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وور وارتقاء، مسار وعي وانفتاح، طريق اكتشاف واختبممار وممما .بين الحقيقة والواقع درب تط

ودم المنهج الحياتي التطبيقي لتلك الدرب وذلك المسار وهذه الطريق .كانت علوم اليزوتيرك إل لتق

وسممر مممن .بين الحقيقة والواقع أحجية فكريممة مشمماعرية لممو حمماول كممل امممرئ استكشمماف ممما تي

وكممن مممن تغييممر مسممار حيمماته نحممو الفضممل فالمعادلممة الهممم بيممن تلممك .تفاصيل معادلتها الحياتيممة لتم

قانون الكارما، قانون السبب والنتيجة ).المعادلت هي في فهم قانون العدل اللهي  )

نن الهمماجس الكممبر الممذي يعمماني منممه كممل امممرئ فممي في نظرة إلممى واقممع انسممان اليمموم، لوجممدنا أ
وكممم الحممداث المتسممارعة فممي حيمماته وممما تسممارعت تلممك الحممداث إل إنممذار مممن الزمممن الراهممن هممو تح
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وكممم فممي نظام الوعي، ليقاظ المرء من سباته العميق، ولتمموعيته إلممى صممفاته السمملبية الممتي بمماتت تتح
وزأ من طبيعته .حياته، حتى بات يظن أنها جزء ل يتج

ومن أهم تلك السلبيات الممتي يجممب أن نتمموعى إليهمما، الفوضممى وعممدم النتظممام، تلممك السمملبية
يير الكون وكل موجوداته لكن النسان وحممده خممرج عممن نظممامه .الخاصة بالبشر وحدهم فالنظام مس .

اا ودم ال الكسممل علممى العمممل، الجمممود علممى الحركممة، مقمم يضمم اا بأعممذار واهيممة، مف الذي أوجده لنفسممه متممذرع
.الرغبات على الواجبات، مما زاد الفراغ في حياته اليومية فالفراغ وهدر المموقت هممما المممدعاة الكممبر

لستجرار السلبيات، فالفوضى كانت في أصلها فسحات ضمن النظام الهادف تفتممح المجممال للبتكممار
ووجممد لكممن سمميطرة المشمماعر علممى الفكممر وتوصل السممائر بانتظممام إلممى هممدفه الممذي مممن أجلممه  .والتجدد ف

وول النسممان مممن النتظممام إلممى نيب ف بوهم الحرية هو ما حمم نتيجة التراخي الفكري، وحب النفلت المز
وثممب ف، بمماتت فممترات راحممة نن تسممتعمل تلممك الفسممحات كفممترات تأمممل تلممي الممتركيز المك .الفوضى فبدل أ

ودت إلممى الكسممل والخمممول، فممتراجع فممي مسمميرته عنممدها بممدأت وولممة تزايممدت مممع المموقت حممتى أ .مط

اا منه حتى طغت على القسممم الكممبر مممن فكممره ومشمماعره فوجممد .الفوضى بالتسلل إلى النسان لوعي

نفسه في فوضممى عارمممة أوجبممت عليممه العممودة إلممى مسمماره الصمميل، إلممى نظممامه الممذي ارتضمماه، فبممات
دد واجتهاد للعودة من واقعه إلى حقيقته .عليه العمل والمثابرة بج

وجه، فهممو ممما يسممتثير فالحب، حب الوعي وحب التطور والرتقمماء، فممي عمليممة الربممط هممو المممو
اا يسممد تصممغير وطه عممبر الممدخول فممي أدق التفاصمميل المرتبطممة بهممذه العمليممة فممالحب يج .الفكممر وينشمم

يثل الرابط الساسي بين أجزاء الوحدة .للمحبة التي تم

ون عملية الربط بين الحقيقة والواقع، في حال لم توصل صاحبها إلممى التطممور والرتقمماء، أي إ
.إن بقيممت نظريممة فقممط، إن لممم نلممتزم بتطممبيق النتائممج فممي حياتنمما اليوميممة تكممون عمليممة بعيممدة عممن
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.الواقممع، ل توصممل إلممى مبتغاهمما ول تمممت إلممى الحقيقممة بصمملة إذ أن توسمميع المممدارك، وتحفيممز الفكممر،

اا، ل بممد أن ترتقممي بصمماحبها، مهممما اشممتدت اا متوثبمم ولممب فكممر وتضممميخه بالمشمماعر المرهفممة، الممتي تتط
.المصممماعب وازدادت العراقيمممل فعمليمممة الربمممط سممموف تكمممون بمثابمممة الضممموء الكاشمممب ف، علمممى مكمممامن

اا أن البحممث فممي نفوسممنا عممن أي سمملبية .الضعب ف في نفوسنا وفممي تصممرفاتنا، بالتممالي فممي تطورنمما علممم

.تذكر أمامنا، هو أهم عمل وأجدى فعل يقمموم بممه كممل منمما فمعرفممة السمملبية وربطهمما بأسممبابها الحقيقممة

.في نفوسنا، لربما هو الخطوة الهم في مسيرتنا الحياتية اليومية

اا مممع النفممس، ولممب صممدق ررد يتط وا في عمل الفكممر، والتجمم ررد ولب تج نن عملية الربط الحقيقية تتط إ
ول ول بالكمم وكمم ولممب مشمماعر مرهفممة فارتبمماط ال اا، والقلممب المحممب يتط اا محبمم ولب قلب .والصدق مع النفس يتط

وككت إحممدى تلممك الروابممط تممدخل السمملبية إلممى النفممس، ويوصل صاحبه إلى مراده وفي حال تف .هو ما 

ركممك فممي تلممك الروابممط النسممانية، هممو ممما ووعي صمماحبها إلممى وجودهمما فالتف .وتستقر فيهمما، إلممى حيممن تمم

يول اليجابيممة إلممى سمملبية، إذ تفقممد صمملتها بممما يليهمما وممما سممبقها، بالتممالي تفقممد وجهتهمما وتتمموه عممن يح
هدفها لتصبح سلبية، علينا العمل بجهد مضاعب ف لعادتهمما إلممى مسممارها القممويم، إلممى حقيقتهمما وليممس
وول زخم تلك السلبية، إلى زخم ايجابي يفيد صاحبه ويسمماعده علممى تحويممل .إلى واقعها عندها يتح

.مزيد من السلبيات الكامنة

وقق الرتقاء وتبدا الخطوات بالتسارع على درب القدر .بذلك يتح


