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ككرنا بها اليزوتيريك بين الحين والرخر، كل نزل ة وراها طلع ة، وككل طلع ة وراها نزل ة’ عبارة شعبكي ة يذ ’ك
كر بها البل د من حولنا. وإذا ما راقبنا الحرك ة التي يرسمها رخصوصاا في المراحل العصيب ة التي نمكر بها وتم
المسار المذكور (صعو د، نزول، انتظار؛ ثم صعو د آرخر، الخ) نلحظ اكنها تشبه إلى حكد بعيد حرك ة رخفقان
القلب… بتعبير آرخر هي تعبير عن حرك ة الحياة. فلو كان المسار افقييا  دونما حرك ة تواتر لكان ذلك مثال

الجمو د وبالتالي انعدام التطور – وهي أشبه بحال ة الموت إذا ما قورنت بحرك ة القلب.
كن الوسيل ة النجع لتفا دي حالت الركو د هي عبر توجيه الرا دة النافذة وعلوم اليزوتيريك النساني ة تؤككد ا
كطيها كعل محور الوعي ويرتفع بوعينا فوق المشاكل بعد تحكديها وتخ نحو السبب بالدرج ة الولى. وهذا ما يف

بنجاح جكراء المثابرة والثبات.
كما كيف يمكن أن نجعل من الطريق طلع ة من  دون نزل ة؟ فتأتي الجاب ة: “عندما نفهم لماذا أتت النزل ة أ

ال… فالنزل ة تأتي لكننا ل نتوعى إلى التفاصيل أثناء الصعو د. ول ننسى قول سقراط الشهير: “إذا مشيت أص
بروكي ة تكتشف الطريق بكاملها ول تفوتك المناظر”.

كن اليزوتيريك  درب تطبيقي ة عملني ة في شتى المور الحياتي ة، نقكدم في ما يلي بعض الرشا دات وحيث ا
العملي ة التي يسهل تطبيقها ضمن يومياتنا، والتي من شأنها رفع الذبذب ة الفر دي ة لدى التواجد في مرحل ة
صعب ة… وذلك بغي ة مساعدة الرا دة على اتخاذ الخطوات اللمزم ة لتحويل المسار عبر تغيير المسلك:

- مشارك ة رفيق الدرب أو أحد ذوو الرختصاص في تفاصيل الوضع، لما يمكن لنظرتهم من الخارج،1
وموقفهم الحيا دي ورخبرتهم، أن يساعد على استنباط الحلول الملمئم ة وتغيير التصكرفات التي تحكد د المسار…

- العو دة بالذاكرة إلى اليام الحلوة واللحظات السعيدة والمراحل اليجابي ة التي مررنا بها. من شأن ذلك أن2
كل ضكد الحال ة السلبي ة، فتسهل المواجه ة. كش ط الهال ة الثيري ة ويقكوي الكيان كك ين

-الحكد من النجراف في العموميات المنكغص ة، واستبدال أوقاتها عبر ممارس ة العمال التي نحكبها أو الهواي ة3
التي نتفاعل بها إيجاباا، مع التركيز على ممارس ة الرياض ة البدني ة.

كل عن 4  ساعات). كذلك انتقاء8 ساعات ول تزيد عن 6- مراقب ة أوقات النوم بدكق ة واللتزام بها (على أن ل تق
العمال الليلي ة مسبقا (وبرامج أيام العطل ة) حتى ل ننجكر نحو إضاع ة الوقت في التفكير ضمن حلقات مفرغ ة،

ما يزيد الوضع تعقيداا.
-التنظيم، والعمل فوراا على النتظام الذي يؤ دي إلى عدم الفوضى – لن الفوضى أسوأ عدكو للتجكد د، الذي5

هو بدوره العامل الساس لتغيير المسار.
كن الحكم ة والرا دة هي الساس كما بتنا ندرك من تعاليم اليزوتيريك. كك ا ل ش

اسا حتى يغدو معاناة، عبر التعكلم منه كمرحل ة أولى من تفعيل الحكم ة فالرا دة هي التي تجعل من اللم  در
عملييا…

والرا دة هي التي تحكول الواجب إلى مسؤولي ة فالتزام…
أرخيراا، يطيب لي أن أرختم بمقتطفات من محاضرة للدكتور جومزيف مجدلني، مؤسس معهد علوم

اليزوتيريك في لبنان والعالم العربي:
كن عدم تكثيف الخبرات الحياتي ة – كي ل نقول انتفامئها – وعدم تطبيق المعلومات “ دعونا ل ننسى ا

والرشا دات الباطني ة يؤ دي إلى تباطؤ الحرك ة الخارجي ة والدارخلي ة كما بتنا نعي، مما يؤ دي أيضاا إلى حال ة
تدني الذبذب ة، ما يعني إلى الشيخورخ ة المبكرة. لذلك لنبقى متيقظين، فكثيرة هي التحكديات التي تنتظرنا على

مسار الوعي الرتقامئي…”
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