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  :المقدمة
  

الرحال في مدينة بوسطن األميركية حيث جئت باحثاً عن الصحة بي  حط 1972في عام 
 .في ظل هذا الوجود األعظملحياة  اهذهخفايا حقيق ذاتي العطشة لوالسالم والمعرفة الروحية لت

 في عدد من اتحاضريلقي الم ميتشو كوشي يدعى قديرأن هناك معلم   ذات يومد علمتفف
  لقلبيمحببةاللعلوم ا روحي لتلك –علمي   كشفعنيتكلم فيها , األميركية والعالميةالجامعات 

 حيث جلست, تالمذته منواحداً كون  المعلم الكبير أللكذ الى قررت الذهابف .عقليل مقربةالو
 من من خاللها  جميعناطوفن الرحلة الروحية التي تلكعن سط مب مع الى شرحت أسبإنذهال
  . صغرال  فييهنات الم المحدودالكوني عالمال  هذا والالنهائي الىالمطلق  الكوني العالمذلك آقاصي

  
, الكونية بطبيعتهاو الوجودية  األمور لمجمل هذهيق الشرح الش هذا منعدة محاضراتبعد و

الترنيم  ,التأملك ,الرياضة الروحية  هذهونفنلة مليالعالممارسة ولمي عالتطبيق البدأنا ب
الطبيعية التي غذية األتناول في  الكونيةمفاهيم لل وفقاً  والجسدي الروحيطبوال, والتواصل

كمدخل  والطاقة األرضية سيما الطاقة السماوية ال, قةلطافي ا تكافىءال وتوازنالأ  على مبدتقوم
  .تاليالعالمنا و الحاضرعالمنا  من كٍل في روحيةالجسدية والسعادة الصحة وال الىأساسي 

  
عهد الجديد كال, الكتب الدينية التقليديةتلك  معظم ةي لروحاً ومميزاً مسهباً قدم لنا شرح أنهكما

التقمص و لكارمال "الفتةال هت رؤيباإلضافة الى, لبوذية والزينيةالكونفوشية وا, الطاوية, والقديم
 الوعي الروحي الفردي عند اإلنسان ياتمستو بينالتفاوت الطبيعي الحاصل  و"الروحي

   . عالمنا هذامنوالكائنات الحية 
  

اوله  في إختبار وتحقيق كل ما تنة للتالمذلقد كان التركيز خالل هذه الدورة على التجربة الفردية
 يكن ليجيب لم المعلم هذا كما أن.  يسيط للغاية نفسهاغذائيمع تطبيق نظام بالتزامن الشرح 

 والمفيدة الواعية األسئلة توجيهبمن يقوم  هو بل كان,  الكثيرة والمتنوعةأسئلة تالمذته على
  . نفسهماألجوبة الشافية بأكتشاف وا ذاتهم الكونيةلغوص في أعماق ا علىثهم حي ل,على تالمذته

 روحيةتتعلق بحياتنا ال أمور بعض ما ورد في هذه الدورة من على  األن نلقي نظرةدعونا
  . الكونية الالمتناهية بآبعادهاو
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1   
  
   الروحيةتجربةال
  
  

  الى الناس أمر إيصال الحقيقةأن  الدينية المؤسساتفي ينالكثير قبل  منهناك إعتقاد راسخإن 
 مزيد منالإال   عنهينتجلم الذي   الجديد- القديم هذا اإلعتقاد. اكهاغاية يصعب إدر ومعقد

 أال يتجز اًصغير ءاً جز لسنا إالنحن يذال يروح الللعالم  الناسعقولهشاشة في الرباك واإل
نظام الكوني هذا ال وكيف لنا أن نفهم ؟ الكونيهتفهم نظامن أن فكيف لنا أن نفهم اهللا دون .همن

 األزلي الكون  هذافي نا الكونيةتلاأصجزورنا وونكتشف   الحقيقية ذاتناعلى  نتعرفدون أن
 بكل حكمةوالكبير مع الصغير ,  فيه الصغير مع الكبيرىتوازيننتمي إليه والذي  الذي األبدي

   .وكمالوعي و
  
 الذين يعتقدون أن الحقيقة  الروحيين والمرشدين مدرسة آخرى من المعلمين أيضاًهناكو

لتعرف لدراك اإلو لتفهما منلية فردية أكبر ومسؤتحمل يتطلب منا س هلكن, سكالشمواضحة 
هذه تزول لكي   منذ األزل الذي إنطوى فينا األساسي نظام اهللا–على هذا النظام الكوني 

  أكثر مما نتصور وعلميفالعالم الروحي عملي .قلوبناو  عقولنا من وهذا اإلرباكالهشاشة
  هذهمن القليللو و باكتشافمن حياته  نا في مرحلةم كل فرد وميقأن   فمن الطبيعي.نعتقدو

  . للحياة األبديةالروحية  اإلستنارةهذهليختبر ولو القليل من المعرفة 
  
كتشاف إل  بصدق وأمانةيرشدنا روحي مرشد أو معلم  أن يكون هناكاألمرفي بداية  يفضل لذا

هذه الحياة في  ضميريةوال والصفوة الروحية تحقيق هذا السالم الداخليل  بأنفسنا الدفينةكنوزنا
  .تليهاسوالحياة التي 

  
   :  فهمها والتركيز عل أهميتهاهناك خمسة ركائز أساسية يجب علينا

  
قي اإلتجاه  مضي خير بداية لل والطبيعيةألطعمة الصحيةل ناإن تناول, الصحيالغذاء ) 1

 باإلضافة الىطة الكاملة ومشتقاتها  بالمئة من الحن80إن الحمية التي تعتمد على . الصحيح
 كافة أنواع الخضار األرضية والبحرية هو نظام من بالمئة 20 و, حصص صغيرة من البقوليات

 هذا النوع ألن,  الجسدي والروحينا وتطورنا نموصحي يمكن اإلعتماد عليه في معظم مراحل
 لنوايا السلبية والغرائز التي تنتقلا لية مناالخو المتوازنة  الطبيعيةزودنا بالطاقةي سمن التغذية

 مضغ الطعامأن علينا  أن ال ننسى  أيضاًيجبو .هاأكل لحومو  الحيوانات قتل جراء من عادةًإلينا
 ,يةعلهذا يتطلب منا التركيز على األطعمة الصحية والطبي . الى أن يتحول الى سائل في فمناجيداً

    .المبالغ بها وأ والكميات الوافرة تجنب اللقيمات الكبيرةو
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, دمويةالدورة ال سيحفز  الذي نقوم به يومياًالمنتظم إن النشاط الفيزيائي, النشاط الفيزيائي) 2
 الغذائية  الطاقةمنا بهذهاجسأ  وخاليا وتغذية كل عضو وخلية من أعضاءم الدم بنقلوحيث يق

  .حاضراً ومستقبالً صحتنا العامة ونويانا وطريقة تفكيرنا وتصرفاتنال ةعماالد والروحية
  
  معتتناسبالتي  ةالصحيو ة الطبيعيةطعمألل المستمرالمتوازن و تناولنامع ,  الروحيالغذاء) 3

هو الغذاء الروحي  إذ أن, مسهالًو طبيعياً الغذاء الروحي أمراًصبح ي, تنانشطأطبيعة جسدنا و
 األرض والسماء في آٍن  منمستمربشكل  والتي نستمدها مباشرةً  اللولبية الكونيةهذه الطاقة

  المسارات الروحية السبعة هذه داخل تسهيل طوفانها فقطهوعلينا يستوجب ما كل ف. واحد
إذ أن  . إستقامة أكثرمن خالل إتخاذ وضعية  بهاجسدنا تغذي  التيوروافدها األربعة عشر

لهذا . لحيواناتالنباتات واالكثير من بين   في شكلهما العامودييتميزان سنبلة القمحاإلنسان و
  والحيواناتعكس الزواحف, مستقيمو بشكل عامودي  األرضية والسماويةةطاقال انينهما يتلقفإ

  .النباتيةوباقي الفصائل 
  
 لتلقي هذه الذبذبات والتموجات ة والسكون ضروروءالهدالصمت وإن , التهيئة البيئية) 4

تتعارض رونية والكهربائية والميكانيكية اآلالت اإللكتذبذبات التي تطلقها الوضجيج الف. الروحية
 الذي هو سطحي إذ أن هذا النوع من الضجيج.  الذبذبات والتموجات الروحية وتعكر صفوهامع

, السكينة, وءالهد, فإن الصمت.  في طبيعتهايتقاطع مع الذبذبات الروحية التي هي عامودية
  .والتطور الروحيوالترتيب صفات يتحلى بها كل إنسان قابل للنمو , النظافة

إن الذبذبات والتموجات الالمرئية التي نتغذى بها روحياً أكثر بكئير من تلك التي نحصل عليها 
سميت هذه الطاقة السماوية واألرضية منذ القدم , لهذا. المرئيةالمادية أو األغذية  خالل من

  ".بالروح"
 هذه الطاقة إنها.  فهي إنفالشيةأما الطاقة األرضية, إن الطاقة السماوية إنكماشية بطبيعتها

في كل و  فينايسرتالتي   هذه الطاقة الكونية المتجليةهيف ,التي ال بداية لها وال نهاية الكونية
والتناغم معها   والبيئة إحترام األرض والسماء علينايجب, لهذا. هذا الوجود  فيجودوم ما هو

  .بكل محبة وتوحيد
  
 الكونية الصغرى مع ذاتها ذاتنا  ويوحديصلنا الذي األوحد إن التأمل هو الطريق, التأمل) 5

وطريقة  سنتكلم اآلن عن وصع الجسم ننالك, هناك الكثير من الطرق للتأمل. الكونية الكبرى
  .الجلوس

وليكن , لكن أجلس بصمت في مكان هاديء أو في أحضان الطبيعة, هناك طريقتان للجلوس
  : سيطرته وة العقلصمتك أبعد من الفكر والتفكر أو ثرثر

  
 .ة بشكل زهرة اللوطس النصفيأي الجلوس,  حول العالمالمتبعة  التقليديةطريقة اليوغاهناك ) أ

الحفاظ على ظهر و لمزيد من الراحة تحتك والجلوس عليها وسادة صغيرة ضعت أن بأمكانك
على من  على الجزء األالكفينوضع و  إسترخاء كامل للذراعينمع,  وأكتاف منفتحةمستقيم

 اليدثم ضع مؤخرة كف اليد اليسرى في كف ,  درجة45األوراك في وضعية مريحة ال تتعدى 
  .ن مع بعضهما البعضااليمنى الى أن يتالمس األبهام
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 أن تركع على ركبتيك وتضع إبهام قدمك فهي  في الشرقالثانية واألكثر شيوعاأما الطريقة ) ب
قبضة اليد الواحدة بين الركبة اليمنى  مسافة ال تتعدى تاركاً, األيسر على إبهام قذمك األيمن

 على وضع اًفظاحم, كاحليكو مؤخرة ساقيك التي تمتد بين المسافة  علىاًلساج ,واليسرى
 على الجزء األعلى من أوراكك في وضعية كفيك ثم ضع.  واألكتافمستقيم للعامود الفقري

الى أن   اليمنىك يد كففي اليسرى كمؤخرة كف يدثم قم بوضع ,  درجة45مريحة ال تتعدى 
  .ن مع بعضهما البعضايتالمس األبهام

   
لكن مع ,  بعض الصعوبات في الجلوس في هذه الوضعية في بداية اآلمرتواجهمن الممكن أن 

 حيث, نا جسمسنح ويت سيلين والمنتظمةألغذية النباتية والممارسة الفيزيائية الدائمةل ناتناول
وضعية القدمين بين الحين  تبديل أيضاً نايمكن. أطول لفترات يةذه الوضع الجلوس في هنايمكنس

  أوالًالذراعين خفضثم ,  والوجه الى اآلعلى لعدة ثواٍنناالذراع تا رفع كلناكما يمكن. واآلخر
 وضعية  الحفاظ علىفي نا يساعدهذا سوف,  الى األمامالوجه ثم  الى مكانهما الطبيعيببطىء

  . واألكتاففقريلاعامود لل مستقيمة
  
  

  :التخلص من األوهام
  

 ذبذبات أكثر ناتكثف بداخلت س,أعالهنا لما ورد  متابعتحسن وحميمتصميمنا الصادق وال  مع
  التي ينتجها الذبذبات السلبيةالتخلص من الروحية في ناعكس على قدراتنإيجابية مما سي

 فمن . أو الغير مبررةلكوابيس المزعجةاألحالم وا, اإلرهاق النفسي, الخوف, اإلستكبار واألنانية
 النفسية نا صحتش علىيتشوتقوم بالهام التي و من كل هذه األ أوالًالضروري جالء الفكر

 على التخلص من ناساعدت س والترانيم متعددة من التأملأساليبكما أن هناك .  الروحيةناتقاطو
 نقوم به  قدما ومنه , لناوم به مع شريك نق قد ماهمن,  العقلية واألوهام السلبيةالذبذبات كل هذه

  . فرديعلى نحو
  

 أي ,أجلس بجانب شريكك وضع كف اليد الواحدة على جبينه والكف اآلخر على أعلى رقبته
. ي آخر تالمس جسدأي بخفة وثبات لمدة خمسة أو سبعة دقائق بدون مجمةأسفل مؤخرة الج

  ."ين" أكثرها  المتبعة أن هذه الطريقة.هأغلقا عينيكما وليكن تنفسكما منضبط على النحو نفس
  

لس بإحدى الطرق جأ: يمكننا ممارستها على نحو فردي" يانغ"أما الطريقة التالية والتي أكثرها 
ثم اغلق العينين وركز على أن .  وارفع ذراعيك في الهواء وصفق مرتين للتأملالمذكورة أعاله

إذ أن التصفيق , ادة هذه التجربة عدة مراتيمكنك إع. يكون التنفس مولوداً من أسفل المعدة
  . اإليجابية والطاقة الجديدة من الذبذباتاً صافياًمرتين قبل التأمل يبعد الذبذبات عنك ويمنحك جو

  
فلكل لفظة طاقة , تخطى الترانيم البودية بأالف السنينتأما الترنيم فهو طريقة قديمة جدا 

 وردد هذه األلفاظ لخمس أو سبعة وءه وتنفس بهدأجلس بإحدى الطرق المذكورة أعال. ومفعول
  :مع إمكانية إبقاء الجفون نصف مغلقة, مرات

   
  . رو– شي – مو – تو – كو – يا – نا – مو – أي – يو – مي – فو –هاي 
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إنزعاج أو قلق غير مبرر لتهدئة النفس والحفاظ يمكنك ترديد هذه الترنيمة كل ما أحسست ب

والطاقة األرضية ,  الطاقة السماوية التي تنحدر عليك من الجهة اليسرى من جسدكإتزانعلى 
  . هالتي تصعد من الجهة اليمنى من
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2  
  

 سر التكوين 
  
  

إن .  من المادة أو الجسد والروح هي شكل خفي- إن المادة شكل مكثف من الطاقة أو الروح
أجسادنا مؤلفة من المادة التي هي عبارة عن هذا الكم الهائل من الذرات التي تتحرك وتتحول 

حركه الجزيئيات الما ت الذرات فهي تتألف بغالبيتها من هذا الفراغ الذي  هذهأما. يسرعة فائقة
  . ة ليس لها أي دليل ماديإن هذه الجزيئيات هي عبارة عن شحنات مكثفة من الطاق. قبل ذرية

فهو يعيش في . يمكننا النظر الى الجسد على أنه دفق من الطاقة والتحوالت, في الواقع, لهذا
  .حالة فورية ومستمرة من الحركة والتحول الدائم

  
.  من الطاقة السماوية واألرضية معاً الهائلهذه الحياة هو نتيجة هذا الدفقل" سر التكوين"إن 

 باستمرار بدفق من هذه الطاقة اللولبية التي يعرفها العلماء بالرياح الشمسية فالشمس تمدنا
مما ينتج عنها هذه الطاقة المرئية الهائلة , التي تتصادم مع الحقل المغناطيسي لكوكب األرض

فعلماء الفلك على علم بحقل . كوكب األرض وتشع منه نوراًبأو هذه الهالة الجميلة التي تحيط 
 الكون في حالة  لهذا نقول أن. المرئية والتي يصفونها بالجو المغناطيسي لألرضهذه الطاقة

فهو بالطبع , اية بدوكما أن ليس له, فهو يكون نفسه بنفسه, تكونية أبدية مستمرة منذ األزل
    . نهايةليس له

  
 هذا ما يدفع. إن الطاقة المنبعثة من الشمس تفوق الطاقة المنبعثة من األرض بسبع مرات

التجمع والبقاء في محيطها الجوي الذي يدعونه العلماء بالحقل الجوي الى الطاقة األرضية ب
كما أن الطاقة المنبعثة من مجرة درب باب . المغناطيسي لألرض والذي يشبه رأس اإلنسان

  هائالًمما يشكل أيضاً حقالً, اللبانة تفوق الطاقة المنبعثة من نظامنا الشمسي هذا بسبع مرات
التي إذا ما نظرنا إليها بشكلها المتكامل سوف نحصل على جسم و الطاقة اإلليكترومغناطيسية من

 الذي ينص على  الشهيرهذا ما يفسر القول.  يشبه جسم اإلنسان بشكله) هالة(كامل من الطاقة 
  .على صورته ومثاله  خلق األنسان اهللاأن
  

 بكل  الكونيام الكوني الذي هو نظام اهللا ال يتجزء من هذا النظاًلهذا نقول أن اإلنسان جزء
حيث هناك سبع أبعاد لهذا العالم الروحي الذي ننتقل من خالله كضمير , موضوعية وبساطة

 تطور الى أن نصل ونتحد مع الالنهاية ونعيشننمو ونتجسد ونكوني في هذا الوجود األعظم ل
  ".الالنهائية اإللهية"  التي نسميها الحالةهذه
 

 

  :  للعالم الروحيمقاربتان
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ألن حالتنا ,  اهللا بدون شروط أو تحفظات نظامأو, لنظام الكونيهذا االرضى والتسليم ل) 1
إن . فليس هناك حاجة الى القلق على حاضرنا أو مستقبلنا. الالنهائية بالواقع هي في أمان

ذين يضعون الخوف والغضب هما لصغار النفوس ال, الكبرياء والتعجرف, اإلستكبار واألنانية
إلرادة الكونية أو هذه الما ال نسلم أمرنا ل, لهذا.  الوعي الكوني األكبر هذاالحواجز بينهم وبين

  .أجسادنا أوالًتطهير نحتاج الى تليين صالبة عقولنا و, اهللا؟ لنتمكن من تحقيق هذا
طريق األسهل اهللا هو النظام لنظام الكوني أو هذا االتسليم الكامل لوالرضى إن هذا المنحى من 

كثيراً ما كان القدماء , لهذا. ألن كل شيء هو تجٍل من عند اهللا أو الروح, إلختبار النمو الروحي
  .يتبعون هذه الطريقة البسيطة في حياتهم

  
تقول أن الكل يعيش في قلب اهللا وأن فأما المقاربة الثانية والتي هي متممة للمقاربة األولى ) 2

بل هناك تجٍل , فليس هناك أنا بمعناها الصغير. قة اإللهية المطلقةكل شيء هو تجٍل لهذه الطا
كثيراً ما كان , لهذا. أي األلوهية المتجلية فينا,  وإن اهللا هو الكل في الكلمناإلهي في كل فرٍد 

  .  القدماء يصفون هذه الطريقة بالطريقة الصعبة
      
 يفضلون مقاربة اإلختبار الروحي "ين" أكثر يعيشون في مناطقنرى أن البشر الذين , لهذا

. علماً أنه تم إتباع الطريقة األولى بكثافة في المناطق الدافئة من هذا العالم. بالطريقة األولى
  .قام النبي محمد باتباع هذه الطريقة مع أتباعه, لهذا

ة يفضلون مقاربة اإلختبار الروحي بالطريقف" يانغ"أكثر مناطق  يعيشون فيالذين أما البشر 
  بالصوماحيث قام, قام المسيح وبودا باتباع الطريقة الثانية, لهذا. صعباألالثانية التي هي 

علماً أنه كان للمسيح ولبودا .  الحقيقيةلمعرفة الكوننية للبحث عن الذاتل والتأمل الصحي
وهية التي إال أن إكتشافه لألبعاد التي وصل إليها تم بإتباع األل, كيوحنا المعمدان مثالً, معلمين

  .إكتشفها بذاته داخل كينونته
  

إلن األولى محفزة لعدم اإلستسالم الى ,  ونختبرهما هاتين الطريقتينعلى أن نتعرف الحكمةمن 
فكالهما . ستساعدنا على إكتشاف الذات الواحدة الموحدةفأما الثانية . اإلستكبار وسيطرة العقل

  .التناغم الروحي للوصول الى هذا التوازن و وأساسيةطرقٌ صالحة
  

نرى تقليداً منتشراً في معظم الديانات الروحية والحضارات القديمة وهو الجلوس على , لهذا
. والمعلمين المحبين, لديناالواألرض أو الركوع واإلنحناء الى األمام وتقبيل األرض أو أطراف 

إلنحناء لبعضهم كما أن الشرقيين ما زالوا يقومون با. فالمسيح إنحنى وقبل أرجل تالمذته
فإن دل هذا على .  القتالية في الفنونحتى قبل وبعد التحديات والمبارزات, البعض الى يومنا هذا

فإنه يدل على إتباع هذه الطرق الموحدة في نبذ وتبديد اإلستكبار  واألنانية والتخلص من , شيء
. حدا الحقيقي الواحد المتووالتشديد على هذه األنا الكونية التي هي مصدرنا, هذه األنا الصغيرة

  .للحياة بكل رضى وتسليم وتواضع" نعم"إنها إحدى الطرق الفعالة التي تعلمنا أن تقول 
  
  

  :تأكيد وحدتنا مع الكون
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 . روحية أو ماديةإن كانت, مكوناتهذرة من كل  تنبعث منالذبذبات التي هذه الكون مليء بإن 
تحرك ملكل شيء  جيداً أنه نا نعرف كما أن. الذبذباتهذهل  وتكثفهاهاإطالقبفهي تعبر عن حالها 

لتحول في لنمو وال غير قابل  أوراكد  ليس هناك شيئاً أننعرفو .صوت ذبذبات ولكل, صوت
 إلنه  صوت وذبذباتكونلل لهذا نقول أن .وحول الشمس  حول نقسها فاألرض تدور.هذا الكون

 أنتجته الضجيج الذيهذا سمع فقط نا أن نتعود نالكن ال يمكننا سماعه ألن, دائم الحركة والتحول
  والصمت الكونيالوجود اهذ  ونتاغم مع أنفسنا ومع نتوحدعندمالكن .  أيديناتهصنعو حضارتنا

 سابحينال إحدىفقط   الكونية التي نحنذبذباتالهذه ط اتقإللستزداد حساسيتنا الروحية , األكبر
 كل عنتنتج التي ذبذبات ال عبر يالكونهذا النظام  التواصل مع من سنتمكن  أنهكما .في فضائها

لن يكون   بالحقيقةإلنه, ته أو سلبيته إيجابيعنبغض النظر , نقوم به عمل  صوت أو أونية
  .  الفردي في هذه المرحلة من حياتنا وعيناستوى ومعن حالتناإال  اًعبرم
  
  

  :الرؤية الداخلية والخارجية
  

 ,الحرارة, الهواء,  الماء أيضاًففي جسدنا.  عن هذا الكونإن جسم اإلنسان صورة طبق األصل
الذرات الباليين من و, الفضاء, الذبذبات, الطاقة اإلليكترمغناطيسية, الخاليا, العناصر والمعادن

  .التي هي فارغة بمعظمها من الداخل
  

داخلية الرؤية ال فهذه .تنتهيال  اًأبعادو أعمق وأعمق اً داخلي وجدنا فضاء بأنفسناوكل ما تأملنا
تنا الروحية الى البعد رحالخالل  الخارجية التي نختبرها ةرؤيال مع هذه تتشابه الى حٍد كبير

 بزمٍن ي والخارجي الداخلأجواء جسدنا  لتتناغم مع بإبداعفكما أن طبيعة جلدتنا مكونة. اآلخر
 هذا الكونل لعالم الخارجي لتتناغم مع العالم الداخلي وا بشفافية فائقة مكونةأنفسنافإن , واحد

  .ونظامه المتكامل
  
  

  :الرؤية الداخلية
  

أجلس على األرض بشكل زهرة اللوطس . يمكننا تحفيز رؤيتنا الداخلية عن طريق التأمل
ضع . حافظ على ظهر مستقيم وأكتاف منفتحة ورقبة مرتاحة وتنفس هاديء وطبيعي, النصفية

ثم قم ,  درجة45عية منفتحة ومريحة ال تتعدى كفيك على الجزء األعلى من األوراك في وض
ن مع بعضهما ا اليمنى الى أن يتالمس األبهاماليدبوضع مؤخرة كف اليد اليسرى في كف 

  .البعض
دع . يمكن سماعه وأنت في هذه الوضعيةى صوت ألحاول أن ال تعطي إنتباهك أغلق جفونك و

بدون التركيز على , اإلتجاه السفلي بالعيونركز على توجيه . تنفسك اآلن يصبح أهدأ وأهدأ
  .    مشهٍد معين

 وأعضائك  اإلمعاءأسفل منطقةأنفك الى من كون صورة عن ذاتك الخفية وهي تدخل , اآلن
الى أن , ك وأطرافك وخالياكدجسأنحاء ثم الى كل ,  الى الرئتين والقلب صعوداًومنها, الجنسية

التركيز على إتباع التفاصيل ذاتها أخذه دون كرر هذا مع كل نفس ت. تصل الى فضائك الداخلي
  .اءفي العودة الى نقطة اإلبتد
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 مع ذاتنا أكبرتقرٍب وحمامٍة  بذاتنا الكونية من تكوين رؤية تأملية لحقيقةمكننا يإن هذا س
  .الكونية

  
  

  :الرؤية الخارجية
  

,  نصف مغلقة هذه الطريقة تبقى الجفونمن خاللف. بعض الناس هذه الطريقة في التأمليفضل 
 فقط التركيز على  إنما,  تحديداً أرضي أو بيئيشيءأي  على البصري أو السمعي تركيزالبدون 
عبارة عن إنها .  ال شكل لهالذي  الشكل ورؤية,الذي ال صوت له صوت سماع فيالمقدرة هذه 
 كبا والكو للشمس مجرية فضائيةفي مسارات من خاللها أحاسيسنادخل ت  روحيةرحلة
 الذي أتوا  الروحيلم يتثنى لهم بعد أن ينسوا عالمهم الذينرضع الطفال األك لنعود, جوموالن
خروج من العالم الجسدي  والوالتبصر, الوعي الكثير من الى  هذامنا لكن سيحتاجو. منه

  . الماديةوأحاسيسه
  
  

  :اإلحساس بالعالم اآلخر
  

. إلحساس بالعالم اآلخر على ادراتناكٍل من حواسنا الخمس لتحفيز وعينا ومقيمكننا إستعمال 
 على إنما, لصورةل  المادي على الشكلتركيزنا غير محصوٍر كونيس, فبالتأمل والرؤية الخارجية

فهذه ستكون .  ككتلة من الذبذباتنا سنتحسسها ألن, الكاملة المتكاملة لحقيقة األشياءالصورة
فعندما يتحرك . الجسدبالذبذبي الذي يحيط رؤية الهالة البشرية أو الحقل لالبداية بالنسبة لنا 
   . أو تتبدد في مكانها لبضع دقائق قبل أن تتحرك وتلحق بههالجسد تبقى ذبذبات

المفهوم المادي للصحة  بها تخطىن اًفتح لنا آفاقيإن هذا البعد الروحي لألشياء المادية س
جعلنا أكثر ي س مماة معاًإنما سيكون عندنا رؤية متكاملة لألمور المادية والروحي. والمرض

. وهذا ينطبق أيضاً على حاسة السمع والتذوق.  معها الواعيوضوحاً في التعاملتفهماً وأكثر 
ها اءذوب هذه األطعمة تاركة ورت , األطعمةلمختلف أنواع المضغ التي نقوم بها مثالً مع عمليةف

نظر عن نوعية هذا الطعام بغض السيكون لهذه الذبذبات طعم وإحساس حيث , في فمناذبذباتها 
  .ومكوناته الغذائية

  
  
  : والعدالةةحبمال
  

 فسدتسوحدها  ةحبفراط في المفاإل. بعضهما البعضل مكملتان حالتان والعدالة هما المحبةإن 
.  وال إنسانية فيها ال رحمةًستكون عدالةف محبةبدون  العدالةأما , البشر عند العاطفية التوازنات

 روابطالو  الحميمةةالصال رسخ وتقوي هذهتس  والعدالةةحبملل يجابي اإل هذا التوازنمع
  .بين أبناء هذه األرض الحقيقية
  هذا العالمألننا جزء ال يتجزء من, بكل محبة وعدالة أخوتنا البشر التعامل مع  علينالذا يجب

علم للتواقين لا أخوته البشرعلى اإلنسان الذي يبخل إن . الكوني الذي ال يميز بين إنساٍن وآخر
  عليهسلباً مرحلة من المراحل في  سينعكسمما,  بالغرور واإلستكبار حتماً سيصابةمعرفالو
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 لطبخ فن اجميعال  أن يتعلمالضروريمن , على سبيل المثالف. البيئة البشرية أجمععلى و
 نا من مجمل حياتعلماً أن هذا لن يستغرق أكثر من ستة أشهر .ياألكل الطبيع والصحي

  .في عالمنا هذا  والصحةالسالم والسعادةو  اإللفة والمحبةنشر علىنا  سيساعدلكنه, رضيةاأل
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3  
  

  "لطب الروحيا " بالطاقة الروحيةالعالج
  
  

ألطعمة الصحية والطبيعية يمكننا اإلعتماد على طاقتنا ل  والمستمرنا المركزبالتكامل مع تناول
  .لشفاء من األمراض الجسدية والعضويةا للوقاية أو الروحية

علينا اإلستنتاج , رئتينالالكبد أو إذا كان أحدهم يشكي من مشاكل صحية في , فعلى سبيل المثال
  نظام إتباع المباشرحتى لو كان سببه ,لجسدهذا االروحي ل مسار الفيما حاصل ركود أن هناك 

  نظاميريفمع تغ.  أو الطاقةحالة مكثفة من الروح هي يةاألطعمة الغذائكل  إذ أن .حمية خاطئة
 من خالل إتباع المزيد  الحاصل حلحلة هذا الركود الروحي علىيمكننا مساعدة أنفسنا, حميتنا

 طاقتنا الروحية من خالل تهارسمم يمكننا الذي لطب الروحي ا هذالحقيقةالتبصر و  الوعيمن
  . هذا الجسد منلمصابة ااألعضاءا الى يدينأكف أ التي تنقلها

  
  

  :العالج بأكف األيدي
  

ضع يدك . دع الشخص الذي تريد معالجته يجلس على األرض بشكل زهرة اللوطس النصفية
  لبضعة دقائقوارفع يدك اليسرى في الفضاء الى األعلى, اليمنى على المكان الذي تريد معالجته

  ."سو"ورددوا معاً كلمة 
 يتلقى الطاقة  من الطبيعي أنالج جالساً على األرض فإنهبما أن الشخص الذي يتلقى الع

عبر يدك اليسرى الممدودة و  من خاللكتصلهسأما الطاقة السماوية فهي . األرضية مباشرةً منها
 ستكون أنت هذا المسار السليم المنفتح الذي يسهل عبور هذه الطاقةهكذا و, الى اآلعلى

  . بدون عائق أو تأخيرخرشخص األمنطقة المصابة عند اللل السماوية
  
  

  :تسليط الطاقة الشفائية
  

مدد ذراعيك وأكف أأليدي ليتواجها مع و, أجلس خلف المتلقي على مؤخرة ساقيك وكاحليك
أكف األيدي لتكن . بدون أن يكون هناك أي تالمس جسدي, المنطقة المصابة من الخلف

 تك وليس على نظرك على بصيرركزثم .  درجة45األصابع موجهة ومفتوحة بزاوية مقدارها و
لتكن . اًحتى لو بدا لك مزدوج, سترى المريض أمامك ولكن دون أدنى تفصيل من شكلهحيث 

مع نجاح هذه الطريقة ستشعر بمزيد . لمتلقياب حيطيي ذ ال الجسد الذبذبية علىسلططاقتك م
  . الشفائيةطاقة الك لهذهبالتزامن مع تسليط" سو" سوياً كلمة رددوا. من الدفىء في الكفين

  
  

  :العالج بالطاقة السماوية
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قف بجانب . أصابع يده اليمنىب اً األرضالمسم, دع المتلقي يجلس على األرض كالمعتاد

 الى  إفتح كف يدك اليسرى وأرفعها.بع كفه األيسر على أصابع كفك األيمنا أصاًضعا و,المتلقي
تام على هذا الوضع لبضعة دقائق مع إنسجام  ليحافظ كٍل منكما. اآلعلى إللتقاط الطاقة السماوية

هذا يعني أن الطاقة السماوية ,  األيمنهبدفىء بكفك األيسر وكف مافإذا شعرت.  طريقة تنفسكمافي
  . بالصحة والسالم السماويامن شأنها أن تزودكمواألرضية تطوف من خاللكما بشكل سليم و

  
  

  :مجموعةالعالج ضمن 
  
  .ة في العقلنومريتحلون ب وأفراداً اً متمرساً تتطلب مرشدة العالجية الطريقة من الممارس هذهنإ
  
, باإلتجاه ذاته جنباً الى جنب بخط مستقيم  بوضعية تأملية ليجلس الجميع على األرض)1

 للتأكد  األفراديقوم المرشد بتفحص كل فرٍد من, بعدها.  بين الفرد واآلخر قريبةتاركين مسافة
 الكتفين بخفة على يديهحيث يضع ,  أو توترإنقباضا كان هناك أي إذما وس وجلال  طريقةمن

يطلب , بعد اإلنتهاء من كل هذا. والطمأنينة  اإلرتياح المزيد من علىكل فرد منهمدة لمساع
  . سوياًلعدة مرات" سو " معاً المرشد من الجميع أن يرنموا

   
يده كف أصابع يضع األرض وليضع الفرد الذي يجلس على أقصى اليمين يده اليمنى على ) 2

 الى أقصى اليسار حيث  بهذا زميله الجالس على يساره الى أن نصل كف أصابعاليسرى على
طلب من الجميع يثم .  يده اليسرى الى األعلى إللتقاط الطاقة السماويةاًفعايجلس المرشد ر

" سو "الترنيمباليسار أقصى مين وي أقصى الالىجالسين الالفردين حيث يبدأ , جفونهمض اغمإ
   .ة والتأملية الطبيعيحالتهمالجميع الى يعود قبل أن , لخمس أو سبعة مرات

  
 من فرٍد   في آن واحد الطاقة األرضية والسماويةطوف هذه هذه الطريقة الجماعية ست إتباعمع

 ولكن هذا سيتطلب .م الطاقة تدغدغ أنامله منوذبذبات حيث سيشعر الجميع بدفىء, الى آخر
 الذي ال يتطلب أي مجهود فكري على  أو التوتر خالل هذا التمريناإلنقباض جميع عدممن ال

  من مساراتها في كل مسار في عرقلة إنسياب هذه الطاقة الحيوية حتماًألنه سيتسبب, اإلطالق
  .نقاطهاوكل نقطة من 

  
  

  :العالج بالنوايا
  

ا العالجية الى صديق أو قريب بهذا النوع من الممارسة العالجية سيتطلب منا إرسال طاقتن
  .موجود مئات أو أالف األميال من موقعنا

  
 ك تخطيمن خالللطاقة األرضية والسماوية طوفان اإعمل على جعل نفسك ممراً منفتحاً ل) 1

  .لعقل وكل أنشطته الفكريةطاقة ال الكامل
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أغمض . رد المتلقيهذا الففيه أجلس بالطريقة التأملية موجهاً جسدك باإلتجاه الذي يوجد ) 2

صفق مرةً واحدة وانحني ثم صفق مرٍة آخرى لتنقية .  لبضعة دقائقوءجفونك واجلس بهد
  .وتطهير األجواء من أي ذبذبات

  
 صورة هذا الشخص الذي تريد أن وضع في مخيلتكنظرك من رؤية أي شيء آخر  أرح) 3

   . في عقلك جلياًالى أن تتكون صورته, تتواصل معه
  
 بحركة  ذراعيكخفضأ ثم, عيك الى األعلى مع توجيه الكفين باإلتجاه األماميإرفع ذرا) 4

 ركزية من جسدكمأي الى النقطة ال,  الداخلمن الخارج الى,  األسفلالى  ومتوازيةدائرية
 القوة ههذب أستمر في عمل هذه الحركة الدائرية ببطىء لعدة مرات مع تذكير نفسك .)الصدر(

    .العالجية المتجلية فيك
  
ين تعد اآلن الى الحالة التأملية الهادئة ومد ذراعيك الى األمام مع حفظ أكف األيدي مرفوع) 5

إذا . حافظ على تنفس عميق وهادىء.  تقريباً درجة لمدة خمسة عشر دقيقة45الى األعلى أي 
ك فهذا يعني أن الطاقة الروحية لديك نشطة وإنها تنبعث من يدي, أحسست بدفىء يعتري الكفين

 من الطاقةمركزة  التموجات توجيهك هذه العبر  تتمنى له الصحة والشفاءالى الشخص الذي
  .النواياو
  

سيبدأ , صحية سليمةالفإذا كانت حالتك .  عملياً بسرعة المتناهيةتنتقلإن الطاقة الروحية 
سيراك في أحالمه وأنت بصدد , إذا كان نائماًف. التحسنالشعور ببفوراً الشخص اآلخر 

 كل ماكل يوم أو ذالك تكرار يمكنك . سيبدأ بالتفكير فيكف, إذا كان مسيقظاً أما . ساعدتهم
  . الحاجةتقتضإ
  
  
  

  :اإلمتنانو  الحبالتعبير عن
  

ر يعبللت  نتبعهااإلمتنان لشخص آخر هي نفسها التيو  الحبإن الطريقة المعتمدة للتعبير عن
  .  وهذه الحياة الالنهائية  األكبرفيها عن شكرنا وإمتناننا لهذا الوجود
عملياً بهذا  قومنعندما ف. ن من القلب وبكل رضى وتسليمايجب أن يكون الشكر واإلمتنان نابع

ألن , مالبسهحتى على  أو ال تركز على وجه الشريك اآلخرحاول أ, ينخرباتجاه اآل العمل الرائع
  الروح المتجلية فيهالى هذه ل بالكام الحب واإلحترام هي بالحقيقة مقدمةمننا الصادقة مشاعر

  .وفينا
  

 وانظر الى اآلخر كروح وليس ,أجلس بالوضعية التأملية أمام الشخص الذي تريد أن تشكره
ثم قم . إنحني جزئياً الى األمام وعد مجدداً الى وضعك السابق, وبعد هذا بوقت قصير. كجسد

  .عد مجدداً الى وضعك السابقو, جبينك األرضمالمساً , باإلنحناء كامالً بكل رضى وتسليم
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يمكننا أيضاً ممارسة هذا النوع من التعبير أو الوضعية التأملية لنحول عالقتنا بشخص ما 

 وهذا ما سينعكس بالتالي .اًنختلف معه أو ال نحبه كثيراً الى عالقة أكثر وداً ومحبة وإحترام
ن على تحويل األعداء الى كما أننا سنكون قادري, على حياتنا بمزيد من الدفىء والسعادة

   .أصدقاء
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4  
  

  إستيعابنا للتعاليم الروحية
  
  

 ستيعابإلو . الصغير الكبير في هذا العالم جميعاًهناك إرث غني من التعاليم الروحية نتشارك به
ىء الغذائية التي كان يجب علينا اإلنطالق من المباد,  في حياتنا اليوميةه التعاليم الروحيةهذ

 كان التي  النوعيةالى تلك  وخاليانال نوعية دمائنايحوتب نقمفإذا لم . يمارسها أسالفنا وأجدادنا
  . لنااًلن نستطيع فهم أو إستيعاب الكالم الذي تركوه إرث,  وأجدادنايتمتع بها أسالفنا

نرى أن النمو والتطور الروحي , الهذ. نا هذه التعاليم فيتكرست  بهاإنها المعمودية الحقيقية التي
فكل فرٍد منا مسؤول بالكامل . عاب مجمل األمور الروحيةيست الفرد إلةقدر بالكامل على يتوقف

  . الجسدية والروحيةعن سعادته وحريته
  

غذاء في ين في السابق كموسى وبودا والمسيح ألهمية نوع الي القادة الروح معظملهذا نبه
ألن نوعية الطعام , وإال ستكون تجربتنا ناقصة وغير عملية, روحيتحقيق النمو والتطور ال

  .ؤثر سلباً أو إيجاباً على حالتنا العقلية والروحية والجسديةتس
  

فهذا .  كوننا المطلق والالنهائي أعماق العبور الى من خاللهيتمإن الغذاء هو كناية عن جسر 
 كلهناكان ,  لهذا.لطبيعية في حياتنا اليوميةألغذية الصحية وااحكمتنا في تناولنا  الى كله يعود

واألرز ,  الذرة للشعوب األميركيةنبتةك ,أطعمة أساسية يعتمدون عليها في مختلف أنحاء العالم
نا يومفي أما نظامنا الغذائي المتبع .  العالمشعوبين وباقي ي لألوروبقمحوال, للشعوب اآلسيوية

  . األبدية الروحية وليس مع متطلباتنا اآلنيةا الجسديةمتطلباتنيتناغم مع فهو مصمم فقط ل, هذا
  
  

   :التوراةالمبدأ الموحد في 
  

 على الطريقة في تناول األطعمةالمبدأ الموحد عندما نعود جميعاً الى , في المستقبل
.  وغيره من الكتب التقليديةتوراةالماكروبيوتيكية أو الكونية التي وردت في الكتب التقليدية كال

فهم المبدأ تمكن من سنو, نتفهم بعمق هذا النظام الكوني الذي يحكم الكون برمتهسا هعند
  . قديماًاآلديان  هذه الرساالت السماوية التي تناقلتها  هذهالموحد لكل

  
 إنف ".في البدء خلق اهللا السماء واألرضو"كما ورد في الفصل األول من سفر التكوين و, فمثالً
طاقة أن السماء تتمثل بالحركة الكونية لفهذا يعني .  لهذه اآليةلمياً وعاً مبسطاً تفسيرأردنا

ن ان هما مكملتين الحركتاتيإن ه. إلنفالشطاقة ابالحركة الكونية لواألرض تتمثل , إلنكماشا
 التي ساسةاألو  الموحدة الكونيةةقو الههذ يفه. ن لبعضهما البعض في آٍن واحداومناقضدت

  . األزلي األبدي المطلق أو موجود في هذا الوجود الكونيحكم مسار كل ما هو كائنت
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ن  لم يكو حتىفاهللا. ن األرض في ستة أيام وفي اليوم السابع قرر أن يرتاحاهللا كوأن بثم نقرأ 
هذا إنه وصف شاعري لحقيقة سر , قصيرة كهذه بمدة المخلوقات أصغر  تكوينلأو يكم
ألننا نعرف جيداً أن كل , ال بسبعة أيام,  بسبعة مراحلهانلقد كان من األجدى أن يصفو. التكوين

  . الذي ننتمي إليه جميعاًفي هذه الكونوالعكس صحيح  ما هو صغير يتوازى مع كل ما هو كبير
     

 التي حرمت عليهم والتي شجرة المعرفة لثمار تناولهم  وموضوعكما أن هناك قصة آدم وحواء
 الحياة إن هذه الجنة التي وصفت هي بالحقيقة هذه. ن أو حديقة عدأدت الى إخراجهم من جنة

 صانتقاإل  هذايشير الىفذلك  , إخراجهم منها بالنسبة الى أما. هنا على هذه األرضالتي نعيشها
تناسب مع هذا يال الذي عندما تناولوا نوعية مخالفة من الطعام  سعادتهمفي مستوى  الفاضح

حيوانية الطعمة األتناول بفعالً   بدأوا كانوا قد البشرأنب دعتقحيث ي , اهللا نظامالنظام الكوني أو
 مع ذاتهم خسروا وحدتهم, ة المحرمةطعم األه فعندما تناولوا من هذ.نباتيةال  األطعمةبدالً من

 بداية سجل  الرديء الذي هذا الزمنفكان.  األبديةةحياال مع هذا الوجود األكبر وووحدتهم
  زال التي ما المدمرة واألمراض المزمنة واإلنحالليةلغرائزيةصراعات االو  البؤسسلسلة منل

  .الى يومنا هذا يعانون منهاأخوتنا البشر الكثير من 
  

على  المبني" السببية " أو "لكارماا "لمبدأ  مثاالً لناإن قصة أيوب تجسد,  قصة أيوب أيضاًوهناك
 صويب أو ت لتغيير بهنقومٍة أو عمل  كل نيمع واكبنايحيط بنا وي  الذيمفاعيل هذا النظام الكوني

   . أقدارنامسارات وأبعاد
له ثروة كبيرة من الممتلكات كان أن أيوب كان من األغنياء وتقول هذه القصة باختصار 

ها على ونفقليشرع أوالده بتبديد ثروة والدهم ف, أراد اهللا أن يجربه ويمتحن إيمانهف, والمواشي
  رقيب أو بدونالوالئمالحفالت و ويقيمون  عشوائياًن المواشيفكانوا يذبحو. الملذات والشهوات

فقام  .البؤس والفقرخيم عليهم و العوزشبح يهم أطل علض وامر بهم األتالى أن فتك, بيحس
قدموا له المساعدة المادية بعد أن  آزروه على صبرهو  وأقاربه وأخواتهة أيوب أخوعندها

أكثر إتباع مسلك  على هوشجعو , الخبز الحنطة أويأ" قوت الحياة "والمعنوية وتقاسموا معه
  هذا لمفاعيل هذا مثاالً واضحاًلقد كان. ه أفراد أسرت من تبقى منقيابله ول وسالمة صحة

  . الغير واٍعالتصرف البشري  هذاسببها التي" السببية" أو" لكارماا" أي, النظام الكوني
  

 :تعاليم المسيح
  

ه مشكلة كبيرة في إتباع وتطبيق المبادىء األساسية لنظام هذا كلنا يعرف أن شعب إسرائيل واج
الكون بعدما قاموا بتدنيس أجسادهم وأنفسهم باألطعمة الخاطئة التي إنعكست سلباً عليهم وعلى 

  . طريقة عيشهم ألجياٍل وأجيال من البؤس والتفرقة والتشرذم
لقد . ل في الميزان الكوني البشريلقد أتى المسيح وغيره من األنبياء لتصحيح هذا الخلل الحاص

التي ترتكز في جوهرها على المبدأ الكوني نفسه لهذا النظام " اإليسينية"تعلم المسيح الطريقة 
وحثهم على , الذي إتبعه هو وتالمذته معاً" الماكروبيوتيك" أو , الطبيعي والمتكامل لهذه الحياة

, فما كانوا يأكلون لحوم  الحيوانات. أينما حلوانشر هذه التعاليم الكونية الموحدة أينما ذهبوا و
  . خصوصاً البرية منها
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 يتحدث عن رؤية للتلميذ 14 – 9الفقرة , الفصل العاشر,  الرسلأعماللقد ورد كالم في 
صعد التلميذ , وعندما كان التالمذة في رحلة وهم في مكان ليس ببعيد عن المدينة: بطرس

وبينما كانوا يحضرون , دسة ليصلي وكان يتضور جوعاًبطرس الى السطح في الساعة السا
وكأنه شرشف كبير محبوك من , رأى بطرس مركبة ما تشق السماء وتهبط على األرض, الطعام

, كما لو أنه طير سماوي ضخم أو حيوان بري كبير له أربعة أرجل متحركة, أطرافه األربعة
ال يا إالهي "كنه رد على الفور قائالً ول" ,إنهض يا بطرس واقتل وكل"حيث سمع صوت يقول له 

  ."ألني لم أكل من قبل كل ما هو شائع وغير طاهر, لن أفعل هذا
  

ألنه وباقي , إذ قال ال لهذا الصوت اإللهي, لقد كان رفض بطرس قاطعاً وجازماً في رؤيته هذه
ية كتلك المتبعة في بل كانوا يتناولون األطعمة الطبيعية والصح, التالمذة ما كانوا يقتلون ليأكلوا
  .النظام الكوني الماكروبيوتيكي

  
بل ما قد , لقد أتي البعض ليذكروننا بمقولة المسيح الشهيرة أن ليس كل ما يدخل فمنا يدنسنا

لقد قال إذا صمتم عن الطعام ستتسببون . ولكن المسيح قال أكثر من هذا لتالمذته. يخرج منه
لكن هناك . وإذا تصدقتم ستجلبون الشر الى أرواحكم, وإذا صليتم ستدانون, بالخطيئة ألنفسكم

ما قاله المسيح للحقيقة واتفاصيل مهمة وردت قبل كل هذه األقوال توضح لنا الصورة الكاملة 
  .وإال لكان هذا الحديث مجتزئاً أو إنتقائياً, وعنى به في ذلك الظرف أو تلك الساعة

  
, ر الوعي والصحة والسالم في مختلف المناطقفبينما كان المسيح يتلمذ تالمذته ويعدهم لنش

: قام أحد تالمذته بتوجيه هذا السؤال التافه لمعلمه,  من البشروخصوصاً بين المتعبين والمرضى
  فهل نصوم ونمتنع عنه؟, ماذا نفعل إذا قدم لنا أحدهم طعاماً ال يتناسب مع طريقتنا وتعاليمنا"
  

بل ما قد يخرج , ليس كل ما يدخل فمنا يدنسنا: الخائبفمن هنا آتى جواب المعلم لهذا التلميذ 
وإذا تصقدتم , وإذا صليتم ستدانون, وإذا صمتم عن الطعام ستتسببون بالخطيئة ألنفسكم. منه

  .ستجلبون الشر الى أرواحكم
فأنتم أصحاء وواعين . فكيف لكم أن تصفوا الدواء الشافي إذا إمتنعتم عن التقرب من هذا الداء

من الضروري أن تشاركوهم طعامهم وتجلسون على موائدهم . م القليل من هذا الطعامفلن يدنسك
, لهذا. وتقدرون عطائهم وتحترمون طريقتهم كي يتثنى لكم القيام بما أنتم من أجله ساعون

لقد حاول المسيح جاهداً كسر . بل ما قد يخرج منه, أقول لكم ليس كل ما يدخل فمنا يدنسنا
  .  لألنسان الملزماألحكام والشرائع وتكبيلها  تراكمات وقيود كل هذه نقيودهم وتحريرهم م

  
أبعد من كل هذه األعراف والتقاليد  وكان, كان المسيح إنسان عملي وعميق في تعاليمه

حقيقة هذا النظام الكوني الموحد  ,لقد سعى جاهداً لتسليط الضوء على الحقيقة. والشرائع
 والصحة العقلية والجسدية والروحية بين كل من أستطاع والالنهائي ونشر الوعي والمحبة

حتى أن هذه التعاليم الجوهرية والمحقة لم تنل حقها الوافي والشافي بين . إليهم سبيالً
  .والمجتمعات واألفراد الى يومنا هذا المؤسسات

  
  

  :األبانيشاد
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وهو ,  جبال الهماليا في الروحيينكتبه مجموعة من الفالسفة والمفكرينألفه و كتاب روحي هو

 , في الهندللديانه الهندوسية ياألساسحجر  الالكثيرون ه يعتبرالذيو" الفيداس" مهم من جزء
   :يقول التيتيريا أبانيشادو . يعود عهده الى بضعة آالف من السنينحيث

  
  ."يصل الى األسمى" برهمان" كل من يعرف ...أم"
  

أو " ين" أكثر صوتهو " أأأ" فالحرف, لذلك .صواتلقد عرف القدماء التفسير العلمي لعلم األ
الكثير من في الهند  وادعتباقد ل ,لهذا.  سماويةأو" يانغ " أكثرصوتهو " ممم"بينما , أرضية

 األرضية -  وهي هذه الطاقة السماوية",برهمان" مثل  التي تحمل معها ألفاظها المقدسةكلماتال
 في  أمم "أمون"و أ -  في العالم الغربي"أمين" أو - انيفي الياب" كامي" أو -  األبديةنهايةاللل

 في هذا  األلوهيةا المستوى األسمى منعن هذ  التي تعبر من األلفاظ القديمةا وغيره,الوسط
يتمثل بهذه الطاقة " ممم "صوت ال مع ذبذباتهتوحدتالذي " أأأ "صوتلاف. األكبر الكوني الوجود

 في سمي اهللا, لهذا.  الى ما ال نهايةتحي وتطور, كونلق وت التي تخ الواحدةالكونية اللولبية
 التي تتمثل ب  العظيمة والمقدسةلسمو هذه الروح  آخروهو أسم كوني" برهمان" ب الهند

  ".اهللا”
  
,  ومن الماء–الماء ,  ومن النار–النار ,  ومن الهواء–أو الهواء " ,أكاسا"برهمان ولد الفمن "

هو هذا وها  .اإلنسان,  ومن الطعام–الطعام ,  ومن النبات–ت النبا,  ومن األرض–األرض 
 كل تومن الطعام ولد.  الى أخمص قدميه رأسهمن ,الطعام ا حقاً من روح هذالمكوناإلنسان 

  طعاماًفي اآلخرة صبحتل ,تعيشبه  و تحيامنه , األرض هذهالمخلوقات التي تعيش على
في  ةالموجودروح الكل "أو " باناسيا "تسميلقد  والحية الطعام هو أقدم الكائناتف, لهذا. لآلخرين

  ."الكل
  

  أنكما, ليهعيرتاح ل فالجسد يأكل هذا الطعام. نأكله  الذي المقدسالطعامهذا هو " براناال"إن 
حده ويف , آخراًح طعامييريدخل الجسد ل اًن طعامأ نرىفلهذا . افيهترتاح تدخل أجسادنا ل" براناال"
 فاإلنسان .العالم األرضي والسماوي معاً هذا  ذبذبات من قوتهاالمستمدة قة بهذه الطاغذيهيو

كون في منتهى السعادة األرضية إنما سي, هذا العالممن  زواله الجسديوبعد , الذي يعرف هذا
  الحيالكائن  هذاأو لوحة فنية أبدية يرسمها, أغنية, ألن الحياة ستكون رقصة, السماويةو

  .بنفسه
  

 علم الطرق الكونية الموحدة أو  الكثير عن لنايشرح" األبانيشاد"ن إ ,فكما الحظنا
فهو يعطينا أكثر من دليل على أن القدماء . ةً كالسيكيأكثرو آخر قديم لكن بغالف" الماكروبيوتيك"

 هم أهمية الكائن الغذائي في تطوير ونمو وعيقد ركزوا علىلو, وعيال  منئاًلم ينقصهم شي
  .قلية والجسدية العهم وصحتالروحي

  
  

    :تعاليم الكارما أو السببية
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 لإلشارة  هذه الكلمة تستخدمغالباً ماف. فهمهاقل ي وذكرهاالتي يكثر هي من الكلمات " كارماال"إن 
  . بإمتياز روحي وفيزيائي حدثن الكارما هي أ, علماً.  روحية معينةالى قدٍر ما أو ظاهرٍة

  
  الكونيةالحركة ههذ الذي ينتج عن" عملال"وهي تعني ,  الصيند بال هذه الكلمة قديماً منأتتلقد 

  الحقاًدخلتأ حيث , لهذا النظام الكوني الموحد"اليانغ"و " الين" المحكومة بمفاعيل هيةانمتلالا
  .  ال يتجزء من الديانات الهندوسية والبوديةجزاءأصبحت و" للفدانتا"المعتقدات األساسية  الى
  
يستطيع اإلنسان القول أنه قادر على " ,اليانغ"و " الين" محكومة بمفاعيل "الكارما"بما أن و

أكثر " أو "ين"من خالل التحكم بالنوايا وتناوله أطعمة أكثر " اليانغ"و" الين"التغيير في مفاعيل 
 التغيير ته باستطاعن يكونلكن ل – يتطلب جهداً عالياً من النشاط الجسدي أو بإتباع عمٍل" ,يانغ"

الليل , الطقس,  والمجراتة الكونية للنجوم والكواكبدوركال" ,اليانغ الكبيرة"و " الين الكبيرة"في 
  .التقمص أو الوالدة التالية, الوالدة والموت, والنهار

 ابهيتحدد  يالت  الفعل من رداتسلسلةً هصنعنشارك بقرار  أو  بهنقوم  عملكليترتب على 
ذا النظام لهستكون بمعناها الصغير " الكارما" ولكن هذه .ا أو القدر الذي ينتظرن حاضرنامستقبل

  . منهاً صغيرًألسنا إال جز نحن الذيالكوني الموحد 
  

 المبدأ عود إليهيالذي  األدق الوصف يه" األصل"أو " السبب"يعتبرون كلمة , ففي الصين
رع وصادفت اي الش تمشي فإذا كنتف,  مثالًأما في البودية." إن-إن" ال أو " كارمالل" األساسي

فقد تتطلب هذه ,  مفاعيل طويلة األمد"للكارما"أن , علماً ."كارما "اهذ سيعتبرف, آحداً تعرفه
مسببات  أالف السنين على وأأو عدة حيوات , الظاهرة في بعض األحيان مرور أجياٍل وأجيال

  حكماً ترتدسوفي  الت حسناتها أو سيئاتهانعبغض النظر ,  السابقةاألعمالهذه أو  النيات هذه
  . العائلة الواحدةعلى أفراد المعنيين أو  األشخاصعلى

  
لك اآلن  حصليما و ,مقدر لكال  منفاعلم أن هذا كان, مفجعدث ا أو حأصابك مرض أليمإذا ف

 بطريقة  نتيجة تراكمات ألفعال إرتكبتإنها. عالمك السابقماضيك أو ب  له صلة مالسبب يعود
 يتذكرها ن سابقة لتاوأجدادك في حي وأك يأبوب  لها صلة أومن قبلك مباشرة أو غير مباشرة

  . البشري هذاناعقل
  

كثيراً ما تتحول ف . بحساسية فائقة وتطوف تتناقلمفعم بالذبذبات التيمليء و إن العالم الروحي
 قلنطت فإنها ,ة هذه األفكار أو سلبيةإيجابي عنبغض النظر و , وتصوراتأفكاٍرالى  ناوايان
 ال يتجزء ًأجز لنظام الكوني الموحد الذي نحنبا المحكوم العالم الروحي  هذافي وجات ذبذبيةتمك

  ".الكارما"هذه سبب بصنع تالتي ت هي  وأفكارناستكون نوياناهذا بف .منه
 "الكارما" سترتد عليك هذهف, غيرالناة ا في هذه الحياة مبني على مآسي ومع مثالًحكافإذا كان نج

لتصحح هذا الخلل الحاصل في الميزان الكوني الموحد   الالنهائية حياتكراحل مفي مرحلة من
 آخذ العبر منهاالتي يمكننا   أو هذه األحداث األمثلة هذه منسلسلة طويلةوهناك . لهذا الوجود

قاتلة الحروب ال  من الكثير أنتج الكثيرذيبي الو األورالشعبتاريخ مثل : كتب التاريخمن خالل 
تاركين ورائهم , المال والسلطة  المزيد من في معظم الوقت الرئيسيلتي كان سببهاا مدمرةالو

الى يومنا البؤس والتعاسة ب ية جمعاءى البشرعل درتت  ما زالتالتي" الكارما"الكثير الكثير من 
  .هذا
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ك في يترفكل من .  بالمثل مستقبالً أحد أوالدكسيعاملك, ك مثالً معاملة سيئةيأبو حدأ فإذا عاملت

 أو يغض النظر عن كل ما في الميزان الكوني الموحد لهذا الوجودما  خلٍلبسبب تأعماالً تحياته 
 أو  سيعود الى هذا العالم مرات عدة الى أن يمحوعادل ومحق بالنسبة لنظام هذا الكونهو 
   .التي سببها لنفسه" الكارما" هذه يبطل
 حتماً على تبديد الكثير ناساعدي سيةضميراليقظة الكوني وال وعٍيال  عال منمستواإلرتقاء بإن 

صبر إال أن ال . السلبية"الكارما" من  ثقيالًاً التي قد تحملنا وزرمن األوهام والمعتقدات الخاطئة
 سابقة  سلبية"كارما" إبطال الى ؤديست  اآلخرى صغائر األمور البشرية واألرضية عنتعاليالو
  مما, إيجابية"كارما" صنعفي  فعالو أساسي  بشكلكينمشار,  الحقة"كارما" الى تحييد أو
تنتهي  ة الءألن اإلسا.  والسعادة األبديةبالصحة والسالم اءى البشرية جمعنعكس عليس

  .ةءباإلسا
  

 وإكتساب قدرات أكبر في التحكم هناك عدة طرق آخرى إلبطال أو تحييد هذه الكارما السلبية
أضف الى و, ا التحلي بالحكمة والتعقل كما ذكرنا سابقاًمنه, مستقبل حاضرنا أو قدرنا تقريرو

 التي "التأمل " تكشفه لنا هذه الرحلة الروحية الداخليةالتي اآلخرى الممارسات الروحيةذلك كل 
  . فصول سابقة من هذا الكتاب ضمنعليها تعرفناسبق وأن 

  
أفضل كما أن . فكارنافمن المهم والضروري أن نغير أنفسنا من خالل تغيير ما في قلوبنا وأ

" الين واليانغ"أي " ,نظام هذا الكون"خطوة نستطيع البدء بإتخاذها هو التعرف على مفاعيل 
األغذية الروحية في تناولنا لمختلف أنواع " الماكروبيوتيك"وإتباع الطرق الصحية والسليمة 

  . في حياتنا اليوميةوالجسدية
  
 فهناك . بشكل لم يسبق له مثيللكارما السيئة واألوهام بالكثير من ا حالياً األرض مغلفة هذهإن

 معف. روحي وال الماديعالمناب تحيط  التي الذبذبات السلبية واللعنات هذهكثيفة منو  ملبدةغيمة
 يلف كوكبنا  الذيالتلوث الذبذبيو  األوهاممن  مطبق حجابنتكو , الذبذبات السلبيةهتكثف هذ

  . الى جحيم حقيقيهل تحويالىالحقاً  سيؤدي مما, هذا
  

 ههذها تها أو سببت لهذه المشكلة التي أنتجهل هناك حلوٌل, فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو
هناك حالن لهذه المشكلة الوجودية حيث ال ثالث ف. نعمهو الجواب ؟ ا العالمهذل ة البشرياتالكائن

  :امله
  
 دمار  حصولعبر الذبذبات السلبية رض من تراكمات كل هذهتطهير األب يتمثل إن الحل األول) 1

  . من عنصرها البشري بمعظمها األرض هذهيطهر شامل
  
 إنفتاحنا عبريتمثل بتطهير أنفسنا من األوهام والذبذبات السلبية فأما الحل الثاني واآلخير  ) 2

 يخصصه دؤوٍبو  جاٍد فردي وعمل جهٍد من خاللاً وعيالى حياة أكثر خلياالدنا لوتحالكلي و
 -  األبدي–  هذا الوجود األزليضمن نمو وتطوير قلبه وفكره البشريو  إلكتشافء لنفسهالمر

  إنه هذا النظام الكوني الذي يجب أن نتعرف.الركود وال يعرف النهاية يعرف  الالمطلق الذي
  . الروحية والمادية معاًمن خالل تجاربنا المثيرة نتزامن مع أبعادهل  أكثر وأكثراليه



 22 

  
  وتحقيق الذات في هذه المرحلةلطريقة التغذية  أو الكونية المفاهيم الماكروبيوتيكية إنتشارإنف

سيؤدي الى تبديد هذا الحجاب المؤلف من الذبذبات السلبية واألوهام ,  من حياتناالمفصلية
 محولةً عالمنا هذا من جحيم الى جنة, وسيحل مكانها ذبذبات روحية إيجابية أكثر شفافية ونقاوة

سيرتفع وعينا ويسمو الى أن نصل الى مرتبة , وكلما أستمرينا في مساعدة اآلخرين. ةحقيقي
محو و أرضي تعلقتحرير أنفسنا من أي سنكون قادرين على , عندها. عالية من الوعي الكوني

  . هذه من حياتناالكونية  والتخرج من هذه المرحلة سابقة أو الحقةفردية" كارما" أي إبطال وأ
  

هي " الكارما"ن الذين يعتقدون أن وفهناك الكثير,  عند الكثيرينإرباكاًسبب ي" الكارما "مفهومإن 
  كان قد إرتكبها من قبل أو في حياٍة مانوع من العقاب أو الجزاء الذي يناله المرء مقابل خطيئة

  .إن هذا وهم ومفهوم خاطىء. سابقة
نحصد نتيجة أننا , ل ما في األمرك .عقاب  ليس هناكهففي هذا الكون ليس هناك خطيئة كما أن

  .ما نزرع
  

. لالنهايةا معها نطوف بشكل تموجات لولبية الى أن نصل الى,  متعددة األبعادإنها رحلةً, نعم
  نختبر أبعادها لننمو ونتطور الى أن نتخرج منها من خاللها التيحلامرإحدى ال  إالت ليسإنها

 فهم المعنى الحقيقي لهذه التجربةنفإذا لم .  عنهالفٍةمختبالتالي  لها ومتممٍة  الى مرحلٍةونتقدم
هذا اإلختبار إكمال  معاودة هذه التجربة وناعلي, نجاحال بكللت ت في نهاية المطاف أنر لهاالمقد

زمان يفقد مفهوم ال,  الكونيةهذه األبعادوجود كل  فمع .سالم وتخرج منها بفرٍحون  ننجحالى أن
 النظام الكوني الموحد  من خالل هذا ونطوف سنطوفنا أم أبينائ شنناأل,  معناه الحقيقيمكانالو

  .الى ما ال نهاية
  

 تركيبة وهمية  األرضية هي ليست إال كناية عن واألنظمةفكل األعراف والشرائع والدساتير
 أما النظام الكوني الموحد فهو نظام اهللا الحقيقي.  أو تبديل المكانناقابلة للتغيير مع مرور الزم

  . إنسان مخلوق أوة أيأو, مكان , زمان أي أو يضبطه يحده يستطيع أنالذي ال
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5  
  

  مشاهدة الماضي والمستقبل
  
  

نوا مقدرة الذين كو" اليوغيز" بمقدرة هؤالء وا الكثير من الباحثين المعاصرين وذهلتعجبلقد 
  ".التأمل"ل ممارسة يقومون بها من خال مميزة ذاتية للتحكم الغير طوعي بأعمال جسدية

  الطاقة الكونيةمفاعيل حقيقة  تعرفنا على إذااتهذه المقدرمثل  ن ونطور نكو أنالممكنفمن 
يجب أن نعرف , إذا أردنا أن نغير في حرارة جسدنا الى األعلى أو األدنى, فمثالً ."اليانغ"و" الين"

  ."ين"وللباردة أكثر " ,يانغ"أن للحرارة الدافئة مفاعيل أكثر 
من خالل التركيز على " يانغ"حول جسدنا الى حالة أكثر نيجب أن , أردنا رفع حرارة جسدنافإذا 

عندها سترتفع حرارة الجسم ,  والموجودة في أسفل البطن عليناالطاقة السماوية المنحدرة
  .نسبياً

طريقة  الموجودة في الجزء األعلى من جسدنا ب األرضيةبينما إذا حاولنا التركيز على الطاقة
  .وبالتالي ستنخفض حرارة الجسم نسبياً, هذا ما سيجعل الحرارة تتبدد ",ين"أكثر 

والتي  في أعماق منطقة المصران الرفيع ة للطاقة موجودةيمركز نقطةهناك , ففي جسمنا هذا
النقطة المركزية العليا تراسل مع ت  فهي",هارا"تسمى بالو مباشرةً  السُرة موضعتحتقع ت

  . في الجزء األعلى من الجسمأي, الدماغالمنطقة الوسطية من وجودة في للطاقة الم
  
  

  :لرفع حرارة الجسم
  

حافظ على ظهر مستقيم وأكتاف منفتحة , أجلس على األرض بشكل زهرة اللوطس النصفية
ضع كفيك على الجزء األعلى من األوراك في وضعية . ورقبة مرتاحة وتنفس هاديء وطبيعي

ثم قم بوضع مؤخرة كف اليد اليسرى في كف اليد اليمنى ,  درجة45تتعدى منفتحة ومريحة ال 
  .الى أن يتالمس األبهامان مع بعضهما البعض

أغلق جفونك وحاول أن ال تفكر بشيء أو تعطي إنتباهك ألى صوت يمكن سماعه وأنت في هذه 
صاً في خصو,  من أسفل البطن بطريقة أعمق وأطولوء بهددع تنفسك اآلن ينبع. الوضعية
ة كرر هذ.  واثق وأكيد مع كل مرة تقوم بها بالزفيربصوت" ن ن ن"مرنماً , زفيرمرحلة ال

 بدفىء خفيف في  بعدها بقليلحيث ستشعر,  لعشرة أو عشرين مرة"يانغ"الترنيمة األكثر 
  . حسدك

 ",يانغ" أكثر تعتبر التي  هذه التنفسلطريقة  وإتقانكمع ممارستك المتكررة لهذه الطريقةف
   . بر عندما تريد ذلكستستطيع رفع حرارة جسدك بسهولة أك

  
  :لتخفيض حرارة الجسم
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حافظ على ظهر مستقيم وأكتاف منفتحة , أجلس على األرض بشكل زهرة اللوطس النصفية
ضع كفيك على الجزء األعلى من األوراك في وضعية . ورقبة مرتاحة وتنفس هاديء وطبيعي

ثم قم بوضع مؤخرة كف اليد اليسرى في كف اليد اليمنى , درجة 45منفتحة ومريحة ال تتعدى 
  .الى أن يتالمس األبهامان مع بعضهما البعض

أغلق جفونك نصفياً وحاول أن ال تفكر بشيء أو تعطي إنتباهك ألى صوت يمكن سماعه وأنت 
ألعلى من  من الجزء اثم دع تنفسك اآلن ينبع, أفتح فمك قليالً وابقه مفتوحاً. في هذه الوضعية

مركزاً هذه المرة على أهمية شهيق هادىء ومطول باإلتجاه , أي من الفم واألنف معاً, حسمك
 الذي هو وكسجيناأل بر منهذا يسمح بدخول كمية أك إن . وزفير قصير وعاديالعلوي للرأس

  .الى الجسم" ين"أكثر 
  

ة المركزية من الدماغ  تصور في مخيلتك أن هذا الهواء الذي تتنشقه يصعد الى المنطق,األن
 قيامك بالتزامن مع األمام نفخ الصدر  ومده الى  أيضاًيمكنك . من أعلى الرأس بالكاملرجخلي

ستشعر , فمع متابعتك لهذه الطريقة. إذ أن هذه المرة لن تحتاج الى الترنيم . هذهبعملية الشهيق
  . كاقي أنحاء جسمبو في أطرافك  الحقاً بالبرودةرعشت حيث س,األيديفي أكف  ببرودة
فمع ممارستك المتكررة .  على ظهركذه الطريقة في التنفس وأنت مستلٍق ممارسة ه أيضاًيمكنك

 ,كستستطيع إبطاء نبضات قلب" ,ين"لهذه الطريقة وإتقانك لطريقة التنفس هذه التي تعتبر أكثر 
  .  بسهولة أكبر كلما شئت ذلكالجسم عامةًوبالتالي خفض ضغط الدم وحرارة  

  
  

  :الماضي والحاضر
  

لكنه من التمارين . ال يثير إهتمامنا بدرجة كبيرة  بحد ذاته قدإن التحكم بحرارة الجسم أمر
 ففي .الروحية التمهيدية المهمة التي تساعدنا في التركيز على مشاهدات الماضي والمستقبل

 في إظهار" تأملال"ة  الواعيالطريقة  عن هذهالفصل الثاني من هذا الكتاب سبق وأن شرحنا
  . الشاسعه بعدب الالمحدودالعالم هذا ا بيسنساحأوالخارجية الرؤية حقيقة الرؤية الداخلية و

هذه الطريقة الواعية في العودة والتقدم بهذا العالم الالمحدود ببعده سنتعلم سوياً , أما اآلن
ومع ظهور . بقةسنتمكن من رؤية طفولتنا وحياتنا السا, فمع العودة الى ماضينا. الزمني

ن هذه الممارسات إذ أ. سيمكننا رؤية ما هو أبعد من حياتنا الحاضرة هذه, المستقبل لنا
  . عن حياتنا السابقة والالحقةكشفال فيستساعدنا على تطوير قدراتنا الفردية " التأملية"
  

ة عموماً لكن إهتماماتنا اإلنساني, عالمنا الفيزيائي هذا من كل جوانبهب تحيط إت الالنهاية
أن , في الواقع. المكان والزمانالمتعلقة بأهمية محصورة في هذه النقطة المتناهية في الصغر 

  .  حياتنا هذهفين في كل لحظة نعيشها بأكملها و الحاضر والمستقبل موجود,الماضي
 ه كثيراً ما يعتمدلكن, محدودآمر  السلسلة المتواصلة من الصور والمشاهدات هوإن وعينا لهذه 

  . الذي يتحلى به هذا الفرددراك الحسياإلبصر والتعلى نوعية 
  

سنستطيع مثالً التحسس بأشكال الطاقة لهؤالء , فإذا كانت أحاسيسنا شفافة بما فيه الكفاية
 سيمكننا تمييز عدد األشخاص وما .قليلاألشخاص الذين كانوا في غرفة ما بعد مغادرتها بوقت 
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 أو فليس هناك شيء غامض. التي بقيت ورائهم في الغرفةكانوا بصدده من أشكال الطاقة 
          .هذه الطبيعيةهذا الكون وه آمر دنيوي ومحكوم بمفاعيل نظام نأل , في هذه الظاهرةمستغرب

لقد تم تطوير ألة تصوير إلستجالء نوعية الذبذبات بحساسية فائقة نستطيع من خاللها تصوير 
يكترومغناطيسية لألفراد الذين تمت مغادرتهم الغرفة منذ وقت األشكال الذبذبية أو الطاقة اإلل

  .لتظهرهم على فيلم بشكل أشباح, قصير
  

 عشرة ساعة يفبعد إثن. إن األرض والنظام الشمسي والمجرة بأكملها في حالة حركة دائمة
 أي على مسافة أالف األميال,  أو هذا المستقبل هذا الفضاءمن بمكان آخر غرفتكسيكون موقع 

بينما نستمر نحن , كما أن كل ما نفكر به أو نفعله يبقى ورائنا بشكل ذبذبات .من هذا الحاضر
  .دائماً الى األمام باتجاه المستقبل

  
  .  طبيعيانجهازانإن العقل هو بمثابة هوائي ل

  
  ."يانغ"الجهاز العصبي المستقل والذي هو ) 1
  ."ين"ية للعقل والذي هو بما فيه الطبقة الخارج, جهاز األدراك أو الوعي) 2
  

موجودان على النستطيع إلتقاط الماضي والمستقبل ,  لهذا الجهاز الالقطالميزتان اتانمع ه
سنرى صورة , ولكن مع تطور وعينا بشكل شفاف ومرن. مسافة ماليين األميال من حاضرنا

  . الحياة بشكلها األنقى واألوسع
  
  

فالذاكرة هي كناية عن . التلفزةورسال اإل محطات بالتأكيد أكثر شفافية من كلهو إن العقل 
وضحت  كلما  وصحيةوكل ما تمتعنا بصحة سليمة. إلتقاط العقل لذبذبات ولى زمنها ومكانها

طاردة لولبية  في ذهننا بقوة الصورتتكون  ف,المستقبلتوقعات لماضي ولمجريات ا  لديناالصورة
ثم موجةً , لكي تصبح في البدء موجةً طويلة فاألحداث اآلنية ستتبدد مع الوقت .مركزال من

             . بحركة وسرعة النهائية لتصبح آخيراً الالنهاية نفسها سير وتنحل لت بإستمرارتتسارعل, قصيرة
  

أي من هذين   لهذا نتفق على أن.منه يقتربيمكننا القول أن المستقبل يتجه نحونا أو نحن من 
تتكون صور المستقبل من النسيج الذي تشكله أحداث , هايةفمع وحدة الالن. الوصفين هو صحيح

 ولكن كل هذا . ومتباعدينمتناقضين في مكان وزمانعلماً أن الماضي والمستقبل هما , الماضي
اللذان يشكالن هذه " اليانغ"و " الين"يحدث باسم النظام الكوني الذي ينسجم ويتناغم مع حركة 

  .هايةالنوحدة الالقوة الكونية المطلقة ل
  

 ين سنكون بعيد أنناأي,  بكل سلبياته وإيجابياتهفالماضي موجود في عالم الروح أو الذبذبات
 فمع. عياوالو يروحال نا بشكلين وفاعلينكون موجود سننا لكن ذلك الماضينع أالف األميال

اه ن والمكان سنترك صورتنا الحالية ورائنا ونسير قدماً باتجاسياق الزمفي  كل خطوة نخطيها
 مرتبطان بشكل ضي والمستقبلافالم.  الجديدالحاضرب ما نسميه ونعرفهشف تالمستقبل لتك

من خالله لهذا نقول أن الحاضر هو أهم لحظة في حياتنا ألننا .  الحاضرمعأساسي وحيوي 
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ا نتمتع بما فيه الكفاية  إذا كنهذا,  الذي يتجه نحونا المستقبلرؤيةسنتمكن من فهم الماضي و
  . سليمصحي وضع و من
  

ما في  أو تحويل  تغييره أو تحويله بتغييريمكننا,  في حياتنادائمال مستقبلهذا الفمع وجود 
 من التجارب معينةظروفاً وأنواعاً   حكماً إليهاتجذبس  النهاوأعمال, أفكار, من نوايا سناأنف

  . في خضم لحظات حاضرنا ألنفسناااهين توخ كنا قديت الية المستقبلوالخبرات
  

عند الوالدة أول ما نقوم , لهذا." ين"كما أن تصنيف المستقبل هو  "يانغ"إن تصنيف الماضي هو 
أما عند الوفاة أو اإلنتقال آخر ما نقوم به جميعاً هو ." يانغ " أكثربه جميعاً هو الزفير الذي هو
بذبي أو قبل أن أن ينفصل الجسد الذ" ين " أكثر والذي هومتتاليةالشهيق بعمق لبضع مرات 

  .الجسد الواعي عن ذاته الفيزيائي
  
  
  
  

    : الماضيمشاهدة
  

 خصوصاً بعد اإللتئام الكلي ,الزوال وتالشيالنا للحياة السابقة بوعيبدأ ي بعد الوالدة مباشرةً
 فللعقل ذاكرة . األطفال كل حديثي الوالدة أوللبقعة الطرية الموجودة في أعلى جمجة الرأس عند

صور أما للوعي .  والنشاط المستديماولنا السليم لألغذية الطبيعية والصحيةيمكن تحفيزها بتن
لهذا نقول أن مقدرتكم على تصور ورؤية .  السليم والتنفس المعمقالتأملبرؤية يمكن تحفيزه و

فإذا كنتم مثالً من أكلي السكاكر أو . سليم والصحيالماضي يعتمد بشكل كبير على وضعكم ال
  .سوف تشهدون وتختبرون الكثير من األوهام واألحالمف الحيوانية اللحوم أو المشتقات

  
 اإلعتيادية واطلق العنان لذاكرتك بالرجوع التدريجي يةوضعية التأملالجلس في أغلق جفونك وا
  .الى أن تذوب هويتك الحالية, ثم الى فترة وجودك في رحم أمك, الى فترة طفولتك

 الشكرة الثانية من األسفل أو نابعاً من مركز زفيراًه أي أكثر" يانغ"إجعل تنفسك اآلن أكثر 
  .أكثر دفئاً جسدك يصبح  إال أن"الهارا"

 أية صورة أو في تغييرأو التدخل لل  نية بدون أي لفترة خمس دقائقأطلق العنان لمخيلتك اآلن
ى طفل يلعب ويكبر ال ,جنين,  ثم عد الى رحم أمك كبويضة ملقحة. تنكشف لك قد رؤيةلون أو

مع ممارستك الدائمة لهذا ف.  بالكاملجفونك فتح وباشر في ك هذاأن تعود بالكامل الى حاضر
  .وواثقشكل سيادي مقدراتك بتطور تس, النوع من التأمل

  
  

  : المستقبلمشاهدة
  

, فعندما نفارق الحياة الفيزيائية مثالً." ين"للعبور الى المستقبل نحتاج الى جعل أنفسنا أكثر 
 تحديداً ليطوف الى األعلى أعلى الرقبة وأالذبذبي أو الروحي من مؤخرة الرأس يخرج جسدنا 

         . في هذا المجال الذبذبي لعالم األرض قبل أن ينتقل ويعود الى عالم الالنهاية
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أي أكثره " ين"أغلق جفونك واجلس في الوضعية التأملية اإلعتيادية واجعل تنفسك أكثر , لهذا
تخيل . ستنخفض حرارة جسدك ويصبح بارداً بعض الشيء. لعلوي للرأسشهيقاً باإلتجاه ا

 ألي رؤية أو  بالكاملمسلماً ذاتك,  الواعي وهو ينفصل عن جسدك الفيزيائي الذبذبي أوجسدك
, من الممكن أن ترى شىء يشبه الضباب. طمأنينةحرية وثقة وصورة قد تتطور من خاللك ب

بعد عدة دقائق من هذه الوضعية في ,  عميق وهاديءعلى تنفسحافظ . نور أو ألوان ساطعة
ثم قم بفتح جفنيك , وءوادخل الى جسدك بهدعد الى الحاضر , التأمل سترى جسدك جاسماً تحتك

  .ثانيةً
أو . لرفع حرارة الجسم مجدداً" أو"يمكنكم التنفس األن بطريقة أكثرها زفيراً مع ترديد الصوت 

 الى أن تصلوا  ومتتاليةأسرع بوتيرة  ثم,  في بداية اآلمريمكنكم التصفيق بشكل بطيء ومتقطع
  .للوضعية السابقة التي كنتم عليها قبل دخولكم في هذه التجربة الخاصة والفريدة من نوعها

  
  

       ":اليانغ"والتأمل " الين"التأمل 
  

فطريقة . رتكز عليها تطور ممارساتك الروحيةيهناك بعض الطرق األساسية لتعيير ذبذباتك التي 
بينما الطريقة التي مارسناها لرؤية " ,يانغ"التأمل التي مارسناها لرؤية الماضي كانت أكثر 

نعتمد على الشكرة الثانية من األسفل أو " يانغ"ففي التأمل األكثره ." ين"المستقبل كانت أكثر 
لطريقة األولى نلجأ ففي ا. نعتمد على شكرة الدماغ الوسطية" ين"أما في التأمل األكثر " ,الهارا"

  .أما في الثانية فهو أكثره شهيقاً الى األعلى, زفيراً من األسفلالى تنفس أكثره 
  

 أكثر إتزاناً وأكثر وسطيةً في طريقة طوفان الطاقة يي هتكما أن هناك طريقة ثالثة للتأمل وال
 هذا الكون في إن كل إزدواجية. ة متوازنالزفيرو الشهيق  طريقةكونتحيث , في جسمنا هذا

 في هاتندمج وتتوحد معل  في الجوهر تعودإال أنها,  موحدة من آحاديٍة واحدة أو تتكونتنشأ
      . مطاف كلنهاية

                 
  

  الحس الروحي
  
  

  . الالآحدواحدالأنا 
  .تتجلى من خاللي السماء واألرض

  ".اليانغ"وطاقة " الين" طاقة قادر على منح
معاًهاتان الطاقاتانب اًحد موما دمت بداعاإلخلق وال على قادر .  
حي ككائٍنوإعادة التجلي على التجلي قادر .  

  .الدمارنشر  و اإلزدهارعم  علىقادركما أنني 
  . أبدي هوإن طريقي

  .كوني هو ن طريقيإ
   .ية الفراغوطريقي هإن ف, ومع كل هذا


