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 مقدمة
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 تطوير الذات عبر علم الباراسايكولوجي أو علم ما وراء النفس
 

  2015حزيران : لمى فياض، بقلم

 

سات مطولة أثبتت أن اإلنسان يستطيع أن يرسل إشارات حسية أجريت درا
للغير، كما أنه يستقبل من الغير إشارات، أو يحّس بأحداث أثناء وقوعها في 
مكان بعيد، بل حتى قبل وقوعها، وأثبتت أيضًا أن بعض الموهوبين يستطيعون 

طريق التأثير على أفكار الغير، فيوحون إليهم بفكرة ما أو سلوك معين عن 
االتصال الخاطري الحسي البحت، كما يستطيع بعضهم قراءة أفكار الغير 

 والشعور باألخطار التي تحدق بهم.

جرى اختبار الظواهر والقدرات فوق الحسية كالتخاطر والتنبؤ والجالء البصري 
عن ذلك إن  من قبل العلماء، وفضالً  علمياً  بحيث أنها القت قبوالً  وافياً  اختباراً 

عظم الناس اكتشاف وتطوير مثل هذه القدرات في أنفسهم واالستفادة من بوسع م
 تطبيق القدرات الفردية في مجاالت الحياة اليومية وغيرها.

 إن ما أثبته الباراسايكولوجي من الحقائق التالية يمكن ان يفتح لالنسان ابواباً 
 أخرى من المعرفة:

 دون واسطة مادية.فقد ثبت ان بإمكان العقل ان يتصل بعقل آخر   -
وأن بامكان العقل االتصال بموجودات او مخلوقات أخرى يشعر بها دون   -
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  واسطة.
  وأن بامكان العقل تخطي المسافات الشاسعة.  -

  .. وأن بامكانه التأثير في حركة الجماد والحيوان  -

 ما هو الباراسايكولوجي:

 ضًا الخارقية.ويسمى اي علم النفس الموازي  أو علم ما وراء النفس

 ومن سماه علم نفس الحاسة السادسة. ،ومن سماه علم القابليات الروحية

 

هو الدراسة العلمية لظواهر معينة مزعومة، التخضع  ِعْلُم النَّفس الُمَوازي:
لالفتراضات العلمية المعروفة. وهي تتضمن أساًسا دراسة ظاهرتي اإلدراك وراء 

ت المفترضة لتحريك األشياء عن طريق اإلحساس والتحريك النفسي )القدرا
 التركيز العقلي(.

كالتخاطر « الخارقة»وللباراسيكولوجي موضوع يدرسه وهو القدرات فوق الحسية 
والتنبؤ والجالء البصري واالستشفاء وتحريك األشياء والتنويم اإليحائي 

ي وخبرة الخروج من الجسد... الخ. يبحث علم الباراسيكولوجي ف« المغناطيسي»
إذ هو يحاول االجابة عن األسئلة الحائرة حول المس الشيطاني  علم الخوارق،

والمعروف بمس الجن، الذي يشمل دراسة القدرات غير المالوفة التي يحوزها 
 بعض األشخاص كما يهتم بتفسير اإلدراك بدون استعمال الحواس الخمس.
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 Psiويطلق عادة على األبحاث في هذا الحقل اسم: أبحاث بسي )
research.) 

م على يد الفيلسوف األلمانى ماكس ديسوار, 1885كان أول إستخدام له عام 
 : والكلمة مكونة من ثالثة أجزاء

(Para) -  وتعنى : جانب من  

(psycho)-   وتعنى : النفس 

(logy)-   وهى كلمة يونانية تعنى علم  

ترجمة الحرفية أي علم جانب من النفس أو علم ما وراء النفس , وهذه هى ال
 لكلمة باراسايكولوجى. 

 ويمكن تلخيص البحث في هذا العلم في أربعة مظاهر مختلفة هي كما يأتي:

 Telepathy وهو نوع من قراءة األفكار، ويتم عن طريق  أو التخاطر
االتصال بين عقول األفراد وذلك بعيدا عن طريق الحواس الخمسة أي بدون 

أو اإلشارة. كما يتم هذا التخاطب من مسافات  الحاجة إلى الكالم أو الكتابة
   بعيدة.

 Clairvoyancy  الجالء البصري والتي تعني حدة اإلدراك والقدرة على رؤية
كل ما هو وراء نطاق البصر كرؤية قريب أو صديق يتعرض لحادث بالرغم 

 من بعد المسافة بينهما، وما إلى ذلك.
 Precognition ث قبل وقوعها. كتوقع موت بعد النظر أو معرفة األحدا

 رئيس دولة أو حدوث كارثة وغيرها من توقعات. 
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  Psychokinesis  وتعني القوى الخارقة في تحريك األشياء أو لويها أو
بعجها بدون أن يلمسها صاحب تلك القدرة وإنما يحركها بواسطة النظر إليها 

 فقط.
 

 قائمة بالمواضيع التي يدرسها الباراسيكولوجي

: هو القدرة على تغيير telekinesisأو  Psychokinesisيك عن بعد التحر  -
)أو تحريك( المادة أو الطاقة أو المكان باستعمال العقل. أي تحريك األشياء أو 
لويها أو بعجها بدون أن يلمسها صاحب تلك القدرة وإنما يحركها بواسطة النظر 

ن أن تيطر عليه أعصاب اليد مثل الكتابة التلقائية أي تحريك القلم دو  إليها فقط.
 أو اإلرادة أو حتى تحريك القلم تلقائيًا. 

: يمكن أيضا تسميتها باالستشعار عن  Remote viewingالرؤية عن بعد  -
بعد، وهي القدرة على وصف حادث ما يقع في مكان بعيد ال يرى بالعين. 

لسماع عن وباإلضافة إلى الرؤية هناك أيضا التذوق عن بعد والشم عن بعد وا
بعد أو الجالء السمعي، واإلحساس عن بعد. ولكن اسم الرؤية عن بعد يغلب 
على جميع تلك القدرات لوجود الصورة العقلية التي يسهل تقييمها. ورغم أن هذه 
الظاهرة غير مدروسة أو مبرهن عليهًا علميا فإن العديد من أجهزة المخابرات 

ية، تولت رعاية برامج عن مثل وكالة المخابرات المركزية األمريك
 الباراسايكولوجي وخاصة االستشعار عن بعد مثل برنامج ستارغيت.

-Clair: ويقصد بالجالء السمعي )Clairaudience الجالء السمعي  -
audience قدرة الوسيط الروحاني على سماع صوت معين يكلمه، أو مقطع ،)
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أو تجريبيًا، يمكن  موسيقي من معزوفة، وقد يكون الجالء السمعي طبيعياً 
اختباره لو تمت األستعانة بجسم مجمع للصوت مثل القوقعة وغيرها بحيث 

 عندما يقرب أذنه منها يسمع صوتا عند فوهتها.

: والتي تعني حدة اإلدراك والقدرة على  Clairvoyanceالجالء البصري  -
رؤية كل ما هو وراء نطاق البصر كرؤية قريب أو صديق يتعرض لحادث 

 لرغم من بعد المسافة بينهما، وما إلى ذلك.با

: بعد النظر أو معرفة األحداث قبل وقوعها. Precognitionاالستبصار  -
 كتوقع موت رئيس دولة أو حدوث كارثة وغيرها من توقعات.

: يتألف  postcognitionأو  Retrocognitionاالستبصار بالماضي  -
لوراء أو الخلف أو الماضي ( ويعني اretroالمصطلح من شقين أحدهما )
( والتي تعني المعرفة، يصف هذا cognitionبالالتينية، أما الشق الثاني فهو )

المصطلح المعرفة بتفاصيل حدث من الماضي لم يتم التعرف عليه أو تعلمه أو 
االطالع أو االستدالل عليه بالوسائل المعرفية االعتيادية " مثل كتب التأريخ او 

 خية او نقل الكالم مشافهة جياًل بعد جيل وإنما بواسطة العقل فقط.الوثائق التأري

: تشخيص  Psychometryاإلحساس بلمس األشياء أو التكّهن النفساني  -
نفساني لشخص ما يتم بواسطة شيء يمتلكه ذاك الشخص. وهو شكل من 
 أشكال اإلدراك الحسي الفائق، الذي يتميز بامتالك القدرة على القيام بروابط
صحيحة لغرض ذو تاريخ مجهول عبر اللمس المادي لهذا الغرض. وهو نوع 

. إذ يقوم القارئ بالحصول Psychic Readingمن القراءة النفسية الخارقة 
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على تفاصيل عن شخص آخر من خالل اللمس المادي لمقتنياته ذو قيمة 
عتقاد بأن معنوية له كخاتم الزواج أو النظارات أو مفتاح السيارة، حيث يسود اإل

 الغرض مع الوقت يكتسب جزء من طاقة الشخص الحامل له. 

: مصطلح استعمله كارل يونغ كناية عن ترابط Synchronicityالتزامن  -
معنوي بين حدثين يحدثان حدوثًا مستقاًل أحدهما عن اآلخر وال يخضعان لقانون 

نية أو زمانية( مع السبب والنتيجة، إذ أن الحدث األول ال يرتبط بأية عالقة )مكا
الحدث الثاني. أي هي الحوادث التي تحدث في نفس الوقت. مثاًل: قد نفكر في 
االتصال بصديق حبيب وبعيد، وعندما نقترب من سماعة الهاتف إذا بمتصل هو 
ذلك الحبيب. وجاء تفسير يونغ لمثل هذه األحداث بألفاظ مبهمة حيث قال: إن 

العالم أبعد من السببية. ونموذج النفس قادر على هناك نظامًا مجهواًل أو قوة في 
 إظهار ذاته بشكل متزامن في نفس شخص ما وفي العالم الخارجي.

: هو فقدان شخص مجموعة من الذكريات والقابليات Possessionالتلبُّس  -
العقلية والمهارات النفسية واكتساب مجموعة جديدة اكتسابًا جاهزًا عن طريق 

س الجسم الجديد. وغالبًا ما تكون هذه "الروح الجديدة" قد ماتت "روح أخرى" تتلبّ 
 ميتة قسرية. وهو ما ُيعرف ب "الروح ذات المهمة غير المكتملة".

: أي قابلية طبع األفكار على Psychic photographyالتصوير النفساني  -
شريط فوتوغرافي بواسطة كاميرا، كظهور أشخاص لم يكونوا موجودين أصاًل 

 التصوير. وقت 

: هو القدرة لشيء أو لشخص Bilocationالتواجد في مكانين في الوقت ذاته  -
في الوقت  multilocationعلى التواجد في مكانين مختلفين أو أكثر من مكان 

 نفسه. 
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أو ما  Teletransportationأو  Teleportationاإلنتقال اآلني للمادة  -
و الطاقة من نقطة إلى أخرى بدون يعرف ب طي األرض: هو انتقال المادة أ

 تجاوز المساحة المادية الفاصلة بينهما. 

: االنتقال غير الطبيعي  Apportationحمل واالنتقال الغير طبيعي لألشياء  -
لشيء من مكان إلى آخر، ظهور لشيء من مصدر مجهول، أو اختفاء شيء 

 ما.

حبها بإحداث والتحكم : قدرة تسمح لصا Pyrokinesisإشعال الحرائق ذهنيًا  -
بالنار بواسطة عقله. يصف المصطلح القدرة على تحفيز ذرات الشيء مما 

 يسبب للشيء بتوليد طاقة كافية لتحويلها إلى شعلة نار. 

: وهو االرتفاع  Levitationأو  Transvection الطيران النفسي الخارق  -
 الخارق لجسم اإلنسان في الهواء. 

: تقوم  Radiesthesiaخارق لألجسام بواسطة األورا التعقب اإلشعاعي ال -
. ومصطلح Auraاألجسام بإصدار إشعاعات منفردة أو متميزة وتسمى الهالة 

التعقب االشعاعي الخارق يصف القدرة على الكشف عن مواد مخفية أو تحديد 
مكان أشياء مدفونة أو تحديد مكان البترول، مواد طبيعية أخرى، مياه جوفية أو 

( Dowsing by rodsيص أمراض  عبر أداة معينة مثل عصا خاصة )تشخ
 (. Pendulumأو البندول )

: هو شكل من أشكال اإلدراك  Second sightرؤية المستقبل الخارقة  -
، وهي القدرة على إدراك أمور ليست ESP Extrasensoryالحسي الفائق 
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حول أحداث حاضرة للحواس، حيث يتلقى الشخص معلومات على شكل رؤية 
، أو حول أمور وأحداث في أماكن عن Precognitionمستقبلية قبل أن تحدث 

 (. Remote viewingبعد )الرؤية عن بعد 

: مصطلح فرنسي ويعني جنون متشارك من  Folie a deuxعدوى الجنون  -
قبل شخصين. هو اضطراب نفسي من عوارضه انتقال الهلوسات من شخص 

يتم تشخيصه عادة لدى شخصين أو أكثر يعيشون إلى آخر. هذا االضطراب 
بالقرب من بعضهم ويمكن أن يكونوا معزولين اجتماعيًا أو جسديًا وليس لديهم 

 تفاعل وتواصل مع أشخاص آخرين. 

 1882: هو مصطلح صاغه فريدريك مايرز عام Telepathyالتخاطر  -
ن آلخر، أي ويشير إلى المقدرة على التواصل ونقل المعلومات من عقل إنسا

أنه يعني القدرة على اكتساب معلومات عن أي كائن واعي آخر، وقد تكون هذه 
المعلومات أفكار أو مشاعر، وقد استخدمت الكلمة في الماضي لتعبر عن 

 انتقال الفكر.

التخاطر المتأخر )انتقال األفكار يأخذ فترة  ويضم التخاطر أنواعا كثيرة منها:
تقبال(، التخاطر التنبؤي والماضي )انتقال األفكار في طويلة بين االنتقال واإلس

الماضي أو الحاضر والمستقبل بين إنسان إلى آخر(، تخاطر العواطف )عملية 
انتقال األفكار واألحاسيس(، تخاطر الوعي الالطبيعي )يتطلب علم الالوعي 

 للوصول إلى الحكمة الموجودة عند بعض البشر(.

اتقان هذه الصفة الغريبة يؤدي إلى القدرة على  : ان Esperقراءة األفكار  -
 ،وأحيانا القدرة على تغييرها ،معرفة ما يدور في عقل اإلنسان اآلخر من أفكار
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أما من ناحية االثبات والتيقن منه  ،أن قراءة األفكار بات موضوع جدل غريب
 أو في دائرة اإلنكار والجحد على الغالب. يعد ،فهو ما زال في دائرة الشك

mark salem  ،من أشهر قراء االفكار في العالم ويعيش بـ الواليات المتحدة
وقدم العديد من العروض المذهلة في قراءة االفكار ابرزها قراءته لالفكار عبر 

 اتصاالت هاتفية.

: ُوجدت  Spiritism Mediumshipاالتصال بكائنات غير منظورة  -
ابلية ألستقبال األرواح في مجموعة من األشخاص لهم قدرة وساطية وهي ق

علماء الباراسايكولوجي أن الوسيط  أجسادهم ويسمون بالوسيط الروحي، واكتشف
الروحي أو الشخص الممسوس بروح معينة، تتكون لديه قدرات خاصة، ألنه 

الجن واألنس، فتظهر عليه قدرات عالم آخر هو عالم  أصبح وسيطًا بين عالمي
راسايكولوجي عليه اسم الوسيط، وكل وسيط له علماء البا الجن، ولذلك أطلق

قدرة معينة، تزيد أو تقل حسب الزمن أو الظروف المحيطة، كظاهرة األلهام 
وعالج األمراض، واألستقصاء عن شخص مجهول، أو الكتابة والرسم وغير 
ذلك، وفي حقيقة األمر إن الوسطاء الروحانيين يعيشون حياة تعيسة حيث أن 

نسان مشاكل عديدة مثل األمراض أو المشاكل مع أقرب الجن يسبب لإل مس
الناس، ودائما يكون الضرر من المس الشيطاني أكبر بكثير من الفائدة 

 المستحصلة من هذه القدرات الغريبة.

أو اإلسقاط النجمي  Out of body experienceتجربة الخروج من الجسد  -
Astral projection  أثيري في محيط أثيري : هو عيش الواقع، ولكن بجسم

يسمى العالم األثيري. الخروج من الجسد يعد نوًعا من الطرح أو اإلسقاط قريب 
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ا من العالم الحقيقي)المادي(. غالبا ما يحدث أثناء تجارب القرب من الموت  جدًّ
Near Death Experience وهي عندما يخرج الشخص نتيجة حادثة مثل ،

، والدة وهكذا.... والخارجون من الجسد ب حادثة سيارة، جراحة، أزمة قلبية
OBE  يكونون واعين بما يحدث في العالم الحقيقي في الوقت الحقيقي. الخروج

يختلف قليال عن اإلسقاط النجمي والحلم الواعي وذلك بسبب  OBEمن الجسد 
الرؤية بالوقت الحقيقي أي الوقت الحالي )أي ليس في المستقبل وهكذا( وذلك 

ا من العالم المادي؛ وذلك ألن الجسد النجمي يكون حاماًل كمية يجعله قريبً  ا جدًّ
 كبيرة من المادة األثيرية. 

: عندما يكون الشخص قريًبا من الموت  OBEهناك سببان رئيسان لحدوث ال 
أو يكون معتقًدا ذلك، وذلك يسبب انتقال كمية كبيرة من المادة األثيرية إلى 

وت. والسبب الثاني أن الشخص يكون لديه مراكز الجسد النجمي استعداًدا للم
الطاقة نشطة تعمل على الشيء نفسه أي نقل المادة األثيرية إلى الجسد 
النجمي، امتالك مراكز طاقة نشطة يمكن أن يكون طبيعيًّا أي يكون الشخص 
مولوًدا به أو يكون بالتدريب وتطوير مراكز الطاقة. يمكن للشخص أن يقوم بال 

OBE عالم المادي إذا كانت كمية المادة األثيرية الناتجة من مراكز الطاقة في ال
كبيرة. وفي الحقيقة عندما تقوم باإلسقاط في العالم المادي ال تكون في العالم 

 الحقيقي إنما تكون في المنطقة الفاصلة بين العالم المادي والعالم النجمي.

وعي أثناء النوم، أي أن ( هو حالة الAstral Projectionاإلسقاط النجمي )
الجسد فقط يكون نائمًا بينما يكون العقل في حالة يقظة تامة. ويذكرنا هذا 
بالعديد من األفالم فتجد شخًصا قد مات ثم خرج شبحه ليرى كل شيء ولكن ال 
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يستطيع لمس األشياء. يعتقد المشتغلون باإلسقاط النجمي بوجود جسد أثيري أو 
الجسم المادي حيث يبقى بقربه أثناء النوم. ويكون جسم من الطاقة ينفصل عن 

 يربط بينهما. Silver Cordهذان الجسمان متصالن بحبل فضي 

: هي ظاهرة غير  Near death experience NDEاإلقتراب من الموت  -
طبيعية نادرة الحدوث. تتلخص ماهيتها في أن البعض ممن تعرضوا لحوادث 

بأحداث وأماكن مختلفة منهم من وصفها  كان كادت تودي بحياتهم قد مروا
بالطيبة والجميلة ومنهم من وصفها بالشر والعذاب. من أكثر التشابهات التي 
رويت في تلك الحوادث مرور الشخص بنفق إما أبيض وإما مظلم حتى يصل 
إلى نور أبيض. ال يوجد تفسير علمي للظاهرة ولكن بعض العلماء حاول 

اطن هو من يفتعل تلك األحداث وتلك األماكن تفسيرها على أن العقل الب
 لتسهيل عملية الموت.

ما يحدث النمط التقليدي لتجارب االقتراب من الموت, بعملية خروج للجسد 
األثيري من الجسم الفيزيائي، بعد ذلك تبدأ عملية اجتياز لنفق مظلم في نهايته 

من الموتى؛  نور ساطع، ويّخيل لصاحبه أنه في الجنة حيث يلتقي بأحبائه
فيرغب في البقاء كارها العودة إلى جسمه المادي، لكنه يسمع صوتا ما أو يخبره 
أحد أحباؤه الموتى أن عليه العودة؛ وأن ساعته لم تحن بعد، أو ال يزال هناك 

 الكثير من المهام التي يجب عليه القيام بها.

ء الذي قام به قد تخرج بعض التجارب عن النمط المعهود، ولكن طبقا لالستفتا
( في أمريكا، فأن نسبة تسعة من عشرة أقّروا George Gallupجورج كالوب )

 بعبورهم مثل هذا النفق.
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: وتعرَّف بأنها مجموعة من  ESP Extrasensoryاإلدراك الحسي الفائق  -
التأثيرات الخارجية تنتقل بواسطة غير معروفة، ويتم استالمها في منطقة غير 

غ، لكنها تأتي مترَجمًة على شكل إحساسات خاصة. وهي معروفة في الدما
 على أنواع، منها: التخاُطر والجالء البصري واإلدراك االسترجاعي واالستشعار.

توارد األفكار، وهي ظاهرة انتقال األفكار والصور العقلية بين شخصين من دون 
ظاهرة بشكل االستعانة بأية حاسة من الحواس الخمس. لقد اهتم الباحثون بهذه ال

استثنائي فاستحوذت على أكبر نسبة من البحث التجريبي الذي قام به العلماء 
على الظواهر الباراسكولوجية ويعتقد غالبية العلماء أن توارد األفكار هي ظاهرة 
شائعة بين عدد كبير نسبيا من الناس العاديين الذي ليست لهم قدرات خارقة 

عتقدون أن حوادث قد مرت بهم تضمنت معينة وفعال نجد أن معظم الناس ي
نوعا من اوارد الفكار بينهم وبين أفراد آخرين والمالحظة المهمة التي الحظها 
العلماء من تجاربهم هي أن هذه الظاهرة تحدث بشكل أكبر بين األفراد الذين 

 تربط بينهم عالقات عاطفية قوية، كاألم وطفلها والزوج وزوجته.

يقصد به القدرة على  Retrogression Perceptionاإلدراك االسترجاعي 
معرفة أحداث الماضي من دون االستعانة بأي من الحواس أو وسائل اكتساب 
المعلومات التقليدية ولما كانت الفيزياء الحديثة تعد "الزمن" بعدا رابعا إلى 
األبعاد الثالثة التي تتحرك فيها األجسام وتتشكل منها فان العديد من علماء 

باراسيكولوجيا يعتقدون أن هاتين الظاهرتين تمثالن " تجاوزا أو تغلبا " على ال
حاجز الزمن فاإلدراك المسبق هو تجاوز الحاضر نحو المستقبل، بينما اإلدراك 

 االسترجاعي هو حركة عكسية في بعد الزمن نحو الماضي.



  2021 –لمى فياض  -وراء الطبيعة ما  – بارابسيكولوجيةخواطر 

 

18 

 

هو القدرة على اكتساب معلومات عن حادثة  Chairsentienceاالستشعار 
بعيدة أو جسم بعيد من غير تدخل أية حاسة من الحواس وكما يعد الباحثون 
ظواهر اإلدراك المسبق تجاوزا لحاجز الزمن، فانهم يرون في االستشعار تجاوزا 

تي تم إخضاعها لبحوث لحاجز المكان هذه الظاهرة أيضا هي من الظواهر ال
لتي قلم بها عالمي ومن أشهر التجارب على هذه الظواهر تلك ا ،علمية مكثفة

الفيزياء هارولد بتهوف ورسل تارغ في مختبرات معهد بحث ستانفورد حيث تم 
اختبار قابليات أحد األشخاص الموهوبين حيث كان يطلب منه وصف تفاصيل 
مكان ما، بعد أن يعطي موقع المكان بدالله خطي الطول والعرض كان هذان 

ال توضع عادة على الخرائط لضمان الباحثان يختاران أماكن تحتوي على معالم 
أن ال يكون الشخص الذي تحت االختبار قد شاهدها الشخص قادرا على 

 وصف الكثير من هذه األماكن بدقة شديدة أكدت امتالكه لقدرات فائقة.

: هو حالة ذهنية وهادئة ومسترخية، ففي  Hypnosisالتنويم المغناطيسي  -
بير لألقتراحات واإليحاءات. التنويم هذه الحالة يكون الذهن قابل بشكل ك

اإليحائي هو حالة طبيعية جدا، ويمكن القول بأن كل شخص سبق ومر بتجربة 
كهذه. فعندما تستغرق في قراءة كتاب معين، وعندما تركز كل التركيز بمشهد 
أو فيلم معين، وعندما يغرق ذهنك باألفكار والتركيز بموضوع معين، فهذه كلها 

من التنويم اإليحائي، حيث ينصب التركيز الذهني الشديد الذي حاالت طبيعية 
يضع كل األشخاص واألشياء من حولك خارج نقطة التركيز تلك. وقد لعب 
التنويم المغناطيسي آلالف السنين دورا كبيرا في مجال الشفاء والمداواة. فحسب 

ئي. فمثال % من عامة الناس قابلين للتنويم اإليحا90"منظمة الصحة العالمية" 
عندما تكون مستلقي امام التلفاز فجأة تجد نفسك تغط في النوم دون إرادتك 
وهده الفترة التي تكون قبل النوم والتي يكون فيها جسدك في كامل إسترخائه هي 



  2021 –لمى فياض  -وراء الطبيعة ما  – بارابسيكولوجيةخواطر 

 

19 

 

التي تسمى بالتنويم ففي هذا انت نومت نفسك بنفسك فهاده الفترة هي اللتي 
 شئ ما بعقلك الالواعي.  يستغلونها المعالجبن النفسيين لترسيخ

أو الجبلة الخارجية )البالزما  Auraالهالة الضوئية أو الجسم األثيري  -
وهو ظهور الروح متجسدة في   Ectoplasm: التجسدEctoplasmالحيوية( 

 جسم مرئي أو شبه مرئي )شبح(.

الهالة عادة تأخد الشكل البيضوي حول اجسامنا ويمكن تعريفها ببساطة: انها 
وهي ذات طاقة منبعثة يمكن قياسها  ،الحقل الطاقوي الذي يحيط بالكائناتتلك 

كما أنه باإلمكان قياس ذلك الضوء من خالل  إذا انها تعطي ضوءًا وحرارًة.
أجهزة متخصصة في هذا المجال. وبالتالي يمكن قياس الحرارة عبر عملية 

ة المحيطة بنا, واذا توفر لنا المدخل إلى صورة حركية للهال التحسس الحراري.
فإننا نرى انها في حالة حركة متواصلة.. ونظرًا لكونها جزءًا اليتجزء منا، فهي 
عضوية, وكذلك فإنها تتغير تبعًا لتغيرنا، فعندما يشعر المرء بالسعادة تصبح 
هالته أكبر واكثر إضاءة. هذا كما أنها تدل على صحتنا الجسمانية والنفسية, 

ن فإنها تميل لالنكماش اي انها تصغر لتصبح فإذا كنا مرضى أو محزوني
مظلمة. إذًا الهالة مقياس لما نكون عليه في ظاهرنا وباطننا وشؤون دنيانا مما 

 يعني انها ليست ثابتة الشكل والحجم.

من وظائف الهالة امتصاص طاقة اللون األبيض من الغالف الجوي وتقسيمها 
لجسم المختلفة لتدب فيها النشاط إلى طاقات لونية أساسية تتدفق إلى اقسام ا

والحيوية، هذا وتتأثر هالة الجسم بالرسائل االيجابية إذ تجعلها كاملة حول 
الجسم وتتاثر أيضا بالرسائل السلبية فتجعلها منكسرة المعالم. فالهالة البيضوية 
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المتكاملة تدل على سعادة الفرد وتفأوله والهالة المثقوبة والمنكمشة تدل على 
صاحبها. وأهميتها تأتي من أن الهالة تعمل بمثابة إنذار مبكر لمرض  تشأوم

ما. وقد امكن تصوير هذة الطاقة والتنبؤ مسبقا باصابة اإلنسان بالعديد من 
االمراض من خاللها، وبالنتيجة كشف اي خلل في وظائف الجسم الحيوية من 

الالت على هذا يعني ان الهاالت الضوئية لها د ،خالل بصمات اصابع اليد
انشطة الجسم الحيوية واصابته باالمراض المختلفة كالسرطان أو ضعف القلب 
وامراض القولون والبنكرياس وامراض العيون وخلل الغدد الصماء.إذ ان كل 
عضو في جسم اإلنسان يصدر عنه نوع من االشعاع بحيث يمكن تمييزه عن 

ان امكن تصوير هذة جهاز كيرليخاصة كالعضو االخر وبتحليلها عبر أجهزة 
الهالة واشعاعاتها، إذ ان اللوان الهاالت دالالت خاصة على انشطة الجسم 
الحيوية فهي تتدرج من األحمر الذي يدل على الحيوية ينتهي باألزرق الذي 
يعكس درجة المرض, إذ كشفت الدراسات واالبحاث في هذا المجال على عدد 

وجد ان المرضى المصابين  من المرضى حيث اخذت بصماتهم الضوئية,قد
بامراض القلب لهم خلل في صورة البصمة الضوئية لالصبع الوسطى، 
والمصابين بامراض الكبد والعين والبنكرياس والجهاز الهضمي والخلل في 
الغدد. وقد تم التوصل إلى ان اللون الرمادي للهالة عادة يظهر في المصابين 

 بامراض السرطان.

أو ديجاڤو كلمة فرنسية تعني  Deja vu  :Déjà vuظاهرة الديجا فو  -
"شوهد من قبل"، في إشارة إلى ظاهرة ُأطلق عليها هذا االسم من قبل العالم 
إميل بويرك في كتابه مستقبل علم النفس. ويقسمها بعض علماء النفس إلى 
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"تم الشعور به سابقًا"  déjàsenti"تم رؤيته سابقًا", و déjà vécuثالثة أنواع: 
"تم زيارته سابقًا". و ديجا فو هي الشعور الذي يشعر به الفرد  déjà visitéو

بأنه رأى أو عاش الموقف الحاضر من قبل . يالزم هذه الظاهرة شعور 
بالمعرفة المسبقة وشعور بـ"الرهبة" و"الغرابة" أو ما سماه عالم النفس فرويد 

لنا بأننا عشناها عادة ما  بـ"األمر الخارق للطبيعة". التجربة السابقة التي يهيأ
تكون زارتنا في أحد أحالمنا. ولكن في بعض الحاالت ثبتت بأن فعاًل ما نشعر 

 بأنه موقف سابق قد كان حقيقة ووقع في الماضي واآلن ُيعاد. 

: وهي القدرة على الشفاء وتخفيف  Therapeutic touchاللمس العالجي  -
لمريض، بحيث يتحسن تحسنًا جزئيًا أو األلم والقلق. أي إحداث تأثير في جسم ا

كليًا دون وجود واسطة مادية. حيث يقوم ممارس هذه القدرة على وضع يده 
على المريض أو حوله أو بالقرب منه، بحيث يكون قادر على الكشف على أو 
التالعب بحقل الطاقة الخاص بالمريض. وهناك عدة أنواع: الشفاء الغيابي 

(Absent Healingدون ا ) تصال مادي مع المريض، العالج باللمس أي
( Psychic surgeryوضع اليد على المنطقة المصابة، الجراحة النفسانية )

 استئصال جزء مصاب من جسم المريض دون اإلستعانة بأدوات مادية.

: وهي القدرة على كشف  Psychic readingالقراءة النفسية الخارقة  -
ية، أو عبر اإلمتدادات للحواس الخمس المعلومات عبر استخدام قدرات حس
  ( أو الجالء السمعيclairvoyanceاألساسية كالجالء البصري )

(Clairaudience أو الجالء اللمسي )feeling (clairsentinece أو )
Factual knowing (Claircognisance تتطلب القراءة النفسية الخارقة .)
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(، قراءة الكف Tarot readingsاستعمال أدوات مثل قراءة التاروت )
(Palmistry – palm reading( قراءة ورق اللعب ،)Cartomancy or 

playing card reading( قراءة الهالة البشرية ،)Aura reading ،)
( أي معرفة تفاصيل عن األشخاص Psychometryاإلحساس بلمس األشياء )

عنوية لهم كالنظارت من خالل اللمس المادي لمقتنياتهم وممتلكاتهم ذو قيمة م
أو خاتم الزواج، القراءة الفلكية لمواقع الكواكب والشمس والقمر عند الوالدة 

(، Astrological readingوتأثيرها على الشخصية وأحداث الحياة )
(Cleromantic readings )Cleromancy  تكون عبر استعمال أشياء

ض، قراءة األحرف صغيرة وقراءتها عبر مواضعها ووجهتها وارتباطها ببع
( وهي أحرف اسكندينافية قديمة تستخدم للتنبؤ Rune readingالرونية )

بالمستقبل أو الطريق الذي ستسلكه المشكلة أو المسألة موضع التنبؤ، علم 
( وهي قراءة األرقام الخاصة بالشخص وتأثيرها على Numerologyاألرقام )

د والقيم الرقمية لإلسم، حياته وشخصيته كاألرقام الخاصة بتاريخ الميال
(Lithomancy and crystallomancy قراءة األحجار أو كريستاالت )

 (.  Scryingصغيرة بعد غمرها بالماء أو قراءة الكرة البلورية )

: أو الحلم الواضح وهي حالة أو عملية  Lucid Dreamاألحالم الجلية  -
حالة الحلم وفي نفس يدرك بها اإلنسان أنه يحلم, حيث يدخل اإلنسان في 

الوقت يبقى واعيا, و بمعنى آخر القدرة على السيطرة على منطقة الوعي في 
دماغ اإلنسان, وعندها يمكنك السيطرة على أحالمك والتحكم بها.مع ذلك تعتبر 
األحالم الجلية مهمة وذات عالقة وثيقة بعلم ما وراء النفس. من أهم فوائد 
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القدرة على التحكم بالعقل الباطن وبالتالي التحكم ممارسة األحالم الجلية زيادة 
بالنفس في حاالت اليقظة, كذلك القدرة على التخلص من الكوابيس واألحالم 

 المزعجة, وتساعد على التأمل وتجربة الخروج من الجسد.

أنواع األحالم الجلية: الحلم الجلي العارض حيث يحصل هذا النوع بشكل 
دون تحضير واع مسبق, كأن يكون الشخص عارض عن طريق المصادفة و 

نائما ثم يحلم ويدرك فجأة أنه يحلم , وهذه الحالة نادرة الحدوث لكنه يمنح 
الحلم الجلي المشروع باإلستيقاظ و  للشخص تجربة فريدة و متعة خاصة.

يحصل عندما يكون الشخص في حالة استيقاظ, وغالبا ما يرتبط بحاالت نفسية 
. الحلم الجلي المتعمد وهو من أكثر األنواع رغبة إلنها أخرى مثل شلل النوم

تحصل بشكل معتمد و تحضير واع مسبق عن طريق التأمل وممارسة خظوات 
 معينة.

هناك أربع خطوات الزمة للحصول على الحلم الجلي: التحضير الذهني المسبق 
بطبيعة  الدراية القدرة على تذكر األحالم و تدوينها. واإلستعداد للحلم الجلي.

 إيقاظ الوعي. األحالم التي تشاهدها.
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 الشموع ألوانها معانيها رموزها
 

 2015تموز، بقلم: لمى فياض، 

 

ترتبط الشمعة عند إشعالها بذبذبات الشخص وطاقته ورغباته، فدمج التركيز 
الذهني للرغبة مع إحتراق الشمعة يساعد على تجسيد الرغبة وتحقيقها. وتعتبر 

بطة بالطبيعة ألنها تمّثل جميع العناصر: األرض )شمع(، الهواء الشموع مرت
 )األكسجين(، النار )الشعلة(، الماء )إلخماد الشعلة(. 

الخطوة األولى هي في اختيار اللون المالئم لرغبة الشخص. في حال عدم 
العثور على اللون المالئم يمكن استبداله باللون األبيض، فاألبيض يحّل مكان 

لوان. يجب أن تكون الشمعة جديدة غيرمستعملة سابقًا وغير مكسورة، جميع األ
بحيث ال تحمل ذبذبات يد أخرى أو حالة أخرى، مصنوعة من البارافين أو شمع 

 النحل.

الخطوة الثانية هي دهن الشمعة بالزيت لمنحها القوة والطاقة. زيت الزيتون أو 
يت من الوسط باتجاه زيت اللوز يفيان بالغرض، وذلك بمسح الشمعة بالز 

الطرفين. عند لمس الشمعة خالل عملية الدهن، فهي بذلك تحمل ذبذبات 
الشخص ورغباته، بحيث تصبح الشمعة إمتداد لقوة الشخص الفكرية وطاقة 

 الحياة. وخالل ذلك يجب التركيز على الهدف المنشود. 
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لك بعد إضاءة الشموع يجب الجلوس والتأمل والتركيز على الهدف. كل ذ
ينصّب في إطار قوة اإلرادة، وقوة التفكير اإليجابي والتصور الذهني المبدع. 
تخّيل إنك حصلت مسبقًا على ما تريده. ورّكز على أن تكون منفتحًا على 
رغباتك. أترك الشمعة لتحترق حتى النهاية، وليس من الضروري البقاء بجانبها. 

 الزمن.يجب االبتعاد عن أي مقاطعة خالل نصف ساعة من 

إذا انطفأت الشمعة، ال يجب إعادة إشعالها. إذ يعني ذلك أن كمية الطاقة 
الخاصة بها قد تم إطالقها حتى النهاية والعملية تمت. أو أن هناك خلل ما قد 
حصل، وبالتالي يجب إعادة العملية فيما بعد. إذا ارتفعت شعلة الشمعة كثيرًا أو 

الطاقة قد تم توليدها لوجود مشاعر  أصدرت أصواتًا فمعنى ذلك أن كمية من
قوية متعلقة بالموضوع، وهي إشارة جيدة. بالعكس، إذا كانت الشعلة ضعيفة، 
فيعني ذلك وجود عوائق أمام تنفيذ الرغبة، وبالتالي يجب تكرار العملية عدة 

 مرات فيما بعد.

لوان لكل لون من ألوان الشموع المختلفة رمزيته الخاصة به. فيما يلي جدول بأ
 الشموع ومعانيها:

األبيض: الحقيقة، الصفاء، األمانة، الحماية، الروحانية، السالم، التطهير، إزالة 
العوائق، قوة الطبيعة األعلى، الكمال، شفاء أمراض العظام واألسنان. ويمكن 
استعمال الشمعة البيضاء الستبدال ألوان الشموع األخرى في حال عدم توفر 

 شمعة ملونة.
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: الصحة، القوة، الحب الجسدي، الشغف، الطاقة، الشجاعة، الحيوية، األحمر
لتسهيل صفقات العمل، الطموح، لشفاء جروح وأمراض العضالت، القوة 
الجسدية، قوة اإلرادة. يرتبط األحمر بعنصر النار. هذا اللون يحكمه كوكب 

 المريخ.

دة، الكرم، التجديد، األخضر: المال، الحظ، الخصوبة، النمو، الوفرة، الثروة الجي
اإلضطرابات  الزواج، التوازن، اإلزدهار، التمويل، الشفاء الجسدي، شفاء

الجسدية واألمراض المتعلقة بمشاكل المرأة والخصوبة، الشفاء من السرطان. 
يرتبط األخضر بالطبيعة ويمّثل الطبيعة األم وعنصر األرض، ويحمل ذبذبات 

 كوكب فينوس.

ارض، الشر، اإلضطراب، السلبية، الحماية من عقوبة أو األسود: ساتورن، التع
جزاء، التنافر، اإلمتصاص، التسوية، التخلص من األوبئة واألمراض، التغيير ، 
تحويل شكل أو حالة، اإلنتقام، عكس ومنع عبور وتسوية القوى السلبية، إطالق 

 سراح، طرد األفكار السلبية.

فاء الحيوانات والبيوت، األصدقاء البني: عدم التأكد، التردد، الحياد، ش
والخدمات الخاصة، للتوازن واإلستقرار، التركيز الذهني، الحدس، الدراسة، 
العدالة، الفصل، اإلدراك الحسي الفائق. اللون البني هو مزيج اللونين األحمر 

 واألخضر، كوكبا فينوس والمريخ. يخضع هذا اللون لسلطة بلوتو.

 ، النمو المهني، التغييرات في المهنة.النحاسي: األهداف المالية
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الزهري: األخالق، الشرف، الحب الرومانسي، المغازالت، الصداقة على 
المستوى األفالطوني، التنور الروحاني، السالم، الرعاية، الشفاء العاطفي، شفاء 
أمراض الجهاز الهضمي، التعاطف، النية الحسنة، للتعامل مع األشخاص 

 راس. العنيفين وصعبي الم

البنفسجي: السلطة، التقدم المهني، الطموح، الحكمة، التنجيم، شفاء األمراض 
النفسية، القوة الروحانية العالية، المعرفة الخفية، العين الثالثة، قوة الشفاء 
الجسدي، القدرة الخارقة، إكتساب الثروة وإحترام اآلخرين، لربح دعاوى المحكمة 

الء والزبائن، لتسهيل طلب عالوة، النجاح، والمسائل القانونية، لجذب العم
المثالية، الحماية، االتصال الروحي، كسر دورات الحظ السيء، إبعاد الشر. 

 هذا اللون يحكمه جوبيتر.

البرتقالي: التواصل، الجذب، التحفيز، التشجيع، التغييرات المفاجئة، القدرة على 
عه، ضبط النفس، التطّبع جذب األشياء الجيدة وتغيير الحظ، النجاح على أنوا 

والتأقلم، العدالة، الطموح، األهداف المهنية، المسائل القانونية، صفقات 
الممتلكات، لجمع األفكار مع بعضها والتعبير عن الرغبات، لتسهيل التخاطر 
بين شخصين، مالحقة وظيفة، شفاء أمراض الجهاز العصبي. هذا اللون يحكمه 

 المشتري.

       يرة، الغضب، التعارض.المخّضر: الغ األصفر

األصفر: الجذب، التنجيم، اإلقناع، الذكاء، التعّلم، الذاكرة، صفاء الفكر، 
التخّيل، اإلبداع،الخيال، قوة الفكر، الثقة، الفعل، التركيز الذهني، اإللهام، 
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التغييرات المفاجئة، السعادة، المجد، التغلب على الظلم والجور، شفاء أمراض 
فسي. يحمل اللون األصفر قوة الشمس. أشعل شمعة صفراء إذا الجهاز التن

 رغبت اإلبداع في كتابة قصيدة مثاًل.

الذهبي: المال، الثروة، السعادة، القوة المذكرة، الحظ السريع للمال، الحدس، 
 التنجيم، المنافع المالية، جذب تأثير قوي.

 الرمادي: الحياد، السلبية، مأزق.

، التنجيم والكهانة، القوة المؤنثة، االستبصار، التواصل الفضي: اإلسقاط النجمي
الذهني، إلزالة السلبية وتشجيع الثبات، تطوير القدرة الذهنية الخارقة، إزالة 

 القوى السلبية، النصر، التأمل.

اإلنسجام، السالم، الحماية، الشفاء )من الُحمَّى(، لّم  الفاتح: الهدوء، األزرق 
 العادات السيئة )اإلدمان(، تهدئة  لبيت الجميل، كسرشمل الصداقات، مباركة ا

الخالفات والظروف الصعبة، الصبر، الصحة، الحكمة، اإلبداع، السكون. يمثل 
 األزرق عنصر الماء.

 الداكن: الكآبة، التقّلب، شفاء أمراض الجهاز البولي. األزرق 

التأمل، إيقاف التركوازي )الفيروزي أو األزرق المخّضر(:  النيلي، اللون  اللون 
 أو منافسة غير مرغوبة، لتوازن الكارما. ثرثرة ونميمة وأكاذيب

األرجواني: التغييرات السريعة، الشفاء الروحي، طرد األرواح. لهذا اللون  اللون 
تردد ذبذبات عالي يميل إلى أن يعمل بسرعة لذلك يتم إشعالها عادة مع شموع 

 أخرى.
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 تجربة ماسارو إيموتو –ماء تأثير األفكار على تشكل بلورات ال
 

 2016تشرين الثاني بقلم: لمى فياض، 

www.lamafayyad.wordpress.com  

 – 1943تموز  22( ُولد في أوكالهوما، )Masaru Emotoماسارو ايموتو )
في الطب البديل، ( هو كاتب وباحث ياباني ودكتور 2014تشرين األول  17

مؤسس نظرية أثر األفكار على تبلور ذرات الماء. إذ تتمحور نظريته حول أن 
للوعي اإلنساني تأثير على تشكيل بلورات الماء، وأن الماء يتفاعل مع األفكار 
والكلمات اإليجابية، بحيث أن الماء الملوث يمكن تنقيته من خالل الصالة 

 والتصور اإليجابي.
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وتو مجموعة من تجاربه ونظرياته حول تبلور ذرات الماء تبعًا لّخص إيم
للمؤثرات الخارجية سواء كانت بصرية أو سمعية في عدة مؤلفات أشهرها كتابه 

(، و"الرسائل Messages from Water"رسائل من الماء" بعدة أجزاء )
(، وقد تناول فيها The Hidden Messages in Waterالمخبئة في الماء" )

الكلمات واالفكار والمشاعر على الماء وكيف يمكن استخدام ذلك في  أثر
معالجة االمراض حيث تم تصوير هذا االثر بعد تجميد الماء تحت ظروف 

 What the Bleep do weكما واستوحيت أفكاره في الفيلم " .بيئية معينة
know?." 

ة والذبذبات يعتقد إيموتو أن الماء هو بصمة لواقعنا، وأن الطاقات العاطفي
ممكن أن تغّير التشكيل المادي للماء. وتتمحور تجاربه حول تعريض الماء في 
أكواب إلى كلمات مختلفة، وصور وموسيقى، ومن ثم تجميدها بسرعة عالية، 
ومعاينة الخصائص الحّسية للبلورات المتّكونة بالتصوير الميكروسكوبي عبر 

ويرى إيموتو أن الماء المعّرض  مجهر ذو تقنية عالية في غرفة باردة جدًا.
للكلمات الجميلة ككلمات المحبة والشكر واألفكار اإليجابية ينتج عنها بلورات 
جميلة الشكل غاية في الصفاء والنقاء، بينما النوايا السيئة تؤدي إلى تشّكل 

 بلورات بشعة.

عند كما يعتقد إيموتو أن مصادر الماء المختلفة تنتج تشكيالت بلورية مختلفة 
تجميدها. فعينة ماء صافية من جدول في الجبل ُتظهر عند تجميدها تشّكل 
بلورات ذو شكل هندسي جميل وألوان جميلة، ولكن هذه االشكال يمكن أن تتشوه 
وتتشّكل عشوائيًا لو ُأخذت العينة من منبع ماء ملوث فتصبح البلورات هالمية 
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تغيرات يمكن إلغاؤها إذا تم الشكل وغير متناظرة وشاحبة اللون. ولكن هذه ال
 تعريض الماء لألشعة ما فوق البنفسجية أو لبعض األشعة االلكترومغناطيسية.

إن العديد من الصور الفوتوغرافية التي التقطها إيموتو لبلورات الماء أثبتت ان 
المياه قادرة على التذكر وإبقاء ونقل أي نوع من المعلومات مثل الكلمات 

واألفكار والصور والنظرات والطاقة االهتزازية للبشر. ومن هنا  والدعاء والعبادة
تظهر أهمية "ذاكرة الماء"، فالماء يختزن في داخله كل األحداث التي تجري 
حوله. وقد قام إيموتو بتجارب هي األولى من نوعها فجاء بقطرات ماء 

ن وأخضعها لترددات صوتية مختلفة والحظ أن ترتيب جزيئات الماء يتغير م
تغير الترددات الصوتية، كما ال تكاد تجد بلورة تشبه األخرى، إن جزيئات الماء 
مثلها مثل أي مادة أخرى في حالة اهتزاز دائم، وبما أنها تهتز لذلك فهي تتأثر 
باالهتزازات مهما كان نوعها ضوئية أو صوتية أو غير ذلك. وجزيئات الماء لها 

 تتأثر بالترددات الصوتية من حولها.طريقة فريدة في االهتزاز بحيث أنها 

( وهو مصطلح ياباني مركب Hadoتناولت النظرية ما يسمى بظاهرة هادو )
(. تتمثل ظاهرة هادو بأن wave( و"موجة" )moveمن الكلمتين "حركة" )

االفكار والمشاعر تؤثر في الواقع المادي وذلك بانتاجه انواعًا مختلفة من 
فاألفكار والمشاعر  .الل كلماته المكتوبة والملفوظةبلورات الماء المجمدة من خ

باإلضافة إلى الكلمات تؤثر في األشياء في المحيط الخارجي عن طريق طاقة 
خفية تنبعث من العقل وتحدث أثرها في المحيط الخارجي، وتتوقف طبيعة هذا 

بيًا، األثر على نوع الفكرة المنبعثة من العقل فإذا كانت ايجابية كان األثر ايجا
 وإذا كانت سلبية كان سلبيًا.
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تعّرض ايموتو إلى انتقادات شديدة من لدى الباحثين، وذلك لعدم كفاية 
اإلجراءات التجريبية التي قام بها، ولعدم مشاركة األدلة الكافية حول نظريته مع 
المجتمع العلمي. كما اعتبروا أن هناك تحيزات معرفية كثيرة في تجاربه، إذ 

ه يصّمم تجاربه بحيث يتركها فريسة للتالعب أو الخطأ البشري مما اعتبروا بأن
يؤثر على استنتاجاته واكتشافاته. كما انتقدوه لتوجهه المباشر إلى الجمهور وهي 
عادة المشتغلين بالعلم الزائف إذ ال يخضعون بحوثهم للتحكيم وال يطلبون رأي 

ايموتو غير منصب على الخبراء، وهذا ما دفع البعض إلى القول بأن اهتمام 
العلم، بل إنه يهتم في المقام األول ببيع كتبه وتشجيع ندواته وبيع الماء بأثمنة 

 مرتفعة.

 

 وفيما يلي صور لبلورات الماء بمختلف أوجهها:
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 11:11التزامن وتكرار رؤية السالسل الرقمية 

  

 2015تشرين الثاني بقلم لمى فياض، 

 

  11:11التزامن 

على ما نسميه ب "الصدفة"، أو  Synchronicity أطلق يونغ اسم "التزامن"
الحدث العارض، الذي يتم نتيجة تقاطع سلسلتين مستقلتين من المجريات، 
بوصفه توافقًا محمَّاًل بالمعنى. فالتزامن، ليس توافقًا مجردًا، وإنما شكل من 

 .أشكال الترابط والتعالق المقصود

يعطي حدوث التزامنات إحساسًا بأن هناك يدًا خفية، تتمتع بذكاء عاٍل وقدرة 
عظيمة، تقف وراء انتهاك منطقنا العقالني لتفسير وترتيب الحوادث اليومية، 

 ويخلق انقطاعًا "ليفتح ثغرة كي يدلف منها ما هو خارق وُمعِجز" وفق يونغ.

ر كما اعتبر البيولوجي النمساوي بول كاميرر أن  الحوادث المتشابهة التي تتكرَّ
ه نوعًا خاصًا من  تخضع لقانون مادي طبيعي أسماه "قانون السلسلة"، وعدَّ

 العطالة أو القصور الذاتي، يدفع بالحوادث المتشابهة نحو التكرار.
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فنراها على  2222أو  1111قد تتكرر رؤيتنا لبعض السالسل الرقمية مثل 
الطريق أو على لوحات السيارات، ولكل  الساعات الرقمية أو على عارضات

 سلسلة رقمية معنى معين يرشدنا في مسار حياتنا.

 

 11:11تكرار رؤية 

على الساعة على عارضات الطريق أو في  11:11إن الرؤية المتكررة ل 
أماكن أخرى خالل اليقظة تعني أنك مدرك لمفهوم التزامن، وأنك شخص حدسي 

 ب نحو دراسة الماورائيات. جدًا وذو روحانية عالية ومنجذ

تعني أنه يجب عليك التركيز  11:11إن تكرار رؤية بعض األرقام وباألخص 
على إبقاء أفكارك إيجابية قدر اإلمكان، ألن رغباتك سوف تتجّسد فورًا وتتخذ 
شكاًل. ضع كل انتباهك في ما ترغب بداًل من في ما تخاف، وسترى الفرق في 

 النتيجة.

كانون األول من العام  21ايا، فإن تحول العصور بدأ في حسب روزنامة الم
، مشيرًا إلى عصر جديد لكوكب األرض، وهو 11:11عند الساعة  2012

 4هو الرقم  11:11تحّول من عصر الظالم إلى العصر الذهبي. ومجموع 
 الذي يعني التحول وانصهار األنا.

حيح وأنك تتمتع فهذا يعني أنك تسلك الدرب الص 11:11كلما رأيت إشارة 
بالحماية الالزمة. أثناء ذلك، يجب أن نصبح أسياد أنفسنا عوضًا عن الخضوع 
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إلى السلبية والفوضى من حولنا. هذه اإلشارات تدعنا نعرف كيف حالنا اآلن 
 وماذا علينا أن نفعل الحقًا. 

سوف تختبر صحوة مفاجئة حيث من بعدها الواقع لن تكون كما هو. ستخلق 
فاء وتوازنًا في حياتك. ال تتوقع من اآلخرين في حياتك أن يكونوا وضوحًا وش

جزءًا من هذه الرحلة معك. أنت لوحدك فقط. سوف تبحث عن أصدقاء 
يشاركون تفكيرك وبدورهم قد تأثروا بهذه السالسل الرقمية. عندما تفتح الباب 
 الرقمي، ال مجال للعودة. سوف تدفعك روحك آليًا وبسرعة من مستوى من
التجربة إلى مستوى آخر حتى "تدرك األمر". الوعي لديك يتوسع ويظهر فهم 

 أسرع وأعظم وإدراك أكثر لمعاني التزامنات التي تصبح متكررة الحدوث أكثر. 

 

 معاني السالسل الرقمية األخرى 

: تشير هذه السلسلة إلى أن أفكارك مرتبطة ببداية دورة حياة جديدة. ما  111
أن تغيره هو صحيح للمرحلة الجديدة من حياتك. كما تعني  تفكر أن تفعله أو

تدفق الطاقة، جميع أنواع الطاقة. أرشد أفكارك بانتباه وتأكد بأنك تفكر فقط في 
ما ترغب وليس في ما ال ترغب. هذه السلسلة هي إشارة إلى وجود بوابة لفرصة 

ًا ستتجسد لقد ُفتحت لك بوابة طاقة، وسريع قادمة، وأفكارك ستتخذ شكاًل.
أفكارك في الواقع. اختر أفكارك بحكمة هذه المرة، وتأكد بأنها تتالقى مع 

 رغباتك. ال تضع أي طاقة في أي مخاوف على اإلطالق، حتى ال تتحقق.
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: هذه السلسلة هي إشارة تأكيد بأنك على الطريق الصحيح، وبأنك تقوم  222
ي دورة جديدة، أي بداية بالعمل المناسب وتتجه في االتجاه الصحيح. كما تعن

دورة جديدة، تتحّدد طبيعتها بناء على السلسلة التالية التي تراها. واألفكار 
المزروعة حديثًا بدأت حقيقة في النمو. إستمر في تغذيتها واالهتمام بها ويومًا 
ما ستراها تثمر. استمر في العمل الجيد وال تستسلم، استمر في اإلحتفاظ 

 (. Visualizingوالتأكيدات والتخّيل ) باألفكار اإليجابية

أفكارك تتوافق مع الحقيقة وهو تأكيد بأن هذه األفكار صحيحة. مثاًل، إذا كنت 
 222تفكر في ترك وظيفتك، وتتخيل ماذا تريد أن تفعل بداًل عن ذلك، فستتلقى 

كتأكيد على األفكار التي تقوم بموازاتها مع هدفك ورسالتك في هذه الحياة. هو 
كيد بأن أفكارك الحديثة هي على الطريق الصحيح وبأنه يجب أن تقوم تأ

 بالخطوة المقبلة. 

، وبظهوره ثالث مرات فإنه 3له ذبذبات وطاقات الرقم  333: إن الرقم  333
بالتشجيع والمساعدة والتواصل  3يضاعف تأثيره ثالث مرات. يرتبط الرقم 
ية وروح الفكاهة والطاقة والنمو والحرية والمغامرة واإللهام واإلبداع والحيو 

 والعفوية واالنفتاح والتعبير والتوسع والرؤية ومبادئ الزيادة.

هذه السلسلة هي إشارة قبول ألفكارك ومشاعرك. أي أن اإلجابة هي نعم 
لألسئلة التي طرحتها ولألفكار التي لديك. كما تشير إلى ضرورة اتخاذ قرار. 

مما يعني أنه يجب أن تعيد الدرس مجددًا  666قرار إما أن يقودك إلى رؤية 
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مال واإلنجاز وأنك تمما يعني اإلك 999قودك إلى رؤية بطريقة أخرى، وإما ي
 تعّلمت الدرس.

: هذه السلسلة هي إشارة عدم قبول ألفكارك ومشاعرك. أي أن اإلجابة  444
 هي كال لألسئلة التي طرحتها ولألفكار التي لديك. ما يحدث في الحياة هو
درس حول تعّلم الواقع. والمقصود بالتعلم هنا هو قراءة الكتب أو دراسة مشروع 
ما وليس التنفيذ فعليًا. هذا الوقت ضروري لممارسة السيطرة على الذات 

 وللتطوير الذاتي.

: هذه السلسلة هي إشارة إلى فكرة أو حدث يغير الحياة. يمكن أن يعجبك  555
لهدف هو إعالمك بأنه قد حدث للتو تغيير ذلك ويمكن أن ال يعجبك. ولكن ا

في مسار حياتك وقد حان الوقت لتتغير أنت أيضًا. تحّرك معه واتبع هذه 
األفكار. ال يجب رؤية هذا التغيير على أنه إيجابي أو سلبي بل على أنه جزء 

 طبيعي من دورة الحياة.

المادي، أو  : أفكارك هي اآلن غير متوازنة، ومرّكزة كثيرًا على العالم 666
ناتجة عن التوازن فكري أو عاطفي. هذه اإلشارة تعني أن أفكارك غير 
واضحة، ويجب أن ال تستمر في هذا المسار، دعها تمر. عندما تتكرر رؤية 
هذه السلسلة فذلك يعني بشكل عام أنه من الضروري االنتباه إلى أحداث مادية 

 تحصل في هذه اللحظة ويجب أن تكون حذرًا. 

: هي إشارة إلى أن الدرس قد تّم تعّلمه. إشارة إلى التقدير واإلنجاز. لقد  777
تعّلمت درسًا يجب أن تتعلمه بخصوص حياتك. المقصود بالتعّلم هنا ليس فقط 
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قراءة كتب ودروس حول الحياة بل وممارستها فعليًا أيضًا. تابع العمل الجيد 
از وتعني أيضًا أنه بإمكانك أن وإعلم أن أمنيتك تتحقق. هي إشارة إيجابية بإمتي

 تتوقع حدوث معجزات.

: هي مرحلة من حياتك على وشك اإلنتهاء وإنذار إلى أنه يجب عليك  888
أن تتحضر لذلك. هذه السلسلة ممكن أن تعني أنك تضع حدًا لمهنة مرتبط فيها 
. عاطفيًا أو تضع حدًا لعالقة ما. كما تعني أيضًا أن هناك نور في نهاية النفق

 ال تماطل في إتخاذ خطوتك أو االستمتاع بثمار عملك.

: اإلكتمال. هذه نهاية مرحلة مهمة في حياتك الشخصية أو في حياتك  999
عامًة. إن أفكارك لحظة رؤية هذه السلسلة تشير إلى أن هذه األفكار ستحمل 

 معها إكتمال أو نهاية مرحلة من حياتك.

هي في إتحاد مع الكون. كما تشير إللى  : اإلتحاد مع الكون. إن أفكارك 000
 أن الوضع هو في دائرة كاملة.

: هي إشارات إلى أن مسار  1122،  2211،  2121،  1221،  121
أفكارك الحالي هو صحيح. هذه األفكار هي كل ما ترّكز عليه وستقودك تباعًا 

 خالل دربك الروحي. ويمكن التعبير عنها ببساطة: "أنت تتبع دربك!"

: هي إشارات إلى "نعم، إن هذه  1133،  3311،  1313،  1331،  131
 األفكار هي على المسار الصحيح".



  2021 –لمى فياض  -وراء الطبيعة ما  – بارابسيكولوجيةخواطر 

 

42 

 

: هي إشارات إلى "كال، إن هذه  1144،  4411،  1414،  1441،  141
 األفكار هي ليست على المسار الصحيح".

: هذه اإلشارات تعني أن هناك  1155،  5511،  1515،  1551،  151
حدث للتو في مسارك. سواء أعجبك ذلك أم لم يعجبك، فهو مالئم لك  تغييرًا قد

 وهو على دربك الروحي. إستمر في االتجاه الجديد.

: هذه اإلشارات تعني أن أفكارك  1166،  6611،  1616،  1661،  161
ليست متوازنة مع مسارك الروحي. هذه اإلشارات هي كعالمات طريق من أجل 

تقيم، ومنعنا من االنحراف نحو الدرب الخاطئ. هذه إبقائك على الدرب المس
الخ وترشدك بأن تركيزك قد انحرف عن دربك  1221، 121اإلشارة هي عكس 

 الروحي. يمكن التعبير عن ذلك ببساطة ب: "أنت ال تلحق دربك".

: هذه اإلشارات تعني أن دراسًا  1177،  7711،  1717،  1771،  171
 روري من أجل أن تتطور في سعيك.قد تّم تعّلمه، درس مهم وض

: هذه اإلشارات تعني أن مرحلة  1188،  8811،  1818،  1881،  181
من حياتك هي على وشك االنتهاء، كما تعني أن أفكارك بخصوص جزء من 
حياتك هي بموازاة دربك الروحي، وبمتابعة هذه األفكار، المرحلة التي تفكر بها 

 سوف تصل بالتأكيد إلى نهايتها.

: هذه اإلشارات تعني اإلكتمال أو  1199،  9911،  1919،  1991،  191
نهاية مرحلة على دربك الروحي. هذه المرحلة قد تصل أو قد ال تصل إلى 
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نهاية فعلية، لحظة رؤية هذه اإلشارات، ولكن بمتابعة األفكار التي تملكتك 
 لحظة رؤية اإلشارة، فستصل المرحلة إلى نهاية كاملة.

: هذه اإلشارات تعني أن هناك موافقة ودعم لمسار  2233،  2332 ، 2323
 أفكارك وخططك وأعمالك.

إذا تكررت رؤيتك لسلسلة أرقام تصاعدية، فهذا  :  456،  234،  1234
في مساحة من  يعني أن األفكار تقدمية. سوف ترى هذه اإلشارة عند التفكير

د التفكير في موضوع معين. إن حياتك تهتم لها جدًا وتريد التغيير بها، أو عن
رؤية هذه السلسلة الرقمية مباشرة بعد هذه األفكار هي إشارة إلى أن أفكارك 
تقدمية وأن حياتك سوف تتطور بمتابعة هذه األفكار وسوف تحصل على الدعم 

 في سعيك.

 321: إذا كنت ترى باستمرار سلسلة أرقام تنازلية مثل  543،  432،  321
إلى أن أفكارك رجعية. سترى هذه اإلشارة عند التفكير في  الخ، فهي إشارة

مساحة من حياتك، إجراء ما أو موضوع ما. رؤية هذه السلسلة الرقمية مباشرة 
بعد هذه األفكار هو مؤشر إلى أن حياتك ستأخذ خطزة إلى الوراء إذا اتبعت 

 اإلجراء الذي تفكر به أو أكملت تسلسل األفكار هذا.
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 لم لكيوبيد والتزامن األسودالجانب المظ
 

 2016أيلول بقلم لمى فياض، 

 

( على The Dark Side OF Cupidيتمحور تأثير الجانب المظلم لكيوبيد )
اإلنسان بتعّرضه لعالقة حب قوية جدًا وجارفة لدرجة أن يؤمن بأن الشخص 
اآلخر هو توأم روحه. هذا الشخص الذي يعتقد بأنه هو المقّدر له، يظهر 

. ما déjà  vuوازي مع واقع سحري، بإرتباط خارق قوي، وحالة من ال بالت
يميزها هو حالة من التوق والشغف العارمان، وعواطف قوية جدًا، فيجد نفسه 

 يقوم بأشياء ال يقوم بها عادَة أو يقوم بمجازفات ليس من طبيعته القيام بها. 

غير مألوفة ثم اللقاء بين الشخصين قد يكون بالصدفة في مكان أو ظروف 
شيء سحري يحدث، مع شعور باأللفة وكأنه سبق له معرفة هذا الشخص 
الغريب الجديد ربما التقيا في مكان آخر أو في زمن آخر، ولكن ال يمكن 

 التحديد كيف ومتى ولماذا. 

ثم تبدأ االتصاالت الهاتفية وتبادل الرسائل وااليميالت واللقاءات. فيشعر بأنه ال 
ف عن التفكير في الشخص اآلخر حتى أنه مستعد لعبور القارات يستطيع التوق

من أجل لقائه. حالة تخاطرية خارقة للطبيعة تحدث، كأن يكمالن جمل 
بعضهما اآلخر، أو أن يتشاركا في األذواق واألهواء، يرتديان اللون نفسه عند 

 اللقاء، أو يلتقيان بالصدفة بشكل متكرر...
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كّشف التالعب العاطفي، فيشعر وكأن شريكه ثم تتغير األمور فجأة، ويت
يتالعب به ويمتّص طاقته. هو في حالة ارتباك وال يريد تصديق ما يجري. يفقد 
السيطرة على نفسه وعلى األمور من حوله. بعدها يشعر بأنه ال يستطيع بعد 
اآلن االستحواذ على اهتمام وحضور الشريك، فيعاني من الغياب العاطفي 

ل حياته إلى مطاردة ال نهاية لها لحٍب غير متبادل، وتتمّلكه لشريكه، وتتحوّ 
حالة من االستنزاف العاطفي واإلعياء واإلرهاق الفكري والجسدي مع محاوالت 

 (. Love Biteمحتملة لإلنتحار، وكأنه تعرض لعضة حب )

 Eve Lorgenلقد جرى تناول ودراسة هذه الظاهرة من قبل الكاتبة إيف لورغن 
ا "الجانب المظلم لكيوبيد: العالقات العاطفية وامتصاص الطاقة في كتابه
 The Dark Side of Cupid: Love Affairs, theالخارق" 

Supernatural and Energy Vampirism”.  

 

 العالمات المميزة لسيناريو الجانب المظلم لكيوبيد

ية عن هناك بعض العالمات الفارقة لتمييز هذا النوع من العالقات العاطف
 القضايا العاطفية العادية:

 (.precognitionالحلم بالشريك قبل لقائه، حالة من التنبؤ المسبق ) -

 شعور بالتشنجات في بعض أعضاء الجسم، كالقلب والرقبة وبين الكتفين. -

، وشعور باأللفة déjà  vuاللقاء يحصل بالصدفة بالتزامن مع حالة من ال  -
 ن التقيا وتعارفا.المسبقة وكأنه سبق لهما أ
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 Orchestratedُصَدف غير عادية وخارقة وكأنها متعّمدة ومنّسقة ) -
coincidences.كتكّرر التقاء الشريكين بالصدفة الالمبّررة ،) 

 الشعور بحضور مادي للشريك ولكن غير مرئي. -

 تواصل روحاني قوي، حتى قبل أن يقع في حب الشخص اآلخر. -

 ص اآلخر، حتى قبل أن يقع في حبه.هوس وشغف قويان بالشخ -

تجاوب روحاني وُصَدف غير عادية، كتّلقي اتصال هاتفي أو بريد الكتروني  -
 من الشريك في اللحظة التي يفّكر بها الشخص بقطع العالقة.

 حالة تخاطرية خارقة. -

 الشعور بحبل طاقة المرئي يربط الشريكين ببعضهما. -

 شريك، كغيابه وانطفاء شعلة عاطفته.تغّير عاطفي مفاجئ من قبل ال -

 االحساس بأنه ُمراَقب أو ُمتالَعب به كدمية في دراما عاطفية. -

 شعور باالستنزاف العاطفي والجسدي. -

نشاط خارق للطبيعة، تدّخل طرف ثالث، أحالم مفاجئة، رؤى وأفكار كأنها  -
 مزروعة.

 أفكار مهووسة غير مألوفة بالشريك اآلخر. -

 (، واالحساس بالتواجد في واقع سحري.synchronicities) تزامنات -
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(، صلة Omensتوّفر عناصر سحرية وخارقة للطبيعة، كالشعور بالفأل ) -
 روحانية، تنبؤ مسبق.

عواطف حب قوية جدًا )تتخطى حدود عالقة الحب العادية( تليها عواطف  -
لطاقة مدمرة و/أو إشارات لالستنزاف العاطفي والروحاني وامتصاص ل

(Vampirism.) 

 تالعب عاطفي وإشارة إلى مرض نفسي )ميزة نرجسية أو عدم توازن نفسي(.  -

  إرهاق فكري وجسدي وإعياء. -

 

 الشروط الثالثة لسيناريو عضة الحب أو الجانب المظلم لكيوبيد:

وبالتالي فإنه يجب توفر هذه الشروط الثالثة معًا للتأكد من وجود سيناريو عضة 
 الجانب المظلم لكيوبيد، وهي التالية:  الحب أو

(، صلة Omensتوّفر عناصر سحرية وخارقة للطبيعة، كالشعور بالفأل ) -
 روحانية، تنبؤ مسبق.

عواطف حب قوية جدًا )تتخطى حدود عالقة الحب العادية( تليها عواطف  -
مدمرة و/أو إشارات لالستنزاف العاطفي والروحاني وامتصاص للطاقة 

(Vampirism.) 

تالعب عاطفي وإشارة إلى مرض نفسي )ميزة نرجسية أو عدم توازن نفسي(،  -
سلوك مسيطر أو استغاللي، ميل مرضي إلى جذب االنتباه المستمر، ملك 
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(، ميول لإلدمان، غيرة مرضية، عنف سلبي drama king/queenالدراما )
(passive aggressive( نقص التعاطف، عقدة االستعالء ،)superiority 

complex.) 
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 التنويم المغناطيسي الذاتي
 

 2016آب بقلم: لمى فياض، 

www.lamafayyad.wordpress.com  

 التنويم المغناطيسي أو تعريف التنويم اإليحائي

 تنويمال أو اإليحائي التنويم (wikipediaعّرفت ويكيبيديا )
بأنه حالة ذهنية هادئة ومسترخية يكون فيها الذهن  (Hypnosis) المغناطيسي

قابل بشكل كبير لإلقتراحات واإليحاءات. فالتنويم اإليحائي هو حالة طبيعية 
جدًا، ويمكن القول بأن كل شخص سبق ومر بتجربة كهذه. فعندما تستغرق في 

شهد أو فيلم معين، وعندما يغرق قراءة كتاب معين، وعندما ترّكز كل التركيز بم
ذهنك باألفكار والتركيز بموضوع معين، فهذه كلها حاالت طبيعية من التنويم 
اإليحائي. وقد لعب التنويم المغناطيسي آلالف السنين دورًا كبيرًا في مجال 

% من عامة الناس قابلين 90الشفاء والمداواة. فحسب "منظمة الصحة العالمية" 
 .ئيللتنويم اإليحا

وبالتالي فإن التنويم المغناطيسي هو حالة استرخاء ذهني وُسكون تقوم على 
فكرة التواصل الواعي مع العقل الباطن )العقل الالواعي( بعد تشتيت العقل 

األفكار المقترحة  الواعي وفي هذه الحالة يكون العقل الباطن منفتحًا على
لذلك ُسمي بالتنويم اإليحائي واإليحاءات التي ُتطرح عليه ويباشر بتنفيذها, و 
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وهو ال يعتبر نومًا وإنما حالة تفصل بين الوعي والالوعي وأقرب إلى الوعي 
 منها إلى النوم.

والتنويم المغناطيسي التقليدي يتّم عن طريق شخص اختصاصي ومتدرب على 
التنويم ويدعى المنّوم )المعالج( والركن األساسي هو الشخص الذي سيخضع 

 دعى الوسيط )المريض(.للتنويم وي

 

  Hypnotherapy العالج بالتنويم المغناطيسي

من تطبيقات التنويم المغناطيسي وفوائده في العالج )على سبيل المثال ال على 
 سبيل الحصر(:

 .اإلقالع عن التدخين وعالج اإلدمان بكافة أشكاله .1
 .تطوير الذات .2
 .تقنيات االسترخاء وتخطي مشاكل النوم واألرق  .3
  .التركيز تحّسن .4
 .تطوير عادات الدراسة ومهارات التعّلم وبعض القدرات كالتذّكر والتخّيل .5
 .التهيؤ لالختبار والتغلب على قلق االختبار )رهبة االمتحان( .6
 .تحسن القدرات الرياضية .7
  .تسريع القراءة .8
 .تحسين اإلبداعية .9

تحسين أداء البيع عبر تحسين مهارات البيع وتطبيقه في مجال  .10
 .التسويق
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 .التنويم الذاتي .11
زيادة الثقة بالنفس وبالقدرات والطاقات وكيفية التحكم بها، وزيادة  .12

 .انفتاح الشخص على ذاته
 .التسويف والمماطلة .13
 .توقف عن قضم األظافر .14
 .اإلجهاد في العمل .15
 تخفيف ضغط الدم واسترجاع النشاط. .16
التخلص من التوتر والقلق والصداع والتغلب على الغضب  .17

 تخفبض حدة نوبات االكتئاب. واالنفعال و
 ينعكس على مقاومة الشخص لألمراض العضوية. .18
 .Phobia يعالج المخاوف الهيستيرية .19
 .تخطي التجارب القاسية سواء حدثت في مرحلة الطفولة أم بعدها .20
 .يساعد في تغيير السلوكيات الخاطئة والعادات الغير مرغوبة .21
 .مشاكل التبول الالإرادي .22
 .منة والتخفيف من حدتهامعالجة اآلالم المز  .23
 انقاص الوزن والحفاظ على الوزن المثالي. .24

 

 (Self-Hypnosisالتنويم المغناطيسي )اإليحائي( الذاتي )

هو تدريب لزيادة قدرتك على تنويم نفسك، وهذا رائع لمساعدتك على تحقيق 
أهدافك بسهولة وسرعة أكبر مما كنت تتصور وتتم عملية التنويم في هذه الحالة 

م وتعتمد فقط على قدرة الشخص على تنويم نفسه ذاتيًا. ومن د ون وجود المنوِّ
 الممكن استخدام اإليحاء الذاتي بواسطة أي فرد في أي مكان وفى أي زمان. 
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إن اإلختالف بين التأمل والتنويم الذاتي هو أن التأمل يساعد في االنفصال عن 
ويوجد لها حاًل ثم يزيل  المشاكل ، بينما يتفحص التنويم أسباب المشكلة،

 المشكلة.

 

 خطوات االيحاء )التنويم( الذاتي

 .الجلوس باسترخاء إما بالتمدد أو جلسة مسترخية 
 .المكان الهادئ والمحبب والمريح والمنعزل  
 .ارتداء مالبس مريحة 
 .وجود بعض الروائح العطرية المحببة 
 .استخدام طرق التنفس العميق المساعدة 
 تركيز على كرة زجاجية أو نقطة محددة.اجهاد العين بال 
 .اجهاد العقل بالعد بطريقة معبنة 
  التخيل مثال تخيل مكان محبب واستحضار كافة تفاصيله واالصوات

 المحببة.
 .استخدام كرسي هزاز باهتزاز بسيط لفقدان التوازن 
 .التركيز الذاتي بنقطة معينة في الفراغ 
 ( عند الوصول لحالة ألفاalphaنصل ل ،) مرحلة سرد اإليحاء

 )اإلقتراحات( أي التواصل الواعي مع العقل الباطن.
  تكون اإليحاءات إيجابية باستخدام الفعل المضارع )أنا أشعر( وهدف

اإليحاء واضح مع االلتزام والتأكيد والثقة التامة وربطه بموعد زمني 
 محدد.
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 حّدد طول الوقت الذي تريد أن تقضيه تحت التنويم -الوقت (Trance )
وذلك بإعطاء عبارة واضحة ومحددة لعقلك الالواعي عن طول المدة التي 

 )أريد ان أدخل في حالة تنويم وأبقى لمدة عشرين دقيقة(. تريدها مثل
 ضع لنفسك عبارة نهائية حول الحالة التي تريد أن  -الخروج من الحالة

من تكون عليها عندما تكتمل جلسة التنويم. )مثاًل أن تحب أن تخرج 
 حالة التنويم هذه وأنت مرتاح ومستعد للنوم(.

 

 موانع االستعمال

ينصح باتباع اسلوب التنويم مع المصابين بتشوش االتجاه نتيجة لمتالزمة  ال
عضوية بالمخ او الذهان والذين يعنانون من تخلف ذهني شديد والمصابون 

 .بالبارانويا )جنون العظمة( أو أصحاب النشاط العنيف المفرط

 

 الوقت الالزم لإلتقان

يمكن بلوغ تأثيرات االسترخاء الواضحة خالل يومين وبعد أسبوع بمعدل مرة 
 دقيقة يوميًا(، تصبح متمكنًا من مهارة التنويم الذاتي. 30إلى  15يوميًا )بمعدل 

 

 Alexander Green ألكسندر غرين

مختّص في التنويم المغناطيسي  Alexander Greenألكسندر غرين 
(Hypnosis وفي مجال تطوير الذات، له مدونته الخاصة )Inductions 
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(inductionsblog.wordpress.com يعرض فيها مقاالته عن تطوير )
( في الحياة وفي العمل، وخبرته في مجال self-improvementsالذات )

( وتمارين تطبيقية في التنويم المغناطيسي Hypnosisالتنويم المغناطيسي )
(. كما يقوم بتطبيق أساليب التنويم المغناطيسي في Self-Hypnosisالذاتي )

مجال الشركات لغرض تحسين األداء وزيادة الربحية وعالج المشاكل الداخلية 
كيفية وخطوات تطبيق  I am not a Guruفي الشركة حيث يعرض في مقاله 

 تقنيات التنويم المغناطيسي في مجال الشركات والعمل.

 

 في التنويم المغناطيسي الذاتي  تمارين تطبيقية

-Selfفيما يلي الئحة وروابط لتمارين تطبيقية في التنويم المغناطيسي الذاتي )
Hypnosis مستقاة من مدونة ألكسندر غرين )Alexander Green 

(inductionsblog.wordpress.com حيث تساعد هذه التمارين عبر ،)
ائي الذاتي من خالل تحفيز القدرة على تكرار ممارستها على إتقان التنويم اإليح

 التخّيل وبالتالي االسترخاء والنتيجة تحقيق النتائج اإليجابية المرّجوة.

 

DEEPENER – THE ROWING BOAT 

https://inductionsblog.wordpress.com/2016/07/03/deepene
r-the-rowing-boat/ 

EPISTEMOLOGY CLASS – A MEDITATION 
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 تمرين لزيادة القدرة على التعّلم والدراسة وتقوية الذاكرة

https://inductionsblog.wordpress.com/2016/08/15/epistemo
logy-class-a-meditation/ 

REAL RAPID HYPNOTIC INDUCTION [YOUTUBE VIDEO] 

https://inductionsblog.wordpress.com/2016/07/17/real-
rapid-hypnotic-induction-youtube-video/ 

THE GARDEN 

https://inductionsblog.wordpress.com/2016/07/15/the-
garden/ 

DESCENDING THE TOWER 

https://inductionsblog.wordpress.com/2016/07/11/descendi
ng-the-tower/ 

RAPID INDUCTION TRANCE [YOUTUBE VIDEO] 

https://inductionsblog.wordpress.com/2016/07/10/rapid-
induction-trance-youtube-video/ 

WANTS AND NEEDS 
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https://inductionsblog.wordpress.com/2016/07/07/wants-
and-needs/ 

GOING UNDERGROUND 

https://inductionsblog.wordpress.com/2016/07/05/going-
underground/ 

MEDITATION: CALMING THE MIND 

https://inductionsblog.wordpress.com/2016/07/04/meditatio
n-calming-the-mind/ 

Watch The Waves – A Meditation 

https://inductionsblog.wordpress.com/2016/08/17/watch-
the-waves-a-meditation/ 

The Traditional Approach 

https://inductionsblog.wordpress.com/2016/08/19/the-
traditional-approach/  

New Focus Spiral 

https://inductionsblog.wordpress.com/2016/08/21/new-
focus-spiral/ 
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 الهروب من المصفوفة والحبة الحمراء
 

 لمى فياضبقلم: 

 ، لبنان2016أيلول 

 

 
 

" هو استعارة من الفيلم الشهير the red pill" "حبة الدواء الحمراءإن مصطلح "
. وهو يشير إلى االستيقاظ من وهم، 1999" عام The Matrix"المصفوفة" "

 اعتقدت دائمًا بأنه كان.  لتدرك فجأة بأن كل شيء من حولك مختلف تمامًا عما

"، the blue pill" ونقيضها الحبة الزرقاء "the red pillإن الحبة الحمراء "
هما رمزان ثقافيان يمثالن االختيار بين معانقة الحقيقة المؤلمة للواقع )الحبة 

 Theالحمراء(، وبين نعمة الجهل للوهم )الحبة الزرقاء(. ففي الفيلم "المصفوفة" "
Matrix "" يعرض مورفيسMorpheus" "على "نيو "Neo االختيار بين الحبة "
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الحمراء والحبة الزرقاء. تسمح له الحبة الزرقاء بالبقاء في الواقع المفبرك 
للمصفوفة، وبالتالي العيش في نعمة الجهل، فيما تقوده الحبة الحمراء للهرب 

اقع" حتى ولو كانت من المصفوفة إلى العالم الحقيقي، وبالتالي عيش "حقيقة الو 
 حياة أكثر قسوة وصعوبة. 

 

 
 

You take the blue pill – the story ends, you wake up 
in your bed and believe whatever you want to 
believe. You take the red pill – you stay in 
Wonderland, and I show you how deep the rabbit 

hole goes. 
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بة الزرقاء، فتنتهي القصة، تستيقظ في سريرك وتؤمن بما تريد تأخذ الح
تأخذ الحبة الحمراء، تبقى في بالد العجائب وأريك مدى  أن تؤمن به.

 عمق حفرة األرنب.

 

 
 

 تعريف المصفوفة

" على أنها العالم كما نراه، والذي يتضمن the matrixيمكن تعريف المصفوفة "
واألفكار والتي تؤثر علينا أيضًا.  إن العالم العالم المادي، وكذلك العواطف 

الخارجي هو انعكاس ألفكارنا الداخلية ومعتقداتنا، سواء الفردية أو الجماعية، 
 والتي تّم إعدادها من قبل تجربتنا في المصفوفة.

في داخل المصفوفة، تّم زرع الكثير من األفكار المؤّسسة على الخوف التي 
نا. لقد تّم تعليمنا بأننا نملك قوة قليلة وتّم تعويدنا على تهّيئنا لقبول حاالت قصور 

 التمّسك باألفكار السلبية. وبالتالي تصبح المصفوفة أكثر ظالمًا وأكثر كثافة.
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من يتقّبل هذه األفكار السلبية بشكل أعمى، فسيسلك طريق حياته التي أملته 
أفكارنا الجماعية  عليه المصفوفة. ومن يعترف بأن المصفوفة تستمّد قوتها من

 ومعتقداتنا فسيجد طريقه إلى خارج المصفوفة.

 

" "الهروب من المصفوفة" هو استعارة Escaping the Matrixإن مصطلح "
لسلوك الدرب الصوفي نحو التنّور، هو مصطلح مجازي حول النظر في 
داخلك، واالعتراف والتخلي عن المعتقدات التي تتمسك بها والتي تحّد من 

 ومن تطورك. واقعك

 

 إستراتيجيات الخروج من المصفوفة

 التأمل

يمكن اللجوء إلى التأمل كوسيلة للخروج من المصفوفة. فبممارسة التأمل 
اليومي، يمكن تصفية الفكر من األفكار السلبية والتحرر من مشاعر الخوف 

 والغضب وإعادة التواصل مع الوعي. 

 

 رفع مستوى الذبذبات

يجب أن تبدا بالشعور بالسعادة بالحياة وبالشكر وبالتقدير  لرفع مستوى ذبذباتك،
 لجميع نواحيها، وأن ترى اإليجابيات في األحداث السلبية، وأن تشعر باالكتفاء.



  2021 –لمى فياض  -وراء الطبيعة ما  – بارابسيكولوجيةخواطر 

 

61 

 

حتى تتحرر من المصفوفة، يجب أن تتناغم ذبذباتك مع ذبذبات الكون من 
 يجابية.حولك، تبحث عن الحقيقة، وتتجاوز الخوف وتبدأ بالعيش حياًة أكثر إ

 

 هّدأ فكرك

إن القيام بنشاطات فكرية تتطلب الكثير من االنتباه والتركيز هي وسيلة جيدة 
للحفاظ على حضور الذهن كما لها أثر مهّدأ. توقف عن القلق حول األشياء 
التي ال تستطيع تغييرها، وبداًل من ذلك رّكز على األشياء التي تستطيع تغييرها. 

 .ور مهم في تهدأة الفكرفللتأمل د ماري التأمل،

 

 تحّرر من عواطفك

عندما تحّس بشعور مهّدد يغمرك، خذ عدة لحظات لترّكز على تنفسك وكن 
هادئ. أشعر بالشعور وأتركه يمّر. ال تتمسك به، وال تسمح له أن ينمو، بل 
إعترف به وسيزول بسرعة. فالشخص المتنور هو شخص متحرر من قيود 

 عواطفه.

 

 بديلة للواقعتقّبل الرؤى ال

إن الفكر محبوس في المعتقدات العامة للواقع. إننا كبشر نخاف ونقاوم التغيير 
ألننا غير مدركين لعملية خلقنا الحقيقية، ألصلنا وهدفنا. إننا ال ندرك كيف 
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نتوسع في الوعي، ونرفع من قوة إدراكنا، فنستمر في حالة من الجهل. لذلك فإن 
 ضروري للنمو. تقّبل اإلحتماالت األخرى هو

 

 إرفع من مستويات حدسك

يساعد التأمل في رفع مستويات الحدس. الحدس هو أحاسيس أو أفكار فورية ال 
 تأتي من عقلك المنطقي والعقالني بل من جزأ داخلي فيك.

 

 وّسع إدراكك

ينوجد اإلدراك عندما تشعر وتعي وجودك. يتطور اإلدراك البشري بشكل رئيسي 
الذاتي، عندما نتمكن من تمييز أنفسنا عن اآلخرين من  إلى مستوى اإلدراك

حولنا. فهو يعطي األشخاص الشعور باالختالف ويسمح لهم بممارسة اإلرادة 
 الحرة وإكتشاف نسختهم الخاصة عن الواقع. 
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 بلوغ الميتانويا ورحلة تحّول الذات

 

 2017صيدا، لبنان، شباط 

 

ميطانيا، مطانيا( كلمة يونانية ومعناها الميتانويا أو الميطانية )أو مطانية، 
معناها ما  μετάالحرفي هو تغير الفكر الباطني أو تجديد الذهن. فكلمة "ميتا" 

يعني عقل لذلك كلمة ميطانيا معناها "تغير الِفْكر"،  νουςوراء، وكلمة "نوس" 
 أو "تغير العقل الباطن" أو "الفكر العميق في اإلنسان". 

عن الميتانويا في روايته الجاسوسة على لسان بطلته ماتا تكّلم باولو كويلو 
هاري، فذكر بأن لدى اإلغريق كلمة محّملة بالمعاني المتناقضة: ميتانويا. 
أحياًنا، هي تعني التوبة، والندم، واالعتراف بالخطايا، والوعد بعدم تكرار ما 

ا لوجه أمام أخطأنا بفعله. ومن معانيها األخرى: تخّطي معارفنا، والوقوف وجهً 
المجهول، من دون استعادة أو ذكرى، من دون أن نفهم كيف سيكون اّتخاذ 

 الخطوة التالية. 
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 الميتانويا في الديانة المسيحية

في الديانة المسيحية، تعني الميتانويا التوبة أو تغيير النية ومراجعة الضمير، 
أللم والرهبة أمام والشعور بالندم على الخطيئة والشعور بالذنب والتحسس ل

فميتانويا تعني التوبة واالنسحاق  الجروح التي يسببها اإلنسان لنفسه وألقربائه.
مع الثورة على الذات بروح االرتداد عن الشّر والعودة إلى هللا، بحيث يدرك 
الخاطئ انه على خطأ، فيتخذ القرار بالخروج من حالته السيئة، وينّفذ قراره، 

هللا من خالل فحض الضمير، وهو الدخول الى اعماق عبر مسيرة عودة الى 
( "َواَل 2:12الذات، والوقوف امام حضرة هللا. الميتانويا مذكورة في )رومية 

ْهَر،  ِبَتْجِديِد َأْذَهاِنُكْم، ِلَتْخَتِبُروا َما ِهَي ِإَراَدُة  َبْل َتَغيَُّروا َعْن َشْكِلُكمْ ُتَشاِكُلوا هَذا الدَّ
اِلحَ   .ُة اْلَمْرِضيَُّة اْلَكاِمَلةُ هللِا: الصَّ

واتخذت الميتانويا أو المطانية شكل السجود الكامل إلى األرض حتى تالمس 
كتعبير عن التذلل واالنسحاق والخضوع التام والتعبير عن الندم   الجبهة التراب.

والرغبة في نوال البركة والصفح. وتماَرس الميطانية أيضًا لالستعطاف، وإطفاء 
غضب، وامتصاص شحنة الكبرياء، وتهدئة المشاعر المضطربة، على لهيب ال

وفي التدبير الرهباني، شاعت  أن تقدم الميطانية بصدق وعن قلب منسحق.
كنوع من   لتعبر عن أدب رهباني سليم.. -إلى جانب ما سبق-الميطانية 

 التوسل لتتميم أمر ما، أو في المقابالت كنوع من الوقار والخشوع والمحبة.
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 الميتانويا في علم النفس

اسُتخِدَم مصطلح ميتانويا ألول مرة في علم النفس من قبل المفكر األميركي 
(، لوصف عملية تغير 1910-1842ويليام جايمس، عاِلم نفس وفيلسوف )

جوهري وثابت في شخصية اإلنسان وتوجهه الحياتي. ثم طّور كارل غوستاف 
، استخدام هذا المصطلح لإلشارة إلى يونغ مؤسس مدرسة علم النفس التحليلي

محاولة عفوية للنفس لشفاء ذاتها من صراع ال ُيحَتَمل عبر الذوبان ومن ثم 
الوالدة من جديد في صورة أكثر قابلية للتأقلم. هو شكل من الشفاء الذاتي، 
مرتبط عادًة بأزمة منتصف العمر وباالنهيار النفسي، الذي يمكن رؤيته 

إعتبر يونغ أن األحداث النفسية باألخص يمكن فهمها  مرة.كاحتمال لعملية مث
على أنها أزمة وجودية يمكن أن تكون كمحاولة إلصالح الذات: في مثل هذه 
اللحظات، يمكن أن تمثل الميتانويا تحّول في توازن الشخصية، بعيدًا عن 

 الشخصية المظهرية باتجاه الظل والذات.

(، طبيب R.D. Laingى رونالد دايفيد الينغ )أّثر مفهوم يونغ عن الميتانويا عل
(، وعلى تأكيده على ذوبان وتبديل األنا 1989-1927نفساني اسكتلندي )

-1931الواعية اليومية. أما دايفد كوبر وهو طبيب نفساني وباحث نظري )
(، زميل لالينغ، فقد اعتبر بأن الميتانويا تعني تغّير من أعماق الذات 1986

سطح المظهر االجتماعي لإلنسان، وهي عملية من ثالثة  إلى أعلى باتجاه
 مراحل. في المرحلة الثانية منها، تتولد إشارات الكآبة والحداد.

(، وهي نظرية خاصة في Transactional Analysisفي التحليل التعاملي )
التحليل النفسي وطريقة في العالج حيث يتم تحليل العمليات االجتماعية من 
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لة األنا للمريض كأساس لفهم السلوك، ُتستخَدم الميتانويا لوصف أجل تحديد حا
تجربة هجر سيناريو قديم للذات أو ذات زائفة لذات أكثر انفتاحًا: وهي عملية 

والتواجه مع الفراغ يمكن أن تتصف بالمزيج من الشّدة واليأس واالستسالم 
 الداخلي.

 

 الظل

بًة إلى يونغ( قد يعود إلى هيئة الظل أو هيئة الظل هو تعبير نفسي يونغي )نس
الالوعي للشخصية والتي ال يمكن لألنا الواعية أن تحدده في ذاتها. على 
العكس من التعريف الفرويدي للظل، يتضمن الظل اليونغي كل شي خرج دائرة 
ضوء الوعي، ويمكن أن يكون إيجابي وسلبي، وهو الجانب المظلم غير 

الظل هو كون موضع اإلبداع. بالتالي، المعروف للشخصية، كما يمكن أن ي
الشيماء الذي ال يريد الفرد أن يكون عليه، ويكون الظل من نفس جنس الفرد 
ومن الممكن أن يظهر على هيئة األحالم واألوهام أو أن يتم اسقاطه، ويقول 
يونغ: "يشّخص الظل كل ما ترفض الذات االعتراف بأنه فيها. ومع ذلك يقحم 

رة او مداورًة. كأن يكون فيه صفات دنيا أو ميول اخرى ال نفسه عليها مباش
 تتوافق مع الذات".

 

 بلوغ الميتانويا

الميتانويا هي عملية ال حدود لها وغير متوقعة، تدعونا إلى معانقة واقع جديد 
أكبر بكثير مما نحن عليه، وإلى تجاوز حدودنا المفهومة إلى خارج منطقة 
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كي نصبح جزءًا من شيء أعظم ذو معنى وهدف الراحة إلى مجال غير متوقع ل
 أعمق.

جميعنا اختبرنا أو نختبر الميتانويا في لحظة أو في أخرى، نعيش تجارب تغير 
مسار حياتنا وتّغيرنا في القلب والروح والصميم، لنصبح شخص آخر مختلف 
تمامًا عما كنا عليه سابقًا، فنخرج من مدار ذاتنا المصغرة إلى رحلة في زخم 

 حياة.ال

الميتانويا تعني تغيير وجهة التركيز والمواقف والمبادئ. فنقوم بالتحول من 
التركيز على ما هو خارجي إلى التركيز على ما هو داخلي أي ما يحدث 

 داخلنا. 

يرى يونغ أن أفضل وسيلة لبلوغ الميتانويا هو عبر العمل على األحالم. 
نا بالتجربة الشخصية الضرورية فممارسة عمل منتظم ومثابر على األحالم يمدّ 

إلرشاد واهتمام وتوجية ومحبة ذاتنا، ويسمح لنا باكتشاف حياتنا الداخلية. هذا 
 هو منبع االستقرار واألمان الحقيقيان، كنز ال يستطيع أحد سرقته. 

عبر تركيز نقطة األمان في داخلنا، نصبح نفسيًا أحرار من التبعية إلى ما هو 
تي نحتاجها ألسئلتنا ال يمكن إيجادها خارج أنفسنا في خارجي. فاألجوبة ال

المجتمع وفي األشخاص اآلخرين. إنما تكمن هذه األسئلة في داخلنا. وكما 
يقول يونغ: "تصبح رؤيتك واضحة عندما تستطيع النظر إلى داخل قلبك. من 

 ينظر خارجًا يحلم، ومن ينظر في الداخل يتنّور".
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تطلب مّنا أن نستيقظ وأن نعي الالوعي وأن نقيس التحديات األساسية لعصرنا ت
أعماق قلوبنا وأن نملك الوعي الكامل لكينونتنا. إذ يجب أن نعود إلى حكمتنا 

 الداخلية وليس إلى خبرائنا الخارجيين. 
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 وجهة نظر مختلفة –األبوفينيا والباريدوليا 

 بقلم: لمى فياض

 

( Apopheniaاول موضوَعي األبوفينيا )إذا تصفحت معظم المواقع التي تتن
"االستسقاط"، فكل ما ب ( أو كما ُيعَرف باللغة العربية Pareidoliaوالباريدوليا )

ستجده هو مجرد تعريف لهما مع تصنيفهما ضمن خانة خلق نوع من الوهم 
وجهة نظر  مُ البصري أو الذهني أو خطأ التصور، ولكن في هذا المقال سأقدّ 

يًة إلقاء الضوء على توضيح وتعريف هذين المفهومين مع تبيان مختلفة مع بدا
أهمية تسخير هذين المفهومين بطريقة إيجابية وعملية ومنطقية ضمن سياق 
عملية التفكير خارج الصندوق للتوصل إلى استنتاجات مثمرة عبر مالحظة 

س أنماط متباعدة غير مترابطة ظاهريًا، بعيدًا عن هوس نظريات المؤامرة وهو 
 الخوارق الطبيعية.

 

 (Apopheniaاألبوفينيا أو االستسقاط )

عّرفت ويكيبيديا االستسقاط على أنه محاولة ربط عدة أحداث أو أشياء منفصلة 
ال رابط يجمعها لتحميلها معنى جديدًا ليس من أصل أي من األحداث أو 

إعطائها األشياء نفسها كنوع من إضفاء الصفة العلمية أو المصداقية عليها أو 
من قبل  1958أهمية تفوق حجمها الحقيقي. وقد ُصيغ هذا المصطلح في عام 
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وهو طبيب أعصاب وطبيب نفساني  (،Klaus Conradكونراد كالوس )
( انضم إلى الحزب النازي في العام 1961آيار  – 1905إلماني )حزيران 

 ، وله كتاباته المختصة في انفصام الشخصية.1940

كالوس "االستسقاط" بأنه "الصالت التي ال مبرر لها" متبوعة  وقد عّرف كونراد 
"بمقاصد غير طبيعية لتجربة معينة"، لكنه تحّدر لتمثيل ميل اإلنسان إلى 
البحث عن أنماط في الطبيعة العشوائية بشكل عام، كالقمار، والظواهر الخارقة، 

 .والدين، وحتى في محاوالت التأمالت العلمية

النمطية' بأنها "ميل للعثور على 'مايكل شيرمر كلمة  ، صاغ2008في عام 
(، 2011أنماط ذات معاني في ضجيج ال معنى له". في كتابه العقل المؤمن )

عرف شيرمر النمطية بأنها "ميل للعثور على أنماط ذات معاني في ضجيج ذو 
 معنى وال معنى له."

صحفي أميركي ُوِلد هو  (Michael Brant Shermer) ومايكل برانت شارمر
مختص في العلوم وتاريخها، وهو مؤسس جمعية  وهو 1954في كاليفورنيا عام 

والتي تكرس جهودها   (Skeptic)سكابتيك االرتياب العلمي ورئيس تحرير مجلة
في التحقيق وكشف العلوم الزائفة وادعاءات خوارق الطبيعة، وتضم الجمعية في 

 .ألف عضو 55صفوفها اليوم أكثر من 
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 (Pareidoliaالباريدوليا )

الباريدوليا كلمة يونانية األصل وتعني "بارا" أي إلى جانب، و"دوليا" تعني 
تسقاط البصري والتي تشمل تخيل الصور الصورة أو الشكل. هو نوع من االس

أو األصوات بسبب محفزات عشوائية، على سبيل المثال، سماع رنين الهاتف 
الضوضاء الناتجة عن المياه الجارية تسبب خلفية  أثناء االستحمام، إذ أن

عشوائية تتسبب في إنتاج النمط الصوتي لرنين الهاتف. والتجربة اإلنسانية 
خيل رؤية الوجوه في الجمادات، فالناس حول العالم بإمكانهم األكثر شيوعًا هي ت

رؤية "رجل في القمر"، رؤية صور ألوجه أو حيوانات في الغيوم وسماع رسائل 
مخفية على التسجيالت التي يتم تشغيلها معكوسة. باإلضافة إلى رؤية وجوه 

الهندوسي الشخصيات الدينية كاسم هللا تعالى أو صورة السيد المسيح أو اإلله 
جانيش في قطعة من الخبز المحمص، أو محفورة على قطعة خشبية، أو في 

 نصف حبة بطاطس. 

من أشهر أمثلة ظاهرة باريدوليا بالرسم هي صورة الوجه التالية، حيث أنك 
عندما تنظر إليها سوف تعتقد أنها وجه ولكنها في الحقيقة دائرة كبيرة داخلها 

 دائرتين بالحجم الصغير وخط.
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 كما يمكن مالحظة ظاهرة الباريدوليا في الغيوم في الصورة التالية:

 

 

 الفائدة التطورية للباريدوليا

( وهو فلكي وكاتب Carl Sagan( )1934-1996يرى كارل ادوارد ساغان )
أمريكي، ومن أبرز المساهمين في تبسيط علوم الفلك والفيزياء الفلكية وغيرها 

له دور رائد في تعزيز البحث عن المخلوقات الذكية من العلوم الطبيعية، وكان 
خارج الكرة األرضية، بأن ظاهرة الباريدوليا نشأت لتساعد البشر على التعرف 
على الوجوه البشرية في جزء من الثانية، األمر الذي ُيعّد مفيدًا من وجهة نظر 

ي تاريخية وتطورية حيث أن البشر بحاجة للتعرف على الحلفاء واألعداء ف
في اللحظة التي يتمكن فيها الطفل الوليد من  "وقد كتب قائاًل: .سرعة ودقة

الرؤية يبدأ مباشرة في التعرف إلى الوجوه، ونحن نعلم أن هذه المهارة هي 
راسخة ومتجذرة في عقولنا منذ نعومة أظفارنا، برغم أن أولئك األطفال الرضع 

التعرف على الوجوه وكانوا ال الذين عاشوا منذ مليون سنة مضت لم يتمكنوا من 
يبتسمون لها، وكانوا أيضًا أقل عرضة لكسب قلوب والديهم، وأقل احتمااًل 
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للنجاح، وفي هذه األيام فإن كل األطفال الرضع تقريبًا لديهم سرعة في تحديد 
 الوجوه البشرية، واالستجابة لالبتسامات الحنونة".

قدرته على التعرف على الوجوه  هناك بعض الحاالت التي قد يفقد فيها الشخص
ب فُيصاب بما يعرف  والجلطة الدماغية كما في حالة بعض األورام

أو عمى الوجوه، وفي حاالت أخرى  (Prosopagnosia"البروسباجانوسيا" )
بهذا المرض الذي ينجم عن  % من المصابين( مصابين2يولد األشخاص )

عن تخزين الذاكرة البصرية  خلل في نمو الدماغ، تحديدًا في الجزء المسؤول
   . حتى تكون مرجعًا في المستقبل

عمى الوجوه هو مرض يجعل المصاب غير قادر على تحديد الوجوه، ليس 
وجوه الغرباء فقط بل أيضًا األشخاص الذين يراهم بشكل يومي، كأصدقاءه 

-Selfه، وحتى ال يستطيع التعّرف على وجهه الخاص )وأقارب
Recognition).  ال يقدر على فهم تعبيرات الوجه، أو تحديد المرحلة كما

 .العمرية، كما يجد صعوبة شديدة في استحضار الذكريات البصرية

إن بعض علماء النفس يشجعون ممارسة )الباريدوليا( كوسيلة لفهم المرضى، 
على سبيل المثال، ُتطّبق الباريدوليا في اختبار بقعة حبر رورشاخ وهي بقع من 

ئل تنثر على الورق ومن ثم تطوى الورقة لكي نحصل على شكل الحبر السا
مختلف ومتناظر، فيختلف البشر في تفسيره ما يرونه ولكن قد تكشف شيئًاعن 

 تصوراتهم وأفكارهم وربما تعكس شخصيتهم وحالتهم العقلية.
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 الوجه اإليجابي لألبوفينيا

وع من التنميط أي الربط يتم التركيز فقط على الجانب السلبي لألبوفينيا كونها ن
بين أنماط متباعدة للوصول إلى استنتاج معين، فُيعتَقد بأن هذا النوع من الربط 

يدفع الناس إلى التشاؤم مما يسبب  الوهمي بين األشياء واألمور والمواقف قد
إهمال أعمالهم وبالتالي الفشل المحتم، إذ قد يعمدون إلى تهويل األمور 

طبيعي فيقعون في فخ نظريات المؤامرة، أو يركزون وتضخيمها عن حجمها ال
 على تتبع أحداث مشابهة قد تكون محض صدفة ال أكثر.

ولكن لألبوفينيا جانب إيجابي أيضًا، إذ يبذل العلماء الكثير من الجهود لقياس 
جانب اإلدراك من االستسقاط، بعد أن كانوا سابقًا متحيزين ضد االستسقاط 

تقادهم أنه يتناقض مع العلم الجيد، ولكن مع البحث كنوع من التفكير، الع
 .سوف يتم ربط االستسقاط مع الذكاء واالنفتاح

بالطبع الكثير من االستسقاط قد يكون خطيرًا، فقد تخطىء تعريف األشياء 
بشكل متكرر، وبذلك تخاطر بالجنون الفعلي، والجانب المهم من اإلبداع هو 

الذكاء، مع ميل إلى إدراك األنماط التي تكون الموازنة بين التطرف لالنفتاح و 
 أساسية في االنفتاح.

 the patternيرى مايكل شارمر في محاضرته "النمط وراء خداع النفس" )
behind self-deception )" على منصةTed-Talks " بأننا نحن كائنات

باحثة عن النمط نحن نربط النقاط: النقطة أ مرتبطة بالنقطة ب والنقطة ب 
بالنقطة ج. وفي بعض األحيان تكون النقطة أ مرتبطة فعاًل بالنقطة ب، وهذا 
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يسمى بالتعلم العالئقي. وفي عملية التنميط نقترف نوعين من األخطاء،  ما
النوع األول اإليجابي الزائف وهو اإلعتقاد بوجود النمط عندما ال يكون موجودًا، 

وهو عدم تصديق وجود نمط والنوع الثاني من االخطاء هو السلبي الزائف 
عندما يكون موجودًا بالفعل. فمثاًل إذا كنت تتمشى في مكان ما، وسمعت حفيفًا 
بين االعشاب، ستفكر كالتالي: "هل هو حيوان مفترس خطر، أم أنها الرياح؟". 
إن قرارك التالي قد يكون أهم القرارات في حياتك، إن اعتقدت أن الحفيف بين 

فترس خطر وتبين أنها الرياح فقد ارتكبت خطأ في األعشاب هو لحيوان م
االدراك وتكون قد ارتكبت خطأ من النوع األول، اإليجابي الزائف. ولكن ال 
ضرر هنا فقط ابتعدت بعيدًا وكنت أكثر حذرًا وأكثر يقظة. من جانب آخر، إن 
اعتقدت أن الحفيف بين األعشاب ليس سوى الرياح وتبين أنه حيوان مفترس 

د كنت أنت الغداء، وبالتالي تكون قد ارتكبت خطأ من النوع الثاني، خطر فق
 السلبي الزائف.

 

( من قسم األعصاب في المستشفى Peter Bruggerأما وفقًا لبيتر براغر )
فإن الميل إلى رؤية الروابط بين أشياء أو أفكار تبدو غير "الجامعي في زوريخ، 

بداع ... االستسقاط واإلبداع يمكن ذات صلة، يربط بشكل وثيق الذهان إلى اإل
أن  براغر . وتشير أبحاث"النظر إليهما باعتبارهما وجهين لعملة واحدة 

مستويات عالية من الدوبامين تؤثر على الميل إلى إيجاد معنى وأنماط وأهمية 
 .حيث ال يوجد فعاًل، وأن هذا الميل يرتبط إلى الميل لالعتقاد في الخوارق 
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ت لكشف النمط التي تربط بين النقاط، مما يجعل من إن أدمغتنا هي آال
الممكن الكشف عن عالقات ذات معنى بين وابل من المدخالت الحسية التي 

دون عملية خلق المعنى هذه، سنكون غير قادرين على تقديم من  نواجهها.
ن العالم الطبيعي والتبادل الفردي من . وبالتالي فإتنبؤات حول البقاء والتكاثر

إن إدراك األنماط في الالوعي يحدد تنوعاً من  .نا سيكون فوضوي للغايةحول
العمليات اآللية، متضمنًا هذه اآلليات التي نربطها بتوقعات دقيقة أو حاسة 

بشكل ” نعرف“سادسة. بالتالي فإن اإلحساس بالخطر في نطاق المواجهة أو أن 
ة عن أنماط رّكبناها مفاجئ أن شريكنا يخدعنا أو أن صديقة ما حامل هي أمثل

بأكملها بشكل الواعي، مما يجعلنا نحس بهذا الشعور الباطني وكأنه وليد 
 .االستبصار

والحياة كما نختبرها ليست فقط عبارة عن أحداث وأفكار غير مترابطة، بل هي 
عبارة عن سرد مترابط يتفكك تدريجياً في كون منتظم. وبالتالي فإنه علينا أن 

لكافي لمالحظة األنماط المختلفة ودراسة إمكانية الربط بينها، نتمتع باإلدراك ا
وأن نتمتع بالتفكير النقدي للتمييز بين ترابط األنماط الذي نخلص منه إلى 
نتيجة مثمرة، وبين عملية التنميط السلبية التي تؤدي بنا إلى الذهان أو الشعور 

زائف فنعتقد بوجود باالضطهاد، لكي ال نقع في خطأ النوع األول اإليجابي ال
النمط عندما ال يكون موجودًا، أو نرتكب خطأ النوع الثاني السلبي الزائف فال 

 نصدق وجود نمط عندما يكون موجودًا بالفعل.
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 الزمن بين الكرونوس والكايروس

 بقلم: لمى فياض

 2017لبنان، شباط 

 

( Theologyلمصطلحي الكرونوس والكايروس أبعادهما في علوم الالهوت   )
في الديانة المسيحية، لكن هذا المقال يتناول مفهومي الزمن ما بين الكرونوس 

 والكايروس في مجالي إدارة الوقت وتطوير الذات.

 

 كرونوس في الميثولوجيا اإلغريقية

في الميثولوجيا اإلغريقية هو إله الزمن، وإبن غايا )األرض(  Cronos كرونوس
قائد التيتانيين وأب زيوس. وكرونوس  األصغر من أورانوس )السماء(. هو

)الزمن( هو حاكم الكون في العصر الذهبي. ُيعَرف كرونوس في األساطير 
الرومانية باسم ساتيرن إله البذور والبذار. ُيمثل كرونوس في الفن ككهل له 

 لحية طويلة رمادية ويحمل منجاًل وساعة رملية زجاجية.

ثني عشر لإللهين أورانوس وغايا )السماء التيتانات )العمالقة( هم األبناء اإل
واألرض(. وكان بعض أولئك األبناء يسمون اآللهة الكبار. وقد ظلوا حكامًا 
للكون على مدى حقب طويلة، وتميزوا بأحجام غاية في الضخامة وقوى جبارة. 



  2021 –لمى فياض  -وراء الطبيعة ما  – بارابسيكولوجيةخواطر 

 

78 

 

وكان كرونوس )الزمن( اكثر التيتانات )العمالقة( أهمية، وقد حكم الكون إلى أن 
 ه بدوره ابنه زيوس من العرش واستولى على السلطة. أطاح ب

 

 

 كايروس في الميثولوجيا اإلغريقية

( هو تجسيد Caerus( أو )Kairosفي الميثولوجيا اإلغريقية، كايروس )
ب للفرصة والحظ واللحظات المؤاتية. في األساطير الرومانية ُيعرف 

(Tempus( أو )Occasio( وهو اإلبن األصغر ل زيوس ،)Zeus .) 

يجلب كايروس كل ما هو مالئم ومناسب في الحظة المناسبة. في بعض 
األحيان، قد تكون اللحظة حرجة وخطرة، ولكن في األغلب يمثل كايروس 

 المناسبة المؤاتية والمفيدة.

ُيمثَّل كايروس بإله شاب وجميل، كون الفرصة ال تشيخ أبدًا والجمال هو دائمًا 
اص. ُيصّور كايروس كأنه يقف على أطراف أصابع مالئم ومزهر في فصله الخ
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الريح، ويحمل في  قدميه ألنه يركض دائمًا، ويملك جناحين كبيرين ليطير مع
يديه ميزانًا ليصّور بأن اللحظة الخاطفة في المناسبات تظهر وتختفي. كما 
يملك خصلة من الشعر تنزل على جبينه وحاجبيه عندما يصل، ولكن ما إن 

د يستطيع اإلمساك به، فتصبح خلفية رأسه صلعاء، لإلشارة إلى أن يمّر، ال أح
لحظة الفعل ذهبت مع شعره، والمناسبة المهَملة ال يمكن تعويضها أو 

 استرجاعها.

فكايروس هو إله اللحظة الخاطفة، فرصة مؤاتية في قدر اإلنسان. لحظة كهذه 
ابرة(، وإال يجب اإلمساك بها )كخصلة الشعر على مقدمة رأس الفرصة الع

ستعبر هذه اللحظة وال يمكن استرجاعها )ممثلة بخلفية رأس كايروس التي 
 تصبح صلعاء(.
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 كايروس وكرونوس

الوقت الزمني كرونوس هو زمن له أبعاده ويمكن قياسه، وُيقاس بالساعات 
والروزنامات واألحداث وهو نفسه للجميع. هو يعبر عن مرور الدقائق والساعات 

وعن حركة عقارب الساعة، أو تغير األرقام على اللوحة اإللكترونية. واأليام 
ونكون واعين لمرور هذا الوقت في أغلب األحوال. أما الكايروس فهو شخصي 
بشكل فريد فيما يخّص العالقات وتجارب الماضي والذكريات وإسقاطات 

رة داخل إطار الكورونوس( أو خبرة مغيّ  المستقبل، إذ يعبر عن حدث مميز 
للحياة. وعادًة ما يمّثل الكايروس "اللحظة الموآتية" أو "الوقت المثالي" أو 
"اللحظة األسمى"، ويوّفر الفرصة لحّل ومعالجة بعص األمور الشخصية، 
ندركها عندما نتوقف عن الوعي بالكورونوس، الوعي بعقارب الساعة، عندما 

 نستغرق في لحظة خاصة خارج نطاق الزمن )الكورونوس(.

( كونه لحظة مادية ُيقاس بالثواني quantitativeفيما يكون الكرونوس كّمي )
وهو خّطي ينطلق من ماضي محّدد باتجاه مستقبل محّدد، فإن الكايروس كيفي 
ويعبر عن لحظة المادية ميتافيزيقية وُيقاس باللحظات. فمثاًل عيد ميالد أوتاريخ 

ما نتذكره من هذه المناسبات هام أو ذكرى زواج هي كورونوس، أما ما يبقى و 
 فهو الكايروس. 

يحدث الكرونوس دائًما كشيء ُمسلَّم به. يمر بنا دون أن نتغير، يضعنا تحت 
إلحاح اللحظة وضرورة اإلنجاز السريع نظًرا ألنه زمن قصير ويجري، وبالتالي 
فإننا نستطيع تخطيط الكورونوس. أما الكايروس فال يحدث دائًما، وال يمكن 

ر إليه كشيء ُمسّلم به؛ ألنه ُيحدث تأثيرًا وتغييرًا. عندما ندرك الكايروس، النظ
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ال يتركنا كما كنا من قبل، وال يضعنا تحت إلحاح، وإنما يتيح لنا معرفة أن 
الزمن محمٌل بإعالن ما لفرصة مؤاتية ومثالية لتغيير قدرنا. بالتالي فإن 

عه أو التحكم به أو الكايروس ال يمكن تخطيطه وكذلك ال يمكن اصطنا
 امتالكه، فهو وليد الُصدفة.

(، كايروس هو لحظة existential psychologyفي علم النفس الوجودي )
القرار المهمة، نقطة تحّول شخصية حيث تتوّضح فيها المبادئ أو تتحّول، 
وحيث قد يحدث فيها تطّور للشخصية، كما يحدث مثاًل في حّل مسألة ألزمة 

ة تبّصر أو إدراك شخصي في العالج الوجودي. وجودية، أو لحظ
(metanoia) 

 
الكايروس هو وقت المالءمة التكتيكية، لتبديل األولويات ومراكز االنتباه من 
لحظة نوعية معينة إلى لحظة نوعية أخرى. هو الوقت المالئم لمهاجمة العدو 

ًا في في المعركة، أو للتفاوض على هدنة. الكايروس هو نقطة مختلفة نوعي
 الزمن عن زمن الكرونوس الذي كان قبلها.
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من خالل معرفة الفرق بين الكرونوس والكايروس، نستنتج بأنه يمكننا إقامة 
التوازن بينهما. بمعانقة الكايروس أكثر، نتخطى حاجز الزمن ونبدأ برؤية وقتنا 

لهام. وحياتنا بالكامل بطريقة الخطية، لنفتح المجال ألنفسنا أمام فرص غنية باإل
باألوقات من خالل هذا التغيير البسيط في منظورنا، يصبح بإمكاننا الشعور 

المحمَّلة بالمعنى والعمق، وإدراك اللحظة الفارقة المغّيرة المحمَّلة بالخبرة. لذا 
يجب علينا أن نتخلى عن انشغالنا واستغراقنا بالكورونوس وأال نضع أنفسنا 

يل الحصول على لحظات كايروس تحت إلحاح الكورونوس، وذلك في سب
  مفعمة بالمعنى.
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 والعلوم وما وراء الطبيعة نظرية الفوضى في الميثولوجيا

 
 : لمى ابراهيم فياضبقلم
 ، صيدا، لبنان2017كانون الثاني  10

www.lamafayyad.wordpress.com 
 
 

 
 
 

 والعلومنظرية الفوضى في الميثولوجيا  -األول  القسم

 الديانة الفوضوية -الفوضى في علوم ما وراء الطبيعة  –القسم الثاني 

 Ordo Ab Chaoالفوضى في الفنيكس الماسوني  –القسم الثالث 
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 والعلومنظرية الفوضى في الميثولوجيا 
 

ثولوجيا والعلوم"، في القسم األول من نظرية الفوضى، "نظرية الفوضى في المي
أقوُم بتعريف الفوضى، ومفهوم الفوضى المنظمة والفوضى الخالقة، ونظرية 
الفوضى في السياسة والفيزياء والرياضيات وعلم النفس. وأتناوُل مفهوم الفوضى 
في الميثولوجيا وباألخص الميثولوجيا اإلغريقية والفرعونية وحضارة بالد ما بين 

سكندينافية، مع تبيان بأن مفهوم الفوضى له جذوره في النهرين والميثولوجيا اإل
األذهان منذ حضارات ما قبل الميالد حيث عكسوا هذا المفهوم على معتقداتهم 

 وأساطيرهم عن الخلق والتكوين.

 
 Chaosتعريف الفوضى 

( على أنها أي فقدان Disorder) الفوضى( Wikipediaعّرفت ويكيبيديا )
زاء مجموعة أو جملة أجسام سواء كانت جملة فيزيائية أو للنظام والترابط بين أج

مجتمع إنساني أو اضطرابات قبيلية أو سياسية مثل فقدان األمن في منطقة 
لوصف حالة الفوضى  Chaosمعينة. وفي اللغات الالتينية تستخدم أيضا كلمة 

 واالضطرابات غير المتحكم بها.
 

 مفهوم الفوضى المنظمة

نظام مؤسسة تمزج بين  إلى (chaordicظمة )مفهوم فوضى من يشير
مميزات الفوضى والنظام. وقد تمت صياغة هذا المصطلح من قبل دي هوك 
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(Dee Hockالذي أنشأ ،)  شركة فيزا لبطاقات االئتمان ومديرها التنفيذي
السابق. فالمزج بين الفوضى والنظام غالبًا ما يوصف بالتعايش التوافقي من 

يهما، دون أن ُيسيطر سلوك أي من الفوضى أو خالل عرض مميزات كل
النظام. وقد استخدمت مبادئ الفوضى المنظمة أيًضا كدليل لخلق المنظمات 
البشرية التجارية، وغير الربحية والحكومية والمختلطة، التي ال تكون شبكات 

 عمل مركزية وال فوضوية.
 

  Creative Chaos  الفوضى الخالقة

ه تكّون حالة سياسية بعد مرحلة فوضى متعمدة هو مصطلح سياسي يقصد ب
اإلحداث تقوم بها أشخاص معينة بدون الكشف عن هويتهم وذلك بهدف تعديل 
األمور لصالحهم، أو تكون حالة إنسانية مريحة بعد مرحلة فوضى متعمدة من 

ويبدومن  .أشخاص معروفة من أجل مساعدة اآلخرين في االعتماد على أنفسهم
ن الفوضى الخالقة أقرب إلى مفهوم "اإلدارة باألزمات" في المجال هذا المفهوم أ

 . االستراتيجي مع اختالف اآلليات والوسائل
واإلدارة باألزمات هي علم وفن صناعة االزمة وإفتعالها وإدارتها بنجاح لغرض 
مصالح محددة ويترتب على هذا النوع االزمات تفكيك للمنظومة المعنية أو 

سهل الولوج الى مكوناته االساسية األمر الذى يؤدى الى انهيار المستهدفة مما ي
 . كّلي للنظام، وإعادة تشّكله بطريقة تعكس تلك المصالح

وعدم  الفوضى بأن خلق حالة من الخالقة الفوضى يعتقد أصحاب وأنصار
االستقرار سوف يؤدي حتمًا إلى بناء نظام سياسي جديد، يوفر األمن واالزدهار 

 صدمة الكهربائية لعودة الحياة من جديد. والحرية. وهو ما يشبه العالج بال
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 الفوضى الخالقة في العالج النفسي

يذهب مارتن كروزرز، وهو مؤسس مذهب جديد في علم العالج النفسي، أن 
الفوضى إحدى العوامل المهمة في التدريب والعالج النفسي، فعند الوصول 

، وعندها من بالنفس إلى حافة الفوضى يفقد اإلنسان جميع ضوابطه وقوانينه
الممكن أن تحدث المعجزات.. فيصبح قادرًا على خلق هوية جديدة، بقيم مبتكرة 

 ومفاهيم حديثة، تساعده على تطوير البيئة المحيطة به.

 
 الفوضى في الفيزياء والرياضيات

ب الرياضية الفيزيائية، وتترجم أحيانًا  نظرية الشواش، من أحدث النظريات
، تحاول نظرية الفوضى أن تستكشف النظام الخفي "نظرية الفوضى" )كايوس(

المضمر في هذه العشوائية الظاهرة محاولًة وضع قواعد لدراسة مثل هذه النظم 
التنبؤات الجوية وتقلبات المناخ، وحركة أمواج البحر، والتقّلب في األنواع  مثل

صاد والنظام الشمسي واقت الحية وأعدادها، والتذبذب في عمل القلب والدماغ،
وحركة األسهم المالية والتزايد السكاني، وتقنيات خاصة في علوم  السوق 

 .الكمبيوتر، وانتشار األوبئة

من أشهر من بحث في الشواش أو الفوضى كان عالم األرصاد، المدعو "إدوارد 
 the butterflyلورينتز". إذ توصل إلى ما ُيعَرف ب "قانون تأثير الفراشة" "

effectلشهيرة "لو خفقت فراشة بجناحيها في البرازيل سيكون نتيجة "، والعبارة ا
تأثيرها على المناخ إعصار بأميركا"، أي أن أي اختالف بسيط في بداية 
المعطيات، له تأثير كبير على نتائجها. اليوم تعتبر الفراشة رمزًا لنظرية 
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 الفوضى، وكثيرا ممن يتخذون لفظ فوضى اسمًا لشركاتهم أو منتجاتهم يكون 
 شعارها على هيئة فراشة زاهية األلوان.

بالنسبة لبعض الفيزيائيين، ُتجّسد نظرية الفوضى علمًا عن العمليات المتحركة 
أكثر مما تصلح وصفًا للحاالت الثابتة، وأنها علم ما قد يتحقق وما قد يكون، 
أكثر مما هي علم الكائن والمتحقق فعاًل. تصف الفوضى ظواهر مثل: عمود 

الذي يرتفع من رأس سيجارة مشتعلة، وعّلم يخفق في الريح، واهتزاز الدخان 
الطائرة في الجو، وجريان النفط في األنابيب، وصنبور يرشح نقطة نقطة بطريقة 

 غير ثابتة.

بغض النظر عن الوسط الذي تحدث فيه الظاهرة، بدت نظرية الفوضى وكأنها 
هر المضطربة بعضها تستطيع أن تصوغ قوانين مشتركة تربط أنواع الظوا 

ببعض. َتعُبر نظرية الفوضى الحدود الفاصلة بين االختصاصات العلمية. 
وبوصفها نظرية عن الطبيعة الكلية للُنُظم، استطاعت أن تجمع مفكرين من 

 حقول علمية اعُتبرت متباعدة تقليديًا.

 

 الفوضى في الميثولوجيا
 الفوضى في الميثولوجيا اإلغريقية

الكون  يا اإلغريقية القديمة، "كاوس" هو الربة األولية لهذابحسب الميثولوج
الذي أتت منه بقية األرباب األولية والتي تدعى أيضا بأرباب الخلق األولى. 

شكل لها والتي  وهي الربة التي تجّسد المكان الغير محّدد والمادة التي ال
ان سبقت كل خلق وكل خليقة وكل ما هو معروف، وهي تدل على كل ما ك
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موجودًا قبل خلق الكون، وهكذا تكون كاوس هي الكتلة األولية لهذا الكون 
المؤلفة من عناصر الطبيعة األربعة النار والهواء والماء والتراب، والتي 
تبعثرت وتناثرت بكل االتجاهات قبل أن تهدأ وتستقر. كاوس كلمة إغريقية 

قية القديمة معناها [ . وكاوس باإلغريkha.os( وتلفظ ]'χάοςقديمة تكتب )
الفراغ والظالم اللذان بال حدود ويمكن أن يتم ترجمة معنى الكلمة أيضًا بأنها 

 الفراغ العشوائي األولي للكون أو ما يسمى أيضًا السديم الكوني األولي.
 

 الفوضى في األساطير الفرعونية

في الصحراء والعواصف واألجانب.  هو إله الديانة المصرية القديمة، ست في
الظالم والفوضى. ُيصوَّر ست بالغاصب الذي  األساطير الالحقة كان أيًضا إله

فقد عاد  ست أوزوريس، ولذلك أصبح إله الشر والعنف. أما قتل وشوه اخاه
تمجيده من قبل فراعنة مصر في عصور الدولة الحديثة، فكانوا بستعينون به 

ين بغرض مساعدتهم في كإله الجبروت والبطش واالنتصار. ويقدمون له القراب
 محاربة أعدائهم. وأعزيت إليه انتصارات كبيرة. 
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" ثعبان الماء رمزًا Apophisفي األساطير الفرعونية أيضًا، كان أبوفيس "
وُتنطق أيضًا "أپـِپ" واعُتِبَر للفوضى الكونية األزلية الكامنة تحت مياه األزل، 

ّل من  بصق نيث أثناء تشكيلها العالم ثعبان الشر في العالم السفلي، وتشكَّ
 السفلي. 

أبوفيس هو الثعبان الوحيد الذي يحمل رمزًا سلبيًا ومخيفًا عند قدماء المصريين. 
فهو من أكثر أنواع الثعابين خطورة، ألنه يكون مختفيًا تحت الماء. ولقد رأوا فيه 

بص بالكون رمزًا ألشد الكائنات اإللهية خطرًا على منظومة الكون كله، والتي تتر 
وتريد االنقضاض عليه لكي تعيده إلى حالته األولى قبل الخلق، حين كان كل 

 شيء كامنًا، لم يتشّكل بعد.
 

 الفوضى في ديانات حضارات ما بين النهرين

هي إلهة المحيط في ديانات حضارات ما بين النهرين القديمة التي  تيامات
ة أصغر. ترمز تيامات لفوضى أبزو إله المياه العذبة لينتجا آِله تتزوج من

إمراءة تمثل األنوثة والجمال بشكل متأللىء.هناك  الخلق البدائية وتصور بهيئة
شّقان لهذه األسطورة، إحداهما تقول إن تيامات هي ِإلهة خالقة من خالل زواج 
مقدس سلمي بين الملح والمياه العذبة حيث خلق الكون خالل األجيال 

اني من ملحمة فوضى الخلق تظهر أسطورة تيامات في الجزء الث المتعاقبة.
ثعبان البحر أو  كتجسيد وحشي للفوضى البدائية وتصور تيامات بها على شكل

 تنين.
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كانت تيامات التجسيد المتأللئ للمياه المالحة الذي هدر وضرب في حالة 
ية. إن أبزو الفراغ الكوني بالمياه البدائ فوضى الخلق البدائية. مألت تيامات مع

أسطورة تيامات هي واحدة من أقدم قصص الخلق من الفوضى وهي المعركة 
 بين بطل قومي ووحش مائي أو مخلوق من العالم اآلخر أو ثعبان أو تنين.

 
  الفوضى في األساطير اإلسكندنافية

في األساطير اإلسكندينافية، العمالقة أو اليوتن، أو المفترسون، هم ممثلو 
يوتنهايم، أرض الظالم  والظلمة الرئيسية. وقد أقاموا في إقليمالفوضى البدائية 

عمالقة الجليد، وعمالقة الجبال وعمالقة النار.  والرعب والموت، وانقسموا إلى
راغناروك ضد اآللهة. وقد  وتتحد العمالقة مع بعضها أخيرًا في المعركة النهائية

ّكل قبل أن يوجد تراب، أتت العمالقة من نسل العمالق األول "يمير"، الذي تش
سماء، أو أي شيء أخضر، في الفراغ المتثاؤب والهاوية الصامتة والمظلمة 

نيفلهايم. وذلك من قطرات  موسبيلهايم وعالم الجليد غينونغاغاب بين عالم النار
المياه المذابة نتيجة التقاء قطع جليدية من نيفلهايم مع ألسنة لهب من 
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ولم يكن "يمير" محدد الجنس، فكان يتكاثر بشكل  موسبيلهايم، في غينونغاغاب.
 العمالقة. استثنائي، فمن تعّرقه ولدت المزيد من

 

 
 

في األساطير اإلسكندينافية، لم يأتي العالم من فراغ، بل كان ال بد أن يسبقه 
دمار، فكانت الحياة تتغذى من الموت. فاآللهة الثالثة "أودين" و"فالي" و"في" لم 

ذا الكون من الشيء، كما هي قكرة الخلق في الديانات األخرى، تكن لتشّكل ه
بل كان ال بد من ذبح العمالق يمير، الذي شّخص الفوضى البدائية، وكان 
االمتداد الشخصي لهاوية غينونغاغاب. فقام أودين وأخوته بقتل يمير، وقاموا 

من جلده  بتشكيل العالم من جثته، فخلقوا المحيطات من دمائه، وخلقوا التربة
وعضالته، والنباتات من شعره، الغيوم من دماغه، والسماء من جمجمته. 

أربعة أقزام لحملها. وبعد تسيير عمليتي الليل والنهار، قامت اآللهة أخيرًا  ووكلوا
"أسك" و"إمبال" من جذعي شجر، وبنوا السياج حول  بخلق أول البشر

 العمالقة. ميدغارد من رموش يمير ليحموهم من هجمات عالمهم
وكانت ذريته، العمالقة، تحاول دائمًا إعادة هذا الكون إلى حالته الفوضوية 

راغناروك، التي هي  البدائية. وقد استطاعوا ذلك من خالل المعركة النهائية
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المصير المحتوم لآللهة والعمالقة والبشر، وهذا ما عرفته اآللهة جيدًا، وقد قامت 
. إال أن هذه النهاية ليست سوى بداية عالم جديد بالتحضير لهذا اليوم الموعود

تسوده األراضي الخضراء ويعم السالم واألمان، ويحكم "بالدر" ومعه مجموعة 
 من اآللهة الجديدة، ويتوالد البشر من جديد.
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 الديانة الفوضوية -الفوضى في علوم ما وراء الطبيعة 
 

لى مفهوم الفوضى في علم الماورائيات في القسم الثاني، سأتطرق بموضوعية إ
( من خالل التطرق إلى وإلقاء Occultismوفي دراسة علوم ما وراء الطبيعة )

)السحر الفوضوي( ( Chaos Magicالضوء على مفهوم الديانة الفوضوية )
ونشأتها وتعاليمها ومعتقداتها. وهذا القسم ال يهدف بشكل أو بآخر إلى الدعوى 

انة، وإنما إلقاء الضوء عليها وشرح معتقدات أفرادها لممارسة هذه الدي
 وممارسيها.

( أي بالترجمة Chaos Magicإن المصطلح المتداول في اللغة االنكليزية هو )
الحرفية "السحر الفوضوي"، ولكن األصح ترجمتها إلى الديانة الفوضوية، كون 

لتالي يقوم على إيمان ونظام اعتقاد ومعتقد. باChaos Magic أن ال 
هو معتنق  Chaotitionفالمصطلح المعتمد تاليًا سيكون الديانة الفوضوية، و 

 الفوضوية أو ممارس الفوضوية أو الفوضوي.

 – CHAOS MAGICيعتمد هذا القسم بشكل أساسي على المقال اإلنكليزي 
POSTMODERN OCCULTISM IN THE 21ST CENTURY  بقلم

 ".Alexander Greeneألكسندر غرين "
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 البدايات المبكرة

في بداية القرن العشرين، القت دراسة علوم ما وراء الطبيعة رواجًا كبيرًا، 
 theفظهرت عدة مجموعات منها المنظمة الهرمسية للفجر الذهبي "

Hermetic Order of the Golden Dawn"و "Spiritualism"و " the 
Ordo Templi Orientalisن والشعراء وبعض " فاستقطبت عددًا من المفكري

أفراد الطبقة األرستقراطية. كما ظهرت مجموعات أخرى ولكنها تّبنت فلسفة أكثر 
 theك "عنصرية وتطرفًا وأقل تعمقًا وفهمًا لمسائل ما وراء الطبيعة 

Theosophical Society "و " Thule Society." 

تّم حّلها أو وفي فترة أواخر الستينات وأوائل السبعينات، تشتت هذه المجموعة و 
" التي wiccaتغييرها. وبدأت تنتشر فلسفات وتيارات روحية جديدة كالويكا "

تعتبر كإعادة إحياء لعبادة االرض القديمة، وبدأ الناس ينشدون البحث عن 
 " أو ينشدون اإلجابات في االهرامات الخ.ufoالحقيقة فيتابعون نظريات اليوفو "

 

 نشأة وتاريخ الديانة الفوضوية

، أي منذ ما 1976أ مفهوم ديانة الفوضوية في يوركشاير في انكلترا عام نش
يقرب األربعين عامًا، وبالتحديد في دبتفورد على أثر اجتماع بين بيتر ج كارول 

(Peter J. Carroll( وراي شاروين )Ray Sherwin وشّكل بداية انتشار )
ظمة أّسس كارول وشاروين من 1978الديانة الفوضوية. وفي عام 

(Illuminates of Thanateros وهي بؤرة الديانة الفوضوية. ومن ثم بدأ )
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هذا المفهوم باالنتشار في الثمانينات ليزدهر في التسعينات، بالتزامن مع صيحة 
واكتشافات نظرية الفوضى في العلوم والرياضيات. ليعود وينحسر في اآلونة 

( التي the Order of Thanaterosك )األخيرة، مع بعض المنظمات فقط، 
تّم تأسيسها لممارسة الديانة الفوضوية، لتدّمرها فيما بعد الفضائح الرهيبة 
المرتبطة بها. في الوقت الحالي، ما زالت ُتماَرس الديانة الفوضوية بشكل فردي 
أو في مجموعات صغيرة هنا وهناك، بدون أن توجهها أية سلطة مركزية، أو 

ن المعتقدات هي مجرد وسيلة، ُتستخَدم فقط إلحداث فلسفة رسمية تتعّدى فكرة أ
 التغيير.

 

 هدف الديانة الفوضوية

تهدف ديانة الفوضوية إلى توفير فلسفة جديدة وأسلوب تفكير عبر تسخير 
ظروف الكون الخفية لصالح إرادة معتنقها لغرض بلوغ التحرر الذاتي والتنور 

االيمان ونظام المعتقدات هي الذاتي. تعتمد هذه الفلسفة في األساس على أن 
( قد يؤمن بديانة الويكا في يوم، Chaotitianوسائل نافعة فقط. فالفوضوي )

وفي اليوم اآلخر يؤمن بالبوذية أو بديانة أخرى أو بال شيء على اإلطالق. 
فاإليمان وحده ُيستعمل فقط إلنجاز المهمة. فإذا لم يكن فعااًل، يعتنق إيمانًا 

 حصل على نتيجة.آخر، وهكذا حتى ي

تقول بأن اإليمان هو قوة سحرية  )السحر الفوضوي( فنظرية الديانة الفوضوية
نشطة، وتشّدد على مرونة اإليمان والقدرة على االختيار الواعي للشخص 
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لمعتقداته، ليستخدم اإليمان كأداة وليس كجزء ثابت من شخصية اإلنسان. ويتم 
 مرونة اإليمان والمعتقد.توظيف تقنيات نفسية متنوعة لغرض حّث 

كما تعتقد الديانة الفوضوية بأن كل نظام مبني في الكون، انطالقًا من تشكيل 
المجرات في تجمعات عنقودية ضخمة وصواًل إلى تكوين الجزيئيات للذرة، هو 
نتيجة للفوضى األساسية، وذلك كقشرة مؤقتة متكونة في أعلى بركة حمم بركانية 

ان َنِشط. وتؤكد الديانة الفوضوية بأن هذه القشرة هي منصهرة داخل فوهة برك
مؤقتة وعشوائية وبال معنى، ويمكن أن تتفكك أو ُيعاد تشكيلها أو تغييرها عبر 
الوصول إلى الفوضى والسماح لها بتغيير االحتماليات في الكون الجلّي على 

 نطاق محلي.
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 األعمال والممارسات

)السحر  أو األعمال في الديانة الفوضوية هناك خمسة أنواع من الممارسات
والتي ُيتوَقع من الفوضوي اتقانها جميعًا، وهي: التنبؤ، االستحضار،  الفوضوي(

 التعويذات، التنّور، االبتهال.

التنبؤ: هي عملية الحصول على معرفة حول أمر ما من خالل استعمال  -1
قراءة الكف (، Tarot readingsوأدوات مثل قراءة التاروت )وسائل 

(Palmistry – palm reading( قراءة ورق اللعب ،)Cartomancy or 
playing card reading( قراءة األحرف الرونية ،)Rune reading وهي )

أحرف اسكندينافية قديمة تستخدم للتنبؤ بالمستقبل أو الطريق الذي ستسلكه 
( Lithomancy and crystallomancy) المشكلة أو المسألة موضع التنبؤ،

قراءة األحجار أو كريستاالت صغيرة بعد غمرها بالماء أو قراءة الكرة البلورية 
(Scrying .) 

(، ويجّسد egregoreهي عملية تشكيل رمز، ُيعَرف ب )االستحضار:  -2
رغبة أو ثروة، ويشّكل جزءًا من شخصية الفوضوي الخاصة. هذا ال 

(egregore يأخذ شكل أداة رمزية كتعويذة ) حظ أو حرز، وذلك لمصلحة
 الفوضوي على المدى الطويل، كاستحضار هالة سالم في معبد الفوضوي.

( بأنه مبدأ ماورائي يمثل شكل فكرة egregoreوقد عّرفت ويكيبيديا )
(Thoughtform أو فكر جماعي لمجموعة، وحدة ذهنية مستقلة بذاتها تتألف )

 من وتؤثر على أفكار مجموعة من األشخاص. 

(، فقد وصفها ويليام thoughtformا مفهوم "شكل فكرة" أو الشكل الفكري )أم
( في كتابه "الهالة البشرية" William Walker Atkinsonوالكر أتكنسون )
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(The Human Aura بأنها أشياء أثيرية تنبعث من الهاالت المحيطة )
تبدو أو  باألشخاص، وتتوّلد من أفكارهم ومشاعرهم، تخدم كإسقاطات نجمية وقد

فقط من قبل  ال تبدو كالشخص الذي يسقطهم، أو تبدو كأوهام يمكن رؤيتها 
( فقد Annie Besantحواس نجمية متنورة". أما آني بيسنت )ب"ممن يتمتع 

قسّمت األشكال الفكرية في كتابها "األشكال الفكرية" إلى ثالثة أنواع: أشكال في 
ياء أو األشخاص ويمكن أن يتم هيئة الشخص الذي يخلقها، أشكال تشبه األش

تلبسها روحيًا، وأشياء يمكن أن تمثل "الميزات الفطرية" من المستويات النجمية 
 أو الذهنية، كالمشاعر.

التعويذات: التعويذات هي تبديل قوي وقصير األمد للواقع الحالي، بتحريف  -3
تضمن االحتماليات طويلة األمد لحصول أمر يستحسنه الفوضوي. التعويذة ت

(، إشارة تجريدية تجّسد أمنية الفوضوي المعينة، sigilتشكيل رمز سحري )
تمثيل رمزي للنتيجة المرغوبة للفوضوي. مثال تعويذة لزيادة احتمال الحصول 

 على وظيفة.

التنّور: من األعمال األكثر قوة هو التواصل مع الذات األعلى، وااللتزام  -4
الفوضوية. يتضمن التنّور البحث عن الشخصي للهدف األسمى في الديانة 

( Gnosisأنواع مختلفة من الغنوص )الجنوسيس( أو المعرفة الغنوصية )
واستخدام قوى داخلية مؤثرة لجلب تغييرات لتطوير نسخة من الذات أكثر تنّورًا، 

 وأيضًا لتقوية أعمال أخرى.

، ( لوضع شيء خارجيegregoreاالستدعاء الداخلي: بداًل من خلق ) -5
( في داخل ذاته، بخلق بيت مؤقت داخل egregoreيبحث الفوضوي لتجسيد )

( بنفس طريقة االستحضار لُيرّكب egregoreجسد الفوضوي، وتوليد طاقة )
 في حرز أو تعويذة حظ.
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 (Gnosis)الغنوص 

( كلمة يونانية تعني المعرفة وتستعمل في Gnosisالغنوص أو غنوسيس )
روحيًا.  ة الروحية للقديسين أو األشخاص المتنوريناإلنكليزية لإلشارة للمعرف

تشير للمعرفة المباشرة من مصدر إلهي أو فوق طبيعي، وبالتحديد إلى التنوير 
 .الذي يوثق وجود األمور فوق الطبيعية

الغنوصية أو العرفانية هو مصطلح حديث يجمع الديانات القديمة التي انعزل 
قه خالق الكون المادي، وانغمسوا في العالم أتباعها عن العالم المادي الذي خل

تأثرت العديد من الديانات القديمة باألفكار الغنوصيةالتي تقول بأن  .الروحاني
الغنوص ُتفّسر بمعاني مختلفة كالمعرفة أو التنوير أو الخالص والتحرر أو 
التوحد مع هللا. يمكن الوصول إليها من خالل ممارسة الخير والزهد في المال 

تى الفقر والتبتل، والسعي وراء الحكمة من خالل مساعدة اآلخرين.ولكنهم ح
اختلفوا في كيفية تطبيق تلك الممارسات. وفي الغنوصية، يتمثل عالم خالق 
الكون المادي في العلم السفلي الذي يرتبط بالمادة والجسد والزمن، فهو عالم 

وي العلوي الذي يسمو بالروح سريع الزوال. أما عالم هللا فيتمثل في العالم السما
ولم ُتصّنف  .إلى الكمال، وعالم هللا السماوي أزلي وليس جزًء من المادية

بحلول القرن الثاني  الغنوصية على أنها نظام فكري مستقل إال مع تطورها
 الميالدي.

 

 الغنوص والديانة الفوضوية

( تم The Gnostic Stateإن مفهوم الحالة الجنوسيسية أو الحالة الغنوصية )
تقديمه من قبل بيتر كارولل وهي حالة معدّلة للوعي. وهذا المفهوم له جذوره في 
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الديانة البوذية. ويتم بلوغ الحالة الغنوصية عندما يرّكز فكر الشخص على نقطة 
 واحدة فقط، فكرة واحدة، هدف واحد، بينما ُتطرد األفكار األخرى خارجًا.

االنضباط، ألنها تستخدم الطاقات  ر الفوضوي()السح تتطلب الديانة الفوضوية
، ومصادر طاقة خارجية. KIأو  QIالداخلية التي تسمى عادًة بطاقة ال

والتجسيدات  وتتضمن فلسفة الديانة الفوضوية بأن الرموز السحرية والتنبؤ
( لتشّكل رابطة مع الكون، وبأن QIالفكرية وغير ذلك، يتم تقويتها عبر "كي" )

( يمكن الدخول إليها عبر حالة من الفكر تسمى الغنوص QI)هذه ال"كي" 
(Gnosis.) 

هناك عدة أنواع مختلفة من الغنوص، تكتشف كل واحدة منها مدى معين من 
المشاعر كالخوف، واالحتضار والفرح العظيم. يخلق الغنوص حالة من الفكر 

الشكل ( أو Sigilمعّدلة حيث تتدفق الطاقة من خالل وإلى الرمز السحري )
( المتخّيل، أو إلى داخل الفوضوي نفسه في حالة Egregoreالفكري )

 االستدعاء الداخلي.

أمثلة عن الغنوص تتضمن الغنوص األزرق للثروة، حيث يحيط الفوضوي نفسه 
بهالة دخانية زرقاء مع التأكيد بأن المال يجذب المال، لكن المال يتراكم فقط 

برتقالي للسرعة والبصيرة وسرعة البديهة حيث يتدفق بشكل أسرع. والغنوص ال
والبراعة حيث تصبح شخصية الفوضوي كالمخادع. الغنوص البني هو غنوص 
الحياة التي تحكمها الغريزة. الغنوص الفضي هو غنوص االنجذاب الجسدي 
واإلثارة والحب. الغنوص ما فوق البنفسجي هو غنوص الفوضوي نفسه، 

ل جسد وروح الفوضوي كشعلة سوداء. وهكذا فطاقات الكون ذاته تتدفق من خال
 في فلسفة الديانة الفوضوية، كل لون من الغنوص يجلب طاقاته الخاصة.
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 Ordo Ab Chaoالفوضى في الفنيكس الماسوني 
 

في القسم الثالث، سأتطرُق إلى مفهوم الفوضى الخالقة في الماسونية ومدى 
" أو ordo ab chaoي لها "ارتباط هذا المصطلح بالماسونية كونه شعار أساس

" أي النظام من قلب الفوضى وذلك من order out of chaosباالنكليزية "
 خالل تجسيده في رمز طائر الفنيكس ذو الرأسين.

 

 ازدواجية النظام والفوضى

الفوضى هو علم األشياء اليومية، حيث يتواجد الفوضى والنظام معًا بنفس 
والموجات معًا في الضوء. حتى أبسط األنظمة  الطريقة التي يتواجد فيها الذرات

في الطبيعة هي معقدة وغير قابلة للتوقع إلى حّد التطرف، وذلك إلى المدى 
الذي ينشأ فيه النظام والفوضى عفويًا بدون أي سبب واضح ومحّدد. مثل هذه 

 Theالعالقات بين السبب والنتيجة، تعود بشكل عام إلى "تأثير الفراشة" )
Butterfly Effect من قبل عاِلم  1979( وهو تعبير اسُتخِدم ألول مرة عام

الرياضيات وعاِلم األرصاد الجوية ادوارد لورنز في بحثه بعنوان "التنبؤ: هل 
 تسّبب رفرفة أجنحة فراشة في البرازيل إعصارًا في المكسيك؟"

( هو المجتمع الذي نراه حولنا اليوم، والبناؤون هم من CHAOالفوضى )
رون على القادة لتصنيع هذه الفوضى حتى يتمكنوا من إخفاء َخلِقهم في يؤث

(. من دون الفوضى ال يوجد أبدًا ORDOالظالم فيما يعملوا باتجاه النور )
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نظام. بدون الظالم، ال يوجد نور، وبدون النور ال يوجد ظالم. وما يوجد في 
 األعلى يوجد مثله في األسفل وهذا سر األخوية.

األعظم للفوضى )الجحيم أو الوهم( يصبحون أسياد النظام )الجنة  المهندسون 
على األرض(. حاملو الشعلة الذين يحملون الضوء في الظلمة، سيصبحون 

 اآلن حاملي الضوء الذين يبشرون باقتراب فجر جديد ليوم جديد.

(. ما كان يومًا ظالمًا، اآلن يصبح نورًا وما كان FIAT LUXفليُكن النور )
 نورًا، اآلن يصبح ظالمًا. يوماً 

 

 الفوضى الخالقة في الماسونية

الفوضى الخالقة هو مصطلح لدى الماسونية مشتق من اللغة الالتينية  
ORDO AB CHAO يقصد به تكوين حالة اجتماعية واقتصادية مرغوبة ،

وبالتالي يشير إلى النظام الناتج عن  ومريحة بعد إحداث فوضى مقصودة.
طلح له دالالته الماسونية في هدم العالم وخلقه من جديد الفوضى، وهو مص

 على الطريقة الماسونية.

الفوضى الخالقة مفهوم مبني على نظرية االنفجار الكوني وأن الكون كله خلق 
من الفوضى وأن الفوضى هي التي خلقت الكون بدون إله واحد قادر على 

العالم ستخلق في النهاية  ذلك، وبالتالي فالفوضى التي يمكن صناعتها اآلن في
  نظامًا عالميًا موحدًا.
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 أسطورة طائر الفنيكس

(، هو طائر أسطوري phoenixطائر الفنيكس أو طائر العنقاء عند العرب )
خرافي طويل العنق ذو ريش بنفسجي بّراق، أما ريش ذيله فيختلط بها اللونين 

ريش الذهبي، وعلى األزرق واألحمر. رأسه زاهي اللون وحول عنقه طوق من ال
يعيش ل  رأسه عرٌف بريش المع. تقول األساطير القديمة أن طائر الفنيكس

وعندما تقترب ساعة موته يعمد إلى إقامة عّشه من أغصان أشجار  سنة، 500
وبعد مرور  .التوابل ومن ثم يضرم في العش النار التي يحترق هو في لهيبها

 .ض من بين الرماد طائر فنيكس جديدثالثة أيام على عملية االنتحار تلك ينه

أما األساطير الفرعونية القديمة فتربط طائر الفنيكس بالتوق إلى الخلود وهي 
حضارتهم مرتبطة بفكرة كون الفكرة المهيمنة في الحضارة المصرية القديمة 

األبدية. فاألسطورة الفرعونية تقول بأن طائر النار شبيه بالنسر الرائع المظهر 
ر في  .شًا ذهبيًا محمرًا يجعله يبدو مغطى بهالة من اللهبيكسوه ري فقد ُصوِّ

وهو يعيش سعيدًا إلى أن يحين  .بعض الصور مغطى بلهب بداًل من الريش
وقت التغيير والتجديد، حينها وبدون تردد يتجه مباشرة إلى معبد إله الشمس 

لعنقاء رافعًا )رع( في مدينة هليوبوليس، وفي هيكل َرْع، ينتصب الفينكس أو ا
ا ى،جناحيه إلى أعل وما هي إالَّ لمحة حتى يلتهب  .ثم يصفِّق بهما تصفيًقا حادًّ

ومن وسط الرماد الذي يتخلف يخرج  .الجناحان فيبدوان وكأنهما مروحة من نار
طائر جديد فائق الشبه بالقديم يعود من فوره لمكانه األصلي في بلد الشرق 

 .البعيد
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يالدي كان كليمنت الروماني أول مسيحي يترجم أسطورة وفي القرن األول الم
وكانطائر الفنيكس رمزًا لمدينة .كرمز لفكرة البعث بعد الموت أو الفنيكس العنقاء

روما العصّية على الموت، وقد ظهر الطائر على عمالتها المعدنية رمزا للمدينة 
 .األبدية

 

 " Ordo ab chaoالفنيكس الماسوني "

 Order out of" هو التيني ويعني باإلنكليزية "Ordo ab chaoمصطلح "
chaos أي الهدم وإعادة البناء أو النظام من قلب الفوضى، وهو شعار الدرجة "

( في كتابه "الرمز Dan Brownالثالثة والثالثون. وكما يقول دان براون )
( بأن هذا المصطلح يتجلى في صورة طائر the lost symbolالمفقود" )
( Deus Meumque jusرأسين، يحمل سيفًا وراية مكتوب عليها ) فنيكس ذو

( أو باللغة God and my rightوهو تعبير التيني يعني الرّب وحّقي )
"، لإلشارة إلى أعلى 33". وعلى صدره الرقم "Dieu et mon droitالفرنسية "

درجة ماسونية، الدرجة الثالثة والثالثين، وهي شرف خاص بالنخبة مخصص 
قمة موعة صغيرة من الماسونيين ذوي االنجازات العالية، وكذلك ترمز إلى لمج

ر الروحى فى الماسونية، وفيها تكمن القوى والمعرفة الالمتناهية،  التبصُّ
" إلى 33كما يرمز العدد ". وصاحبها يطلع على األسرار العظمى للماسونية

 عدد تغيرات الوعي في شجرة الحياة القبالية.
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صورة طائر الفنيكس من الذهب الخالص، وُتعلَّق حول رقاب  وُتصَنع
الماسونيين الحاصلين على درجة الـثالثة والثالثين لإلشارة إلى إعادة ميالد 
الحكمة والمعرفة الكاملة، وإشارة رمزية إلى الشمس. وعند عودة ميالد االنسان 

الدين المزعوم  بما يزعم أنه دين جديد يواكب النظام العالمي الجديد فإن هذا
ستصبح فيه االسباب والمعرفة والعقل هي التي ُتعَبد. كذلك يرمز طائر الفنيكس 

وتعني هذه  .الى اعادة بعث حضارة جديدة تقوم على أنقاض الحضارة الحالية
األسطورة ليس فقط إعادة والدة الماسوني داخل الفكرة الماسونية ولكن والدة نظام 

 .عالمي جديد

مز لألنظمة السرية في العالم القديم، كونه كان من الشائع اإلشارة الفنيكس هو ر 
إلى من تّم قبوله في هذه المعابد على أنه ُوِلد مرتين، أو ًوِلد من جديد. تتطلب 
الحكمة حياة جديدة، ومن أصبح حكيمًا َكَمن ُوِلد من جديد. فالفنيكس رمزيًا 

دة البناء أو خلق " وتعني الهدم وإعاORDO AB CHAOينهض من راية "
 النظام من قلب الفوضى.
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ُيعزى اختراع هذا الشعار الى المجلس األعلى للطقس اإلسكتلندي القديم 
 the Supreme Council of the Ancient and Acceptedوالمقبول )

Scottish Rite في تشارلستون، لكن أول ما ُوِجد في براءة اختراع الكونت دو )
، 1802( المؤرخة في األول من شباط من العام Conte de Grasseغراس )

عندما انتقل الكونت دو غراس إلى فرنسا ليؤسس مجلس أعلى هناك، فاستخدم 
 ( على جميع المستندات الصادرة عنهم.ordo ab chaoهو ومجلسه شعار )
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 الفوضى في علوم ما وراء الطبيعة

 السحر الفوضوي  – الديانة الفوضوية
 

 2017كانون الثاني فياض، بقلم لمى 

 

من نظرية الفوضى، فسأتطرق بموضوعية إلى مفهوم الثالث في هذا الجزء 
( Occultismالفوضى في علم الماورائيات وفي دراسة علوم ما وراء الطبيعة )

 Chaosمن خالل التطرق إلى وإلقاء الضوء على مفهوم الديانة الفوضوية )
Magic )وتعاليمها ومعتقداتها. وما يمّيز هذا  ونشأتهاو السحر الفوضوي، أ

المقال، بأنه من المقاالت العربية النادرة التي تتناول هذا الموضوع بالتحديد 
بإسهاب. وإن هذا المقال ال يهدف بشكل أو بآخر إلى الدعوى لممارسة هذه 

، وإنما إلقاء الضوء عليها وشرح معتقدات أفرادها أو هذا النوع من السحر الديانة
 مارسيها.وم

( أي بالترجمة Chaos Magicإن المصطلح المتداول في اللغة االنكليزية هو )
الحرفية "السحر الفوضوي"، ولكن األصح ترجمتها إلى الديانة الفوضوية، كون 

يقوم على إيمان ونظام اعتقاد ومعتقد. بالتالي Chaos Magic  أن ال 
هو  Chaotitionفالمصطلح المعتمد في المقال سيكون الديانة الفوضوية، و 

  معتنق الفوضوية أو ممارس الفوضوية أو الفوضوي.
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 – CHAOS MAGICيعتمد هذا المقال بشكل أساسي على المقال اإلنكليزي 
POSTMODERN OCCULTISM IN THE 21ST CENTURY  بقلم

 ".Alexander Greeneألكسندر غرين "

 

 
 

 البدايات المبكرة

في بداية القرن العشرين، القت دراسة علوم ما وراء الطبيعة رواجًا كبيرًا، 
 theللفجر الذهبي " فظهرت عدة مجموعات منها المنظمة الهرمسية

Hermetic Order of the Golden Dawn"و "Spiritualism"و " the 
Ordo Templi Orientalis فاستقطبت عددًا من المفكرين والشعراء وبعض "

أفراد الطبقة األرستقراطية. كما ظهرت مجموعات أخرى ولكنها تّبنت فلسفة أكثر 
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 theك "عنصرية وتطرفًا وأقل تعمقًا وفهمًا لمسائل ما وراء الطبيعة 
Theosophical Society "و " Thule Society." 

ستينات وأوائل السبعينات، تشتت هذه المجموعة وتّم حّلها أو وفي فترة أواخر ال
" التي wiccaتغييرها. وبدأت تنتشر فلسفات وتيارات روحية جديدة كالويكا "

تعتبر كإعادة إحياء لعبادة االرض القديمة، وبدأ الناس ينشدون البحث عن 
 هرامات الخ." أو ينشدون اإلجابات في االufoالحقيقة فيتابعون نظريات اليوفو "

 

 الديانة الفوضوية نشأة وتاريخ

، أي منذ ما 1976نشأ مفهوم ديانة الفوضوية في يوركشاير في انكلترا عام 
يقرب األربعين عامًا، وبالتحديد في دبتفورد على أثر اجتماع بين بيتر ج كارول 

(Peter J. Carroll( وراي شاروين )Ray Sherwin وشّكل بداية انتشار )
أّسس كارول وشاروين منظمة  1978الفوضوية. وفي عام الديانة 

(Illuminates of Thanateros وهي بؤرة الديانة الفوضوية. ومن ثم بدأ )
هذا المفهوم باالنتشار في الثمانينات ليزدهر في التسعينات، بالتزامن مع صيحة 
واكتشافات نظرية الفوضى في العلوم والرياضيات. ليعود وينحسر في اآلونة 

( التي the Order of Thanaterosك )األخيرة، مع بعض المنظمات فقط، 
تّم تأسيسها لممارسة الديانة الفوضوية، لتدّمرها فيما بعد الفضائح الرهيبة 
المرتبطة بها. في الوقت الحالي، ما زالت ُتماَرس الديانة الفوضوية بشكل فردي 

ية سلطة مركزية، أو أو في مجموعات صغيرة هنا وهناك، بدون أن توجهها أ
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فلسفة رسمية تتعّدى فكرة أن المعتقدات هي مجرد وسيلة، ُتستخَدم فقط إلحداث 
 التغيير.

 

   هدف الديانة الفوضوية

إلى توفير فلسفة جديدة وأسلوب )السحر الفوضوي( تهدف ديانة الفوضوية 
تفكير عبر تسخير ظروف الكون الخفية لصالح إرادة معتنقها لغرض بلوغ 

ر الذاتي والتنور الذاتي. تعتمد هذه الفلسفة في األساس على أن االيمان التحر 
( قد يؤمن Chaotitianونظام المعتقدات هي وسائل نافعة فقط. فالفوضوي )

بديانة الويكا في يوم، وفي اليوم اآلخر يؤمن بالبوذية أو بديانة أخرى أو بال 
ز المهمة. فإذا لم يكن شيء على اإلطالق. فاإليمان وحده ُيستعمل فقط إلنجا
 فعااًل، يعتنق إيمانًا آخر، وهكذا حتى يحصل على نتيجة.

تقول بأن اإليمان هو قوة سحرية  )السحر الفوضوي( فنظرية الديانة الفوضوية
نشطة، وتشّدد على مرونة اإليمان والقدرة على االختيار الواعي للشخص 

ت من شخصية اإلنسان. ويتم لمعتقداته، ليستخدم اإليمان كأداة وليس كجزء ثاب
 توظيف تقنيات نفسية متنوعة لغرض حّث مرونة اإليمان والمعتقد.

بأن كل نظام مبني في الكون،  )السحر الفوضوي( كما تعتقد الديانة الفوضوية
انطالقًا من تشكيل المجرات في تجمعات عنقودية ضخمة وصواًل إلى تكوين 

ساسية، وذلك كقشرة مؤقتة متكونة في الجزيئيات للذرة، هو نتيجة للفوضى األ
أعلى بركة حمم بركانية منصهرة داخل فوهة بركان َنِشط. وتؤكد الديانة 
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الفوضوية بأن هذه القشرة هي مؤقتة وعشوائية وبال معنى، ويمكن أن تتفكك أو 
ُيعاد تشكيلها أو تغييرها عبر الوصول إلى الفوضى والسماح لها بتغيير 

 ن الجلّي على نطاق محلي.االحتماليات في الكو 

 
 

 األعمال والممارسات

هناك خمسة أنواع من الممارسات أو األعمال في الديانة الفوضوية والتي ُيتوَقع 
من الفوضوي اتقانها جميعًا، وهي: التنبؤ، االستحضار، التعويذات، التنّور، 

 االبتهال.

 تعمالعرفة حول أمر ما من خالل اسالتنبؤ: هي عملية الحصول على م -1

(، قراءة الكف Tarot readingsوسائل وأدوات مثل قراءة التاروت )
(Palmistry – palm readingقراءة ورق اللعب ،) (Cartomancy or 

playing card reading( قراءة األحرف الرونية ،)Rune reading وهي )
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 أحرف اسكندينافية قديمة تستخدم للتنبؤ بالمستقبل أو الطريق الذي ستسلكه
( Lithomancy and crystallomancyالمشكلة أو المسألة موضع التنبؤ، )

قراءة األحجار أو كريستاالت صغيرة بعد غمرها بالماء أو قراءة الكرة البلورية 
(Scrying .) 

(، ويجّسد egregoreاالستحضار: هي عملية تشكيل رمز، ُيعَرف ب ) -2
الخاصة. هذا ال  رغبة أو ثروة، ويشّكل جزءًا من شخصية الفوضوي 

(egregore يأخذ شكل أداة رمزية كتعويذة حظ أو حرز، وذلك لمصلحة )
 الفوضوي على المدى الطويل، كاستحضار هالة سالم في معبد الفوضوي.

( بأنه مبدأ ماورائي يمثل شكل فكرة egregoreوقد عّرفت ويكيبيديا )
(Thoughtformأو فكر جماعي لمجموعة، وحدة ذهنية مستقلة )  بذاتها تتألف

 من وتؤثر على أفكار مجموعة من األشخاص. 

(، فقد وصفها ويليام thoughtformأما مفهوم "شكل فكرة" أو الشكل الفكري )
( في كتابه "الهالة البشرية" William Walker Atkinsonوالكر أتكنسون )

(The Human Aura بأنها أشياء أثيرية تنبعث من الهاالت المحيطة )
ص، وتتوّلد من أفكارهم ومشاعرهم، تخدم كإسقاطات نجمية وقد تبدو أو باألشخا

ال تبدو كالشخص الذي يسقطهم، أو تبدو كأوهام يمكن رؤيتها فقط من قبل 
( فقد Annie Besantحواس نجمية متنورة". أما آني بيسنت )ب"ممن يتمتع 

نواع: أشكال في قسّمت األشكال الفكرية في كتابها "األشكال الفكرية" إلى ثالثة أ
هيئة الشخص الذي يخلقها، أشكال تشبه األشياء أو األشخاص ويمكن أن يتم 
تلبسها روحيًا، وأشياء يمكن أن تمثل "الميزات الفطرية" من المستويات النجمية 

 أو الذهنية، كالمشاعر.
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التعويذات: التعويذات هي تبديل قوي وقصير األمد للواقع الحالي، بتحريف  -3
ليات طويلة األمد لحصول أمر يستحسنه الفوضوي. التعويذة تتضمن االحتما

(، إشارة تجريدية تجّسد أمنية الفوضوي المعينة، sigilتشكيل رمز سحري )
تمثيل رمزي للنتيجة المرغوبة للفوضوي. مثال تعويذة لزيادة احتمال الحصول 

 على وظيفة.

لذات األعلى، وااللتزام التنّور: من األعمال األكثر قوة هو التواصل مع ا -4
الشخصي للهدف األسمى في الديانة الفوضوية. يتضمن التنّور البحث عن 

( Gnosisأنواع مختلفة من الغنوص )الجنوسيس( أو المعرفة الغنوصية )
واستخدام قوى داخلية مؤثرة لجلب تغييرات لتطوير نسخة من الذات أكثر تنّورًا، 

 وأيضًا لتقوية أعمال أخرى.

( لوضع شيء خارجي، egregoreستدعاء الداخلي: بداًل من خلق )اال -5
( في داخل ذاته، بخلق بيت مؤقت داخل egregoreيبحث الفوضوي لتجسيد )

( بنفس طريقة االستحضار لُيرّكب egregoreجسد الفوضوي، وتوليد طاقة )
 في حرز أو تعويذة حظ.

 

 (Gnosisالغنوص )

نانية تعني المعرفة وتستعمل في كلمة يو  (Gnosisالغنوص أو غنوسيس )
روحيًا.  اإلنكليزية لإلشارة للمعرفة الروحية للقديسين أو األشخاص المتنورين

تشير للمعرفة المباشرة من مصدر إلهي أو فوق طبيعي، وبالتحديد إلى التنوير 
 .الذي يوثق وجود األمور فوق الطبيعية
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نات القديمة التي انعزل الغنوصية أو العرفانية هو مصطلح حديث يجمع الديا
أتباعها عن العالم المادي الذي خلقه خالق الكون المادي، وانغمسوا في العالم 
الروحاني. تأثرت العديد من الديانات القديمة باألفكار الغنوصيةالتي تقول بأن 
الغنوص ُتفّسر بمعاني مختلفة كالمعرفة أو التنوير أو الخالص والتحرر أو 

مكن الوصول إليها من خالل ممارسة الخير والزهد في المال التوحد مع هللا. ي
حتى الفقر والتبتل، والسعي وراء الحكمة من خالل مساعدة اآلخرين.ولكنهم 
اختلفوا في كيفية تطبيق تلك الممارسات. وفي الغنوصية، يتمثل عالم خالق 

عالم  الكون المادي في العلم السفلي الذي يرتبط بالمادة والجسد والزمن، فهو
سريع الزوال. أما عالم هللا فيتمثل في العالم السماوي العلوي الذي يسمو بالروح 

ولم ُتصّنف .إلى الكمال، وعالم هللا السماوي أزلي وليس جزًء من المادية
الغنوصية على أنها نظام فكري مستقل إال مع تطورها بحلول القرن الثاني 

 الميالدي.
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 الغنوص والديانة الفوضوية

( تم The Gnostic Stateإن مفهوم الحالة الجنوسيسية أو الحالة الغنوصية )
تقديمه من قبل بيتر كارولل وهي حالة معدّلة للوعي. وهذا المفهوم له جذوره في 
الديانة البوذية. ويتم بلوغ الحالة الغنوصية عندما يرّكز فكر الشخص على نقطة 

 ُتطرد األفكار األخرى خارجًا. واحدة فقط، فكرة واحدة، هدف واحد، بينما

تتطلب الديانة الفوضوية االنضباط، ألنها تستخدم الطاقات الداخلية التي تسمى 
، ومصادر طاقة خارجية. وتتضمن فلسفة الديانة KIأو  QIعادًة بطاقة ال

الفوضوية بأن الرموز السحرية والتنبؤ والتجسيدات الفكرية وغير ذلك، يتم 
( يمكن QI( لتشّكل رابطة مع الكون، وبأن هذه ال"كي" )QIتقويتها عبر "كي" )

 (.Gnosisالدخول إليها عبر حالة من الفكر تسمى الغنوص )

هناك عدة أنواع مختلفة من الغنوص، تكتشف كل واحدة منها مدى معين من 
المشاعر كالخوف، واالحتضار والفرح العظيم. يخلق الغنوص حالة من الفكر 

( أو الشكل Sigilطاقة من خالل وإلى الرمز السحري )معّدلة حيث تتدفق ال
( المتخّيل، أو إلى داخل الفوضوي نفسه في حالة Egregoreالفكري )

 االستدعاء الداخلي.

أمثلة عن الغنوص تتضمن الغنوص األزرق للثروة، حيث يحيط الفوضوي نفسه 
يتراكم فقط بهالة دخانية زرقاء مع التأكيد بأن المال يجذب المال، لكن المال 

حيث يتدفق بشكل أسرع. والغنوص البرتقالي للسرعة والبصيرة وسرعة البديهة 
والبراعة حيث تصبح شخصية الفوضوي كالمخادع. الغنوص البني هو غنوص 
الحياة التي تحكمها الغريزة. الغنوص الفضي هو غنوص االنجذاب الجسدي 

لفوضوي نفسه، واإلثارة والحب. الغنوص ما فوق البنفسجي هو غنوص ا
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فطاقات الكون ذاته تتدفق من خالل جسد وروح الفوضوي كشعلة سوداء. وهكذا 
 في فلسفة الديانة الفوضوية، كل لون من الغنوص يجلب طاقاته الخاصة.
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 جيماتريا
 

  2017تشرين األول  بقلم لمى فياض،

 

ا نشأت كنظام ( بأنهGematria/ )ɡəmeɪ.tri.əعّرفت ويكيبيديا جيماتريا /
يوناني من رمز أبجدي رقمي / شفرات اعتمدت الحقًا في الثقافة -بابلي-آشوري 

اليهودية التي تعّين القيمة العددية لكلمة/اسم/عبارة لالعتقاد بأن الكلمات أو 
العبارات مع نفس القيم العددية تحمل بعض العالقة مع بعضها البعض أو 

ا قد تنطبق على الطبيعة، عمر تحمل بعض العالقة مع العدد نفسه كم
 الشخص، السنة التقويمية، أو ما شابه ذلك.

وقد استخدمت أنظمة مماثلة، بعضها مستمدة من أو مستوحاة من جيماتريا 
( اليونانية، Isopsephyالعبرية، في لغات وثقافات أخرى، أي إيسوبسيفي )

 أرقام أبجد العربية، وجيماتريا اإلنجليزية.

ن هذا المصطلح هو عبري، فإنه مستمد من اليونانية على الرغم من أ
γεωμετρία geōmetriā علم الهندسة"، والذي كان يستخدم لترجمة" ،

جيماتريا، على الرغم من أن بعض العلماء يعتقدون أنها تستمد من اليونانية 
γραμματεια (grammateia  غراماتيا "معرفة الكتابة". ومن الممكن أن )
متين اليونانية تأثير على تشكيل الكلمة العبرية جيماتريا. بعضهم يكون لكال الكل

( هي gammaيعتقد أيضا أنها تشتق من ترتيب األبجدية اليونانية، وغاما )
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(. كانت gamma + triaالحرف الثالث من األبجدية اليونانية )غاما + تريا( )
ترجمة األعمال  الكلمة موجودة في اللغة اإلنجليزية منذ القرن السابع عشر من

(. Giovanni Pico Della Mirandolaمن قبل جيوفاني بيكو ديال ميراندوال )
على الرغم من أنها مستمدة ظاهريًا من اليونانية، وُتستخدم إلى حد كبير في 

 النصوص اليهودية، وال سيما في تلك المرتبطة بالكاباال.

وف"، الذي هو سائد بعضهم يحّدد شكلين من أشكال جيماتريا: الشكل "المكش
في العديد من األساليب التأويلية الموجودة في األدب الرابيني، والشكل 

 "الصوفي"، وهو ممارسة كابالية إلى حد كبير.

يستخدم علم التنجيم الكابالي بعض الطرق المحددة لتحديد التأثيرات الفلكية على 
م الشخص إلى شخص معين. وفقًا لطريقة واحدة، يتم إضافة جيماتريا من اس

. الباقي يدل على 12و  7جيماتريا من اسم والدته. ثم يتم تقسيم النتيجة على 
 كوكب معين وعالمة زودياك معينة.

أول استخدام مثبت تاريخيًا للجيماتريا هو في نقش من الحاكم اآلشوري سرجون 
قبل الميالد( حيث يذكر أن الملك بنى جدار خورساباد  705-727الثاني )
كوبيت طول )كوبيت هي وحدة قياس طولي انجليزية( لتتوافق مع  16283

القيمة العددية السمه. وقد استعارت جيماتريا أو إيسوبسفي إلى اليونانية ربما 
قريبًا بعد اعتمادهم لنظام الكتابة السامية. األمثلة الحالية لالستخدام في اللغة 

، وعلى عكس المصادر اليونانية تأتي في المقام األول من األدب المسيحي
الحاخامية، دائما مًا ينص صراحة على استخدامها. وقد أكد البعض أن فالطون 

قبل الميالد( يقدم مناقشة جيماتريا "في أبسط أشكاله" في  347-427)ج 
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كراتيلوس، حيث يقال أنه ادعى أن "القوة األساسية" من شيء يتم العثور على 
مات والعبارات ذات القيمة العددية نفسها يمكن االسم في قيمته العددية، وأن الكل

أن تكون بدياًل في السياق دون خسارة في المعنى. ومع ذلك، فإن مراجعة 
مباشرة ل كراتيلوس تبين أن أفالطون لم يقدم أي ادعاء من هذا القبيل، وأن 
جيماتريا ال يناقش فيه إما صراحة أو ضمنا. ما يمكن أن يكون أكثر دقة هو 

شة أفالطون في كراتيلوس ينطوي على وجهة نظر والكلمات واألسماء أن مناق
على أنها تشير )أكثر أو أقل دقة( إلى "الطبيعة األساسية" للشخص أو الكائن، 

 وأن هذا الرأي قد أثرت وهي مركزية إلى جيماتريا اليونانية. 

ريخها تظهر لغات النص الالتينية االستعارة من أساليب جيماتريا التي يرجع تا
إلى العصور الوسطى في وقت مبكر بعد أن سقط االستخدام بعد انهيار 
اإلمبراطورية الرومانية في القرن الخامس. العديد من الباحثين ربط "عدد 
الوحش"، المشار إليها في سفر رؤيا العهد الجديد، مع جيماتريا العبرية كما 

فإن العدد المذكور، ستمائة  يستخدمها المسيحيون األوائل. ووفقا لهذه التفسيرات،
(، اشتق أصاًل عن طريق االسم اليوناني لإلمبراطور 666وستة وستين )

الروماني في ذلك الوقت "نيرون كايزر" ترجم إلى جيماتريا العبرية. االسم 
الالتيني "نيرو قيصر" ترجم إلى جيماتريا العبرية حيث يساوي ستمائة ستة عشر 

 يعرف جيماتريا بأرقام أبجد.(. في اللغة العربية، 616)

 The( في كتابه "اإلنسان وقواه الخفية" )Colin Wilsonويورد كولن ولسن )
Occult ))صادر عن دار اآلداب بيروت، الطبعة الثانية،   ترجمة سامي خشبة

 ( شرحًا مفصاًل عن الجيماتريا حيث يقول:1978تشرين الثاني 
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الكابااله معه وهو نظام تقابل أو ( تتعامل فروع من Gematriaالجيماتريا )
ُتقَلب فيه الكلمات العبرية إلى أرقام، ثم إلى كلمات أخرى لها نفس األرقام، وإلى 
"كلمات القوة"، األسماء المقدسة للمالئكة والشياطين في كل مجال والتي يمكن 
أن تستخدم في عمليات السحر واالستحضار. وأكثر تلك االسماء أهمية هو 

( الذي يظهر في كل الكتابات المقدسة YHVHباعي الحروف "يهوه" )االسم الر 
(، أو كتب االستحضار السحري. لقد GRIMOIRESوالسحرية، والنصوص )

ساد االعتقاد بأن األسماء كالرموز، تمتلك خصائص سحرية، وأكثر أشكال 
"الطالسم" أو "األحجية" تكون قطعة صغيرة من الورق كتب عليها اسم أحد 

 كة من القادرين على الحماية.المالئ

في اللغة العبرية، تتمتع كل الحروف بقيمة عددية. وكانت الحروف في أي 
كلمة "تجمع" األعداد التي تعبر عنها، وكانت أي كلمة تضاف أعداد حروفها 
تعتبر ذات عالقة خاصة بالكلمة األولى. وبذلك، إذا أراد متخصص أو ممارس 

كانت فتاة معينة تصلح ألن تكون زوجة طيبة، فإنه للجيماتريا أن يعرف ما إذا 
يجمع األعداد التي تمثلها حروف اسمها، فإذا كان الناتج مماثاًل لنتيجة جمع 
األعداد التي تمثلها حروف كلمة "عاهرة" أو "مسرفة"، فإن هذا سيؤدي إلى حكم 

نها تستطيع سيء جدًا بالنسبة لها. فإذا كانت الفتاة خبيرة بالجيماتريا أيضًا، فإ
أن ترد عليه بأن عدد حروف اسمها يماثل عدد حروف كلمات "الحكمة" أو 

مؤسس الكنيسة  1546-1483"الفضيلة" أيضًا. وقد أنفق مارتين لوثر )
البروتستانية اإللمانية والمؤسس األول لوحدة األمة اإللمانية من خالل توحيده 

ته الكتاب المقدس الى االلمانية( اللغة ومقاييس التعبير والعبادات الدينية بترجم
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وأعداؤه وقتًا طوياًل في تبادل تحويل أسمائهم إلى كلمات مهينة وبذيئة بواسطة 
 الجيماتريا. 

( أطلق نبؤاته أثناء اجتماع ماسوني خالل فترة 1795-1743كاجليوسترو )
إقامته األخيرة في باريس في بيت المستشرق "الكونت دي جبالن". وأوضح 

ترو للمجتمعين أن لكل حرف من حروف األبجدية قيمته العددية أو كاجليوس
مقابله من األرقام، وهو قانون أساسي من قوانين الكابااله. ثم شرح المذهب أو 
النظام القائم على هذه القاعدة بشكل كامل، محلاًل أسماء كاترين دي ميديتشي، 

ه حينما ُتجمع األرقام وهنري الثالث وهنري الرابع ملكي فرنسا. وأوضح لهم، أن
المقابلة للحروف التي تكّون أسماءهم، فإن النتيجة )حاصل الجمع( يمكن أن 
"ُيقرأ" كما ُتقرأ خريطة المنجم. ثم بدأ يطّبق نفس المنهج على اسمي كل من 
لويس السادس عشر وماري انطوانيت. وقالت نبؤة الملك أنه يجب أن يحذر 

التاسعة والثالثين، وقال كاجليوسترو: "محكوم  الموت على المشنقة قبل أن يبلغ
عليه بأن يفقد رأسه حينما يثبت أنه يتحمل جزيرة الحرب". وقال عن ماري 
انطوانيت: "ستكون سيئة الحظ، تعيسة في فرنسا، ملكة دون عرش وال نقود، 
تتجعد بشرتها قبل األوان بسبب الحزن والهم، وتعيش على طعام بائس، وشجن، 

 سها".وينقطع رأ

وقد أقام كاجليوسترو علم أرقامه على أساس المنهج الذي وضعه كورنيليوس 
أجريبا على أساس األبجدية العبرية. وفي هذا المنهج، تتقابل األرقام من واحد 

 إلى ثمانية مع الحروف التالية المرتبطة بها:

1- A, I, Q, J, Y 
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2- B, K, R 

3- C, G, L, S 

4- D, M, T 

5- E, H, N 

6- U, V, W, X 

7- O, Z 

8- F, P 

وطريقة إيجاد "رقم شخص ما" ... هي أن تأخذ حروف االسم االول واالسم 
االخير، وتجمع االرقام المقابلة لها، ثم تجمع حّدي الرقم الذي تحصل عليه )إذا 

مثاًل، كان الرقم الدال على شخصية  44كان حاصل جمع حروف االسم 
 ل رقم من واحد إلى تسعة فهي كالتالي:(. أما داللة ك8صاحب االسم هو 

واحد: رقم يدل على المباشرة والطموح والقوة. صاحبه شخصية رائدة مبتكرة، ال 
ينتظر أن يكون له أصدقاء كثيرون أو مساعدون مخلصون. قادر على الشفقة 

 والكرم، ولكنه قادر أيضًا على القسوة والخلو من الرحمة.

بق، يدل على شخصية متوازنة توازنًا حسنًا، اثنان: هذا هو عكس الرقم السا
ورقيقة مهذبة. ويتحدث ريتشارد كافنديش في كتابه "الفن األسود" عن هذا الرقم 
باعتباره رقمًا شريرًا وأنثويًا. ويستطيع أصحاب الرقم"اثنان" أن يصطنعوا تابعين 

ي ومساعدين بشكل جيد، ولكنهم قد يكونون شديدي الحساسية، يسهل وقوعهم ف
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قبضة الكآبة واالنقباض. ومثلما أن الجانب السلبي للرقم "واحد" هو اإلسراف 
في تأكيد الذات والثقة البالغة في النفس، ورفض االعتراف بالخطأ. كذلك فإن 

 الجانب السلبي للرقم "اثنان" هو الخداع والمراوغة أو التذبذب وعدم الثبات.

رقم الحظ السعيد بشكل  ثالثة: رقم التنوع وتعدد الجوانب والوفرة.
تقليدي.أصحاب الرقم "ثالثة" مرحون، جذابون، قابلون للتكيف، طيعون، 
موهوبون، محظوظون، ولكنهم قابلون إلى أن يوجهوا وجهة مخالفة، يبذلون 

 الكثير من حياتهم من أجل أن يحصلوا على استحسان اآلخرين وإعجابهم.

نه الفيثاغوريون. يشير إلى المداومة أربعة: هذا هو الرقم "الكامل" الذي تحدث ع
واالستمرار وقوة التحمل وثبات الهدف والهدوء. ويعني، في جانبه السلبي، 
الوقار والكآبة، أي "االنغالق" بالمعنى العامي الحديث. ولما كان أيضًا هو رقم 
األرض، فإنه قد يشير أيضًا إلى النيران القوية الدفينة تحت السطح والتي قد 

 أحيانًا في شكل زالزل أو براكين.تنفجر 

خمسة: هذا هو رقم السحر، النجمة الخماسية. أصحاب الرقم "خمسة" محبون 
للمغامرة. وهم محظوظون أيضًا، ولكنهم ميالون إلى عدم االستقرار أوعدم 
الثبات، وغرابة األطوار والشذوذ، ممتلئون بالطاقة العصبية، ميالون إلى التباهي 

 للنساء، وغالبًا للمشروبات الكحولية أيضًا. والتفاخر، محبون 

ستة: هذا هو رقم االنسجام والثقة والرسوخ الذي يعتمد عليه. في أفضل جوانب 
أصحاب هذا الرقم، فإنهم يكونون عطوفين، محبين للسالم، ثابتين، محبين 
للبيت واألسرة. وفي أسوأ جوانبهم يميلون إلى التفاهة والصغار، ينشغلون 
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ل، ويهتمون بالتنميق الشكلي. ولما كان رقم "الستة" يقبل القسمة على بالتفاصي
 االثنين وعلى الثالثة، فإنه يرتبط بقوة بخصائص الرقمين جميعًا.

سبعة: رقم سحري آخر، إنه رقم األسرار والغموض والتصوف. قد يكون 
أصحابه مضطربين نفسيًا وعادة ما يكونون منطوين على أنفسهم مركزين على 

إنهم  بالعالم الخارجي. كارهم الداخلية، أكثر اهتمامًا بالواقع الداخلي منهمأف
متباعدون، مسيطرون على ذواتهم، وقورون. وفي جانبهم السلبي، قد يكونون 

 بعيدين عن الواقع ال يالمسونه، عاجزين بال كفاءة، غامضين.

ه عالقات هذا رقم ميمون سعيد، يدل على العزيمة والنجاح. وألصحاب ثمانية:
قوية برقمي أربعة واثنين. إنهم يتمتعون بالصالبة، واالتزان الكامل، قادرون 
على بذل الجهود الطويلة المدى والتركيز العظيم. وفي جانبهم السلبي، قد تصل 
بهم نفس صفاتهم إلى الصفاء واالصرار على المضي في الطريق الخطأ، حيث 

 لبية، ويصبح النجاح فشاًل.تتحول المميزات االيجابية إلى مميزات س

تسعة: هذا هو الرقم الملكي، الذي يرتبط بدرجة عالية من القدرة على اإلبداع 
والخلق واإلنجاز الروحي. في أفضل حاالت أصحابه يكونون شعراء وأصحاب 
رؤى. في أسوأها يصبحون متقلبين سريعين إلى التأثر واالستثارة، مستسلمين 

 نتيكية.لنوع كثيف وحاد من الروما
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 "قوة الحدس في داخلك... اكتشفها!" ملخص
 

، ترجمة هال أمان الدين، دار الفراشة للطباعة والنشر 2008آن ساليسبوري 
 2014والتوزيع، بيروت، لبنان، 

 2015تلخيص: لمى فياض، صيدا، لبنان، 

 

 تعريف الحدس

من دون  الحدس هو فعل أو مقدرة على المعرفة المباشرة الفورية بصورة خفية
اللجوء إلى العمليات المنطقية ومن دون أن تعي من أين جاءتك المعرفة. إنه 
 القناة التي تصلك بمملكة الحقائق الكونية، والمعرفة المطلقة والحقيقة الجوهرية.

 التلقي الخفي

عندما تتلقى شيئًا عن طريق الحدس، من المهم أن تدع المعرفة الصحيحة 
أي تدخل أو مقاطعة، لكي يبقى الحدس كاماًل تنساب إلى وعيك، من دون 

 وصحيحًا قدر االمكان.

 مركز تلقي المعلومات

هي العين الثالثة أو شاكرا الجبين "الشاكرا السادسة" وتتمركز ما بين الحاجبين، 
في وسط الجبين تمامًا، وهي مرتبطة بالغدتين الصنوبرية والنخامية. وهي تمثل 

 الرؤية". إنها موطن الحدس. مركز الطاقة المتعلق "بوضوح
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 أساليب تلقي الحدس

إحساس في األحشاء  – Kinestheticاإلحساس الحركي )أحاسيس جسدية(  -
 أو ألم في العنق.

مشاعر مبهمة أو محددة مثل اكتئاب غير  –اإلحساس االنفعالي )مشاعر(  -
 حاد أو ابتهاج ال مبرر له.

ة تأتي على شكل حس باطني فكر  –اإلحساس الفكري )صور وصور رمزية(  -
 متواصل أو غير متوقع.

 

 نموذج الشخصية الحدسية

 في الغالب األكثر انفتاحًا على التغيير في حياتهم. -

 ميل نحو االنفتاح على االحتماالت المستقبلية. -

 استمتاع بحل المشكالت. -

 اهتمام بالناس والظروف. -

 تفضيل النظام في كل نواحي الحياة. -

  على تحمل التغيير.قدرة  -

  ميال للتمسك بالنظرة الشاملة لمفهوم ما. -

 يرى الوحدة التامة بداًل من األجزاء المنفردة. -
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 دائمًا يبقي المشكلة برمتها حاضرة في ذهنه. -

 مقاوم للنظام التقليدي الخارجي والتحكم االجتماعي. -

 ال يرتاح كثيرًا في المراكز القيادية. -

 رتاح لكونه كذلك.غير تقليدي وم -

 امتالك ثقة بالنفس. -

 مكتفي ذاتيًا. -

 مستعد للتحكم بالمواقف ألهداف محددة. -

 يضبط نفسه بشكل كبير. -

 يهتم بقضايا تجريدية، فكرية وأخالقية في الدرجة األولى. -

 ال يزعجه عدم التأكد والغموض. -

 منفتح على النقد، وهو يقبله أو يرفضه حسب ما هو مالئم. -

 مستعد لقبول التحديات. -

 مستعد للتغير عند الضرورة. -

 مستقل، تلقائي، يثق بنفسه. -

 ال يطلف األحكام على أحد، ويقوم بالمخاطرة. -

 ال يطلب اإلثباتات والمبررات. -
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يطرح أسئلة على اآلخرين بطريقة أخالقية، ويتجاهل الضغوطات  -
 اإلجتماعية.

 لق باهتماماته الخاصة.يضبط مشاعره إال تلك التي تتع -

 ال يهمه أن يصّنف ضمن مجموعات. -

 مهووس باألهداف والطموحات الكبيرة. -

 رغبة بتطوير قدراته الحدسية، ورؤية الحياة من منظور أكثر روحانية. -

اهتمام بالموسيقى أو بعض الفنون غير الكالمية األخرى، مواهب تتسم  -
 بالجرأة، مهارة في تشخيص المشكالت.

وضوح وصدق في التواصل، شعور بالراحة في الوحدة، قدرة استماع جيدة  -
 ورهافة حّس.

يملك مستوى معتدل إلى مرتفع من االنهماك باألفكار المبتكرة، وأيضًا حسًا  -
 بااللتزام تجاه انهماكه بهذه األفكار.

 نظرة إيجابية نحو الذات. -

 ات.استقاللية في وضع األهداف والتوصل إلى القرار  -

قدرة على التوصل إلى أفكار جديدة عندما يكون هناك نقص في المعلومات  -
 الخارجية.

 قدرة على المخاطرة والمجازفة. -
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  استمرار التركيز على الحلول. -

 

 قوة الحدس في مكان العمل

تقدم االقتراحات التالية إضافات فريدة من نوعها أو تصنيفات للطرق التي يمكن 
 ما في ميدان األعمال.استخدامها ال سي

العنصر األول هو االبتكار في بيئة تسمح للحدس أن يعمل ويزدهر. التصميم 
الفني للمكتب بما يسمح باتصاالت مفتوحة، وانفتاح على المالبس غير الرسمية 
في العمل، ومفكرات اجتماعية مرنة، وحّل المشاكل بتعاون، والتشجيع على 

 نمط حياة سليم.

هو الحاجة إلى تعزيز الثقة بالحدس على أنه أداة للتطبيق في العنصر الثاني 
عالم األعمال. تشجيع استخدام الحدس في األعمال عبر استعمال الطرق ذاتها 
التي ثبت نجاحها في مجاالت أخرى، كمجاالت الرسم والتأمل، وتحفيز األفكار، 

ق األحكام، والتخيالت، وأحالم اليقظة، وتنويم الذات مغناطيسيًا، وعدم إطال
 والوعي الذاتي.

العنصر الثالث هو التشجيع األساسي الستعمال الحدس والتحقق منه. هذا 
يتضمن تعليم الناس كيف يفصلون األفكار التي تأتي من الغرور عن تلك التي 

 تأتي من حقيقة الحدس.

 



  2021 –لمى فياض  -وراء الطبيعة ما  – بارابسيكولوجيةخواطر 

 

130 

 

 القادة يصلون إلى حدسهم بواسطة عدة طرق، وهي:

كتب أو المصنع للحصول على شعور بالوضع المشي ذهابًا وإيابًا في الم -
 القائم.

 التفكير على الدوام في المشكلة. -

  إعادة تعريف المشكلة. -

 التفكير في البدائل. -

 التمييز بين المشكالت الحقيقية والمتخّيلة. -

 المقارنات. -

 االسترخاء وترك الفكر يتجول.-

 الطبيعة والعدو والصيام.استخدام تقنيات التركيز الجسدية مثل المشي في  -

 استخدام األحالم والمعلومات الحدسية والتأمل. -

 اإلبقاء على عقل منفتح. -

 امتالك ثقة وإيمان بالحدس. -

  تخيل نتيجة إيجابية. -

   التخلي عن الخوف من الفشل. -

 الثقة بأن الجواب سوف يأتي. -
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 دس.تقبل كل األفكار الجديدة، بغض النظر عن سرعة زوال الح -

بعد وصول الحدس، ينصح هؤالء القادة بالتحقق من البصيرة عبر التحليل، 
واالستماع إلى اآلخرين، وتسجيل النتائج. عبر اتباع هذه الخطوات باستمرار، 

 يمكنك أن تصبح أكثر إصغاء لحدسك في المرة التالية.

 

 موانع الحدس

الحدس لديك.  الخوف من الفشل، الخوف من الرفض، والضغط النفسي قد تمنع
حالة الخوف قد تعيق عملية التلقي، وتفسد تفسيرك وتأكيدك لألمور، وتعترض 
تحقيق ما تريده. لذلك يمكنك تعزيز األمل والثقة واالسترخاء واإليمان في داخلك 

 عبر فهم أفضل لهذه الموانع.

 الخوف -

  الرهاب )الخوف المرضي( -

 الخوف والتمني -

 الخوف من اللوم -

 ف من الفشلالخو  -

 الخوف من الرفض -

 الوجوه المتعددة للسلبية، الغضب، القلق، التعب، اإلكتئاب، الخ... -
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 الضغط النفسي -

 النظرة غير الواقعية والسلبية إلى الذات  -

 الحكم المسبق -

 اإلسقاط، عملية الواعية تنسب إلى األفكار والحوافز. -

 التصّلب والتحامل -

 النظام التعليمي -

 

 منظومة أوريكا! سبع خطوات للحدس - ّسس نظام أوريكاأ

 : إسأل عما تريده1الخطوة 

للحصول على ما تريده، عليك أواًل أن تسأل الكون أن يأتيك به عبر حدسك. 
 لتفعيل هذه العملية تحتاج إلى ومضة من الرغبة.

 : وّضح رغبتك2الخطوة 

الني وفكرك الحدسي هذه الخطوة التوضيحية تتطلب منك استخدام فكرك العق
معًا، لتفحص رغبتك و/أو طلبك. بهذه الطريقة ستعرف إن كان ما تظن أنك 
تريده مناسبًا لك أم ال. أنت اآلن تستكشف المسألة على المستويات العقلية، 
 الجسدية، العاطفية والروحية. أنت تستخدم: استطالع آراء اآلخرين، التحليل
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الفعل االنفعالية، االستطالع الروحي، العقلي، األحاسيس الجسدية، ردات 
 المعلومات من البيئة المحيطة.

 : األدوات3الخطوة 

تساعدك بعض التقنيات، مثل تقنية العصف الفكري، على إيجاد األجوبة الفورية 
بالدرجة األولى، فيما تساعدك ممارسات أخرى مثل التأمل، التنويم المغنطيسي 

لقي الحدس بشكل عام. نشاطات متنوعة الذاتي وعمل األحالم على زيادة ت
 أخرى: 

 القيام بالتمارين الرياضية واتباع حمية صحية -

 قراءة أعمال مثيرة للتفكير وذات إيحاء -

 الخضوع لعالج بالتنويم المغناطيسي وعالج نفسي -

 ممارسة التمارين الروحية والتأمل -

 : إسترخ4الخطوة 

ك اليومي، صارفًا انتباهك إلى مواضيع ضع السؤال جانبًا، وعد إلى روتين حيا
 أخرى. ال تمعن التفكير أو تتابع التمحيص في سؤالك أو مشكلتك الحالية. 

يمكن أن يظهر التبصر بصورة غير متوقعة هنا. قد يحدث األمر أثناء قيامك 
 بنزهة أو عن طريق مالحظة يدلي بها أحدهم بالصدفة، أو عبر حلم صباحي.
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 : أوريكا!5الخطوة 

ومضة من الحدس تظهر في وعيك. يمكن تلقي البصيرة الحدسية بأساليب 
عدة: صورًا ورسومًا ذهنية، رسائل شفهية، مشاعر عاطفية، أحاسيس جسدية أو 
إسارات في البيئة المحيطة بنا. كما يمكن أن تأتيك فكرة ما أو معرفة ما بصورة 

تمرين يمكنك تلقي التبصر فورية. تكتسب أساليب التلقي كلها األهمية نفسها. بال
 بأكثر من أسلوب واحد.

 : تصّرف6الخطوة 

سوف تبدأ بالعمل على ما تعتقد أنه إلهام حدسي. العمل الذي تقوم به سوف 
 يجعلك تتأكد إن كنت تتخيل األمر أم أنك تلقيت بالفعل حدسًا.

 : تحقق7الخطوة 

هل هو "حدس  عليك أن تتأكد من صحة لحظة أوريكا! أو نفيها. وميضك هذا،
 حقيقي"؟ لتعرف إن كان بالفعل حدسًا أم "األنا" لديك أنتج مخاوف أو تمنيات.

يوصى باإلبقاء على "دفتر يوميات للحدس" لتسجيل معلومات عن كل ما 
 يحدث، ومن ضمنها النتائج الناجحة او الخاطئة لكل حدس سابق مفترض.

 تحديد هوية أوريكا!

مام تلقي الحدس. والنظرة السلبية تجذب توقعاتك الموقف اإليجابي يفتح الباب أ
 السلبية وتؤكدها.
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 أدوات لزيادة تدفق الحدس

 التأمل لتهدئة الفكر وتركيز االنتباه -

 التوكيدات )عبارات إيجابية( للتركيز على الهدف -

 تمارين االسترخاء من أجل تحرير الجسد والعقل -

 التمارين التي تشجع التخيالت -

 المغنطيسي الذاتي للتوصل إلى تصورات معينة وتحقيق الفكر الهادئاتنويم  -

 األحالم لزيادة التلقي -

 كتابة يوميات األحالم -

 اليوغا -

             تمارين التنفس -

 تقنيات االسترخاء اليقظ -

 زيادة تقبل التخيالت -

 brainstormingالعصف الفكري  -

يم، هي أشبه بمجموعات تقنية التجميع، تقنية كتابة ال تتم على خط مستق -
 كتابة حرة تتضمن إيجاد عالقة بين األفكار والكلمات واآلراء وذلك دون إكراه.

 الخريطة الذهنية، نظام كتابة آخر -
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 قرارات العشر ثوان، مثل تخمين هوية المتصل قبل رفع سماعة الهاتف -

في  ممارسة التأمل التجاوزي لمدة عشرين دقيقة في الصباح وعشرين دقيقة -
المساء. تتم عبر تكرار كلمة، تصّفي ذهنك من األفكار التائهة، وتتخلص من 

 تشتت الفكر اليومي.
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 تأثير باولي الغامض
 

 فياضإبراهيم لمى بقلم: 

 ، صيدا، لبنان2018آذار  29

www.lamafayyad.wordpress.com  

 

يصادفنا في الحياة بعض األشخاص ونتعرض لبعض األحداث الغامضة التي 
قد تثير اهتمامنا وقد نتوقف عندها ونحاول تفسيرها بشتى الطرق. قد نصادف 
أشخاص نوصفهم بالَنحسين أو بالمنحوسين، وقد نكون نحن أنفسنا شخصيًا 

أو لمسهم مصّنفين ضمن هذه الفئة. هؤالء األشخاص بمجرد دخولهم ألي غرفة 
ألي آلة، تتوقف االآلت والمعدات الكهربائية واإللكترونية فجأة عن العمل، 
يصيبها عطل وخلل بدون أي سبب واضح. إذا لمس أحدهم مثاًل لوحة المفاتيح 
)الكيبورد( ألي كمبيوتر، ينطفئ الكمبيوتر أو يصيبه خلل في البرمجة أو 

بائية، تنطفئ هذه المصابيح. يتوقف عن العمل. إذا مّر من أمام مصابيح كهر 
فيتوّجس اآلخرون شرًا منهم ويتعّوذون من وجودهم، مما يسبب لهم اإلحراج 
وبعض المشاكل، إذ يوصفون بخاصية وقوع الحوادث بمجرد تواجدهم. ولكن لن 
نستغرب بأن هذا األمر قد حاول درسه بعض العلماء من مختلف النواحي، 

(. وقد تناول الممثل الكوميدي Pauli Effect) "حتى أطلقوا عليه "تأثير باولي
( تأثير باولي بأسلوب ساخر في إحدى حلقاته، حيث Mr. Beanمستر بين )
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يتوقف التلفاز عن العمل في كل مرة يقترب منه مستر بين. كما تكلم عنه 
بإيجاز د. أحمد خالد توفيق في روايته "اآلن نفتح الصندوق، الجزء الثالث". فما 

 ؟(Pauli) باولي"؟ ومن هو باولي  هو "تأثير

كانون األول  ١٥ - ١٩٠٠نيسان  ٢٥( )Wolfgang Pauli) ولفغانغ باولي
( كان عالم فيزياء نظرية نمساوي وواحد من العلماء الرواد في ميكانيكا ١٩٥٨

لمساهمته في "استلم باولي جائزة نوبل في الفيزياء  1945الكم. في عام 
ة وهو "مبدأ استبعاد باولي". أسهم باولي كثيرًا في اكتشاف قانون جديد للطبيع

تطور نظريات ميكانيكا الكّم. حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة لودفيغ 
ماكسميليان في ميونخ. ُيعدُّ "مبدأ استبعاد باولي" و"مصفوفات باولي" وغيرها من 

باولي على ما أهم ما قّدمه باولي في مجال ميكانيكا الكم. ينّص مبدأ االستبعاد ل
يلي: "ال يمكن إللكترونين في الذرة أن تكون لهما نفس األعداد الكمومية األربعة 

(s،m،l،n ويعتبر باولي أول من افترض وجود النيوترينو في عام .")1930 
وهي عبارة عن جسيمات أولية غير مشحونة وعديمة الكتلة تنتج عن تحلل 

 ا.النظائر المشعة من خالل إطالق أشعة بيت

( هو مصطلح يشير إلى الميل المفترض للمعدات Pauli Effectتأثير باولي )
التقنية لمواجهة الفشل الحرج في وجود أشخاص معينين. وقد صيغ هذا 
المصطلح بعد أحداث غامضة تتعلق بالفيزيائي النظري النمساوي ولفغانغ باولي 

(Wolfgang Pauliحيث وصف العديد من الحاالت التي عانت ،)  فيها
 المعدات من مشاكل تقنية فقط عندما كان حاضرًا.

كان باولي نفسه مقتنًعا بأن التأثير الذي سمي باسمه كان حقيقًيا. بحيث تراسل 
( وماري Carl Jung( وكارل يونغ )Hans Benderباولي مع هانز بيندر )
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( ) وهم علماء في مجال علم Marie Louise Von Franzلويز فان فرنز )
 (. Synchronicityابسيكولوجي( ورأى التأثير كمثال على مفهوم التزامن )البار 

منذ القرن العشرين، تّم تقسيم عمل أبحاث الفيزياء بين النظريين والتجريبيين. لم 
( في Enrico Fermiينجح سوى عدد قليل من الفيزيائيين، مثل إنريكو فيرمي )

التجريبي، اكتسب  بالعملالهتمام كال الدورين. بسبب االفتقار إلى الكفاءة أو ا
العديد من أصحاب النظريات سمعًة لكسر المعدات التجريبية عن طريق الخطأ. 
كان باولي استثنائيًا في هذا الصدد: فقد افترض أنه كان منّظرًا جيدًا إال أن أي 
تجارب ستتعرض للخطر بسبب وجوده في الجوار. خوفًا من تأثير باولي، منع 

( باولي من دخول مختبره Otto Sternتجريبي أوتو ستيرن )الفيزيائي ال
الموجود في هامبورغ على الرغم من صداقتهما. ولقد كان باولي مقتنًعا بأن 
التأثير الذي سمي بإسمه كان حقيقًيا، حيث أنه كان يقول بأنه ينتابه شعور قبل 

 حصول الحوادث وكأن فيض من الطاقة تخرج منه ومن ثم تحصل الحوادث.

 Depthرأى يونغ وباولي بعض أوجه التشابه بين الفيزياء وعلم عمق النفس )
Psychology وفي حادثة جرت عند افتتاح معهد يونغ حيث كان باولي من .)

. 1948بين ضيوف الشرف في احتفال االفتتاح لمعهد يونغ في زيورخ عام 
الحفل،  كان أثر باولي الشهير في الحفل واضحًا، حيث أنه لما دخل قاعة

سقطت مزهرية ورود صينية على األرض دون أي سبب واضح، مما تسبب في 
"، حيث حاول العثور على Background - Physicsكتابة باولي لمقالته "

 Depth) عالقات تكميلية بين الفيزياء وعلم عمق النفس. وعلم عمق النفس
Psychologyاطني ( هو منهج تحليل وبحث نفسي يأخذ الوعي العقل الب

بالحسبان. ويرمز إلى مجموعة من األبحاث والعالجات النفسية التي بدأها بيبر 
وسيغموند فرويد وكارل يونغ. كما يستكشف العالقة بين  جانيت، وويليام جيمس

علم التحليل النفسي وعلم النفس اليونغي. في  الوعي والعقل الباطني ويتضمن



  2021 –لمى فياض  -وراء الطبيعة ما  – بارابسيكولوجيةخواطر 

 

140 

 

كشاف الدوافع الدفينة التي تؤثر في الممارسة، يسعى علم العمق النفسي إلى است
إلعتقاد مؤيدي الطريقة أن الشفاء هو في جوهر هذا  اإلعتالالت النفسية

اإلستكشاف. وهدف هذا السعي هو استكشاف الطبقات العميقة الكامنة التي 
تؤثر على السلوكيات والقدرات اإلدراكية. يعتبر كارل يونغ بوجود عناصر 

كل السياق الذي ال يتغير والتي تعطي معنى الوعي جماعية وأساسية تش
 .للتغيرات الدائرية والمتسلسلة

وبالعودة إلى تأثير باولي، فقد وصف صديقه وزميله بولف رودولف بييرلز تأثير 
باولي على النحو التالي: "كان هذا نوًعا من التعويذات التي كان من المفترض 

صة في مختبرات الفيزياء، مما أن يلقيها على الناس أو األشياء في حيه، وخا
تسّبب في وقوع حوادث من كل األنواع. توقفت اآلالت عن العمل عندما وصل 
إلى المختبر، فجهاز زجاجي قد ينكسر فجأة، وقد يظهر تسرب في نظام تفريغ، 

 «.لكن أيًا من هذه الحوادث لن تضّر أو تزعج باولي نفسه

ر البروفيسور جيمس فرانك في عندما انفجرت معدات تجريبية مهمة في مختب
معهد الفيزياء في جامعة غوتنغن بدون سبب واضح، الحظ أحدهم أن هذا 

في مكان آخر في  Pauliيمكن أن يكون تأثير باولي. ومع ذلك، كان باولي 
المنطقة. كان في القطار، يسافر إلى الدنمارك. ولكن اكتشف في وقت الحق 

قطار الذي يحمل باولي من زيورخ إلى أنه في وقت انفجار المختبر، كان ال
 كوبنهاغن يتوقف في محطة غوتنغن.

، تم حرق سيكلوترون جديد باهظ 1950عندما وصل إلى برينستون في عام 
الثمن تم تثبيته مؤخًرا دون سبب واضح، وكانت هناك مرة أخرى تكهنات حول 

 تأثير باولي.
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نافذة مقهى أوديون، يفكر وفي مناسبة أخرى، كان باولي جالسًا على طاولة في 
باهتمام حول اللون األحمر ونغماته. وبينما كان يفكر "باللون األحمر"، لم 
يتمكن من إبعاد عينه عن سيارة خالية تقف أمام المطعم. وبينما كان يشاهد، 

 اشتعلت النيران في السيارة وتم ملء حقل رؤيته باللون األحمر الناري.

رك، كان باولي يتناول الغداء مع إروين في حادث مرّوع آخر في نيويو 
بانوفسكي، مؤّرخ الفن الشهير وعالمان آخران. وعندما قاموا عن المائدة بعد 
الحلوى، وجد ثالثة من الرجال أنهم كانوا يجلسون، على نحو ال يمكن تفسيره، 
على الكريمة المخفوقة، التي لطخت ثيابهم. الوحيد الذي بقي سالمًا، بالطبع، 

 اولي.كان ب

، في جمعية زيورخ للفيزياء، كان على باولي أن يلقي محاضرة 1955في عام 
عن أينشتاين لالحتفال بالذكرى الخمسين الكتشاف نظرية النسبية. التقى ثالثة 
من أصدقائه مسبقًا لتناول العشاء ولم يتناولوا الكحول. بعد ذلك، غادروا في 

 Davidدرك ديفيد سبيسير )مركباتهم الخاصة لحضور المحاضرة. من ثم أ
Speiser وهو عالم فيزياء سويسري، أن دراجته النارية ينقصها الوقود فتوقف ،)

لملئها. ثم اشتعلت فيها النيران، وعلى الرغم من إخماد الحريق، فقد تدمرت 
الدراجة النارية، وكان عليه السير إلى المحاضرة. كما كان على أرمان تيلونج 

(Arman Thellung ،) وهو فيزيائي سويسري آخر، أن يمشي أيضًا، ألنه
 Ralphاكتشف أن دراجته تحتوي على إطارين مثقوبين. أخذ رالف كرونغ )

Kronig ،الترام، ورغم أنه قام بهذه الرحلة مرات عديدة، إال أنه فّوت محطته )
 وكان عليه أيًضا السير إلى المحاضرة.

رلز، الفيزيائي األلماني الذي أفضل قصة عن تأثير باولي هي من رودولف بي
انتقل إلى إنجلترا وعمل بعد ذلك في مشروع مانهاتن. بعض من زمالئه من 
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علماء باولي تآمروا على محاكاة التأثير الذي ُنسب إليه في حفل استقبال. 
وعلقوا بعناية ثريا بحبل كانوا يعتزمون إفالته عندما يدخل باولي الغرفة، مما 

ثريا. ولكن عندما جاء باولي، أصبح الحبل مثبًتا على البكرة يؤدي إلى انهيار ال
ولم يحدث شيء، وهذا مثال نموذجي آخر "لتأثير باولي". حتى أنه لقد قيل أن 
السبب في عدم دعوة باولي لالنضمام إلى مشروع مانهاتن الذي جّند العديد من 

باولي وكانوا  علماء الفيزياء من دائرته، هو أن المديرين كانوا يعرفون سمعة
 قلقين من أنه سيفجر شيئًا.

( حقيقًة أم مجرد أوهام أو مجرد Pauli Effectوهكذا سواًء أكان "تأثير باولي" )
مصادفات وتزامنات، أو تعّدى الموضوع إلى إمتالك هؤالء األشخاص حقول 
طاقة قوية أو مغناطيسية حول أجسامهم تؤثر على عمل االآلت اإللكترونية 

ية، فإنه من األجدر التعمق في دراسة هذه الظواهر من مختلف والكهربائ
 النواحي.
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 أدوات العرافة والكهانة
 

 2018، لمى فياضبقلم 

 

إن محاولة التنبؤ بالمستقبل كانت جانبًا من جوانب الحياة البشرية لعدة قرون. 
أو فالناس يريدون دائمًا أن يعرفوا ما سيحدث بعد ذلك من أجل التحضير له 

محاولة تغييره. وكان الشامان والسحرة، يحتلون مواقع دقيقة في مجتمعات معينة 
فكانوا مسؤولين عن مهام هامة للتنبؤ بالمستقبل. ومع ذلك، ومع نمو الثقافات 
البشرية وتنوعها، ما زال الكثير من الناس يسعى إلى اللجوء إلى عدة أساليب 

 للتنبؤ بالمستقبل ألنفسهم. 

بأنها ممارسة للتنبؤ بالمستقبل، وعادًة ما ُتمارس  ويكيبيديا العرافةوقد عّرفت 
بشكل فردي باستخدام وسائل خفية أو خارقة للطبيعة، والغرض من وراء ذلك 
هو الكسب التجاري في الغالب، وكثيرًا ما يتم الخلط بينها وبين الممارسة الدينية 

المسروق والضالة ونحوها. بالكهانة وهو الذي يّدعي معرفة الشيء  التي تعرف
من أجل معرفة سؤال أو موقف  فهي محاولة للتبّصر بالمستقبل أما الكهانة

لقد اسُتخِدمت الكهانة  .معين عن طريق عملية أو طقس شعائري تنجيمي موحد
في أشكال مختلفة منذ آالف السنين، حيث يؤكد الكّهان والعرافون تفسيراتهم 

باشرة كالمهم عن طريق قراءة معنى العالمات أو ويجب عليهم م لكيفية اإللهام
 خارقة للطبيعة. الوقائع أو التكهنات أو من خالل تواصلهم المزعوم مع وكالة
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ويمكن النظر إلى الكهانة على أنها وسيلة ممنهجة لتنظيم ما يبدو مفكًكا أو أنها 
التي  عبارة عن أوجه عشوائية من الوجود مثل التبصرة التي يقدمونها للمشكلة

هي في متناول اليد. فإذا كان هناك تمييز بين الكهانة والعرافة، فيمكن القول إن 
الكهانة لها طابع رسمي أو طقوس شعائرية وفي كثير من األحيان تكون على 

الديني، مثلما هو ملحوظ في  يد شخصية اجتماعية وعادة ما تكون في السياق
العرافة بصورة أكثر يومية ألغراض  ةالطب التقليدي اإلفريقي؛ بينما تتم ممارس

 الثقافة والدين. شخصية. وبصفة خاصة تختلف أساليب الكهانة باختالف

 

 وفيما يلي معظم أدوات وأساليب العرافة الرائجة:

 (Tarotبطاقات التاروت ) -1

ورقة يمثل كل منها  78( هي عبارة مجموعة مؤلفة من Tarotأوراق التاروت )
نسان في العالم المحيط به واتصاله وتفاعله مع بيئته، كل جانبًا من تجارب اال

ورقة تحمل صورة رمزية ورقم، للرقم معاٍن فى علم االرقام أما الصور فلها معان 
وتفسيرات خاصة مستمدة من علم التنجيم )أو الفلك كما يفضل أن يسميه 

ة وتسمى ورق 56العرافون(، وتنقسم أوراق التاروت إلى مجموعتين، األولى تضم 
 ورقة وتسمى السر األعظم 22( والثانية تضم Minor Arcana) السر االصغر

(Major Arcana ولهذه االوراق ترتيب معين يمكن للملّمين بالتاروت أن ،)
بطاقات التاروت هي على األرجح واحدة من األدوات  .يجدوا فيها قصة كاملة

ئين في العصر الحديث. بدأوا العرافة األكثر شهرة وشعبية للغاية للعلماء الناش
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في لعبة الورق في أوروبا في العصور الوسطى، وخاصة في فرنسا. ومع ذلك، 
خالل القرن الثامن عشر، تحولت هذه البطاقات إلى وسيلة لتنبؤ المستقبل 
ألولئك المهرة بما فيه الكفاية لمعرفة المعنى المكتوب في البطاقات. في حين 

اية، إال أنه يمكن للمبتدئين تعّلم األساسيات من خالل يبدو أنها معقدة في البد
كتب تشرح معنى بطاقات التاروت وكيفية استخدامها وترتيب البطاقات عند 

 طرح السؤال. 

 
 

 (I-Chingتشينغ )-أي -2

آي تشينغ أو "أي جينغ" والمعروف أيضًا ب "كتاب التحوالت" أو "كتاب التغير" 
(، هو نص تنبؤات صيني قديم Book of Changesأو "كتاب التغييرات" )

وهو من أقدم الكالسيكيات الصينية. إن العرافة باألي تشينغ هي طريقة قديمة 
جدًا للتنبؤ بالمستقبل. نشأت ألول مرة في الصين كطريقة لحكام الصين القديمة 
لتقديم مشورة إلهية مستنيرة لألثرياء والنبالء. أقرب دليل على هذه الممارسة 
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ق.م. هناك في الواقع طريقتين لممارسة أي  2700من حوالي العام يأتي 
تشينغ: أسلوب العصي وأسلوب القطع النقدية. كانت القطع النقدية تستخدم 
عمومًا فقط من قبل األثرياء خالل السنوات األولى من هذه التقنية ألن لديهم 

 إمكانية الوصول إلى المال.

(، والتي Cleromancyسمى كليرومانسي )يستخدم أي تشينغ نوع من العرافة ي
إلى  9و  6تنتج أرقام عشوائية على ما يبدو. يتم تحويل ستة أرقام بين 

سداسية، والتي يمكن بعد ذلك أن ينظر فيها في كتاب أي تشينغ، مرتبة في 
(. إن تفسير القراءات الموجودة King Wenترتيب يعرف بتسلسل الملك ون )

مسألة قرون من النقاش، ولقد استخدم العديد من في كتاب األي تشينغ هو 
المعلقين الكتاب رمزيًا، في كثير من األحيان لتقديم التوجيه التخاذ القرارات 
األخالقية مستوحيين من الطاوية والكونفوشيوسية. وقد اكتسبت السداسيات 

(hexagrams نفسها في كثير من األحيان أهمية كونية بالموازاة مع العديد )
( yang( واليانغ )yinاألسماء التقليدية األخرى لعمليات التغيير مثل الين ) من

 (.Wu Xingوو شينغ )
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يتألف الكتاب من أربعة وستين شكاًل سداسيًا ناشئة عن ثمانية أشكال ثالثية 
ثابتة وهي باألحرى عبارة عن تصوير لخطوط متقطعة. ُتعدُّ هذه األشكال 

لكتاب، وتعتبر تمثيل لثمانية ظواهر كونية التي هي الثالثية البنية الجوهرية ل
السماء، الرعد، الماء، الجبل، األرض، الريح، النار، البحيرة. وفيما يلي هذه 

 األشكال الثالثية الثمانية:

  وهذه هي األربع وستون سداسية:

 
 

 األحرف الرونية -3

بجدية الالتينية. ومع بدأت الرونية كنظام للكتابة للغات الجرمانية قبل اعتماد األ
ذلك، تشير األدلة المبكرة إلى أنها استخدمت ألهداف السحر باإلضافة إلى 
استخدامات الكتابة العملية، وخاصة في العصور الوسطى. األحرف الرونية هي 
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جديدة نسبيًا الستخدامات العرافة والسحر على الرغم من أنه فقط تم استخدامها 
قرن العشرين. يتم طباعة الرونية، أو رسمها، أو حفرها بهذه الطريقة منذ بداية ال

بشكل فردي على الخشب أو الطين أو الحجر. كما يمكن حفرها على عظام 
الحيوانات أو األخشاب من الشجر أو البلورات أو الحصى وحتى المعدن. 
الخشب هو الوسيلة المفضلة لألحرف الرونية ألنه يأتي من األرواح الحية 

ّم العرافة بالرونات بسحب األحرف الرونية من الحقيبة وتوضع لألشجار. تت
بتقنية تشبه تقنية التاروت أو ُتقذف في الهواء لتتناثر بحرية على األرض مثل 

(. معظم الناس يفضلون صنع مجموعة I-Chingالقطع النقدية لألي تشينغ )
 الرونات الخاصة بهم بنفسهم ألنها تؤدي إلى نتائج أكثر دقة.

نسبًة إلى « fuþarkفوثارك »ق اليوم على األبجدية الرونية القديمة إسم ُيطل
األحرف الستة األولى من األبجدية الرونية. ُتقَسم الفوثاركية عادًة إلى ثالث 
مجموعات، وكل مجموعة تشكل عائلة تتخذ لها إسمًا من حرفها األول. 

هاغال »عائلة  والثانية تسمى« Freyفراي »فالمجموعة األولى تسمى عائلة 
Hagall » تير »والثالثة تسمى عائلةTyr .» لكل حرف من األحرف الرونية

 معنى معين حسب وضعية وقوع الحرف جالسًا أو مقلوبًا رأسًا على عقب.

تساعد األحرف الرونية في إرشاد الشخص خالل المشاكل أو القضايا وتساعده 
جابات دقيقة أو النصائح، على إظهار ما من المرجح أن يحدث. هي ال تقّدم إ

بل تقّدم متغيرات مختلفة وتقترح كيف يمكن أن يتصرف إذا حدث الحدث. فمن 
المعروف أن الرونية تلّمح لإلجابات، ولكن تترك للشخص العمل على 

 .التفاصيل، حيث ُيعتَبر الحدس مفيداً 
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 90حوالى " المؤلف من أسرار العرافة باألحرف الرونية" كتاب قراءةيمكن 
حول كيفية استعمال األحرف الرونية في العرافة لمى فياض  تأليفصفحة من 

 .وتفسير معانيها

 

 الرونات وإستخداماتها السحرية –معاني األحرف الرونية 

: المال، اإلزدهار، الثروة، األهداف، العالوات، إحترام Fehuالرون األول 
 الذات.

 خصوبة، الالوعي.: الطاقة، الشغف، الحدس، ال Uruzالرون الثاني 

: المعرفة، التركيز، النظام، األوقات الصعبة  Thurisazالرون الثالث 
 والمؤلمة. ُتستخدم في الدراسة والتأمل.

: أودن، الحاكم، القائد، توازن العقل والجسد، البصيرة،  Ansuzالرون الرابع 
 العدالة، ُتستخدم للنجاح والقيادة والتنبؤ.

حلة، القدر، التغيير، التطور، دروس الحياة. : الر  Raidoالرون الخامس
ُتستخدم لاللهام الداخلي والحكمة وحماية المسافرين، وتسهيل وجلب التغيير، 

 وإعادة التواصل.

: الشعلة، الحكمة، حل المشكلة، االبداع، اإللهام،  Kenazالرون السادس
دراسة والخصوبة التنور. ُتستخدم الكتساب القدرة على تعلم الروحانيات والفهم وال

 وإبعاد القلق والخوف.
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: الهدية، العروض، العالقة، الحب، الزواج، الشراكة،  Gebo الرون السابع
الكرم، الثروة الجيدة غير المتوقعة. ينفع في الزواج وإيجاد أو تقوية عالقة 

 والمودة بين االخوة، والخصوبة وجلب الحظ.

راف باإلنجازات، المكافأة، الفرح، : المجد، النجاح، اإلعتWunjoالرون الثامن 
البركة، تحقيق األهداف، اإلكتفاء. ينفع للنجاح في أي مجال، للتحفيز وإنهاء 

 مهمة.
: خسارة مفاجئة، الدمار، اإلختبار، التغيير الدرامي. Hagalazالرون التاسع 

 ُيستخدم إلزالة التأثيرات غير المرغوبة، وكسر النماذج المدمرة.

: الحاجة، الضرورة، الفقر، الصعوبة، المسؤولية، عدم Nauthizالرون العاشر 
 اإلكتفاء، العوائق، التألم. ينفع في تلبية الحاجات.

: الجليد، الجمود، الالنشاط، الصبر، االنعكاس، Isaالرون الحادي عشر 
 االنسحاب. إليقاف عملية ما.

لحركة، دورة : السنة، الحصاد، التغيير، المكافأة اJeraالرون الثاني عشر 
زمنية، اإلنتاجية، التطور الذي ال يمكن ردعه. ينفع للخصوبة والنمو والوفرة 

 وجلب التغيير.

: التغيير، مواجهة المخاوف، نقطة تحول، موت،  Eihwaz الرون الثالث عشر
 تبدل. لجلب تغيير عميق وتسهيل التبدل في الحياة.
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لسحر، الغموض، التنبؤ، : الوالدة من جديد، ا Peorth الرون الرابع عشر
الخصوبة، البداية الجديدة، النبوءة. ينفع في الخصوبة، وتسهيل والدة طفل، في 

 الترقي الروحاني، والتنبؤ، وتطوير القدرات الروحانية.

: الحماية، المساعدة، الدفاع، إنذار، دعم، تشوش  Algiz الرون الخامس عشر
 ية والصيد.أخالقي. للتواصل مع االرواح العليا والحما

: الشمس, النجاح، الطاقة اإليجابية، الزيادة،  Sowulo الرون السادس عشر
والطاقة والقوة والشفاء النشاط، الصحة. ُيستخدم للنجاح  النفوذ والقوة، الخصوبة،

 والخصوبة.

: الواجب، النظام، المسؤولية، التضحية بالذات،  Teiwaz الرون السابع عشر
سبيل المحارب. ُيستخدم في الحماية والنصر والقوة  الصراع، القوة، الجرح،

 ولالنتصار في المعارك وتقوية اإلرادة وشفاء الجروح. 

: الخصوبة، الصحة، البدايات الجديدة، النمو، Berkanaالرون الثامن عشر 
 تنفع في الشفاء )وباألخص االلتهابات( صنع بداية جديدة، للتبّصر وللهدوء.

: الحصان، اإلنتقال، الحركة، المساعدة، الطاقة،  Ehwaz الرون التاسع عشر
القوة، التواصل، اإلرادة. ُيستخدم في إكتساب القوة ويساعد في التواصل 

 واالنتقال وإرسال تعويذة.

: اإلنسان، اإلنسانية، الذات، العائلة، المجتمع، Mannazالرون العشرين 
لقدرات الذهنية ولمتثيل العالقات، اإلهتمامات اإلجتماعية. لتحقيق الذات وا

 شخص أو مجموعة من الناس، وبناء العالقات اإلجتماعية.
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: الماء، المشاعر، المخاوف، العقل الالواعي، Laguzالرون واحد وعشرين 
األشياء المخفية، الحدس، المشاورة. ينفع في تطوير القدرات الروحانية ومواجهة 

لهام والكشف عن األمور المخاوف وتحقيق التوازن الفكري والعاطفي، لال
 المخفية والمخبئة.

: العمل، اإلنتاجية، التوازن، اإلتصال باألرض. Inguzالرون اثنين وعشرين 
 ُيستخدم في الخصوبة والزراعة والنمو والصحة العامة وتحقيق التوازن. 

: النهار، السعادة، النجاح، النشاط، تحقيق أسلوب حياة،   23Dagazالرون 
 في جلب نتئج إيجابية.  إكتفاء. ينفع

: الملكية، األرض، اإلرث، البيت، الشعور باإلنتماء. ينفع Othila 24الرون 
 لتملك أرض أو ملكية، إلنهاء مشروع، وتقوية روابط العائلة.

 

 صورة لألحرف الرونية
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 Ouijaلوح الروح  -4
 ( أو لوحSpirit Boardوالمعروف أيضًا بلوح الروح ) Ouija لوح ويجا

هولندية/ألمانية وكالهما  ja و  ouiالحديث. يتكون من كلمتين األولى فرنسية
تعنيان "نعم". هو لوح مسطح مرسوم عليه كل األحرف األبجدية واألرقام من 

وعبارتي "نعم" و"ال" وكلمتي "مرحبًا" و"وداعًا" مع رموز أخرى ويحتوي  0-9
من المنتصف  على مؤشر متحرك على شكل قلب صغير من الخشب مثقوب

يستخدم لنقل رسالة إلى األرواح عبر هجاء الكلمات على اللوح. حيث يقوم 
المشاركان بوضع أصبعيهم على المؤشر ويحركوه حسب اإلجابات فاذا قمت 
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مثاًل بوضع غمامة على عين الشخصين المحركين للمؤشر ستكون حركة 
 المؤشر غير ذات معنى.

ق.م في الصين، وتم العثور  1200الي عام  أقدم األلواح المشابهة لويجا يرجع
بعد الميالد، في وثائق  1100على ويجا مكتوبة بالطريقة الصينية تعود للعام 

 األسلوب كان ُيعرف بإسم فوجي بالصينية.تاريخية تعود لعهد أسرة سونغ.
لإلتصال مع الموتى وعالم الروح في إطار طقوس خاصة وإشراف. مركز 

 ساللة تشينغ. ة تشيوان وكان ممنوعًا من قبلالويجا كانت في مدرس
كما مورست الويجا على نطاق واسع في أساليب مماثلة للصينية في كل من 

 الهند القديمة، واالمبراطورية الرومانية، واليونان، والعصور الوسطى في أوروبا.
 ،1890يوليو  1تم تقديمه تجاريًا من قبل رجل األعمال األمريكي إيليا بوند في 

وكانت ُتعتبر لعبة صالون غير مؤذية إلى أن استخدمها الروحاني األمريكي 
 بيرل كوران كأداة للتكهن خالل الحرب العالمية األولى.

 

 
 

ربطت األديان وبعض السحرة الويجا مع المس الشيطاني، ويعتبر إستخدامها 
لمي، تهديدًا للروح. لكن على الرغم من خطورتها وإنتقادها من المجتمع الع

 .وإعتبارها شيطانية من قبل المسيحيين إال أنها تلقى رواجًا بين كثير من الناس
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تصنع ويجا كلوح خشبي مسطح تكتب عليه كافة األحرف واألعداد المستعملة 
في لغة المستخدم في صفين أو ثالثة وكي تتصور هذه اللوحة بشكل أفضل 

 -يمين لليسار أ ب ت ث... تخيلها بمساحة الشهادة الدراسية كتب عليها من ال
 -وتحت هذه األحرف  ...A B C D أو من اليسار لليمين -في النسخ العربية

يوجد صف مستقيم من األعداد من  -التي تكتب كصف مقوس إلى األعلى 
أما زاويتها العليا يمين فتضم كلمة نعم، وزاويتها العليا اليسرى كلمة  9صفرال

قطعة مسطحة صغيره ككف الطفل يوجد في  ال. وفوق اللوحة بأكملها تتحرك
 .وسطها ثقب بحيث يظهر من خالله حرف أو رقم واحد فقط

يفترض هنا أن يجلس حول اللوحة شخصان أو أكثر يمسان بأطراف أصابعهما 
القطعة المثقوبة المتحركة، ثم يعمدان إلى مناداة الروح المزعومة بقول قام ويجا 

ومن هنا تعرف ان الروح المزعوم مناداتها قد  حتى يتحرك المؤشر إلى كلمة نعم
وافقت ان تشاركك التحدث لسؤالها عن غرض معين. وحين يبدأ االتصال 
المزعزم وإلقاء الجواب يحرك أحد الشخصين القطعة المثقوبة فوق اللوحة كاشفة 

واألحرف التي  -يظهر للعيان من خالل الثقب  -عن حرف أو رقم معين 
معها لتشكيل رسالة كاملة، وقد ال تكون سوى كلمة نعم أو تتوقف عليها يتم ج

ال. ويفترض هنا أن تجيب األرواح المزعومة من خالل "اختيارها" لألحرف على 
أي سؤال يطرح عليها ولكن المؤشر ال يتحرك من تلقاء نفسه، يتحرك فقط بعد 

  .أن يضع المشاركان أصبعيهم عليه ويقومان بتحريكه فعليا
 
 البلورية الكرات -5

(، orbuculum(، تعرف أيضا باسم أوربوكولوم )Crystal Ballالكرة البلورية )
هي كرة بلورية أو زجاجية وأداة شائعة للتنبؤ بالحظ. يرتبط مفهومها بشكل عام 
بأداء االستبصار والعرافة على وجه الخصوص. يمكن أن ُتعزى أول استخدام 
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السلتيين الذين قاموا بالتنبؤ بالمستقبل. للكرة البلورية ألول مرة إلى الدرويد 
بحلول القرن الخامس الميالدي، كان استخدامها واسع االنتشار داخل 
اإلمبراطورية الرومانية، وأدانته الكنيسة المسيحية في العصور الوسطى في وقت 

( هواية Crystal Gazingمبكر على أنها هرطقة. كان تحديق الكريستال )
فيكتوري، واُدعَي أنه يعمل بشكل أفضل عندما تكون شعبية في العصر ال

الشمس في انحرافها في أقصى الشمال. مباشرة قبل ظهور الرؤية، ِقيَل أن الكرة 
 تتعّكر ضبابيًا من الداخل.

(، حيث Scryingويعرف فن أو عملية "الرؤية" ب "التحديق ألجل التنبؤ" )
ئل أخرى مثل الماء، وتفسر يزعم أن الصور ينظر إليها في البلورات، أو وسا

على أنها معلومات ذات مغزى. وتستخدم "المعلومات" التي يتم استخالصها بعد 
ذلك التخاذ قرارات مهمة في حياة المرء أي الحب والزواج والتمويل والسفر 

 واألعمال التجارية وما إلى ذلك.
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ع البلورات، أو ( مScryingعندما يتم استخدام تقنية "التحديق ألجل التنبؤ" )
( أو crystallomancyأي جسم شفاف، فإنه يعرف باسم التحديق بالكريستال )

(crystal gazing.) 
الكرات البلورية هي الدعائم الشعبية المستخدمة في أعمال الحيل والخّفة الفكرية 
من قبل السحرة على المسرح. مثل هذه العروض، التي يجيب فيها الفنان أسئلة 

طريق مختلف الحيل، والمعروفة باسم أعمال التحديق بالكريستال.  الجمهور عن
من أشهر الفنانين في القرن العشرين، هو كلود الكسندر، وكثيرًا ما وصف بأنه 

 "ألكسندر الناظر بالكريستال".
 
 (Scrying Mirrorsالتحديق بالمرايا ) -6

حداث الماضية مرايا التحديق هي أداة عرافة للنظر في الحياة الماضية، واأل
والحالية والمستقبلية. المرآة السوداء، التي تعرف أيضا باسم "المرآة السحرية" هي 
أداة ميتافيزيقية قوية. فإنه يمكن أن تكشف للمستخدم عن سر المعرفة الخفية 
وقدرة االستبصار ويمكن أن تكون بمثابة بوابة ألبعاد أخرى من الوجود في 

دميها المعروفين نوستراداموس، الذي كان بإمكانه الكون. وكان أحد أشهر مستخ
 أن يتنبأ من خالل تحديقه في المرآة عن أحداث بعيدة في المستقبل. 
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مرايا التحديق هو شكل متطور من التحديق بالمياه. عندما أصبح من الممكن 
ايا بناء المرايا اعتبرت أنها مثل المياه التي تم تثبيتها في مكان واحد. كانت المر 

المبكرة مصنوعة من النحاس المصقول أو النحاس األصفر أو الماركاسايت أو 
رقائق القصدير أو الزئبق خلف الزجاج والفضة المصقولة والفضي. جميع أنواع 
المرايا يمكن استخدامها للتحديق والحجم ليس مهمًا. ألن المرايا ترتبط بالقمر 

م مرآة دائرية أو بيضاوية بداًل يجب أن تكون مدعومة مع الفضة. حاول استخدا
من مرآة مربعة. بالنسبة لإلطار يفّضل استخدام مرآة التي لديها إطار من 

 الفضة. ويبدو أيضًا أن المرايا القديمة تعمل بشكل أفضل من المرايا الجديدة. 
( هو شكل من أشكال العرافة عن طريق Catoxtromancyكاتوكسترومانسي )

ما القديمة، كان من المعروف أن القديسين خاصة النظر بالزجاج. في رو 
المعروفة باسم "األوالد معصوبي العينين" ينظرون إلى المرايا من أجل تجربة 
رؤية المستقبل أو المجهول، ووفقًا للقرن الرابع "الكتاب المقدس هيستوريايا 

( فإن وفاة جوليان المرتد Scriptores Historiae Augustaeأوغستاي" )
(Julian the Apostate.كان بدقة تنبأ بها القائمين باستخدام هذه الطريقة ) 
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  (Pendulumالبندول الرّقاص ) -7
تماما كما أجهزة الراديو تلتقط المعلومات من موجات الراديو غير المرئية، فإن 
البندول هو هوائي قوي يتلقى معلومات من االهتزازات وموجات الطاقة المنبعثة 

ماكن واألفكار واألشياء. وقد كان من المعروف أن الفيزيائي من الناس واأل
"ألبرت أينشتاين" كان يعتقد أن لها عالقة مع الكهرومغناطيسية: تمامًا كما 
تهاجر الطيور مّتبعًة المجال المغناطيسي لألرض، كذلك يتفاعل الرّقاص مع 

لناس يقولون أن الطاقات التي لم يتم رؤيتها وال تزال غير مفهومة تمامًا. بعض ا
البندول يخلق جسرًا بين األجزاء المنطقية والبديهية للعقل. يقول البعض أن 
البندول يربطها مع قوة أعلى وأسمى كما يعتقد البعض أن المعلومات تأتي من 
مصدر إلهي. ومن بين أنصار البندول المشهورين في التاريخ ليوناردو دي 

الكيمياء الحديثة(، وشارل ريشيت )الفائز  فينشي )المخترع(، وروبرت بويل )والد
 بجائزة نوبل(، والجنرال باتون )الجيش األمريكي(.
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البندول هو شيء متماثل، ذو وزن معّلق من سلسلة واحدة أو سلك، مصنوع من 
مادة مغناطيسية، ولكن في كثير من األحيان الكريستال. كما أنه من الممكن 

ة، حبة، كرة معدنية أو حتى مفتاح. البندول هو استخدام أشياء مثل حلية مفّضل
 أداة بسيطة جدًا ينتقل بطرق مختلفة ردًا على األسئلة ب "نعم" أو "ال".

 

 
 

يمكن استخدام البندول في مجموعة متنوعة من الطرق المختلفة. في أبسط 
أشكالها، يمكنك استخدامه لإلجابة على األسئلة ب "نعم" أو "ال" أو المساعدة 

صنع القرار. ويمكن أيضًا أن ُيستخدم ألغراض الشفاء وتحديد الحساسية، في 
لتطهير وتبديد السلبية في الغرفة، لمساعدتك في العثور على األشياء المفقودة 

 أو الحيوانات األليفة، وللعثور على المياه أو الذهب أو النفط. 
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 العرافة بالرمال -8

المعروف أيضًا باسم  abacomancy العرافة بالرمل أو أباكومانسي
  amathos "من الكلمة اليونانية "أماثوس  Amathomancy أماثومانسي

بمعنى الرمال. وهو شكل من أشكال الرجم بالغيب على أساس تفسير األنماط 
مؤخرًا. ويعتقد أن قراءة  في الغبار واألوساخ والطمي والرمال، أو رماد المتوفين

بل. يقوم القراء بإسقاط األوساخ أو الرمل أو األنماط تعطي فكرة عن المستق
الرماد على سطح مستو والبدء في البحث عن نمط قد يمّثل رموز أو صور. 
وهم يفسرون هذه الرموز والصور إلى ما سيحدث في المستقبل. البعض يبحث 
عن رموز معينة التي ينظر إليها مرارًا وتكرارًا. كان جاكسون بولوك، الرسام 

شهورًا بسلسلة من اللوحات على أباكومانسي، التي ركزت على المشهور، م
 .أنماط اللوحات التي قام بها للتنبؤ بالمستقبل

أما علم الرمل عند العرب فقد ُعِرف منذ القديم، استخدمه القدماء لإلجابة على 
اي سؤال والكشف عن عواقب األمور، وما سيحدث في المستقبل. وعلم الرمل 

ذلك الستقراء الغيب وحفظ األسرار وُسمي بعلم الرمل ألنه كان له تقنية سحرية و 
يستعمل على الرمل لكن مع مرور الزمن تطور هذا العلم وانتقل من رسم 
خطوط على األرض إلى رسم خطوط على الورق. وال يعلم بهذا العلم غير 

خ الماهر والمتمرس به. ولعلم الرمل أسماء متعددة منها الزناتي نسبة إلى الشي
محمد الزناتي الذي طوره ووضع له أسسًا وقواعد علمية. ويتضمن علم الرمل 

شكل ولكل شكل من هذه األشكال رمزًا معينًا ومن خاللها يستطيع ضارب  61
الرمل استخراج الضمير وقراءة الطالع للمسائل ومعرفة ما سيحدث بحياته من 

ن األشكال تسمية تطورات. وذلك من خالل األشكال الستة عشر. ولكل شكل م
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خاصة به. الشكل األول هو لحياة اإلنسان وعمره وما سيحدث معه أما الشكل 
الثاني فهو للمال والتجارة والربح والخسارة، والشكل الثالث لالخوة واألخوات 
والشكل الرابع لآلباء واألمهات واألمراض، أما الشكل الخامس فيعرف من خالله 

ع سعيدًا أم ال. الشكل السادس هو لألفراح الزواج وهل سيكون صاحب الطال
والهموم، والشكل السابع هو لألوالد واألحفاد، والشكل الثامن هو للموت 
والمواريث، والشكل التاسع هو للسفر والعلم، والعاشر هو للسلطان والرفعة، 
والحادي عشر هو للرجاء وتحقيق ما يصبو إليه اإلنسان، والثاني عشر هو 

دقاء، والثالث عشر هو لسر النفس، والرابع عشر هو بيت لألعداء واألص
الصعوبات وما سيعترض طريق السائل عن عقبات، والخامس عشر للعدل 
والسادس عشر للعافية والصحة واألمراض. وهذه األشكال مرتبطة ارتباطًا وثيقًا 
باألبراج الفلكية ولكل شكل برجه الخاص به. وعلم الرمل ُيستخدم للسؤال عن 

ة مسائل مثل السفر والصداقة والغالب والمغلوب والمرض والسرقة والمال عد
  والصحة وغيره.

 

 العرافة باإلبر -9

من  Acultomancy العرافة باإلبر أو أكولتومانسي
، من أكليوس أو إبرة، هو شكل من أشكال العرافة  Acutomancyأكوتومانسي

 .التي تستخدم اإلبر للقراءات

ي من األيام القديمة حيث كانت الشعوب الرومانية تستخدمها استخدام اإلبر يأت
لقراءة الناس من خالل مؤشرات اإلبر. يستخدم القراء سبعة إبر أو ما يصل إلى 
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عشرين إبرة واحدة في وعاء ضحل إلى حد ما مع الماء فيه. كما يمكن إسقاط 
 اإلبر على سطح مستو مغطى بالمسحوق أو الدقيق. ثم يبحث القراء عن

 .التصاميم التي تصنعها اإلبر في المادة

 

 
 

بعض التصاميم الرئيسية هي خطوط. قد تكون مكسورة، موازية، عمودية، أو 
أفقية في بعض الماذج. قد يعني الخط المكسور السفر أو التوجه في رحلة 
جديدة. قد تعني الخطوط الموازية المال في المستقبل، سواء أعطيت أو أخذت. 

ط العمودية كطرق موجهة التخاذها. قد تعني الخطوط األفقية وتهدف الخطو 
 .المصير

هناك نوع آخر من أكولتومانسي ويسمى أكوتومانسي أو العرافة باستخدام 
األشياء الحادة. تستخدم هذه الممارسة أشياء حادة أو أي شيء يشار إليه. يتم 

ارسة أخرى إسقاط سبعة على طاولة للحصول على نمط متميز وقراءته. هي مم
جنبًا إلى جنب مع نوع آخر هو أكوتومانزيا. يستخدم أكوتومانزيا 

(Acutomanzia ثالثة عشر دبوسًا. عشرة يجب أن تكون على التوالي )
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وثالثة موضوعة في زاوية. كما يتم إسقاطها في الدقيق أو نوع من المسحوق 
 .لتبين األنماط

 

     العرافة بواسطة الظروف الجوية -10

 ἀήρ ( )من اليونانية Aeromancyبالظروف الجوية أو إيرومانسي )العرافة 
العرافة"( هو العرافة بواسطة تفسير الظروف "،  manteiaأر، "الهواء"، و مانتيا

الجوية. يستخدم إيرومانسي تشكيالت الُسحب، تيارات الرياح واألحداث الكونية 
رعية من هذه الممارسة مثل المذنبات لمحاولة للتنبؤ بالمستقبل. هناك أنواع ف

 العرافة بالرياح، سيرونوسكوبي austromancy هي كما يلي: أوسترومانسي
ceraunoscopy ،أي مراقبة الرعد والبرقchaomancy   تشومانسي العرافة

ميتيورمانسي )العرافة بواسطة الشهب والنجوم   meteormancyبالرؤية الجوية،
 .لعرافة بالنجومأي ا  nephomancyالهاوية(، ونيفومانسي

. تم 1753تم العثور على أول حالة مسجلة من كلمة إيرومانسي في عام 
تعريفه بأنه "قسم العلوم الذي يتعامل مع الغالف الجوي"، بداًل من شكل من 
أشكال الرجم بالغيب. يعتقد أن هذه الممارسة قد استخدمت من قبل الكهنة 

 البابليين القديمة.

شكل من أشكال العرافة  "بواحير الروم" و"مطبوخ األرمن"وتعتبر "البواحير" أو 
بواسطة الظروف الجوية أو أيرومانسي. فالبواحير هي عرافة بواسطة الظروف 
الجوية للتنبؤ بالطقس أو الظروف الجوية في السنة القادمة. والبواحير هي 
عملية تقليدية في لبنان الستكشاف وتنبؤ أحوال الطقس طيلة عام كامل، 

م البواحير إلى قسمين؛ اع تمدها اللبنانيون حين كان نمط اإلنتاج زراعيًا. وُتقسَّ
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شرقية وغربية وفق التقويمين المسيحيين الشرقي والغربي، وتبدأ وفق التقويم 
أيلول / سبتمبر من كل عام، اليوم الذي يصادف يوم عيد  14الغربي في 

أيلول /  27فتبدأ في الصليب عند المسيحيين، أما بحسب التقويم الشرقي 
 سبتمبر.

 12أيلول / سبتمبر، ولمدة  14وتتلخص البواحير في مراقبة الطقس ابتداًء من 
أيلول / سبتمبر  27يومًا تمثل أشهر السنة القادمة، وفق التقويم الغربي، ومن 

يومًا مماثلة وفق التقويم الشرقي، من خالل مراقبة حركة الرياح  12ولمدة 
ا وشدتها واتجاهها ورطوبتها، وكذلك مراقبة الغيوم ولونها وهبوبها وبرودته

وعلوها وكثافتها ومراقبة الرطوبة والصقيع والندى والحرارة، لتحديد كيف ستكون 
أحوال الطقس المقبل طيلة عام، وهكذا يتّم  مراقبة أقسام النهار األربعة )أي كّل 

قلبات، ومن دون سّت ساعات(، بكّل ما تحمله ساعات اليوم من تغيرات وت
  .إغفال أي عامل

ويعمد البعض إلى استخدام طريقة قياس الطقس بواسطة الملح، من خالل 
ورقة توت تمثل أشهر السنة، وذلك ليلة عيد الصليب، وتتم  12وضعه على 

مراقبة األوراق قبل بزوغ فجر اليوم التالي، وذلك خالل األيام اإلثنى عشر 
 27منه )حسب التقويم الغربي( ومن  26ر حتى أيلول / سبتمب 14الممتدة من 

من أكتوبر / تشرين األول )حسب التقويم الشرقي(. وإذا  8أيلول / سبتمبر حتى 
كان الملح جامدًا يكون البرد قارسًا، وإذا ذاب الملح فالشهر يخبئ أمطارًا وافرة 

ن وإذا لم يتغّير حال الملح فالطقس سيكون صافيًا. كما أّن بعض المزارعي
يضعون ورقة تين خضراء كّل يوم بعد عيد الصليب وُتحسب حالة كّل ورقة 
ليوم كامل عن شهر، أي إذا ما يبست أو ترّطبت أو ظهرت عليها نقاط الندى، 

 فمن خالل ورقة التين يحددون حالة الطقس القادمة.
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وفيما يلي جدول بكل يوم من أيام عيد الصليب وما يقابله بكل شهر من 
 ذي سيتنبأ بطقسه:األشهر ال

 
وهناك طريقة تقليدية أخرى لمعرفة أحوال الطقس عند اللبنانيين يطلق عليها 

، وإذا كانت البواحير "بواحير الروم" ُتعنى بأحوال الطقس لسنة ”مطبوخ األرمن“
تحدد توقعات لحالة الطقس لسنوات قادمة ” مطبوخ األرمن“واحدة فإن طريقة 

بوخ األرمن" هو روزنامة تتوقع تقلبات الطقس، و"مط .وليس لسنة واحدة فقط
كما انه تقويم يعتمد عليه منذ أكثر من قرنين، كي يقوم المزارعون والمهندسون 

التي « مطبوخ األرمن»وروزنامة  .الزراعيون بتنظيم أعمالهم بحسب هذا الجدول
تصدر سنويًا عن الكنيسة األرثوذوكسية األرمنية في أنطلياس، وتترجم إلى 

، قد أثبت عامًا بعد «مطبوخ األرمن للكاثوليكوسية األرمنية»لعربية تحت اسم ا
في المئة. يعود أصلها للراهب األرمني أوهانس، وهو  90عام مصداقيتها بنسبة 

عالم فلك ورياضيات عاش في منطقة كليكيا )التركية(، التي حكمها األرمن نحو 
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ذا الراهب، من مراقبته . وقد استخلص ه1375و 1085سنة، بين عامي  300
 33لحركة النجوم وفقًا لتقلبات األحوال الجوية، أن ظاهرة التالزم هذه تكّرر كل 

عامًا. فأنجز تقويمًا ال يتنبأ فقط باألحوال الجوية والطقس، بل يقدم أيضًا جدواًل 
زمنيًا لألعياد الدينية اإلسالمية والمسيحية للسنوات العشر المقبلة، بعد اكتشافه 

 عامًا.  33نها تصادف في اليوم ذاته كل أ
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تعتمد الدراسة األرمنية للطقس على الشهر القمري، فتقّسم الشهر إلى أربع 
مراحل، تمتد كل مرحلة إلى سبعة أو ثمانية أيام، بحيث تسمى المرحلة األولى 

تسمى  الثالثة اكتمال القمر، واألخيرة والدة القمر، والثانية الربع األول، والمرحلة
الربع األخير. تطور هذا العلم مع مرور الوقت وتوصل إلى نتيجة مفادها، أن 

عامًا، أي إن كل يوم يمر في السنة يشبه اليوم  33دورة الطقس الواحدة مدتها 
عامًا، وهذا يعني أن العملية الحسابية لروزنامة الطقس عند  33نفسه من 

عامًا، وتبني عليها توقعاتها  33األرمن تستند إلى مراجعة أحوال الطقس منذ 
 في األحوال الجوية. 

 

 العرافة بواسطة الطيور -11

( أو alectoromancy( أو )Alectryomancyالعرافة بواسطة الطيور )
(alectromancy ؛ هي شكل من أشكال العرافة التي يالحظ فيها العّراف)

يقوم الديك بتناول  طائًرا، أو عدة طيور، أو يفضل أن يكون الديك أبيضًا أو أن
الحبوب )مثل القمح( الذي نثرها العّراف على األرض. قد يضع المراقب 
الحبوب في شكل الحروف، وبالتالي يميز الوحي من خالل مالحظة الحروف 
التي تنقر عليها الطيور، أو قد يفّسر العراف فقط النمط الذي تركته الطيور في 

 النطاقات العشوائية المتناثرة.

خة أخرى، يربط المراقب الطائر في وسط الدائرة، حول المحيط المسمى في نس
بالحروف األبجدية، مع قطعة من الحبوب في كل حرف. لكل حبة يختارها 
الطائر، يكتب المراقب الحرف التي تمثله الحبة. يستبدل المراقب أيضًا كل 
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سلسل الحبوب التي يأكلها الطائر، بحيث يمكن تكرار الحروف. يفترض أن ت
 الحروف المسجلة يحتوي على رسالة.

 
 

ويرتبط هذا الشكل من العرافة بالويجا، عن طريق االختيار العشوائي للحروف؛ 
( أي عن طريق االختيار العشوائي للحروف من دائرة حول gyromancyإلى )

 أي بالعرافة من خالل حركات الطيور. orniscopyالعراف نفسه؛ و 

Alectryomancy  ًالتضحية بالديك المقدس. استخدام الديوك  هو أيضا
قد يكون مفهومًا في ذلك الطابع الديني  alectryomancyالمقدسة من خالل 

 وُيعرف أيضًا بإسم مصارعة الديوك مع نية االتصال بين اآللهة والرجل.

كانت الديوك ُتستخدم عادة للتنبؤات في أجزاء مختلفة من العالم، وعلى مّر 
ت طرق مختلفة. الشكل األكثر شيوًعا وشعبية لهذه العرافة العصور استخدم

يستند إلى مالحظة الديك عند أكله للذرة المتناثرة على الحروف. كان يتم 
استخدام هذه الممارسة عندما تكون الشمس أو القمر في برج الحمل أو برج 
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األسد. يتم تتبع دائرة من الحروف )في األصل أربعة وعشرون حرف(، بعد 
ك، ُيسمح للديك، وهو عادة أبيض، باختيار الحبوب، وبالتالي اختيار ذل

الحروف إلنشاء رسالة أو عالمة إلهية. في أفريقيا، يتم استخدام الدجاجة 
 السوداء. 

 

 العرافة بواسطة الدقيق  -12

(، تأتي الكلمة من اليونانية Aleuromancyالعرافة بواسطة الطحين )
aleuronو  ، وهذا يعني الطحين ،mantia  وهذا يعني العرافة. يتم إثبات ،

العرافة بالطحين في ألواح مسمارية من األلفية الثانية قبل الميالد. حيث تم 
سكب الطحين في أكوام صغيرة ويستند التفسير على مالحظة أشكالها 

 وتوجهاتها.
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أو وأصاًل يتم خبز قسائم الورق التي تحتوي على كتابات فلسفية داخل الكعك 
المعجنات، والتي سيتم توزيعها على أولئك الذين يرغبون في أن يتم إخبارهم 
بثرواتهم ومستقبلهم. وبالمثل، فإن اليونانيين يخبزون قسائم من الورق عليها 
جمل داخل كرات من الطحين، ويخلطون الكرات تسع مرات، ويوزعونها. تعّد 

ًفا عن أشكال العرافة ( الحديث شكاًل مختلFortune Cookieبسكوت الحظ )
 هذه.

 
 

شكل آخر من أشكال العرافة بالدقيق هو تأويل أنماط الدقيق المتبقي في الوعاء 
 بعد خلط مزيج من الطحين والماء ورمي البقية.

( وُتسمى أيضًا ب Alomancyكما يمكن استخدام الملح وهوما يسمى ب )
(Adromancy, ydromancie, idromancie, and halomancy حيث )

ُيلقي العّراف بلورات الملح في الهواء ويفّسر األنماط عندما يسقط الملح على 
األرض أو ينتقل عبر الهواء. يمكن أيًضا أن يفسر العّراف أنماطًا متكونة من 
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بقايا محلول ملح أثناء تبخيره في الوعاء. التفسيرات الدقيقة غير معروفة، ولكنها 
 (.Aleuromancyفة بالطحين )ربما تتبع طريقة مشابهة للعرا

 

 
 

 العرافة بواسطة الدخان -13

( يدل على طريقة العرافة باستخدام capnomancyالعرافة بواسطة الدخان )
الدخان حيث يتم ذلك من خالل النظر إلى حركات تصاعد الدخان بعد حدوث 

ير إلى حريق. فُيعتقد أنه إذا تصاعد عموًدا رفيًعا ومستقيمًا من الدخان فذلك يش
فأٍل جيٍد في حين يعتقد العكس في حال تصاعد أعمدة كبيرة من الدخان. أما 
إذا كان الدخان يمّس األرض، فهذا ُيعتقد أنه عالمة على أنه يجب اتخاذ إجراء 

( من كلمتين يونانيتين: Capnomancyفوري لتجنب الكارثة. تأتي كلمة )
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(καπνός kapnós(أي الدخان، و ،)μαντεία manteía أي العرافة أو ،)
( قد تستدعي capnomancyالرؤية. طريقة أخرى من العرافة بواسطة الدخان )

رمي أزهار الياسمين أو أوراق الغار أو حبوب البخور أو بذور الخشخاش عند 
حرق الفحم. ولن يتم مالحظة الدخان الناتج فقط بل يتم استنشاقه من قبل 

حول مسار العمل المستقبلي. في  العّراف من أجل استخالص االستنتاجات
كثير من األحيان بسبب المخدرات أو األعشاب المهدأة، يتم وضع العّراف في 
حالة من النشوة، وعندها يتّم تفسير رؤياه أو نطقه على أنه نذير األشياء 

 القادمة. 

 
 

(، أو  cedarقد تتضمن العرافة بواسطة الدخان أيضًا حرق أعواد األرز )
الشموع مع شرائط مرتبطة حولها. وقد تستخدم اليدين أحياًنا للتالعب  البخور أو

بالدخان مع قيام الممارسين بقراءة األشكال التي يتم إنتاجها بعد ذلك. وتسمى 
العرافة بواسطة مراقبة الدخان الذي ينتج عن حرق البخور ب 
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(libanomancy( أو )livanomancy( أو )knissomancy حيث يوجد ،)
ت قديمة حول الموضوع تأتي من الفترة البابلية القديمة في الفترة ما بين كتابا

ق.م. حيث أنه كان من الواضح أن هذه الطريقة من  1600-2000األعوام 
العرافة كانت شعبية في ذلك الوقت، ثم بدأت في االنحسار في وقت الحق، 

ين النهرين، ولكن تم الحفاظ على المعرفة من قبل الممارسين. ومن بالد ما ب
( إلى مصر libanomancyانتقلت طريقة العرافة بواسطة حرق البخور )

وأصبحت في وقت الحق معروفة في أوروبا. والعرافة بواسطة حرق البخور 
تفّسر الشكل والحركة واللون والرائحة أو دخان البخور باعتباره نذير لألمور في 

ق من الكلمات ( هي مصطلح مشتlibanomancyالمستقبل. إن كلمة )
( الذي يشير إلى manteia( الذي يعني اللبان وكذلك )libanosاليونانية من )

العرافة. وفقًا لهذه الممارسة، فإن العّراف يرش البخور على الجمر ثم يقرأ 
الهتافات المناسبة كوسيلة الستدعاء األرواح، ثم يطرح السؤال المطلوب عند 

يتّم تفسير مختلف جوانب الدخان  تصاعد الدخان من البخور. وبالتالي
المتصاعد مثل لونه ورائحته وشكله وحركته كتكهنات للمستقبل. في بعض تقاليد 
العرافة بواسطة حرق البخور، فإن حتى سقوط الرماد من البخور المحترق يمكن 
أن ُيقرأ كشكل من العرافة. أحيانا كان يستخدم البخور الذي يشمل البذور، 

شمر وبذور الكزبرة، وحتى مسحوق الثقاب، الذي يسبب وخاصة القنب وال
بشرارات وفرقعات في اللهب التي يمكن أن تفسر جنبًا إلى جنب مع شكل ولون 

 دخان البخور. 
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غالًبا ما تختلف التفسيرات الدقيقة وفًقا للثقافة. ووفقًا ألحد المصادر القديمة عن 
لى لهب مفتوح وتصاعد هذا الشكل من العرافة، فإذا كان البخور قد رش ع

الدخان إلى اليمين، فإن السائل سوف يهزم عدوه. إذا تجمع الدخان، فإنه يشير 
إلى النجاح المالي للشخص السائل. إذا بدا الجزء العلوي من الدخان مجزءًا، 
فإنه يشير إلى خسارة مالية للشخص، خاصة فقدان الماشية في العقار الخاص 

ألوقات الصعبة إذا ما بدا أن قمة دخان البخور مقّيد. به. كما يتم اإلشارة إلى ا
ولكن إذا ارتفعت قمة الدخان عبر الشرق وخرجت، فهذا يعني أن الشخص 
سيخرج ويخرج بنجاح. وفقًا لهذا المصدر، فإن ارتفاع الدخان الذي شكل 
عمودين يمكن أن يعني فقدان سالمة الشخص المعني. ثم مرة أخرى إذا كان 

ن ما يبتعد عن العراف، فإنه يمكن أن يشير إما إلى نتيجة سلبية الدخان سرعا
أو أشياء تبتعد عنه. إذا كان الدخان يتحرك بسرعة نحو العّراف، فيمكن أن 
يشير إلى نتيجة إيجابية أو أن األمور تتحرك باتجاهه. إذا انطفأت البخور قبل 

اسب لطرح السؤال ذلك، فيمكن أن تعني إما نذير سلبي أو أنه ليس الوقت المن
 المعين. 
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وهناك مصدر آخر يشير إلى أنه إذا اشتعلت النار في البخور ولم يرسل رائحة 
مزعجة، فقد يعُتبر ذلك بمثابة نذير إيجابي. ومع ذلك، إذا لم يشتعل البخور أو 
إذا نشأت عنه رائحة كريهة، خالفًا لما هو متوقع من اللبان أو أي نوع آخر من 

هذه الممارسة قد تسفر عن مصيبة للشخص المعني. في بعض البخور، فإن 
الناجم عن حرق البذور على أنه نذير األحيان، يمكن حتى أن يفسر الصوت 

للمستقبل. ووفًقا لهذا النظام، إذا كان هناك صوت واحد، فقد كان ُينظر إليه 
عادة على أنه عالمة جيدة في حين أن اثنين من االصوات في تتابع سريع 
يعني عادًة نتيجة سلبية. إذا لم يكن هناك صوت فرقعات عندما يجب أن يكون 
هناك، مثل في حال استخدام بذور البخور، فقد كان ُيعتقد أن اإلجابات من هذه 

 الدورة من العرافة كانت غير واضحة وكان من األفضل ترك األمر وحده.

تفسير ألنماط تحرك وتحمل بعض األلواح الطينية البابلية القديمة ستة عشر 
 الدخان المتصاعد. 

. في حال رّش البخور واحتراقه ليصدر دخانًا، فذلك يعني أن جيش السائل 1
 سوف يهزم عدوه.

 على الصعيد الشخصي: التغلب على العقبات والخصوم بمساعدة اآلخرين.

. في حال رّش البخور فإنه يتوقف لوهلة، ثم بعد ذلك يلتهب ويحترق دخانًا، 2
 دو سوف يهزم جيش السائل.الع

على الصعيد الشخصي: العقبات والخصوم ستبقى سالكة حتى بمساعدة 
 اآلخرين.
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. عند رّش البخور، يذهب الدخان إلى يمينه وليس إلى يساره، سوف تتغلب 3
 على خصومك.

 على الصعيد الشخصي: التغلب على العقبات والخصوم من خالل قوتك فقط.

ب الدخان إلى يساره وليس إلى يمينه، سوف يسود . عند رّش البخور، يذه4
 خصمك عليك.

على الصعيد الشخصي: العقبات والخصوم ستبقى سالكة إذا تّم مواجهتها بدون 
 مساعدة.

. عند رّش البخور، يذهب الدخان إلى الشرق وال يذهب ناحية العّراف، فذلك 5
 يعني انهيار العدو.

ات والخصوم من خالل المساعدة على الصعيد الشخصي: التغلب على العقب
 اإللهية.

. عند رّش البخور، يذهب الدخان ناحية العراف وال يذهب إلى الشرق، 6
 خصمك سوف يتغلب عليك.

على الصعيد الشخصي: العقبات والخصوم ستبقى غير سالكة إذا لم ُتطلب 
 المساعدة اإللهية.

هات، فذلك يعني . عند رّش البخور، يذهب الدخان بالتساوي في كل االتجا7
 أن األسلحة متساوية بينك وبين عدوك.

 على الصعيد الشخصي: سيبقى موقفك إما نفسه أو جامدًا.
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. عند رّش البخور، يتجمع الدخان، ذلك يعني النجاح، سوف يتمتع السائل 8
 بالربح أينما ذهب.

على الصعيد الشخصي: النجاح في المشاريع الجديدة والعالقات والنمو 
 الشخصي.

. إذا كان الجزء العلوي من دخان البخور مجزأ، سيكون هناك خسارة مالية 9
 وفقدان الماشية في ملكية السائل.

على الصعيد الشخصي: أي مشاريع جديدة أو فرص أعمال أو جهود إبداعية 
بدأت في هذا الوقت لن تؤتي ثمارها. كن حذًرا من دوافع اآلخرين وعاداتك في 

 االنفاق.

الجزء العلوي من دخان البخور مشقوقًا في عامودين، فذلك يعني  . إذا كان10
 الجنون.

على الصعيد الشخصي: سيؤدي وضعك إلى نتائج فوضوية أو مربكة أو إلى 
 الضيق العقلي. ال تضع أي خطط ملزمة في هذا الوقت.

. إذا تم قطع الجزء العلوي من دخان البخور، فإن السائل سوف يعيش 11
 أوقاتًا صعبة.

 على الصعيد الشخصي: أوقات صعبة قادمة.

. إذا كان الجزء العلوي من دخان البخور يشبه سلة القرميد، سيكون هناك 12
 مرض وحمى في أسرة السائل.
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على الصعيد الشخصي: أولي اهتمام بالغ لصحة ورفاه نفسك فضاًل عن العائلة 
 واألصدقاء المقربين في االيام السبعة المقبلة.

الجزء العلوي من دخان البخور يتجمع مثل نخيل التمر وهي رقيقة  . إذا كان13
 في أسفل قاعدتها، فإن المشقة سوف تستولي على السائل.

على الصعيد الشخصي: العديد من الصعوبات سوف ُتظهر نفسها دفعًة واحدة، 
 ثم تتناقص مع مرور الوقت.

عبة سوف تصيب . إذا تقّيد دخان البخور بعد وهلة، فذلك يعني أوقات ص14
 السائل.

 على الصعيد الشخصي: سوف تنشأ الصعوبات بطريقة بطيئة، ولكن ثابتة.

. إذا اندفع دخان البخور بعد حين وخرج، سوف ينسحب السائل من األوقات 15
 الصعبة.

على الصعيد الشخصي: بعد فترة من الزمن، سوف يتحسن وضعك لوحده أو 
 من خالل جهودك المستمرة.

دفع دخان البخور إلى الشرق وخرج، فإن السائل سوف يخرج من . إذا ان16
 األوقات الصعبة.

على الصعيد الشخصي: بعد فترة من الزمن، سوف يتحسن وضعك من خالل 
 المساعدة اإللهية الممنوحة لك بفضل صلواتك وابتهاالتك.
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 العرافة بواسطة النار-14

عرافة بواسطة مراقبة النار تعتبر العرافة بواسطة الدخان جزءًا من ممارسة ال
(Pyromancy( وكلمة .)Pyromancy( تأتي من الكلمة اليونانية )pyros )

 ( العرافة. manteiaأي النار، و)

نظرًا ألهمية النار في المجتمع منذ أقدم العصور، فمن المحتمل جدًا أن يكون 
إنه في  فن العرافة بواسطة النار هو أحد األشكال المبكرة للعرافة. إذ يقال

المجتمع اليوناني، كانت العذارى في معبد أثينا تمارس بانتظام رياضة العرافة 
بواسطة النار. إن أكثر أشكال العرافة بالنار األساسية هي التي يالحظ فيها 
العّراف النيران، أو النار القربانية، أو الشمعة، أو مصدر آخر للهب، ويفسر 

عتقد أنه في حال وجود لهب واضح يحترق األشكال التي يراها في داخلها. ويُ 
دون دخان أو صوت، فذلك عالمة على حسن الحظ. وهناك أساليب أخرى 
للعرافة من حرق األوراق، والعرافة من األشياء التي أدخلت في النار، وتعتبر 
األصوات الصادرة عن صب الملح أو أوراق الغار في النار نذير للمستقبل. 

تعني أن األخبار قادمة )غالبًا أخبار جيدة(. وفي حال فالطقطقة أو اإلثارة 
سقوط السخام حول النار، فذلك يعني رسالة مهمة ستصل قريبًا. النيران الزرقاء 
تعني أن األرواح تؤثر على هذا الوضع أو تحاول األرواح الموجهة )أو أرواح 

بات جيدة األجداد( أن تخبرك بشيء ما. النيران الطويلة تعني أن أفكار أو رغ
موجهة نحوك أو إلى الوضع المعني. إذا كان اللهب يميل إلى اليمين فاإلجابة 
هي نعم. أما إذا مال إلى اليسار فالجواب هو ال. االشتعال المفاجئ يعني أن 
شخصًا غريبًا )أو بعيد المنال( متورط في هذا السؤال. األزيز يعني أن الحجج 
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. النار الدخانية تعني أن االختالف أو الغضب يتسبب في إيجاد حل إيجابي
 والخالف هو أصل المشكلة، وهو يغطي حاًل واضًحا.

 

 
 

هناك العديد من االختالفات في فن العرافة بالنار، ومع ذلك، ُيدرُج بعضها على 
 النحو التالي:

 نطوي على صب الملح في النار.j(، Alomancyالعرافة بالملح )• 

 (.Botanomancyاتات )العرافة عن طريق حرق النب• 

( )الشيء موضوع الحرق غير Causinomancyالعرافة عن طريق الحرق )• 
 محّدد(
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( أو Daphnomancyالعرافة عن طريق حرق أوراق الغار )• 
(Empyromancy.) 

  (.Osteomancyالعرافة باستخدام العظام )• 

 (.Sideromancyالعرافة عن طريق حرق القش مع الحديد )• 

عن طريق قراءة أنماط البقع الناتجة عن حرق قطعة من الورق على العرافة 
 (.Pyroscopyمساحة بيضاء )
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 تجنب عدوى الطاقة السلبية

 واجذب الطاقة اإليجابية
 

 

 إعداد: لمى ابراهيم فياض

 ، صيدا، لبنان2018نيسان  30

 

 

 تجنب عدوى الطاقة السلبية -القسم األول 

 اقة، تعّرف عليهم واحذرهممصاصو الط –القسم الثاني 

 عالمات التعّرض للطاقة السلبية –القسم الثالث 

 تحرير الطاقة اإليجابية –القسم الرابع 
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 تجنب عدوى الطاقة السلبية
 

هل تشعر بأنك تمتص الطاقة السلبية من اآلخرين؟ إذًا لست الوحيد الذي يشعر 
لسلبية من غيرهم دون أن بذلك. فالكثير الكثير من األشخاص يمتصون الطاقة ا

 يشعروا، ودون أن يكونوا على يقين بذلك.

الجميع يشعر بذلك. والجميع يعلم متى يتعامل مع شخص سعيد مفعم بالحياة 
ومتى يتعامل مع شخص تعيس ذو طاقة سلبية. لكن لماذا من السهل على 
اآلخرين التأثير بك بطريقة سلبية؟ وكيف يمكننا حماية نفسك من امتصاص 

 الطاقة السلبية من اآلخرين؟

قد تسيطر الطاقة السلبية على بعض األفراد الذين يرون معظم األشياء من 
في المقابل، فإن ذات األشخاص السلبيين عند . حولهم بمنظار سلبي ومتشائم

وتكون الطاقة السلبية على شكل أفكار أو .البعض، إيجابيون عند البعض اآلخر
 رد بطريقة غير مباشرة أحيانًا. حديث أو ذبذبات يبثها الف

 

 (Auraالهالة البشرية )

( ويمكن أن نطلق عليها مجال طاقة اإلنسان، وهي Auraلكل إنسان هالة )
عبارة عن إشعاعات ضوئية يولدها الجسد، وهي تغلفه من شتى الجهات، وهي 

ة ذات شكل بيضاوي، وألوانها متداخلة فيما بينها مثل ألوان الطيف. وهذه الهال
بمثابة سجل طبيعي تدون عليه رغبات اإلنسان وميوله، وعواطفه وأفكاره، 
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والهالة هي طاقة في تغير مستمر  .ومستوى رقيه الخلقي والفكري والروحي
 ومتواصل في الحركة، وهي دائمة النمو والتطور. 

والشخص اإليجابي تكون طاقته إيجابية وتكون هالته كبيرة وذات ألوان زاهية 
يل، ويكون هذا اإلنسان مريحًا خالل التعامل معه، أو حين االقتراب وشكل جم

منه حتى ولو لم يحصل تعامل أو يتم حديث. أما اإلنسان السلبي فيتصف 
بالطاقة السلبية وتكون هالته ذات ألوان داكنة وباهتة وتكون متقلصة ضامرة 

وآثار  وأسطحها متعرجة أو متكسرة، وهذه الهالة بدورها تكون ذات شحنات
 سالبة على من يقترب منها.

 
 Energy Infiltrationارتشاح الطاقة 

في كل مرة تلتقي شخصًا آخر، يحدث تبادل للطاقة بين طاقتك الخاصة 
وطاقته، بحيث تلتقي الطاقتان عند نقطة معينة. وبالتالي فإن لم يكن مجال 

ص اآلخر، طاقتك قويًا، فإن طاقتك يمكن أن تتأثر وتتسّرب إلى طاقة الشخ
سواء أكان صديق أو زوج أو فرد من العائلة أو غريب. فحتى لو كنت تنعم 
بنهار جميل، والتقيت بشخص يحظى بنهار سيء ويلقي بطاقة نهاره السيء 

 عليك، يتحّول نهارك الجميل بالتأكيد إلى سيء.

هذا ما يسمى بارتشاح الطاقة، وذلك يحدث بدون أي وعي من قبلك. لكن 
اح الطاقة هذه، يمكن إيقافها عبر ممارسة مستوى أعلى من الوعي عملية ارتش

في عالقاتك وتفاعلك االجتماعي. فأنت مسؤوٌل تمامًا عن طاقتك وعن دور 
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حمايتها من عدم التأثر سلبًا بذبذبات اآلخرين السلبية، مما يؤثر إيجابًا على 
، وكيفية جودة الحياة وجودة العالقات. فطاقتك الخاصة هي أثمن ثروة لك

شعورك في أي يوم هو مصدر قوتك وجاذبيتك. عندما تشعر باالرتياح، تتصل 
أكثر بطاقتك وبقدرتك على الخلق واإلبداع، ولكن عندما تكون محبطًا فإنك 

 تكون أقل اتصااًل بطاقتك، وتزداد قدرتك الالواعية على خلق ما ال ترغب به.

 

 Emotional Contagionعدوى المشاعر 

تزامن حسي أو شعوري بين بني كبيديا مصطلح عدوى المشاعر بأنه عرّفت وي
البشر، فاإلنسان ينقل الشعور الذي يحمله لألشخاص القريبين منه من حيث 
البعد الجغرافي. درس الباحث جرولد شنوولف هذه الظاهرة بتعمق وعّرفها 
 كمرحلة يمر بها الفرد أو المجموعة يؤثرون بعلم او دون علم على مشاعر

 وسلوكيات شخص آخر مما يجعله يشعر بنفس الشعور.

الباحثة ب. هيلين هاتفيلد وهي عالمة نفس، ابحاثها في كما بدأت 
عدوى المشاعر عندما الحظت انه في نهاية جلساتها النفسية العالجية  موضوع

المريض يشعر ويعبر عنها.  لمرضاها، كانت تشعر نفس المشاعر التي كان
نتقال عدوى المشاعر تتم على مرحلتين. ففي المرحلة ووصفت بأن عملية ا

االولى، نقلد الشخص الذي نتواصل معه، جسديا )مثال: ابتسامة وجملة "صباح 
الخير"، نردها بابتسامة وتحية مّنا(. وفي المرحلة الثانية، التقليد الجسدي يؤثر 
 على مشاعرنا دون وعي، وبالتالي نشعر نفس الشعور الذي يشعره الشخص

 االخر الذي نتواصل معه.
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ولقد أجريت الكثير من األبحاث والدراسات حول ظاهرة عدوى المشاعر في 
شبكات التواصل االجتماعي، عدوى المشاعر في المجموعات، وعدوى المشاعر 

 في عالم الخدمات والشركات الخدماتية، الخ. 
 

 انتقال عدوى المشاعر

المزاجية أو العدوى العاطفية من وقد تنتقل عدوى المشاعر أو عدوى الحالة 
خالل أحد االشخاص المحيطين بك والمقربين، وقد يحدث هذا حتى فى وجود 
مسافات بعيدة عن الشخصين وهو ما يسمى بالتواصل الروحى. وما يحدث فى 
هذه الحالة أن الشخص األول الذى قد أصيب بواقعة أثرت على حالته المزاجية 

درجة أنه يتقمصها ودون أن يقصد أو يدرى، يسترسل سلبًا يتشبع بهذه الحالة ل
فى نشر ارسال الطاقة السلبية عن طريق اشارات غير ملحوظة تصدر منه 

 وتصل للطرف اآلخر وهو ما نسميه بعملية اتصال للطاقة السلبية. 

 

 استرداد الطاقة ومنع االرتشاح

 ر:اد الطاقة ومنع تسربها إلى الغيدفيما يلي أهم الوسائل إلستر 

 ال تستعمل المشاعر السلبية كوسيلة للتواصل: -1

الجانب األكبر من تواصلك مع اآلخرين يقوم على مواءمة مشاعرهم. إذا شعر 
صديقك بالحزن أو باالنزعاج، فإنك تشعر مثله بهدف التواصل معه، وأن تكون 
على نفس الموجة معه. أي أنك في كل مرة تستعمل المشاعر السلبية كوسيلة 
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اصل مع اآلخرين، فأنت تساوم على طاقتك الخاصة. وحتى لو أردت تقديم للتو 
 المساعدة، فليس بإمكانك تقديم أي دعم فعال أو أي إرشاد وأنت محبط مثلهم. 

إذا شعر صديقك باإلحباط، فلست مضطرًا لتشعر مثله حتى تتواصل معه. 
الخاصة.  يمكنك أن تتعاطف معه وتتفهم موقفه من دون أن تساوم على طاقتك

فإذا حافظت على مستوى عال من الذبذبات العاطفية، تكون ذو فائدة أكبر 
 لصديقك لمساعدته وتقديم العون له بدون إحباط معنوياتك.

 

  تخلص من الشعور بالمسؤولية: -2

أسرع طريقة للتأثر بطاقة اآلخر السلبية هي أن تشعر بالمسؤولية تجاهه وتجاه 
بالمسؤولية تجاه الشخص اآلخر، أنت تأخذ هذه تجربته. ففي كل مرة تشعر 

المسؤولية على عاتقك، كما لو أنها تعود إليك فعاًل. وبالتالي تتجاوب روحك 
وفكرك وجسدك كما لو أنك فعاًل المسؤول ويجب إصالح المشكلة. بمعنى آخر، 
فإنك تأخذ على عاتقك القلق والضغط النفسي واإلحباط الذي يعود للشخص 

 اآلخر.

عور بالمسؤولية تجاه اآلخر هو كقبول حمل أمتعتهم على ظهرك، فتمشي الش
مثقاًل بوزنها على أكتافك. في بعض األحيان، أمراضنا هي نتيجة لحمل مشاكل 

 هي ال تعود حتى لنا. 

مهما كانت درجة اهتمامك بالشخص اآلخر، فأنت لست مسؤواًل عن مشاكلهم 
اه تجربتك معهم. فال يمكنك وقضاياهم. أنت مسؤول تجاه نفسك وفقط تج
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مساعدة أحد، بأخذ مشاكلهم على عاتقك. المساعدة األنجع التي يمكنك تقديمها 
هي عبر إبقاء معنوياتك عالية، لتقّدم مساعدة فعالة، بداًل من أن تكون جزءًا 

 من المشكلة.

 

     توقف عن الحكم على اآلخرين: -3

ر ما تحكم عليه. فإذا كانت إن عملية الحكم على اآلخر تربطك مباشرة بمصد
الذبذبات العاطفية للشخص الذي تحكم عليه في مستواها األدنى، فسرعان ما 
تنخفض ذبذباتك إلى هذا المستوى لتتوافق مع ذبذباته. فبحكمك على اآلخر، 

 أنت تساوم على طاقتك الخاصة.

عندما تحكم على تجربة الشخص اآلخر، حتى لو سرًا مع نفسك، فإنك تدع 
قة تجربته تدخل مجال طاقتك الخاصة، ألن فكرك الالواعي ال يميز الفرق طا

بين ما هو حقيقي ومتخّيل. وبحكمك على أي شيء يتعلق بالشخص اآلخر، 
أنت تفتح المجال لنفسك لتتحّمل طاقة ما تحكم عليه، كما لو يحدث فعاًل معك، 

اة الشخص اآلخر واألمر نفسه مع النميمة. بالتالي، فإن تدخلك الفكري في حي
 ال يستحق المخاطرة بطاقتك.

 

 تخّلى عن الشعور باألسف والشفقة: -4

في اللحظة التي تشعر بها باألسف على الشخص اآلخر، فإنك تأخذ على 
عاتق طاقتك أعراض الشخص الذي تشعر باألسف عليه. ذلك يعني أنه يمكنك 
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ث على الهاتف أن ُتصاب بالرشح أو تشعر باأللم في جسدك من خالل التحد
 عندما تختبر الشعور باألسف على الغير.

الشعور باألسف على الشخص اآلخر هو كالحكم على تجربتهم، إذ أنك بهذه 
الحالة، تخّفض من مستوى ذبذباتك لتتوافق مع مستوى ذبذباتهم، فتأخذ على 

 عاتقك طاقتهم السلبية كلها.

ذي يسمح لك بالحفاظ على البديل اإليجابي عن الشعور باألسف هو التعاطف ال
 مساحة من المحبة والتفّهم لآلخرين من دون المساومة على طاقتك. 

 

 ال تعطي أي شخص سلطة ونفوذ عليك: -5

إنك تسمح لطاقتك بالتأثر بطاقات األشخاص الذين يمارسون نفوذًا عليك، 
كاألهل والمعلمين والمدراء وأرباب العمل الخ... عندما يحظى شخص ذو سلطة 

نهار سيء، فإنه ال يتوانى عن إلقائه عليك، وبالتالي فليس بيك اال قبول هذا ب
 العبء. حتى أنك قد تسمح له بأن يملي عليك كيف تشعر تجاه نفسك.

يجب عليك أن تتفهم أن ال أحد له سلطة عليك. السلطة الوحيدة التي يملكونها 
عالك. كلما امتلكت هي التي تعطيها لهم بنفسك من خالل أفكارك ومعتقداتك وأف

قوتك، كلما تحكمت أكثر بمستوى ذبذباتك وتوقفت عن امتصاص الطاقات التي 
 ال تخّصك.
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 تخلى عن عادة التفكير بأنك تعرف أكثر: -6

عندما تعتقد بأنك تعرف أكثر وأفضل من الجميع وتحاول تغيير اآلخرين من 
لم ترد ألي كان بأن حولك، فإنك فورًا تسمح لطاقتهم بالتسرب إلى طاقتك. إذا 

يؤثر على طاقتك، فمن المهم أن ال تتدخل في تجارب وخيارات اآلخرين. 
 فبمحاولتك إقناع اآلخر بوجهة نظرك، أنت تساوم على طاقتك الخاصة.

 

 توقف عن التفاعل مع المشاعر السلبية لآلخرين: -7

لق يوجد في الحياة بعض األشخاص ممن يحاولون استرداد طاقتهم من خالل خ
الدراما لغيرهم. أي أنهم يقومون بتحفيز استجابات عاطفية سلبية من أجل 
الحصول على الطاقة. وقد يقومون بذلك بطريقة الواعية. وفي اللحظة التي 
تتفاعل بها، فإنك تتخلى عن قوتك، وتقبل أيضًا الطاقة السلبية للشخص الذي 

لرفض الذي تعّرض له، تفاعلت معه. فبمحاكاتك لمشاعر الغيرة أو الغضب أو ا
فإنك تخّفض مستوى ذبذباتك لتتوافق مع مستوى ذبذباته، وتسمح بالتالي لطاقته 

 بأن تتسّرب إلى طاقتك.

إذا أردت امتالك طاقتك والبقاء إيجابيًا فتوقف عن التفاعل مع المشاعر 
السلبية. والبديل اإليجابي لذلك هول قول الحقيقة ووضع الحدود التي تدعمك 

 عالقتك، من خالل مساحة من الوضوح والتعاطف. وتدعم
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  ال تتحيز إلى أي طرف: -8

قد يرغب البعض في استغالل طاقتك لدعم قضيتهم. ولكن إذا كان الموضوع ال 
يعنيك وليس من مصلحتك أن تكون جزءًا منه، فال تهدر طاقتك الثمينة. يمكنك 

أن تسمح لطاقتك  أن تدعم اآلخرين من دون أن تعلق في الوسط، ومن دون 
 بالتسمم من مشاكل اآلخرين.

 

 ال تقبل اللوم: -9

حتى لو المك أحد أو غِضب منك، فلسَت مضطرًا ألخذ عبء غضبه على 
عاتق طاقتك. يلومننا الغير طول الوقت على أشياء ليس بمقدورنا التحّكم بها. 

 مسؤواًل وإذا المك أحد فال يعني ذلك بالضرورة أن تتحّمل لومه. إذا كنت فعالً 
عن ذلك، فتحّمل مسؤوليتك وعالج الموضوع، ولكن ال تسمح ألحد أن يجعلك 

 كبش فداء. 

 

 توقف عن إرضاء اآلخرين: -10

إذا كنت ممن يسعون دائمًا إلى إرضاء الغير، فمن المؤكد بأنك غالبًا ما تتخلى 
عن طاقتك وتتأثر بطاقات اآلخرين، إذ تصبح اسفنجة تمتص طاقات 

الذين تسعى إلى إرضائهم، ألنك عادًة ما تفضلهم على نفسك. األشخاص 
البديل اإليجابي هو أن ترضي نفسك وتضع رغباتك في المركز األول. قل "ال" 
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متى احتجت لذلك وال مانع من وضع الحدود في التعامل مع اآلخر بغاية 
 حماية طاقتك.

 

 توقف عن تصديق معتقدات اآلخرين: -11

غالبًا ما تسيطر نظرة الشخص األقوى للحياة على عندما يلتقي شخصان، 
الشخص األضعف الغير متمكن من معتقداته. قد تعيد النظر وتأخذ باالعتبار 
وجهات النظر والمعتقدات التي يقدمها اآلخرون، ولكن ال تسمح لهم بأن 
يفرضوها عليك بحجة أنهم يعرفون ما هو األفضل لك تحت شعار االهتمام 

قط من يمكنه تحديد ما األفضل لك، فقط استمع إلى صوتك بمصلحتك. أنت ف
 الداخلي. فّكر في رغباتك واحتياجاتك، واتخذ قراراتك الخاصة.

 

 ثق بنفسك وال تتأثر برأي اآلخرين بك: -12

ليس من شأنك ما يفّكر اآلخرين بخصوصك وما هي أراؤهم عنك. فال يمكنك 
هو ما هو رأيك بنفسك وما تشعر إرضاء الجميع في كل األوقات. ما يهم فعاًل 

به فعاًل تجاه نفسك. طالما أنك تحاول السيطرة على أفكار ومشاعر الغير 
تجاهك، فإنك تعّرض نفسك لطاقاتهم. ثق بنفسك أكثر، وإعمل على تطوير 
ذاتك نحو األفضل بغض النظر عما يفكر به اآلخرين، فبهذه الطريقة فقط تزيد 

 من طاقتك اإليجابية.
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 عّلم عدم اإلصغاء:ت -13

إن لم تكن تحب ما يقوله شخص ما، توقف عن االنتباه لحديثه. أصِغ لألجزاء 
اإليجابية البناءة من الحديث، واسرح بأفكارك في مكاٍن آخر عندما ينتقل هذا 

يؤّدي ذلك إلى خلق حاجز بينك وبينه. قد يقّلل  .الشخص إلى األفكار السلبية
هرَت للشخص عدم استعدادك للتحدث حول هذه ذلك من وتيرة السلبية إن أظ

إن لم تكن تحب  .كما يمكنك أن تغّير موضوع الحديث .المواضيع بهذه الطريقة
ما يقوله شخص ما، غّير موضوع الحديث. إن وَصَلت عدوى السلبية إليك، 

بالتحدث حول شيٍء آخر. كلما حاول الشخص توجيه الحوار إلى السلبية   ابدأ
 ضر شيًئا آخًرا للحديث حوله.من جديد، استح

 

 (How to shield your energyكيف تنشئ درع حماية لطاقتك )

يمكنك أن تكون مسؤواًل عن طاقتك وأن تنشئ درع حماية لها من خالل اتباع 
 ما يلي:

أملك طاقتك. من الضروري أن تعرف كيف تشعر قبل أي تفاعل. فإذا  -1
فورًا تحديده من أجل التخلص  حدث أي تغيير مفاجئ في مشاعرك. يمكنك

 منه.

عاشر األشخاص اإليجابيين والمتفائلين والسعداء والمفعمين بالحياة ذوي  -2
. يساعدوك على تطوير صحتك الجسدية والذهنيةالطاقة اإليجابية العالية الذين 

 ولكن احترس من االعتماد المبالغ على الغير للشعور بالراحة.
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ية وكل ما يزعجك من أجل أن تبقى طاقتك تخلى عن المشاعر السلب -3
 نظيفة وصافية. وبالتالي ال تلتصق الطاقة السلبية بك.

إبحث عن الجمال في اآلخرين. سيشعر اآلخرين بمحبتك لهم ويتجاوبون  -4
 معك، مما يرفع من مستوى ذبذباتك وذبذباتهم.

ابية، يجب كن جيدًا مع نفسك. إذا أردت من اآلخرين أن يتوجهوا إليك بإيج -5
 أن تلتزم بأن تكون إيجابيًا أواًل مع نفسك.

ضع الحدود وحواجز اجاتماعية مناسبة. إعلم اآلخرين كيف تريد أن  -6
يعاملوك ويتكلموا معك. ال تخف من وضع الحدود، كرفض االستماع إلى 

 الشكوى والنميمة واالنتقاد الخ.

رؤية األفضل في عن طريق  شارك الطاقة اإليجابية عندما تشعر بها -7
اآلخرين واإلطراء على محاسن الناس من حولك. كن إيجابًيا. تقّبل اآلراء وقّدم 

 .المديح والشكر، وحافظ على التواصل بالعين مع األشخاص، وابتسم دائًما
 فأنت كذلك ترفع من مستوى ذبذباتك وكل من حولك سيشعر بأنه أفضل.

فتعّلم مالحظة طاقة  ن بك.انتبه بشكل جيد لطاقة األشخاص المحيطي -8
 شخص ما يمكنه المساعدة على تحديد السلبية بشكل أكثر سهولة.

ثق بحدسك، فحدسك هو صوتك الداخلي الذي سيظهر لك طريقك. عندما  -9
ال تستمع إلى صوتك وتفضل رغبات االخرين، فإنك تساوم على طاقتك وتسمح 

ع إلى صوتك الداخلي وتعمل لطاقات اآلخرين بالتأثير عليك. بينما عندما تستم
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بناًء على ذلك، فإنك تقّوي قدرتك على حماية طاقتك الخاصة، وتمنع بالتالي 
 امتصاص الطاقة السلبية.
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 مصاصو الطاقة ... تعرف عليهم واحذرهم
 

 تعريف مصاصو الطاقة أو سارقو الطاقة:

Energy Vampire - Pranic Vampire -  Energy Predator  –  

 تعني المتغذي على الطاقة

شكواهم تسبقهم إلى أي مكان، محبطون  هم أشخاص من ذوي "الطاقة السلبية"،
دائمو العبوس، هم األشخاص الذين يتعبنا التعامل معهم، األشخاص الذين 
يحبون أن يأخذوا بالغالب وقليل عطائهم يريديون االهتمام ويريدون من ينصت 

أن تبدأ معهم حديثك وأنت في حالة جيدة، تشعر  ويستمع لهم ويطعهم. بمجرد
بأنك قد تبدلت إلى األسوأ، بال طاقة، هزيل ال حاضر لك وال مستقبل. هم 
أشخاص يمتصون طاقتك االيجابية العالية ويتركونك في وضع ضعف أو 
خمول أو تعب من بعد التواصل معهم... هؤالء االشخاص يخفضون من 

ع راحة أو سعادة أو بهجة وبعد التواصل معهم ذبذباتك.. بعدما تكون في وض
هم  .ربما تشعر بالحزن او التعب او الشعور بالذنب أو االنزعاج أو الغضب

المتشائمون الذين ينظرون فقط للنصف الفارغ من الكوب وللجوانب السلبية في 
 حياتهم ويتطلعون دائمًا لما في أيدي غيرهم.
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 عالمات ومواصفات مصاص الطاقة:

إن جلست مع شخص لتتحدث معه وبعد فترة قصيرة شعرت باالختناق  -
والضعف والتوتر والكسل، ال تريد أن تتحرك من مكانك، فهذا الشخص يسرق 

 طاقتك.

 ...من يجعلك تخاف منه، هذا الشخص يسرق طاقتك -

من يجعلك في حالة قلق من السؤال واالستجواب وال يعطي اعتبارًا  -
لى حياتك. يمنحك طاقة سلبّية أو يحّول طاقتك إلى للخصوصية، المتطفل ع

 سلبّية، وتتمّثل بالشعور بالملل واالنزعاج والشعور أّنك رهن تحقيق.

 .من يطلب االهتمام والعطف، ويحملك مسؤلية وضعه -
الغامض من يجعلك تفكر فيه، قليل الكالم أو الذي ال يعّبر عن نفسه، فإّنك  -

 .تشعر بالحيرة كّلما جالسته
 .من يجعلك في وضع استعداد لكي تدافع عن نفسك ورأيك -
 من يحملك دائمًا مسؤولية األخطاء والوضع السيئ. -
 كثير اإللحاح! ال يفهم كلمة ال! -

يحب الدراما وتعظيم األمور، فهو يحكي قصصًا دائمًا وكأنه على وشك من  -
 .الموت وأن حياته ومجرياتها فى غاية الصعوبة

ويشتكي كثيرًا، دائم الشكوى، من أهله، من زوجه، من شغله، من من يتذمر  -
 وهو دائمًا ما يشكو وال يجد حلواًل. !حياته، من الناس
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يعطي مالحظات السخرية المتكررة واالنتقادات  كثير االنتقاد والتذّمر، -
المستمرة. الجلوس معه يحّول طاقتك اإليجابّية إلى عدم ارتياح وقلق، فال تكون 

 على طبيعتك خوفًا من انتقاداته.معه 
 المحبط دائم العبوس. - 

  دائم القلق والتوّتر. -

المتشائم الذي ينظر فقط للنصف الفارغ من الكوب وللجوانب السلبية في  -
 حياته.

صاحب المشكالت التى ال تنتهي، يرى أنك " المنقذ " الوحيد له، ولكن أنت  -
 يعرفك إال إن كان يواجه مشكلة ال تعلم عنه شئ سوى المشكالت ألنه ال

 ويرميك كالفراشة بين خيوط العنكبوت.

من يجعلك تشعر بالذنب، فهو يلقى باللوم عليك دائمًا وأنت مذنب وغير  -
 فعال فى القيام بأى شئ.

طباخ السّم، هذا الشخص يسلقك بألسنة حادة وال يراعي مشاعرك أبدًأ  -
ا الشخص هو أشد عدو بالنسبة لك هذ ويجرحك ويبّث سمه فى من حوله دائمًا.

يجب أن تحرص على التخلص من الوجود معه فى أى مكان. هذا الصنف و 
ينفذ إلى جوارحك ويسبب تهديدًا مباشرًا لسالمتك النفسية وحياتك ولهذا ال سبيل 

 إال عدم التواصل معه على اإلطالق. 

و التعبير عن نفسك الذي ال يترك لك مجااًل بالتحّدث أالشخص كثير الكالم  -
 أو إبداء رأيك.
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محور حديثه الكالم عن نفسه والتباهي من يحب أن يكون مركز االنتباه،  -
بها، ُيعتبر من مّصاصي الطاقة ألّنه يعمل على جذب انتباهك والحصول على 

 اهتمامك وإعجابك به، فتشعر بالملل والوهن كّلما جالسته.
فتشعر معه بالضعف صحاب السلطة، بطبعه أو من أ« السلطويّ »المتسلط  -

والرضوخ ألوامره ولو على مضض، وبالتالي يسلبك طاقتك اإليجابّية والمتمّثلة 
 بالتعبير عن رأيك أو االعتراض على ما يقول، فتنصاع ألوامره تلقائّيًا!!

 

 كيف تحمي نفسك منهم؟
 .تعرف على من يسرق طاقتك دون أن تعلم وتعامل معه بالطريقة الصحيحة -

 .. أوقف الدراما في حياتك -

     .حافظ على مشاعرك دائمًا عالية -

  .قلل من وقت الجلوس معه -
 .تعلم مهارات الحوار معه، اعرف متى تسكته، وتفتح موضوعًا آخر -
 .حافظ على طاقتك، ال تجعله يؤثرو عليك -
 .، أو التعبير عن احتياجاتك«ال»ال تخجل من قول كلمة  -
 .تقاد أو التذمرال تشاركه االن -
 إذا كان باإلمكان أن تبعدهم عنك وعن حياتك يكون أفضل لك. -

حّدد حياتك بسور متين من الشخصّية القوّية بحيث ال تسمح لآلخرين بتجاوزه  -
 أو التأثير فيه.
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 ضع حواجزًا واضحة أمامه فى عالقتك معه. -

سأعتذر حاول أن تقتضب الوقت الذى يتحدث فيه معك قل له بوضوح "  -
 منك اآلن فعلى القيام ببعض المهام " ثم انصرف.

الثرثار، أنصت له قلياًل ثم قل له " ال تؤاخذنى فأنا شخص هادئ بطبعى وال  -
 أحب التحدث كثيرًا ".

صاحب المشكالت التي ال تنتهي، ال تقدم الحل له بنفسك أو حّثه على  -
 كانت. التحدث مع شخص معالج أو مختص كى يحّل مشكلته أياً 

تخيل نفسك وسط هالة من الضوء األبيض الشديد، فهى كفيلة بأن تعمل  -
كجدار يعزلك عن كم الطاقة السلبية التى يبعثها إليك هذا الشخص، وفى داخل 

 هذة الهالة قل لنفسك أنك تشعر باألمان داخل هذة الهالة.
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 عالمات التعّرض للطاقة السلبية
 

يمكن أن تحيط بنا من دون  .سلبية في بعض األحيانالطاقة النواجه جميعنا 
حتى أن نالحظ، وإذا كنت تواجه شخص ما سلبيًا، فيمكن أن يعيث فسادًا في 

 .حياتك
ال تكتفي الطاقة السلبية بالجلوس واالنتظار فحسب، بل إنها تعمل باستمرار 

جابياتك ويمكنها فعل الكثير من األمور السلبية لنا. يمكنها أن تستنزفك من إي
 وأن تقّيد قدراتك.

 

وفيما عالمات التعرض للطاقة السلبية للشخص العادي، غير المشّخص 
 باإلصابة باإلكتئاب ولكنه يمر بفترة سلبية عرضية:

 

 .تشعر أنك مستنزف القوى ومتعب جدًا بدون أي سبب واضح -1

ليلة حتى عندما تنام  أنت فقط ال تستطيع الحصول على الطاقة التي تحتاجها.
كاملة، تستيقظ كما لو أنك لم تذهب إلى الفراش. أو تخور قوتك بشكل مفاجئ 
في منتصف النهار فتشعر بحاجة طارئة إلى قيلولة. يبدو األمر كما لو أنه ال 
يمكنك تحديد سبب تعبك، رغم إجراء الفحوصات الطبية الالزمة وتناول 

 الفيتامينات المالئمة.
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 .لوقتأنت مرهق للغاية طوال ا -2

يبدو  .كل شيء يزعجك والتوتر يتراكم أنت في نقطة حيث تريد تمزيق شعرك.
فتشعر باإلكتئاب بدون أي  .األمر كما لو كان لديك وزن العالم على كتفيك

سبب واضح ومحّدد، وتنخرط في سلوكيات مدمرة لذاتك كاإلدمان على الكحول 
لالزمة والضرورية أو الطعام الخ، مع رفض اتخاذ الخطوات واإلجراءات ا

 لمساعدة نفسك.

 
  .لم تعد تعتني بنفسك -3

أنت ال تهتم ألداء األشياء الصغيرة التي اعتدت القيام بها. إذ لم تعد تعتني 
 .بنفسك بشكل صحيح، وكنت أنك تنسى تناول الطعام في بعض األحيان

 
 .تواجه مشكلة في النوم -4

في النوم. األمر يزداد صعوبة مع تواجه األرق لفترة طويلة، كما تواجه مشاكل 
 الوقت.
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 .تلوم اآلخرين أكثر من المعتاد -5

هذه  عندما ترتكب خطأ، فإنك تقفز مباشرة إلى إلقاء اللوم على شخص آخر.
هي السلبية من حولك التي تمنعك من إجراء التغييرات في داخلك، وهي عالمة 

 .سيئة للغاية

 

 .ال يمكنك أن تجد نفسك -6

وكلما حاولنا أن نفهم  نكون محاطين بالسلبية، فإننا غالًبا ما نفقد أنفسنا.عندما 
األمر أكثر فأكثر كلما انتهى األمر بنا وكأننا نحفر في الصخر بأظافرنا. هذا 

 .شيء ال يمكن حّله حتى يتم تطهير الطاقات السلبية

 
 تشعر أنك في أسوأ حاالتك بدون أي سبب محّدد. -7

 شيء يسير في حياتك، فأنت غالبًا مستاء وحتى بدون سبب تشعر كما لو أن ال
تشعر أن العالم ضدك. كما إن جهودك لتحسين األمور لن تؤتي بأي نتائج ألن 

 .ليس لديك أي فكرة من أين يجب أن تبدأ فعالً 

 

 .االسترخاء أمر مستحيل -8

تتذكر تشعر بالتشنج باستمرار، فال يمكنك االسترخاء. فاالسترخاء ليس شيئًا 
 .كيف تفعله
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 .يبدو أنك تخطئ األمور كثيراً   -9

تفقد األشياء طوال الوقت. مفاتيحك والهاتف الخليوي تختفي يوميًا تقريبًا، وهذه 
إشارة إلى أنك تحتاج إلى إعطاء نفسك بعض الوقت إلعادة برمجة عقلك 

 .وتنظيمه

 

 .أصبح التواصل بشكل صحيح مستحيالً  -10

الفهم وترفض شرح وتبرير نفسك. التواصل أصبح متوترًا تتعرض باستمرار لسوء 
أكثر وأكثر، وإذا لم يتّم حل هذه المشكلة، فستصبح النزاعات أكثر شيوًعا في 

 .حياتك

 
 .أنت ال تتصرف كعادتك -11

تقول وتفعل أشياء ال تفعلها عادًة، لسيطرة الطاقات السلبية عليك وعدم قدرتك 
 للتعامل معها جيدًا.

 

 .ك يعمل باستمرار وممتلئ باألفكار السلبيةعقل -12

ال يسمح عقلك لك بالراحة، فلقد اخترقت السلبية حياتك، وهي تسيطر عليك 
 وتدير نشاطاتك اليومية، حتى أنه ال يمكنك التركيز في بعض األنشطة الفكرية.
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 تواجه مشاكل في المعدات اإللكترونية حولك. -13

ونية حولك بدون أي سبب منطقى، كإختفاء تواجه مشاكل في المعدات اإللكتر 
إشارة اإلرسال عن هاتفك رغم أنك في منطقة تغطية وهاتفك ال يعاني من أي 
مشكلة، أو الفشل في إرسال رسائل البريد اإللكتروني والرسائل النصية إلى 
األشخاص المقصودين، أو عدم القدرة على تسجيل الدخول إلى حساباتك على 

اتك المصرفية، تعاني من صعوبة االتصال باالنترنت رغم أن اإلنترنت أو حساب
 إشارة اإلنترنت سليمة ومستقرة.

 

 تواجه صعوبات مالية. -14

وال  ،ال تتدفق األموال النقدية بسهولة، وتبدأ الفواتير غير المدفوعة في التكدس
إن حصول الركود في ازدهارنا هو عالمة على أن  تعرف أين تذهب أموالك.

 .إلى النمو يتم منعه حتى عندما نربح ما يكفي من المال الطريق

 

 تمرض غالبًا. -15

تشعر أنك أكثر عرضة للعدوى وااللتهابات أكثر من المعتاد وتمرض أكثر، 
وباألخص تعاني غالبًا من التهاب في الحلق، إذ تنخفض مؤشرات الجهاز 

 المناعي مع اإلجهاد والتوتر والقلق.
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 بيةتحرير الطاقة اإليجا
 

خالل الفترات المطّولة من الغضب، الشعور بالغيظ، السخط واالستياء، والرغبة 
في االنتقام وأشكال أخرى من المخاوف، يمكن اجتذاب الطاقة السلبية. إن 
الشعور العارض بالغضب أو الخوف أمر طبيعي وال يحّتم عليه أي جذب 

ستمر بالمشاعر السلبية للطاقة السلبية. ولكن الفترات الطويلة من الشعور الم
هو ما يجذب هذه الطاقات. باإلضافة إلى العنف بجميع أشكاله، الجسدي 
والعاطفي والفكري، كذلك اإلدمان بجميع أشكاله كاإلدمان على الكحول 

( ويجعلها أقل مناعة Auraوالمخدرات والتدخين، ُيضعف الهالة البشرية )
 العتراض الطاقات السلبية.

الوسائل لطرد الطاقات السلبية وتحرير الطاقة اإليجابية الكامنة هناك العديد من 
في داخل اإلنسان وذلك عبر انتهاج التفكير اإليجابي في الحياة اليومية وتغيير 

 المنظور الشخصي في رؤية مختلف األمور. وفيما يلي أهم هذه الوسائل:

 

وتغلب على  إبدأ يومك بابتسامة على الدوام .تسّلح بالتفاؤل واالبتسامة
 صعوباته بتلك االبتسامة.

 

كن شخصًا يشعر بالحماسة لرؤية األشياء الصغيرة،  :كن شخصًا محبًا للحياة
كأولى بشائر الربيع أو صغار البط أو صدور كتاب جديد لكاتبك المفضل. 
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عش الحاضر فهو اللحظة الوحيدة التي تملكها. ينتج الفرح عن االنتباه إلى كل 
من ملذات بسيطة وصغيرة، أن تشعر بأشعة الشمس في ما يحمله يومك 

صبيحة يوم ربيعي، أن تتلقى اتصااًل هاتفيًا من صديق، وأن تحتسي كوبًا من 
القهوة. غّن بأعلى صوتك. حاول اتباع طقوس ما قبل النوم كل ليلة: موسيقى 

 هادئة، حمام دافئ، كوب من شاي البابونج.

 

ى عن الحزن. إضحك فالضحك يعتبر أكثر تخلّ  إستمتع بالحياة، اضحك أكثر:
الوسائل فعالية إلزالة الطاقة السلبية. احتفظ بمتناول يدك بكتب وأفالم فيديو 
تجعلك تضحك بصوت مرتفع. عندما تضحك تصبح أكثر استرخاء، يؤدي 

 الضحك إلى تحرير الطاقة العصبية المتراكمة. 

 

زاج هي استخدام عطر يثير إحدى أسهل الطرق وأسرعها لتغيير الم االسترخاء:
فيك ذكريات مبهجة. جّرب عطر الالفندر، أو اشرب شاي البابونج. تنشق زيوتًا 
عطرية منّشطة مثل الليمون الحامض، الياسمين، النعناع الفلفلي في ساعات 

  الظهيرة التي تشعر فيها بالنعاس لكي تبقى نشيطًا متيقظًا.

تراق الحطب في الموقد، رائحة العشب كما أن هناك روائح مهدئة مثل رائحة اح
المقصوص حديثًا، رائحة أقالم التلوين، رائحة الطعام الشهي، رذاذ البحر، 

 تحميص الخبز، القهوة الجيدة.
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جرب التنفس العميق المهدئ. فقط دع بطنك يتحرك إلى الداخل وإلى الخارج 
 كالبالون أثناء الشهيق والزفير.

 

امنحه بعض الوقت لكي تلمس منفعته. التزم  للتأمل تأثير تراكمي. تأمل:
تخيُّل ضوء أبيض يدخل إلى جسدك وينتشر في جميع بالتأمل بصورة منتظمة. 

 أرجائه ويشكل هالة حولك سيشعرك بطاقة تغمرك.

 

إذا ما فقدت طاقتك فجأة أو كنت تشعر بالتعب طيلة الوقت،  تزود بالطاقة:
دقيقة لتتنشق رائحة البرتقال،  اقصد الطبيب إلجراء فحص عام. توقف لمدة

الليمون الحامض والنعناع، فعطره يبقيك متيقظًا. ضع القليل من هذه الزيوت 
 العطرية على معصمك لتحصل على دفعة سريعة من النشاط.

استفد من كل يوم إجازة للتنزه وتمضية الوقت في الطبيعة وعلى شاطئ البحر. 
ة، ما يزودك بالطاقة بسرعة، وذلك يمتص جسدك عصير الفواكه الطازجة مباشر 

أفضل من تناولك القهوة والحلوى. تذكر أيضًا أن نقص المياه في الجسم ولو 
 قلياًل يجعلك تشعر بالتعب.

األحاسيس هي التي تزودك بالطاقة. اعترف بها حتى لو كانت من نوع البالدة 
والتمارين  والخدر واإلكتئاب. َأولي عناية إلى كمية النوم التي تحصل عليها

الرياضية التي تقوم بها، باإلضافة إلى حميتك الغذائية وصحتك، هي أمور ذات 
 صلة ببعضها البعض.
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تخلص من الطاقة السلبية في جسدك عبر المشي حافي القدمين على التراب 
السجود على األرض وخاصة وفرك جميع أجزاء جسمك بالملح البحري، كذلك 

 .سحب الطاقة السلبية من الجسم إلى األرض على التراب مباشرة يساعد على

 

تخلص من الفوضى، نظم حياتك بإضفاء المزيد من األلوان  التنظيم الجيد:
عليها. اعتمد اإلعداد المسبق لكل شيء أي قم باإلعداد المسبق لألغراض 

 واعتمد اللوائح. 

 

 خفف من تراكم األشياء حولك، تخّلص قم بالتنظيف الربيعي لتنعش حياتك:
من األشياء القديمة وغير الضرورية عندما تقّل األشياء التي تقّيدك في مكانك 
يمكنك أن تسافر إلى أماكن جديدة. للحصول على بداية جديدة، تخلص من 

 القشور القديمة كما تفعل األفعى.

 

تخّلص مما يوّلد الطاقة السلبية في  تخّلص من الطاقة السلبية في البيت:
الغبار والورود المجففة والزهور الذابلة والجدران المتسخة وبيت المنزل كاألتربة و 

الحاجيات واألشياء والكراكيب التي ال نستخدمها لمدة طويلة، العنكبوت و 
واألشياء المكسورة، ونباتات الصبار داخل المنزل، والصور واللوحات التي تعّبر 

 عن الحزن والشجن والمشاعر السلبية. 
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ارات الطاقة اإليجابية في المنزل من خالل رّش القليل بالمقابل يجب فتح مس
من الملح الخشن في زوايا المنزل لسحب الطاقة السلبية، وجعل رائحة المنزل 

الحفاظ على بيئة نظيفة ومرتبة معّطرة بالبخور، وإغالق باب دورة المياه دائمًا، و 
تبث  وتهوئة المكان وإدخال الشمس واستخدام الشموع ووضع صور أو جمل

الطاقة اإليجابية واستخدام الكريستاالت التي تولد طاقة إيجابية واألهم أن تكون 
دائرية الشكل، واالهتمام بألوان وتناسق الديكور عبر علم طاقة المكان "فينغ 

(، واقتناء نباتات طبيعية خضراء تجلب طاقة الخير Feng Shuiشوي" )
 والنماء.

 

ن مشاعر عدم السعادة والكآبة واإلحباط يختفي الكثير م كن أنت، كن نفسك:
وفقدان األمل عندما تقوم بعمل نابع من ذاتك، عمل ُخِلقت لتقوم به، عمل 
يجعلك تشعر أنك على الطريق الصحيح. تعّلم شيئًا جديدًا. اكتشف الحماسة 
المختبئة في داخلك، خذ دروسًا تتعلق بأي شيء يهمك. و لكي تصبح أكثر 

 مع أشخاص مبدعين. إبداعًا، امِض وقتك

 

تقدير الذات هو الثقة بالذات. أمض وقتًا وأنت تقوم بأمور  عّزز تقديرك لذاتك:
تبرع فيها لكي تذكر نفسك بالمهارات التي تملكها. استمر في التعلم: تدرب على 
برنامج جديد في الكمبيوتر، تعّلم التحليق في طائرة شراعية أو أعّد بحماسة 
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جعلك تشعر بإحساس أفضل عن ذاتك مثل القيام بإنجاز عجة رائعة. ال شيء ي
 جديد.

 

 احتفظ فقط بالمالبس التي تجعلك تشعر بأنك رائع المظهر. كن حسن المظهر:

 

تعامل مع الغضب وال يقترن الغضب بالعنف  تعامل مع المشاعر السلبية:
يثة دائمًا، فالسخرية والتشكيك والمزاح الالذع وتحقير اآلخر والشائعات الخب

وعدم التعاون وافتعال الشجارات هي أيضًا أنواع من الغضب. كذلك تجنب 
الشعور بالحسد تجاه اآلخرين، وتوقف عن انتقاد الناس الناجحين. ال تدع 
المضايقات الصغيرة تؤثر بك وال تعطها أهمية. هناك العديد من األشياء التي ال 

عات والجدال بقدر تستحق منك الشعور باالمتعاض بسببها. تفاَد النزا 
استطاعتك. ال تكلف نفسك عناء الجدال مع شخص ليست لديه القدرة على 

 إعطائك ما تريده.

 

ال يمكنك إعادة عقارب الساعة إلى الوراء.  توقف عن محاولة تغيير الماضي:
الندم على الماضي والخوف بشأن المستقبل أكبر سارقين للوقت والطاقة. 

 سيئًا، من الممكن دائمًا البدء من جديد.  وبصرف النظر كم كان ماضيك
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ال تسعى إلى االنتقام. لن تتفوق على أحد  العيش كما يجب هو أفضل انتقام:
أبدًا ما دمت تحاول االنتقام منه. فمن األفضل أن تركز وقتك وطاقتك على 

وعن الحكم على اآلخرين. إنه حمل  تخّل عن اللومشيء يستحق العناء. كذلك 
كرهك لنفسك. لوم اآلخرين يعني العيش في الماضي وبالتالي  ثقيل يعكس

  استنزاف طاقتك اإليجابية.

 

ال تدمر نفسك بتعكير صفو األوقات الجيدة. تعّلم كيف تتمتع  سامح نفسك:
بالحياة من دون أن تشعر بالذنب. الشعور باألسف هو تبديد رهيب للطاقة 

 اإليجابية.

 

ي نتلفظ بها تؤثر على تفكيرنا، وما نفكر به يؤثر الكلمات الت انتبه إلى كلماتك:
على مشاعرنا وعلى المزاج الذي ينتابنا. لكي تشعر بالتحسن، من المهم جدًا أن 
تبدأ في التحدث إلى نفسك بطريقة إيجابية وأن تتحّكم بانفعاالتك وتقّرر عدم 

ال تدع  التمسك باألفكار السلبية . ال تدع ذهنك يستقر في روتين من السلبية،
القلق يصبح نهاية بحد ذاته. ألن تكرار شيء ما مرة بعد مرة يجعله يغدو 

 حقيقيًا. هذا ما يسمى التنويم المغناطيسي الذاتي.
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كلما ازداد وضوحك بشأن ما تريد غدا استقطابه إلى  إعرف ما تريد حقًا:
عالمك أكثر سهولة. يجب أن تحدد بعض األهداف الفعلية بداًل من مجرد 

 ف مبهم لما تريد إنجازه، فعدم معرفتك ما تريد حقًا سيعيق حصولك عليه.وص

 

الشعور باالمتنان لما  إرغب في ما لديك ودائمًا ما ستحصل على ما تريد:
تملكه في الحياة واحد من أكثر الطرق فعالية لتذوق طعم السعادة. لذا فَأبِد 

ورًا. كن شاكرًا لصحتك امتنانك لألمور الجيدة في حياتك وسُتحّول الكآبة سر 
 وبيتك وأصدقائك وأهلك. 

 

قم بحّل شبكة الكلمات المتقاطعة، اقرأ األدب الكالسيكي،  .أبِق دماغك متنبهاً 
تسّجل في دورات تعليمية. اذهب لمشاهدة فيلم سينمائي، نّظف أسنانك مستخدمًا 

وسيقية. اليد التي ال تستخدمها عادة، أو تعّلم الشطرنج، أو العزف على آلة م
 انخرط في مجاالت ونشاطات غير مألوفة.

 

يحدث التغيير من الداخل باتجاه الخارج. قم بتغيير صغير  تمّرد على الروتين:
في حياتك يوجهك نحو وجهة جديدة. ابدأ بأمر صغير: استيقظ من النوم قبل 
ساعة من موعد استيقاظك المعتاد، اتخذ قرارًا بأن تلبي جميع الدعوات التي 

جه إليك خالل الشهر القادم، حاول أن تنام واضعًا رأسك حيث تضع عادة تو 
 قدميك، اطلب من الئحة الطعام طبقًا لم يسبق لك أن طلبته من قبل.
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في فترات الضغط النفسي نكون أكثر استعدادًا  تعامل مع الضغط النفسي:
 المتصاص وتّلقي وجذب الطاقة السلبية.

وقت الحاضر، اترك المحيط الذي أنت فيه، خذ لذا عندما تكثر عليك أحداث ال
استراحة، خذ بضع ثوان كي تحلم أو تتخيل نفسك في محيط ساحر يساعدك 
على االسترخاء. اخلق جوًا من السالم عن طريق إرسال ذهنك في إجازة 

 صغيرة. 

إستبعد السبب )إبعاد العوامل المغيظة المتكررة، استخدام مدبرة منزل، الحصول 
إضافية لتسليم المشروع، تبسيط الروتين اليومي، تفويض بعض  على مهلة

المهمات( أو مساعدة الفكر على االستمرار في اإلنتاج )تعلم كيف تقول ال 
عندما ُيطلب منك القيام بمهمات إضافية من دون أن تشعر بالذنب، قم 

 بممارسة التأمل أو اليوغا، خذ عطلة أسبوع طويلة من دون القيام بأي شيء(.

حّضر نفسك للتعامل مع المراحل المليئة بالضغط النفسي مسبقًا قدر اإلمكان 
عن طريق تنظيم حياتك: ليكن لديك فائض من األشياء التي ال تستغني عنها، 
اترك لنفسك مهلة فال تحشر نفسك في الوقت والمواعيد، أبعد عنك الضوضاء، 

 احتفظ بمخزون من الوجبات الصحية في الثالجة.

أو الركض في الهواء الطلق سيخفف من ما تعانيه من ضغط ويبثك المشي 
بالحيوية مجددًا. لذا فاغتنم الفرصة مرة كل شهر على األقل لقضاء النهار 
بطوله في العراء حتى تبتعد عن محيطك المعتاد. أصِغ إلى األصوات الممتعة 
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افير والحظ األشياء المشرقة والجميلة. جّرب تأمل النجوم ومراقبة العص
 واإلبحار.

 

أنت تحتاج إلى اآلخرين لكي تشعر  تواصل مع اآلخرين بصورة منتظمة.
بالعيش الهني والسعادة. إعقد صداقات نوعية مع عدد من األشخاص السعداء 
والممتعين. حاول أن تحيط نفسك بأناس يشعون دفئًا ولطفًا وبمنظور حيوي عن 

 الحياة. 

وهدفها التالعب باآلخر )الشعور بالذنب،  حاول تجنب أساليب التواصل المدمرة
النحيب( والتي يستخدمها الشخص الخاضع، أو أساليب العزل وعدم اعتبار 

 الشخص اآلخر كمخلوق بشري والتي يستخدمها الشخص العدائي.

حاول تجنب األشخاص الخطأ واألشخاص السلبيين والدائمي الشكوى، والذين 
مك ويقوضون تفاؤلك، وهم ينتحبون على يدينون شعورك بالفرح ويكدرون أحال

الدوام. هؤالء األشخاص يستطيعون استنزاف أي محيط وإفراغه من السعادة. 
 مما يكلفك وقتك وطاقتك اإليجابية وإبداعك.

ال ترتكب خطأ محاولة تغيير األصدقاء واألقارب. إذ ال نستطيع إطالقًا تغيير 
آخر ستكون مضيعة للوقت أحد عدا أنفسنا. فمحاولة تغيير أساليب شخص 

وللطاقة اإليجابية تمامًا. لذلك فمن الحكمة االعتناء بشؤونك الخاصة وتمضية 
 وقتك الثمين في تغيير نفسك لألفضل.
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ال أهمية لنجاحك في العمل إن كنت فاشاًل في البيت. إن  النجاح في البيت:
و مبتكر واالكتفاء األصدقاء والعائلة والمغامرة والمشي والتأمل والتكاسل على نح

الروحي بداًل من الكد في العمل لساعات طوال يجعلون الحياة جديرة بالعيش. 
إن مفتاح الحفاظ على الطاقة االيجابية هو االستمتاع بكسب المعيشة بتوازن 

 بين الحياة الخاصة الحياة المهنية. 

 

ما ال ُينَجز  القيام باألشياء بهدف الكمال يعني محاولة إنجاز تخّلى عن الكمال:
ما يؤدي إلى استنزاف عقيم لموارد وطاقات الشخص المحدودة. وبالتالي يجدر 
بك النضال في سبيل التفوق إذ أن الفرق بين الكمال والتفوق شاسع جدًا. 
فالتفوق هو بذل قصارى جهدك وتوظيف ما يتوافر لديك من وقت وطاقة 

 وغيرهما من الموارد. 
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