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َّ
ضا نراه يخوض حروبًا
لو نظرنا إلى انسان الزمن الراهن لوجدناه في منافسة مستديمة مع الوقت ،وفي صراع مستمر يهدف إلى تحديد ُ
سلم أولوياته في الحياة .أي ً
ضروس مع كل ما يعيق سبيله نحو تأدية التزاماته ومسؤولياته الحياتية والمتكاثرة في زمننا .ولعل تزايد المقاالت في الصحف وعلى مواقع االنترنت ،إضافة إلى تكاثر
األبحاث في مختلف أنحاء العالم حول كيفية تحقيق اإلنتاجية ،لهو دليل قاطع على حاجة االنسان الملحة ’لخلطة سحريّة‘ تساعده في تحقيق انتاجية حياتية متقدمة.
تفيدنا علوم اإليزوتيريك-علوم باطن اإلنسان ّ
أن اإلنتاجية الحياتية ال تقاس بعدد األعمال التي ينجزها المرء في فترة محددة (ساعة أو يوم أو اسبوع أو شهر أو سنة،
الخ…) ،وإنما هي تأدية األعمال التي يحتاج اإلنسان إل إنجاهها ،ا
فعً ،وتأديتها بتتقان ممن المهلة المحددة بمعن خرر لي المه مقدا األعمال التي ينجزها المرء
وإنما أهمية تلك األعمال ونوعيتها ،أي هدفها وهذا ما يحدد انتاجية المرء الفعلية من هنا لو نظر المرء إل برنامج عمله المحدد ليوم واحد عل سبيل المثال ال الحصر،
قد يراه للوهلة األول ال يتسع ألي إمافة ،ولو تعمق في التحليل يجد في أغلب األحيان كي ال نقول في معظمها أنه بتمكانه إلغاء نصف تلك األعمال ،ألنّها ال تصب في
سل أولوياته وال تخدم أهدافه الحياتية ناهيك ّ
أن االنتاجية الواعية تراعي مبدأ اعطاء ك ل حق حقه في الحياة ،واعطاء كل بعد من أبعاد النف البشرية حقه في التفاعل
والتفتح (جسد – مشاعر – فكر) وفي هذا السياق تفيدنا علوم اإليزوتيريك ّ
أن ساعات العمل في المستقبل ستتقلص حت يتسن لإلنسان إيًء االهتمام بالشق الباطني من
كيانه وما يتضمن ذلك من تما ين نفسانية باطنية كالتركيز والتأمل إلخ… إلخ…ولما كانت علوم اإليزوتيريك علوم معرفية انسانية تطبيقية ممنهجة في أكثر من مئة مؤلف
حت تا يخه وبثماني لغات ،وانطًق،اا من معرفة اإلنسان لكيانه بشقيه الباطن والظاهر ،قدمت هذه العلوم وسائل عملية تشحذ انتاجية الفرد الحياتية حيث تبدأ تلك الوسائل
من الدارل اإلنساني نحو الخا ج العلمي ،أو من الباطن المعرفي نحو الظاهر العملي.
ونوجز بعضها فيما يلي على سبيل المثال ال الحصر، :ا
ي
أوال – الصدق في تحديد األولويات وفي التخطيط لتحقيق كل ما يصبّ في ردمتها وما يتطلب ذلك من تنظي حيات ّ
جد ّ
ي إن في األعمال الماديّة أو المشاغل الحياتية او الحياة الخاصة التي تشمل الحياة الباطنية أي تلك األعمال التي تصبّ في تفتيح كيان اإلنسان الباطني وشحذ مقد اته
الدارلية ،عل سبيل المثال تقنيات التركيز والتأمل كما تقدمها علوم اإليزوتيريك في كتاب “التأمل والتمعن” ،وغيرها من تما ين تطبيقية تهدف إل تقويّة عمل الفكر
وتصنيع الذكاء وتوسيع الوعي الوا دة في مؤلفات اإليزوتيريك “تعرف إل فكرك”“ ،تعرف إل ذكائك” و”تعرف إل وعيك” بقل الدكتو جوهيف مجدالني (ج ب م)
مؤس مركز علوم اإليزوتيريك في لبنان والعال العربي .ثاني،اا – ح ّ المسؤولية الذاتية ،قبل المسؤولية تجاه اآلررين بمعن أن يتحل المرء برقابة ذاتية فً ينتظر من
ي بأهمية العمل ما يلغي عامل
يذ ِّكره بمسؤولياته والتي إن أرفق فيها التجأ إل التحايل في تبرير التأرير أو التأجيل ،أو عدم اإلنجاه ،أو… أو … ثالث،اا – اقتناع ممن ّي كل ّ
التردد في النف  ،كما ويفرغها من عامل الخوف… مما يترج ب’طحشة دارلية واثقة‘ التمام المسؤوليات بوقت مختصر وانتاجية عالية ولي بهو ة را جية تمتص
هر العمل ناهيك عن اإلندفاع والحماسة إل جانب متعة اإلنجاه ما يعني ّ
أن اإلنتاجية الحياتية تتطلب أكثر ما تتطلب دوهنة دارلية للكيان… ابع،اا – محبة العمل
المقرونة بت ادة التصمي والتي تترج عملي،اا بجهوهيّة دارليّة لتأدية العمل عل قد ما يتطلب من مجهود (ال أكثر وال أقل) وهذا ما يوَّحد باطن اإل ادة بظاهرها مما يعني
أن العمل تحقق بأقل مجهود وأقل وقت واأله أنّه عمل نوعي يتكل عل صاحبه .رامس،اا– ذكاء حياتي اجتماعي يهدف إل تحقيق معادلة ، attached & detachedفي
الوقت نفسه حيث ينكب المرء عل انجاه مسؤولياته المختلفة من دون تشويش واأله من دون التأثر باألمو التي ال تنفك تش ّده إل الو اء كعنوان لمعاناته وتحفي ،ازا
ال تقائه .سادس،اا – بًغة كًمية واقتصاد في كل شيء ال سيما في توظيف طاقات الكيان في المكان المناسب ،وبالقد المطلوب إلنجاه المهمات والمسؤوليات.سابع،اا–
المثابرة إل جانب سرعة في انجاه األعمال ولي التسرع فتفعيل المثابرة رطوة نحو تثبيت المهمات واتقان المسؤوليات و كيزة أساس في تحقيق انتاجية حياتية نوعية
عل أن يطال ذلك أيض،اا االستثناءات والحاالت الطا ئة في ظل تمرّس المرء في مبدأ إيكال بعض المهمات والتنويع في انجاه مسؤولياته .ثامن،اا– الثقة بالنف واإليمان
بالمقد ات الذاتية وإيًء الباطن حقه في التطو والتعبير لشرح المقصود لنأرذ مسافة معينة عل المرء اجتياهها ،إن سهولة وصوله وسرعته منوطة بوسيلة النقل المتبعة
فتن استقًل الطائرة ،ا
مثً أسرع بكثير من استقًل الباررة أو السيا ة… من هنا نجد ّ
أن تفعيل تكنولوجيا الباطن من فكر ثاقب متجرد وذكاء حياتي وتجدد مثمر وغيرها
من المقد ات هو ما يلعب دو ،اا بلي ،اغا في تطوير انتاجية المرء ،حت أحًمه وتأمًته ستحمل له سائل تصبّ في انتاجيته الحياتية .تاسع،اا– التقاء اإلنتاجيّة الفرديّة باإلنتاجيّة
،ا
دارً (عل صعيد النف البشرية أي وحدة الفكر والقول والعمل) ورا ج،اا مع
الجماعيّة حيث يعمل المرء في التزاماته العائلية والعملية عل تعزيز مستوى التواصل
الحبّ
عًج النف في حلحلة
اآلررين .وعل أس تلك القائمة يأتي دو تفعيل الحبّ الواعي كما و د في مؤلفات علوم اإليزوتيريك بقل الدكتو مجدالني (ج ب م) حيث
عقدها ،ونو الفكر في تخطيط أهدافه ،وحكمة الفؤاد في تحديد أولوياته… ناهيك ّ
أن الحبّ الواعي احة النف من أعباء الحياة ومستلزماتها وكما النو يوّمح الرؤية
للعين ،كذا الحبّ الواعي يجعل الرؤيا ممكنة للفكر والنف  ،فتنجز األعمال بمنته الجمال والخير فيحقق صاحبها انتاجية حياتية با هة تنعك في نفوس اآلررين نتيجة
ما تقدم .رًصة القول ،اإلنتاجية الحياتية هي حال فكريّة ) (state of mindتتط ّو لتصبح حالة باطنية منتجة تطال محاو حياة المرء كافة تما ،اما كالوعي الذي ينتمي
إل كل رليّة في الجسد .هذا غيث من فيض اإليزوتيريك ،وتبق التجربة رير برهان.
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