٕس عٕصٚف يغذالَٙ 
ٌّ أعغبو انزأصٛش ٚخزهف ثؾغت عشػخ رزثزة األعغبو انجبؿُّٛخ ٔرؾذٚذًا أعغ بو انُفظ انذَٛب فمؾ، ؽٛش أ

يضبل ػهٗ رنك، . انزاد انؼهٛب أسلٗ ٔػًٛب ٔال ٚـبنٓب أ٘ أصش يٍ انغبرثّٛخ ألَٓب ثًُأٖ أطاًل ػٍ انغهجٛبد ٔأصشْب
ٌّ انغغذ انًبد٘ ْٕ األلم عشػخ فٙ انززثزة ثٍٛ األعغبو انجبؿُّٛخ انغجؼخ ْٕٔ األكضش رأصشًا  يؼهٌٕو أ

ثًُٛب . غبرثّٛخ، ؽٛش رشعى نّ انؾذٔد، رمّٛذ عشػزّ ٔرؾّذ أشكبل انؾشكخ انغهًٛخ نذّٚٔخؼٕػًب نمٕاٍَٛ ان
ْٕٔ أعشع رزثزثًب يٍ انغغذ، َغذِ لبدسًا ػهٗ انزًذد ( فٙ نغخ انؼهى Bioplasmaأٔ  Aura)انغغى األصٛش٘ 

نغغى انكٕكجٙ ٔانزٕاطم يغ ْبنخ إَغبٌ آخش يزٕاعذ فٙ انًكبٌ َفغّ، فُٛمم ؽبنزٓب ٔٚزٕنٗ رشعًزٓب ا
فُغذَب َشربػ أٔ َُضػظ يُّ يجبششح ؽزٗ لجم انزؾذس ... رًبيًب كًب ٚؾظم يؼُب ػُذ انزؼّشف إنٗ شخض عذٚذ)

ْٕ أكضش يشَٔخ فٙ انزؼبيم نٛظ يغ انغبرثّٛخ فؾغت، ثم ٔأٚؼًب يغ ( انغغى انكٕكجٙ)ْٔزا األخٛش (. انّٛ
شعبع ؽبنخ يشبػشّٚخ عبّسح أٔ ؽضُٚخ يضاًل يّش ثٓب فبنًشء، ػهٗ عجٛم انًضبل، لبدس ػهٗ إعز. ػبيم انضيٍ

أيب انفكش انز٘ ُٚزًٙ انٗ انمغى األدَٗ يٍ انغغى . عبثمًب فٙ يكبٌ آخش يغبٚش نًكبٌ رٕاعذِ انؾبنٙ
انؼمهٙ، أ٘ انٗ انغغى األعشع رزثزثًب ثٍٛ أعغبو انُفظ انجششّٚخ، ْٕ األلٕٖ يمذسح ػهٗ انزفّهذ يٍ 

ػهًًب . ٔرخـٙ ػبيم انضيٍ ثغٕٓنخ ربيخ ٔاإلَزمبل انٗ ؽٛش ٚشبء فٙ انٕلذ انز٘ ٚشبءرأصٛش لبٌَٕ انغبرثّٛخ 
ٌّ رفبطٛم كٛفٛخ ػًم انفكش يششٔؽخ ثبعٓبة فٙ كزبة االٚضٔرٛشٚك ثؼُٕاٌ  فبالَغبٌ . "تعّرف الي فكرك"أ

ٌّٙ أٚؼًب ف. لبدس أٌ ٚغٕة ثفكشِ األسع ٔانكٕاكت يٍ دٌٔ أٌ ٚجبسػ يكبَّ ٙ ػبنى األؽالو كًب ْٔزا انًفٕٓو عه
 ...."األحالم والرؤى"ششؽّ كزبة اإلٚضٔرٛشٚك 

ٔيغ رـّٕس اإلَغبٌ ثبنٕػٙ ٔرخهظّ يٍ عهجّٛبد انُفظ انجششّٚخ، ٚظجؼ أكضش ؽشّٚخ فٙ رزنٛم انًؾذٔدّٚخ   
ػهٗ عجٛم ( aura)فبنغغى األصٛش٘ ... ٔٚزٕعغ يؾٛؾ رًذد أعغبيّ انجبؿُّٛخانزٙ رفشػٓب انغبرثّٛخ ػهّٛ، 

 . انًضبل، عٛزًكٍ يٍ انزًذد ٔانزٕاطم يغ ْبنخ شخض آخش فٙ يكبٌ آخش

ٌّ انزمٓمش ثبنٕػٙ ثفؼم طفبد انًشء انغهجٛخ ٔانزظشفبد انخبؿئخ ٚغهجّ ؽشّٚزّ          ٔانؼكظ طؾٛؼ، أ٘ أ
نغهجٛبد، رمهظذ يغبؽخ ثؼجبسح أخشٖ، ًٚكُُب انمٕل إَّّ كّهًب كضشد ا... ٔٚغؼهّ أكضش رمّٛذًا ثمبٌَٕ انغبرثّٛخ

 ٔإٌ أيؼٍ انًشء انُظش فٙ يؼبدنخ َٕٛرٍ. انٕػٙ ٔػبق يؼٓب ؽذٔد انؾشّٚخ، ثبنزبنٙ رمّٛذًا أكجش ثفؼم انغبرثّٛخ
انزٙ رؾذد لٕح انغبرثّٛخ ثٍٛ أ٘ عغًٍٛ ػهٗ أَٓب رؼبدل ػشة ٔصٌ انغغًٍٛ ثجؼؼٓب ٔيٍ صى ثضبثذ ثالَك 

ٌّ ْزِ انًؼبدنخ رؼكظ يب ٔسد أػالِ . يمغٕيًب ثًشثغ انًغبفخ انفبطهخ ثًُٛٓب فٓٙ رظٓش كٛف أٌ   ...َغذ أ
فٙ ؽٍٛ كهًب صادد انًغبفخ ٔثبنزبنٙ انًغبؽخ . صاد رأصٛش انغبرثّٛخ( ٚمبثهّ رؼهك انًشء ثبنًبدح)انٕصٌ كهًب صاد 

شؼٕة انذٔل  ٔنؼمَّ. رمهِّض رأصٛش انغبرثّٛخ( ٚمبثهٓب صٚبدح يغبؽخ انٕػٙ فٙ انكٛبٌ)انفبطهخ ثٍٛ انغغًٍٛ 
انُبيّٛخ انزٙ يب صانذ رؼٛش فٙ َظبو لجهٙ ػّٛك، خٛش دنٛم ػهٗ يب ٔسد ٔخٛش اصجبد ػهٗ اسرجبؽ رـٕس أٔ 

 . رمٓمٓش ٔػٙ انًشء ثمبٌَٕ انغبرثٛخ
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