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 تأثير المسلك الحياتي على تفاعالت كيان اإلنسان الباطني ولُحمته

 

يرسم المرء خطوطها بالوعي، يعّمق تفاصيل أبعادها بالتجارب المكثفة، ُيعبئ فراغاتها بالفكر الُمشرق والمشاعر … حياة اإلنسان على األرض كلوحة بيضاء
قيقة كيان لطالما تساءلُت عن حاخلي.فتغدو اللوحة مرآة صادقة لهوية صاحبها اإلنسانية وتعبيًرا عن لُحمة كيانه الد… الناضجة، ويلّونها بفنون المعرفة المختبرة

 يف؟الداخلية وكاإلنسان، فهل هو مجرد جسد مادي يخضع لتفاعالت كيميائية وبيولوجية فحسب، أو هو أبعد من ذلك؟ وهل من معادالت خيميائية تحفِّز لحمته 

ة مؤلفات علوم اإليزوتيريكالتي تبحث في حقيقة اإلنسان والكون في محاولتي لإلجابة عن تساؤالتي، صلُت وجلُت في قراءات متنوعة إلى أن عثرُت على سلسل
ي، ، بقلم الدكتور جوزيف مجدالن“علم األلوان )األشعة اللونية الكونية واإلنسانية(“والوجود في أكثر من مئة مؤلف. ومن بين ماقرأته في كتاب اإليزوتيريك 

العالم العربي، أن اإلنسان أعمق وأشمل من أن يكون جسًدا مادًيا، بل هو جسد وروح وبينهما مكونات مؤّسس مركز علوم اإليزوتيريك األّول من نوعه في لبنان و
لكل منها درجة وعي معينة عّدة خفية متدرجة األلوان ُتدعى باألجسام الباطنية أو أجهزة الوعي. فهذه األجهزة تمّثل طاقة الحياة والحيوية والوجود في الكيان، و

بلغة  Bioplasmaفاألجسام الباطنية التي تظهر ألوانها وتندمج على شاشة هالة الجسم األثيري )جسم الصحة والحياة ُويعرف بالـ … تباطؤ ذبذباتهوفًقا لسرعة أو 

، هاز الفكر، جسم المحبةالِعلم( عددها سبعة، وهي كالتالي: الجسد المادي، الجسم األثيري أو جهاز الصحة، الجسم الكوكبي أو جهاز المشاعر، الجسم العقلي أو ج
وكون اإليزوتيريك علوم تطبيقية،فهي تقّدم المعرفة التي ترفع مستوى وعي الفرد خصوًصا وهو يعمل على إزالة السلبيات من نفسه  جسم اإلرادة، وأخيًرا الروح.

وتناغمها، وُيعمق اللحمة فيما بينها، فيقوى محور وعي اإلنسان فهذا ما ُيحقق االنسجام بين تفاعالت األجسام الباطنية … من خالل استبدالها بالنقيض اإليجابي
فكل  …وكون النفس البشرية هي أداة العمل على األرض، باتت مسلكياتها الُمحّفز األساس لنوعية تفاعالت المرء الداخلية… الداخلي ويغدو كائًنا متألق اإلشراقة

وهذا ما ُيترجم عملًيا بزلزال داخلي يحدث شرًخا بين أجهزة وعيه الخفية، فيغدو عمل كل … ارها السليمسلبية يمارسها المرء يعني أن ذبذبات وعيه تاهت عن مس
فهذا الشرخ يضعف محور وعي … أصابها  تماًما كما تبتعد مساحات األرض عن بعضها بفعل زلزال قوي… جسم باطني وكأّنه مستقاًل عن غيره من األجهزة

بب غياب االنسجام الداخلي، فيبدو أحياًنا وكأنه عبارة عن شخصيات مختلفة ومتناقضة إذ هو يفكر شيًئا، ويشعر شيًئا آخر، إنما المرء الداخلي ولحمة كيانه بس
لباطن ا إذ إن الوعي ببساطة هو تكنولوجيا صقل… حًقا أّن النور ال ُيقرأ إال بالنور، والوعي ال ُيدرس إال بالوعي …يتصرف باتجاه معاكس لما يفكر به ويشعره

ة مشاعرية تؤثر راهية سلبيمن خالل لُحمة مكوناته.ولنقرب تأثير المسلك اإليجابي أم السلبي على تفاعالت أجهزة الوعي، لنأخذ سلبية الكراهية مثال على ذلك. فالك
رى وهذا ما يجعله عرضة الجتذاب مشاعر سلبية أخ مباشرة في تفاعالت الجسم الكوكبي )جسم المشاعر والعواطف( إذ ُتباعد بين ذبذباته، فيتباطأ سرعة حركتها.

إذ إّنها تستولد أفكاًرا سلبية قد تصل إلى حد إيذاء اآلخرين، فيتدنى … فهذه المشاعر السلبية تؤثر من ناحية أخرى في تفاعالت الجسم العقلي… كالقسوة مثاًل 
اعالت المشاعر واألفكار السلبية ال بد وأن تتمظهر في انتشار األلوان الداكنة في فتف… مستوى وعي هذا الجسم الباطني كما تدنى مستوى وعي الجسم الكوكبي

من جهة أخرى، هذه التفاعالت السلبية تباعد بين ذبذبات الهالة األثيرية، تضعفها  الجسَمين الباطنيين الخاصة بهما، فتقلّص مساحة انتشار بقية األلوان فيهما.
تظهر  أّما ألوان الهالة، فيبهت بريقها وقد… ة الستقبال أي ذبذبة سلبية أو جرثومة مرضية، أو أي ذبذبة هائمة في الفضاءوُتحدث الفراغات فيها، فتصبح عرض

لق وعدم قال من االنزعاج والفيها ألواًنا بنية أو سوداء ستتجّسد الحًقا وجًعا أو مرًضا في الجسد. كل هذه التأثيرات تغدو رسائل ذبذبية يترجمها الجسد المادي كح
أّما تأثير مشاعر المحبة اإليجابية، فهو معاكس لما جاء آنًفا حيث تترك هذه المشاعر السامية انطباعها اإليجابي على سائر  الهدوء ومرًضا نفسًيا أو عضوًيا.

وتتألّق   شف ألوان الهالةفت… الذي ينبض سالًما داخلًياتفاعالت أبعاد الوعي في النفس البشرية، فتتقارب فيما بينها في إنسجام وتناغم يعّبر عن لحمة كيان الباطن 
وفي الختام، ال بد من ذكر بعض العوامل التي تؤثر في تفاعالت الباطن ولحمة أجهزة وعيه، وهي  …صحة المرء وتسمو األفكار، فيشرق جمال الوعي ألواًنا

 كالتالي:

 رًيا أو الشعورًيا في مسلك المرء الحياتي وفي تصرفاته اليومية، واكتساب اإليجابيات المناقضة إقتالع سلبيات النفس البشرية على أنواعها والتي تتمظهر شعو
لبية يمارسها إذ إن كل س… لها. فهذا ما يعّزز تفعيل الصفات اإلنسانية السامية في اإلنسان كالمحبة والتواضع والعامل اإلنساني ويفّعل أبعاد الحب في الكيان

‘ الحب’االنفتاح والتواصل والتجدد؛ وسلبية التسلط هي ‘ الحب’فسلبية االنطواء هي … في كيانه‘ الالحب’ل الوعًيا منه وجًها من وجوه المرء، إنما هو يفعِّ 
ة من فالنفس في المجابهة والمواجهة والتحدي، إلى ما هنالك من أوجه مختل‘ الحب’النفس البشرية في فهم اآلخر والتعلّم من تجاربه؛ وسلبية الخوف هي 

 يلزمها قرار، فإرادة، فمنهج عملي إلجتذاذها من تربة النفس.” الالحب“
 بذبات الحب علًما أن ذ… تحقيق الحب الواعي مع الشريك إذ إنه العامل األسرع في معاينة نواقص النفس البشرية أو فراغاتها وتقليص المساحات الالوعية فيها

 ولحمة األجسام الباطنية وتألق الجسد المادي.موجبة بطبيعتها، فتنعكس إيجاًبا في إشراقة 
 ألّنه معيار يقظة األجسام الباطنية.… إعمال الفكر على الدوام، تقويته وإكسابه الشفافية بالتواضع العملي 
 تصرف كر والقول والعمل في التحقيق التوازن بين الباطن والظاهر عبر توعية كل جسم باطني وإعطاؤه حقه الالزم في الحياة.هذا إضافة إلى تحقيق لحمة الف

 اليومي.
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