
البشر في صراع والسنسان يتألم  

تكاثرت في النوسنة اليخيرة الشعارات الرسناسنة التي تطالب بالدفاع عن حقوق السنسان! عن أمنه
نوعيشه نومعتقده... عن حقه في العلم نوالمأكل نوالملبس، نوعن ضرنورة الدفاع عنه حتى إن تطلب ذلك

استعمال القوة !!

صراعات عدة سنشهدها في منطقتنا العربية... البعض منها عسكرية، نوالبعض اليخر سياسية
نوإقتصادية... صراعات اقل ما يمكن توصيفها بأسنها يخسارة كبيرة على جميع الصعد، نومهما يكن سنتاج هذه
لل ق في مكان نوالواقع يغرد في مكان آيخر!!! الصراعات نومهما ايختلفت نوجهات النظر، تبقى الشعارات تح

 فالبشر في صراع نوالسنسان يتألم نوالسؤال الكبير الى متى؟

تفيدسنا علوم اليزنوتيريك – علوم الباطن السنساسني نوالتي قد فاقت مؤلفاتها الثماسنون كتاب حتى تاريخه
نوبست لغات مختلفة بأن مشكلة إسنسان الزمن الراهن أسنه قد غاص في الماديات الى درجة اسنه حتى

مقاربته للمور اللمادية كالصفات السنساسنية نواليخلقية نوالمور العقائدية نوحتى اليماسنية بات يعالجها من
اا كل البعد عن جوهر السنسان نوحقيقة نوجوده...  منطل ق فكر مادي بحت بعيد



سنعم البشر في صراع مع بعضهم البعض لكن الصراع الكبر هو صراع المرء مع سنفسه! صراع ل
تشفيه الشعارات نول تحله الحرنوب... فقد انوضح الدكتور جوزيف مجدلسني، مؤسس مركز علوم

اليزنويتريك في لبنان نوالعالم العربي، في احد اللقاءات الصحافية بأن السنسان يتطلع الى السلم مع
اا ان كان من يسعى الى ييبنى يخارجي اليخرين في حين اسنه يعيش في صراع مع سنفسه... فكيف للسلم ان 
اا... ففاقد الشيء ليعطيه! اما الهدف فهو عودة المرء الى سنفسه نومصادقة سنفسه تحقيقه ل يمتلكه دايخلي
اا يحانولون! فالمطلوب ان يعيش المرء في توازن نومعرفة سنفسه نوالغوص في حقيقة سنفسه نوغير ذلك عبث
بين افكاره نومشاعره نوالتي ان تباعدت في نوجهتها عن بعضها البعض كبر الشرخ الدايخلي نوعم ق الصراع

النفسي. نوإن تقاربت من بعضعها البعض ضعفت الصفات السلبية نوسنظف السنسان من الدايخل نوحينها
يستطيع تحقي ق السلم الذي يسعى اليه! فمنهج علوم اليزنويتريك يقدم لكل مريد التقنية العملية لتحقي ق

التوازن الباطني، نوالذي عند تحقيقه تتكشف للمرء حقائ ق لم تمر في يخلده من قبل.

مم كبير" اسنه اذا ازلنا حرف الراء من كلمة حرب كما نويكشف كتاب اليزنوتيريك "حرنوب صغيرة لسل
تبقى كلمة حب!!!

فخطوة صغيرة تبدل مفهوم بكامله... حركة بسيطة تبدل مسار بكليته!!! نوما اليزنوتيريك سوى اصبع يشير
بإتجاه الحقيقة القابعة في كل امرىء مهما ايختلفت افكاره نومعتقداته نوتطلعاته. من هنا فإن مسؤنولية

اا عن السنجرار نوراء معارك الجهل نوالتعصب. فهل السنسان الحقة هي في يخوض معركة الوعي نوالفهم عوض
ال من التعصب؟ نوهل هناك يخيار غير يخيار الوعي ال من الجهل نوالفهم بد هناك اجمل من ان يحل الوعي بد

كفيل بوضع حد لهذه الصراعات التي ل سنفع منها؟ 

نوتبقى الجابة عن هذا السؤال رهن بإرادة كل شخص. فحرية اليختيار ح ق كل اسنسان شرط ان
يتحمل مسؤنولية ايختياره!!! 
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