
أهمية الكتابة وفوائدها من منطلق علوم اليزوتيريك

كثيرة هي الفكار التي تدور في خلدنا، منها ما هو مبني على خبرات شخصية، ومنها ما هو مواد أوليططة لمخططططات
مستقبلية... منها ما يتمحور لحول تحليل ألحداث آنية أو تنظيم التزامات لحياتية، ومنها بنات افكار للحل م او تصططورات او ربمططا
خيالت يهوى المرء ان يحياها... ولعل القاسم المشترك فيما بينهططا هططو عمططل الفكططر الططدائم فططي فهططم أو اسططتنباط الجديططد بهططدف
تحسططين واقططع المططرء المعططاش. وغالببططا مططا تضططيع تلططك الفكططار وهططذه المخططططات تحططت وطططأة "عجقططة" المتطلبططات المعيشططية

والضغوطات الحياتية في سراديب الذاكرة او دهاليز وعي الباطن إذا ما اهملها المرء وتناساها...

تشدد علو م اليزوتيريك-علو م الباطن النساني على أهمية الكتابة كتحفيز لمقدرة المرء على التعططبير، ل بططل تشططجعها
كأداة لسبر أغوار الباطن والغوص عميبقا فيه سواء هدفت الكتابة الى تصططوير مشططاعر صططالحبها فططي قططالب مططوزون او تحديططبدا

بلحا لخبرته... لفكره او ربما شر

تؤكد علو م اليزوتيريك ان الكتابة كالوعي، صناعة وتصنيع؛ وكالحرية اكتساب وتوسع، وكالحب شططغف وهيططا م فططي
ححط،ث، وصططوبل لل، فب بءا بكتابطة مقطا تكامل دائم... على ان ل يكتفي المرء فقط بتدوين افكاره ل بل ان يتوسع في تجربة الكتابة بد

الى تأليف كتاب او أكثر...

معلوم م أن الكتابة موهبة، والحس الروائي فن، والتصوير اللغوي ابداع، والتعبير لحس باطني رائع... وهذا مططا يعطططي
الكاتب مرتبة فريدة في نظر قرائه... ويحدد هططويته الكتابيططة. أمططا اليزوتيريططك فيفططرق بيططن الكتابططة النشططائية والكتابططة الدبيططة
برا... برا أو نث الروائية التي تقد م التجارب الحياتية في أدب انساني راق وتعبير كلمي دقيق... هو ادب النسان... سواء كان شع

نعم، الكتابة تعبير، والتعبير فن على المرء اتقانه عند مخاطبة الخرين، قبل الكتابة وأثنائها وبعدها.

نعم، الكتابة فن، والفن يكسب رهافة الحس والشفافية الذاتية والمنطق المتوازن.

نعم، الكتابة تعرية للنفس اما م النفس...

نعم، الكتابة فيض من الباطن... وايضبا أخمذ منه...

ولعل أبلغ ما يعبر عما تقد م، ما ذذكر في كتاب اليزوتيريك عاد ليخططبر!...:"الكتابططة معيططار تطططور ونمططو ذاتططي! ومططن
خلل كتابتك تستطيع أن تحدد معيار تطورك الذاتي!! فكلما كانت كلماتك قوية في رقتها، شفافة في معانيها، بليغة في تركيبها،



وتصويرية في تعابيرها، وتأملية في أبعادها... صارت ذاتك اكثر انفتالحبا وشفافية. ومن خلل تطور كتابتك، تستطيع أن تقيس
مدى تطور وعيك". انتهى الستشهاد.

ومن فوائد الكتابة العديدة، يشدد اليزوتيريك على كونها الصاقل الهم لملكة التعبير، والمحففز القوى لعملية التركيز
والتفكير، سيما عند اعتماد المططرء اسططلوب التعططبير البليططغ لحيطط،ث تضططج الكلمططات والمرادفططات المعتمططدة بمعنططى قططوي فططي عمقططه
نن "العبارة تتألف من بضع كلمططات، والموضططوع وشموليته... لحي،ث يشرح اليزوتيريك في كتابه "مدخل الى التأليف والكتابة" أ
نن بلغططة يتكون من مجموعة عبارات. لذلك، بلغة العبارات أساس بلغة الموضوع. وهذا يتأتى عبر بلغططة الكلمططات... أي أ
الموضوع ككل ترتكز على بلغة الكلمة لنها الجسر المؤدي إلى بلغة العبارة، ومن ثم الى بلغة الموضوع، فالسلوب"...

من نالحية أخرى، تنشط الكتابة الذاكرة، وتعزز عمليطة الربططط الفكريططة، وتقططوي التحليطل والتمييططز والسطتنتاج... كمطا
يحتاجها المرء الحيابنا لحتى يرى تجربته ماثلة أمامه كي يحللها بدقة وتجرد فيستنبط بالتالي الحلول... وهي الكتابططة ضططرورة إذ
تعلم المرء اصول الخلوة المفكرة مع النفس، واساليب سبر اغوارها... إنها عملية نكش ونبش وتفتيش دائم في لحنايططا النفططس...

شرط أن تبتعد عن الكتابة النشائية المنمقة وعن تجميع كلمات بشكل جميل، تكون خالية من المعنى ألحيابنا كثيرة...

برا وليس آخبرا، يؤكد اليزوتيريك على أننه:"ما من انجاز بلغ مرتبته السامية من دون عشططق العمططل... ول يكتمططل أخي
العشق دونما الرغبة الكيدة، والحماس الحار، والتفاني لتما م مططا يططراد تنفيططذه" (مططن كتططاب اليزوتيريططك:"مططدخل الططى التططأليف

والكتابة")... فكيف بالحري الكتابة...
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