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١

  ١ الطاقة الكونية وسلوك البشر
  

لكن الطاقة . هناك مصادر كثرية للطاقة، سواء متجددة أو غري متجددة، منها الشمس، الرياح، املاء وحىت الوقود
إن الطاقـة   universal energyاليت نتحدث عنها هنا هي طاقة من نوع آخر وهى الطاقة الكونية أو اإلثريية 

تنا فبدوا لن يوجد أي شكل من أشكال احليـاة علـى هـذا الكوكـب     موضوع مهم وشيء أساسي يف حيا
الشمسية لن تعيش النباتات، وبدون نباتات لـن   فبدون الطاقة. فالكائنات احلية حتتاج الضوء و احلرارة للعيش.

  . وهكذا حيث أن السلسلة الغذائية سوف دم وختتفي الكائنات احلية على األرض... يكون هناك حيوانات 
فنحن نعلم أن هناك طاقة لألرض وهى طاقة كهرومغناطيسية غري مرئية حتـيط بكـل   .. ونا نتوقف قليال هنادع

الكوكب أو ما يسمى باال املغناطيسي لألرض ، وهلذا اال املغناطيسي ترددات و موجات قابلة للقياس تسمى 
  . هرتز ٨ – ٧* ٨، هذه املوجات تتذبذب بني  Schumann wavesموجات شومان 

ووجـد أن  . هرتز ٨كان  healerالذي يصدر من يد املعاجل  magnetic pulseوجد أن النبض املغناطيسي 
  . املعاجلني الذين تصدر منهم إشارات أو ذبذبات أقوى هلم تأثري عالجي أكرب

  
هرومغناطيسـية  من ذلك يتبني أن هناك عالقة بني طاقة األرض وبني اإلنسان وأن طاقة األرض هذه أو الطاقة الك

  مصدرها الطاقة الكونية، لكن السؤال هنا، ماذا نعين بالطاقة الكونية؟ وما هي صفاا ؟ 
  واألهم من ذلك كيف ممكن أن نستخدمها أو نستفيد منها؟ 

  
وخيتلف امسها من ثقافة إىل أخرى أو من . هي مصدر ال حمدود من القوة  universal energyالطاقة الكونية 
  : ومن أهم صفات الطاقة الكونية. ربلد إىل آخ

  . أا ال ميكن أن تدمر: أوال
  . قابلة للتحول أو التغري: ثانياً
  .  Vibrationهي عبارة عن ذبذبة أو اهتزازة : ثالثاً
  . ال يوجد هلا خاصية ، فهي بدون شكل، بدون زمن وبدون أبعاد: رابعاً

                                   
  . وردنا عرب بريد املوقع  ١
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٢

  . و قوى ال حمدودة وهو اهللا سبحانه وتعاىلال ائية أو ال حمدودة ألا من مصدر ذ: خامساً
  . جمال الطاقة الكونية خمترق ومتغلغل يف كل مكان سواء األجسام املتحركة أو غري املتحركة –
  . الطاقة الكونية تربط وتوصل كل األجسام بعضها ببعض –
  . الطاقة الكونية تنساب وتتدفق من جسم آلخر –
  . من مصدرهاكثافتها ختتلف باختالف املسافة  –
مثل عندما تضرب شوكة تبدأ باالهتزاز بنفس التردد ونفس الصوت أو . تتبع قانون الرنني أو الطنني املتجانس –

  . الرنني
  

  ما هي أهمية الطاقة الكونية لنا؟ 
عم وحىت نـد . الطاقة الكونية أساسية يف حياتنا أو بنيتنا فهي حتيطنا من اخلارج وتتغلغل يف أجسامنا من الداخل

  . ونقوى أجسامنا اليت تعتمد على الضوء أو النور حنتاج إلدخال كال من الطاقة الكونية األثريية وطاقة األرض
وهاتان الطاقتان يتم امتصاصهما بأجسامنا من خالل مراكز أو عجالت الطاقة يف ومن مث توزع هـذه الطاقـة   

  . ألجسام هالة اإلنسان وكل خلية من خاليا اجلسم
  

هي عبارة عن أجسام من الضوء حتيط باإلنسان وممكن أن يطلق عليهـا اسـم    human Auraنسان فهالة اإل
عبارة عن طاقة يف تغري مستمر ومتواصل يف احلركة وهى دائمـة   Auraهذه اهلالة .  HEFجمال طاقة اإلنسان 

  . ومن املمكن أن توصف طاقتها بأا يف حالة سيولة أو غري ثابتة. النمو والتطور

  
  نون اجلذب الكوني قا

كيفية استخدامنا وتوجيهنا لطاقتنا الشخصية له أثر كبري جداً على الشكل الذي تتخذه حياتنا ونوع التجـارب  
قانون اجلذب قانون كوين أساسي وذو أمهية وينص على أن كل شيء يظهر يف حياتنا أو يبتعد عنها . اليت خنوضها

  .. خصية، فعلى سبيل املثالحيدث نتيجة الهتزاز أو تذبذب لطاقتنا الش
إذا كنت تشعر بشعور سليب جداً وتشعر بالكآبة لفترة معينة، فإنك سوف جتذب طاقة سلبية شبيهة هلذا الشعور 

وعندما تنجذب الطاقة .يف حياتك وذلك ألنك عندما تفكر بأي تفكري فإنك سوف جتذبه إليك وتؤكده يف حياتك
أنك منهك القوى أو كسول كما أا قد تسبب لك العديد من املشـاكل  السلبية حلياتك فمن املمكن أن تشعر ب
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٣

  . اليت تثقل كاهلك فيما بعد
سعادة فرح سرور، أو تكون سعيدا جـدا يف داخـل نفسـك ،    .. والعكس صحيح فعندما تشعر بشعور إجيايب

ترجع لك لتسهل فسوف تندهش لألشياء الرائعة اليت سوف حتدث لك حيث أن نفس هذه الطاقة اإلجيابية سوف 
  . طريقك وجتعل أوضاعك احلالية تسري بسهولة ومرونة تفاءلوا باخلري جتدوه

من املمكن أن يشعر الناس بطبيعة طاقتك أو ذبذبتها سواء سلبية أو إجيابية وسوف يكون هلم رد فعل جتاهـك،  
ن بشعور جيـد، أمـا إذا   فإذا كانت طاقتك إجيابية سوف يشعر الناس بالراحة حنوك، ألن طاقتك جتعلهم يشعرو

  . كانت طاقتك سلبية فمن البديهي أن جتد الناس يتحاشونك ويشعرون بعدم الراحة لرفقتك
إن احساس اإلنسان بالطاقة يعتمد على سلوك الشخص نفسه فهناك أشخاص جيدون أن باستطاعتهم اإلحسـاس  

أكثر ووقـت أطـول حـىت يتفـاعلوا      بالطاقة والعمل معها بسهولة يف حني جيد آخرون أم حيتاجون إىل جهد
 energyفالناس مواهب وقدرات خمتلفة، فهنـاك أشـخاص يكونـون حساسـني للطاقـة     . ويشعروا بأثرها

sensitiveم يشعرون بالطاقة، و قد يتمكنون من رؤية اهلالة فوراحيث أ ، .  

  
  استخدام الطاقة 

ة لكن تصرفاتنا حتدد مـن اسـتخدامنا أو عـدم    كل واحد منا له القدرة على استخدام الطاقة األرضية والكوني
استخدامنا هلذه القدرة فمنذ آالف السنني استخدم الروحانيون والنفسانيون الطاقة لتطـوير أنفسـهم وشـفاء    

فعلـى  . فالناس يشعرون بالطاقة أو بأثر الطاقة يومياً حىت لو أم ال يعلمون عنها باخلصوص. ومساعدة اآلخرين 
  : سبيل املثال

إذا كان هناك طاقة سلبية نتيجة خلل آت من موجات األلكترونيات واحملمول والفلوروسنت أو توتر ممكن  – ١
جرب أن تدخل يف غرفة أو مكان حصل فيه جدل أو نقاش حاد أو شجار وانظر ماذا تشعر أو . أن تشعر فيهما

  . حتس سوف تشعر بطاقتهم يف اهلواء
  . يه أشخاص سعداء والحظ التأثري عليك فطاقتهم سوف ترفع من طاقتكإذا شعرت باحلزن ادخل ملكان ف – ٢
إذا كنت منجذب لشخص ما دون سبب واضح فهذا معناه أنك منجذب لطاقته ألن الطاقـات املتشـاة    – ٣

  . Like attracts Likeتتجاذب 
فمن الشائع أن  ،residual energyكل شيء نلمسه أو كل مكان ندخله نترك فيه طاقة وراءنا وتسمى  – ٤

نشعر حبالة شخص ما أو نشعر بشعور يف غرفة ما ، ألن طاقة هذا الشخص خلقت أو أنتجـت جـو معـني أو    
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٤

  . انطباع أو شعور 
هل قمت مرة بزيارة صديق يف مستشفى وشعرت بأن طاقتك قد استنفذت أو قلت و شعرت بعدها بالتعب  – ٥

ر، فطاقة املريض بصفة عامة تكون طاقة منخفضة وبالتـايل  ؟ هذه حقيقة وليس جمرد شعو!أو أنك منهك القوى
  . فإا سوف تسحب أو تأخذ من طاقتك بشكل غري متعمد لرفع طاقتها

وإذا واجهت مثل هذا املوقف عليك أن تتخيل ضوء أبيض ساطع يأتيك من الكون وتدخله داخـل جسـمك   
اته سوف يرفع من طاقتك ومينع اآلخـرين  لينتشر يف كل أحناء جسمك ومن مث يشكل حميط حولك، وهذا حبد ذ

  . من أخذها أو امتصاصها
إذا كنت تشعر بالتعب أو اإلرهاق اذهب للشاطئ أو اذهب للجبال إذا كنت مسافراً ، حيث أن قضـاء   – ٦

فهذه األماكن ممتازة لقضـاء بعـض   . بعض الوقت يف مثل هذه األماكن يبعث فيك احليوية ويوازن من طاقتك
  . صوصا إذا كنت تريد أن تركز أو تفكر بأشياء معينة، وذلك لوجود األيونات السالبة املفيدة لناالوقت فيها خ

  
  توازن الطاقة 

  . يقال أن طاقة الشخص متوازنة عندما تكون كل أجسام اهلالة يف انسجام وتناغم تام 
توازن جسم من أجسام هالتنا  فحالة أجسام اهلالة األربعة هلا تأثري مباشر على صحة جسمنا حيث أن أي خلل يف

فمراكز أو عجالت الطاقة . ألي مدة من الزمن يعقبه تأثري على جسمنا يصبح له ردة فعل وتظهر أعراض مرضية
الحظ أي جزء من أجـزاء جسـمك   عندما ال تشعر جيدا  endocrine systemمتصلة يف اجلهاز اهلرموىن 

  . متأثر
أو يف عجلـة مـن    energy blocksشكل انسداد يف جمرى الطاقـة  فاألفكار املقيدة أو السلبية تظهر على 

  . وهذا االنسداد يؤدى إىل إصابة جسمك باملرض chakraعجالت الطاقة 
وهذه  Throat chakraالتهاب احللق أو احلنجرة مصدره عجلة الطاقة احللقية أو احلنجرية : فعلى سبيل املثال

هل تعرب عن مشاعرك احلقيقيـة ؟ هـل   . ن أنفسنا واتصالنا باآلخرينالعجلة مسؤولة أو مرتبطة بكيفية التعبري ع
  يستمع لك اآلخرين ؟ 

إذا مل تشبع هذه الطاقة بالتعبري عن النفس سواء عاطفيا أو عقالنيا أو روحانيا سوف تصدر لك إشـارات مـن   
  . أكثر  داخلك تنبهك وترغمك على فعل ذلك وهذه اإلشارة هي التهاب احللق فاألمل جيعلنا ننتبه

   -:مما سبق يتبني لنا نقاط مهمة للطاقة 
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٥

  . الطاقة حتيط بنا وتتغلغل يف أجسامنا– ١
  . الطاقة تعكس عواطفنا ومشاعرنا وهذا ما تظهره هالتنا – ٢
  . الطاقة تبني حالتنا الصحية – ٣
  . على اجلسم املرض ممكن أن يكتشف يف اهلالة كطاقة ساكنة أو راكدة غري ملونة قبل ظهور أعراضه – ٤
  . االنسداد يف جمرى الطاقة حيد من أو يقيد تدفق قوى احلياة األساسية الطاقة يف أجسامنا – ٥
  . إذا كانت حالتنا العقلية والعاطفية غري متزنة ، سوف تصبح هالتنا أيضا غري متزنة – ٦
  . امناعجالت الطاقة تعمل على دمج أو توحيد الطاقة الكونية و األرضية داخل أجس – ٧
  . اهلالة متغرية باستمرار – ٨

وان .. حيث خيتلف من انسان اىل اخر وبالنتيجه كلنا نتاثر .. يشعر الناس باالنقباض.. عندما يكون القمر بدرا 
  . ال فلن نلحظ هذا االنقباض 

ر حيدث وحسب قانون تاثري البدر على ماء البحا* ماء %  ٧٠فتعليل هذا احلدث هو ان احتواء اجسامنا على 
  . كذلك حيدث شئ مشابه يف مياه اجسامنا فبقودنا اىل االنقباض او العصبيه ... املد واجلزر 

  : تفسري البدر أو اكتمال القمر
تزداد اجلاذبية يف األرض حيث يؤثر حىت على املد و اجلزر و بالتايل اكتشف أنـه يـؤثر   : من الناحية العلمية) ١

ئل باجلسم لذلك جتد أغلبية الناس يصابون بالصداع، اكتئاب، و الكـثري  على جسم االنسان حيث تزداد السوا
  . من األحاسيس السلبية

  . لذا الصيام كما ذكر عليه الصالة و السالم ممتاز يف هذه احلاله ألنه يقلل السوائل باجلسم و خيرج السموم منه
ر منه طاقه أو ذبذبات سلبية مما تؤثر سـلبا  يقال أن البدر أو القمر عند اكتماله يصد: من ناحية علماء الطاقة) ٢

و قد عملت دراسة يف الواليات املتحدة األمريكية على هذا املوضوع ووجد أن الطاقة السلبية اليت . على الناس
يصدرها القمر يف هذه األيام بالذات أثرت سلبا حيث أم وجدوا ارتفاع يف احصائيات اجلرائم مـن القتـل،   

  اخل ...السرقة 
رجع مرة أخرى إىل الصيام الذي يزيد من الطاقة االجيابية و الطاقة الروحانية و بالتايل تقلـل أو متنـع هـذه    و ن

  . السلبيات
  صدق اهللا العظيم " و ما ينطق عن اهلوى إن هو إىل وحي يوحى...."سبحان اهللا

    
  


