
حياة السنسان على الضرض كلوحة بيضاء... يرسم المههرء خطوطههها بههالوعي، يعممهه ق تفاصههيل أبعادههها

موسنههها بفنههون المعرفههة المختههبرة... ممشههرق والمشههاعر الناضههجة، ويل بالتجاضرب المكثفة، ميعبئ فراغاتها بالفكر ال

ررا عن ملمحمة كياسنه الداخلي. فتغدو اللوحة مرآة صادقة لهوية صاحبها السنساسنية وتعبي

مت عههن حقيقههة كيههان السنسههان، فهههل هههو مجههرد جسههد مههادي يخضههع لتفههاعل ت كيميائيههة لطالما تساءل

وبيولوجية فمحسب، أو هو أبعد من ذلك؟ وهل من معادل ت خيميائية تمحففل ز لمحمته الداخلية وكيف؟

م ت علههى سلسههلة مؤلفهها ت مت في قراءا ت متنوعههة إلههى أن عههثر مت وجل  في ممحاولتي للجابة عن تساؤلتي، صل

علوم اليل زوتيريك التي تبمحث في حقيقة السنسان والكون والوجود فههي أكههثر مههن تسههعين مؤلرفهها. ومههن بيههن مهها

"، بقلههم الههدكتوضر جوزيههفعلسسم اللسسوان (العشسسعة اللونيسسة الكونيسسة والنسسسانية)قرأته في كتاب اليل زوتيريك "

مس س مركل ز علوم اليل زوتيريههك المو ل مههن سنههوعه فههي لبنههان والعههالم العربههي، أن السنسههان أعمهه ق مجدلسني، مؤ

وأشمل من أن يكون جسردا مادريهها، بههل هههو جسههد وضروح وبينهمهها مكوسنهها ت عههمدة خفيههة متدضرجههة اللههوان متههدعى

بالجسام الباطنية أو أجهل زة الوعي. فهذه الجهل زة تممثل طاقة المحياة والمحيوية والوجود في الكيان، ولكههل منههها

دضرجة وعي معينة وفرقا لسرعة أو تباطؤ ذبذباته... فالجسام الباطنية التي تظهههر ألواسنههها وتندمههج علههى شاشههة

مويعرف باله  ععلم) عددها سبعة، وهههي كالتههالي:Bioplasmaهالة الجسم اليثيري (جسم الصمحة والمحياة   بلغة ال

الجسد المادي، الجسم اليثيري أو جهاز الصمحة، الجسم الكوكبي أو جهههاز المشههاعر، الجسههم العقلههي أو جهههاز

ررا الروح. الفكر، جسم الممحبة، جسم الضرادة، وأخي

رصا وهو يعمل علههى وكون اليل زوتيريك علوم تطبيقية، فهي تقمدم المعرفة التي ترفع مستوى وعي الفرد خصو

إزالة السلبيا ت من سنفسه من خل ل استبدالها بالنقيض اليجابي... فهذا ما ميمحق ق السنسجام بين تفاعل ت الجسام

الباطنيههة وتناغمههها، وميعمهه ق اللمحمههة فيمهها بينههها، فيقههوى ممحههوضر وعههي السنسههان الههداخلي ويغههدو كائرنهها متههأل ق

مممحمفههل ز السههاس لنوعيههة الشراقة... وكههون النفهه س البشههرية هههي أداة العمههل علههى الضرض، بههاتت مسههلكياتها ال

تفاعل ت المرء الداخلية... فكل سلبية يماضرسها المرء يعني أن ذبذبا ت وعيه تاهت عن مساضرها السههليم... وهههذا



رخا بين أجهههل زة وعيههه الخفيههة، فيغههدو عمههل كههل جسههم بههاطني وكههأمسنه ما ميترجم عملريا بل زلل زا ل داخلي يمحدث شر

رما كما تبتعد مساحا ت الضرض عن بعضههها بفعههل زلههل زا ل قههوي أصههابها... مستقرل عن غيره من الجهل زة... تما

فهذا الشرخ يضعف ممحوضر وعي المرء الداخلي ولمحمههة كيههاسنه بسههبب غيههاب السنسههجام الههداخلي، فيبههدو أحيارسنهها

وكأسنه عباضرة عن شخصيا ت مختلفة ومتناقضههة إذ هههو يفكههر شههيرئا، ويشههعر شههيرئا آخههر، إسنمهها يتصههرف باتجههاه

معاك س لما يفكر به ويشعره...

من النوضر ل ميقرأ إل بالنوضر، والوعي ل ميدضرس إل بالوعي... إذ إن الوعي ببساطة هههو تكنولوجيهها  حرقا أ

صقل الباطن من خل ل ملمحمة مكوسناته. ولنقرب تأيثير المسلك اليجابي أم السلبي على تفاعل ت أجهل زة الههوعي،

لنأخذ سلبية الكراهية مثل على ذلك. فالكراهية سلبية مشههاعرية تههؤيثر مباشههرة فههي تفههاعل ت الجسههم الكوكههبي

م تباعد بين ذبذباته، فيتباطأ سرعة حركتههها. وهههذا مهها يجعلههه عرضههة لجتههذاب (جسم المشاعر والعواطف) إذ

مشاعر سلبية أخرى كالقسوة مثرل... فهذه المشاعر السلبية تؤيثر من سناحية أخرى في تفاعل ت الجسم العقلي...

رضرا سلبية قد تصل إلى حد إيذاء الخرين، فيتدسنى مستوى وعي هذا الجسم الباطني كما تههدسنى إذ إمسنها تستولد أفكا

مستوى وعي الجسم الكوكبي... فتفاعل ت المشاعر والفكههاضر السههلبية ل بههد وأن تتمظهههر فههي اسنتشههاضر اللههوان

الداكنة في الجسممين الباطنيين الخاصة بهما، فتقمل ص مساحة اسنتشاضر بقية اللوان فيهما.

 من جهة أخرى، هذه التفاعل ت السلبية تباعد بين ذبذبا ت الهالة اليثيريههة، تضههعفها ومتمحههدث الفراغهها ت فيههها،

ممهها ألههوان فتصبح عرضة لستقبا ل أي ذبذبة سلبية أو جريثومههة مرضههية، أو أي ذبذبههة هائمههة فههي الفضههاء... أ

رضهها فههي الجسههد. كههل هههذه مسد لحرقا وجرعا أو مر الهالة، فيبهت بريقها وقد تظهر فيها ألوارسنا بنية أو سوداء ستتج

رضهها سنفسههريا التأيثيرا ت تغدو ضرسائل ذبذبية يترجمها الجسد المادي كمحا ل من السنل زعاج والقل ق وعدم الهههدوء ومر

أو عضوريا.

مما تأيثير مشاعر الممحبة اليجابية، فهو معههاك س لمهها جههاء آسنرفهها حيههث تههترك هههذه المشههاعر السههامية اسنطباعههها  أ

اليجابي على سائر تفاعل ت أبعاد الوعي في النف س البشرية، فتتقاضرب فيما بينها في اسنسجام وتناغم يعمبههر عههن

لمحمة كيان الباطن الذي ينبض سلرما داخلريا... فتشف ألوان الهالة وتتأمل ق صمحة المرء وتسمو الفكاضر، فيشههرق

جما ل الوعي ألوارسنا... 

 وفي الختام، ل بد من ذكر بعض العوامل التي تؤيثر في تفاعل ت الباطن ولمحمة أجهل زة وعيههه، وهههي

كالتالي: 

- اقتل ع سلبيا ت النف س البشرية على أسنواعها والتي تتمظهر شههعوضرريا أو لشههعوضرريا فههي مسههلك المههرء المحيههاتي

وفي تصرفاته اليومية، واكتساب اليجابيا ت المناقضة لها. فهذا ما يعمل زز تفعيل الصفا ت السنساسنية السههامية فههي

معل أبعاد المحب في الكيان... إذ إن كل سلبية يماضرسها المههرء، السنسان كالممحبة والتواضع والعامل السنساسني ويف



فعل لوعريهها منههه وجرههها مههن وجههوه ’اللحههب‘ فههي كيههاسنه... فسههلبية السنطههواء هههي ’لحههب‘ السنفتههاح إسنما هو يف

والتواصل والتجدد؛ وسلبية التسلط هي ’لحب‘ النف س البشرية فههي فهههم الخههر والتعملههم مههن تجههاضربه؛ وسههلبية

الخوف هي ’لحب‘ النف س في المجابهة والمواجهة والتمحدي، إلى ما هنالك من أوجههه مختلفههة مههن "اللحههب"

يلل زمها قراضر، فإضرادة، فمنهج عملي لجتذابها من تربة النف س.

- تمحقي ق المحب الواعي مههع الشههريك إذ إسنههه العامههل السههر ع فههي معاينههة سنههواق ص النفهه س البشههرية أو فراغاتههها

رما أن ذبذبا ت المحب موجبة بطبيعتها، فتنعك س إيجاربا في إشراقة ولمحمههة وتقلي ص المساحا ت اللوعية فيها... عل

الجسام الباطنية وتأل ق الجسد المادي.

- إعما ل الفكر على الدوام، تقويته وإكسابه الشفافية بالتواضع العملي... لمسنه معياضر يقظة الجسام الباطنية.

- تمحقي ق التوازن بين الباطن والظاهر عبر توعية كل جسم باطني وإعطاؤه حقه اللزم في المحياة. هذا إضههافة

إلى تمحقي ق لمحمة الفكر والقو ل والعمل في التصرف اليومي.
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