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للنية     ةروصلا رصع و للتصور الهولوغةروصلا رافية القوة

 عاما، عندما كنت أسكن ضواحي سترسكبورغ، غالبًكا مكا اضكطررت إلى ركن سكيارتي في وسكط المدينكة، حينمكا ككان٣٠قبل 
، ملكات الطريككق ولكن، كككانت أيضككا زمن إنتشككار عككدادات الميكانيكا الجميلة تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .يتوجب علي الذهاب إليها كانت تلك حقبة  تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .قيرطلا تاكلم ،" تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .قيرطلا تاكلم ،" تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .
تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .المواقف في العاصمة األلزاسية حركة المرور كانت أصعب مما هي عليه اليوم، ألن السيارات كانت تككركن في كككل مكككان تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .

تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .حاليا، وسائل النقل الجماعي شكلت حال لحركة السير المستحيلة

تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .في تلك السنوات، كنت عادة أتنقل على الدراجة النارية ولكن عندما كان يتوجب علي الككذهاب إلى وسكط المدينكة بالسكيارة،
تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .Dyane 6كنت أطبق وصفة ال يمكن إيقافها للعثور على مكان بالموقف لسيارتي 

لكي يتمكن القراء من فهم سياق التجارب التي سأحكيها هنا، يجب أن أوضح أواًل أنني كنت أعيش لوحدي ألنني كنت عازبككا
تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .في تلك األوقات كان لدي إذن متسعا من الوقت لمراقبة نتائج تجاربي، فال أحد كان بإمكانه التدخل في فقاعكة واقعي، الشكيء

تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .الذي لم يعد كذلك في السنوات الموالية

هكذا، عندما كنت أجلس أمكام المقككود وقبكل تشكغيل السكيارة، كنت آخكذ بعض الثكواني لتخيكل و تصكور مككان فككارغ بموقكف
تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .السيارات عندما كان سيتوجب علي التركين كنت أبككدأ السكير وأنكا مركككز على قيكادتي، ثم ثككوان بعككد ذلكك، أرخي تصككوري تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .

تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .وبالطبع، عندما أصل إلى وجهتي، أجد أحيانا موقفا فارغا، أو أجد سيارة تغادر مكانها، كما لو كان من فعل سحر

دادعلل تقولا نم ةيافك ىَقبتي ناك امإ ،تارايسلا فوقو دادع عم ناكمب فقوتلا ىلع ارطضم تنك امدنع ! عندما كنت مضطرا على التوقف بمكان مع عداد وقوف السيارات، إما كككان يتبَقى كفايككة من الككوقت للعككداد وأقَوى من ذلك
تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .حتَى أقوم بمهمتي، إما كنت أعثر دائما على قطع نقدية ال أتذكرها في السيارة وحتَى أنني، في العديد من المككرات، كنت أجككد

تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .بعض قطع عشرين سنتيم أو فرنك واحد على األرض

تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .أنا متأكد أن الكثير من القراء قد سبق أن حققوا هذا النوع من التجارب، ألن نجاحه خاضع لمعرفة قانون التزامنات

العلماء الذين يدرسون اليوم الظواهر المتزامنكة، ال يفهمكون بعكد أن بعض أصكناف التزامنكات يتسكبب فيهكا الكوعي البكاطن، أي
الحدسي  للنفسية المتصل بما قد يحصل في إمكانية زمن مستقبلي، وكذلك ذكاء الوعي المرتبط بالوقت الحاضر تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .الجزء  تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .قيرطلا تاكلم ،" تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .قيرطلا تاكلم ،"

الكلم ة   1 تقسي ةملكلا م إل ى      imaginaireيمك ةملكلا ميسقت ن التصور ىلإ ، أ ىلإ ،روصتلا و الخيا ىلإ ،روصتلا وأ ل .èreصور و ة ىلإ ،روصتلا و   imageبمعن َى عص.ر    أ ىلإ ،روصتلا و حقب ة
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تتناقص، الجاذبية  اإلنجذاب،  طاقة  مع  وبالتفاعل  الواقع  إسمنت  أو  رابط  هو  الذي  اإلنجذاب  يخلق  الوعي  أن  أيضا  تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .نعلم 
السككحر تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .قيرطلا تاكلم ،"تضعف و يصبح الوعي قادرا على جعل ظواهر باهرة تتجلى هككذه العجككائب خصككائص أصككيلة وتلقائيككة لك تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .قيرطلا تاكلم ،"، بمعنَى2تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .

وعي النفس تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .قيرطلا تاكلم ،"مرحلة قبل بالزمية أو نقطة إنطالق تسلسل زمني معين حيث يتصرف  دادعلل تقولا نم ةيافك ىَقبتي ناك امإ ،تارايسلا فوقو دادع عم ناكمب فقوتلا ىلع ارطضم تنك امدنع ! تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .قيرطلا تاكلم ،"

تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .إليكم مثال بسيط يبرز كذلك هذه الظاهرة الخارقة

سنوات بعد ذلك، خالل إحدى جوالت التمريض المنزلية الطويلة، التي إتضحت مرهقة وطويلة للغاية، بككدأت أشككعر بككالجوع
كسولي حضر بالبيت تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .قيرطلا تاكلم ،"تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .الشديد تخيلت فجأة نفسي أستمتع ب  تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .قيرطلا تاكلم ،" تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .

بالطبع، ساعة بعد ذلك، عند وصولي إلى منزل المريضة األخيرة، كل أسرتها كانت جالسككة حككول، احككزروا مككاذا ؟ كاسككولي
تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو . وبما أن التصادف يتقن األمور و أنهيت زيكاراتي، تمت دعكوتي للغكذاء عالوة على ذلكك، كنت قكد حلمت حضرته إبنتها دادعلل تقولا نم ةيافك ىَقبتي ناك امإ ،تارايسلا فوقو دادع عم ناكمب فقوتلا ىلع ارطضم تنك امدنع !دادعلل تقولا نم ةيافك ىَقبتي ناك امإ ،تارايسلا فوقو دادع عم ناكمب فقوتلا ىلع ارطضم تنك امدنع !دادعلل تقولا نم ةيافك ىَقبتي ناك امإ ،تارايسلا فوقو دادع عم ناكمب فقوتلا ىلع ارطضم تنك امدنع !

تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .كثيرا بالكاسولي لدرجة أنه تم التقديم لي المزيد لكي أتناوله في وجبة المساء

يمكنني تحرير كتاب فقط بخصوص التزامنات التي شهدتها حياتي، ولكن هذا ليس موضوع مقالنا، فهو يتمحور حول التخيككل
دادعلل تقولا نم ةيافك ىَقبتي ناك امإ ،تارايسلا فوقو دادع عم ناكمب فقوتلا ىلع ارطضم تنك امدنع ! و الخيال

: إذن، سؤال يطرح نفسه
هل أماكن وقوف السيارات التي أصكبحت متاحكة عنكد وصكولي، أو الكاسكولي الكذي قكدم لي، أمكور ناتجكة عن تخيلي أو عن

صدفة سعيدة قرأها الوعيي في إمكانية واقع موجودة مسبقا، أم قدرة الخيال النابع من نفسيتي هي التي أدت إلى تجسدها ؟

تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .سؤال معقد طرحناه بالطبع على المالك

: سؤال للمالك

هل العقل الباطن قادر على قراءة إمكانية واقع موجودة مسبقا، أم قدرة النفسية هي الككتي أظهككرت مباشككرة الكاسككولي أو أمككاكن
وقوف السيارات في هذه التجربة ؟

لكي تكون األمور واضحة، كلتا الظاهرتين تلعبككان دوًرا، ألنهمككا تتحكدان بفضكل الكهرومغناطيسكية الكتي تعكد المحككرك الرئيسكي
تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .لإلنجذاب، وبعبارة أخرى، رابطة الواقع 

كيف تتحد هاتين الظاهرتين ؟

التفاعالت الكهرومغناطيسية هي إتكاالت متبادلة بين الجسيمات المشحونة كهربائيا التي، بواسطة الجاذبية، تنظم تماسكا معينا
تكثيفها بالوعي تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .بين المعلومات اإلهتزازية التي يتم تشكيلها وتجميعها ثم  تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .قيرطلا تاكلم ،" تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .قيرطلا تاكلم ،"

وهكذا ينظم الوعي حقاًل من الجسيمات المترابطة فيما بينها، التي تشكل عندئذ، بفضل هذا اإلنجذاب، معطيكات يمكن التحقكق
تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .منها في منطقة من التماسك، خالل تسلسل المتناهي من اللحظات في واقعكم

ثم يشكل هذا الحقل من الجسيمات مساحة، نقطة إنطالق تسلسل زمني معين لوجككودكم، في ظككروف متعلقككة بمسككتويات معينككة
الفضاء ما قبل البالزمي تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .قيرطلا تاكلم ،"تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .من التماسك الجزيئي تبني هكذا أنماطا هندسية وكهرومغناطيسية التي تتشابك وتتشكل في  تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .قيرطلا تاكلم ،" تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .

.فلنأخذ من جديد مثال الكاسولي

تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .في هذا النوع من التزامن، يجب أن يتواجد مسبقا حدثان قادرين على االلتقاء

، ليس فخكذ خكروف، أو في الحدث األول، فقاعة واقع ظرفية الكتي من خاللهكا تُفتح إمكانيكة مصكادفة طريكق تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .قيرطلا تاكلم ،" أن تتمكن من  تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .قيرطلا تاكلم ،" :
دادعلل تقولا نم ةيافك ىَقبتي ناك امإ ،تارايسلا فوقو دادع عم ناكمب فقوتلا ىلع ارطضم تنك امدنع ! نظًرا ألنه في مكان ما على مسار جولتك، كان هناك شككخص يضككع كككل مخلل الملفوف، أو أي طبق آخر، بل طريق كاسولي

تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .اهتمامه و فن الطبخ الخاص به، لتحضيره

2"la magie"         "نطقها خال ىلإ ،روصتلا وأ ل م ةملكلا ميسقت ن السما" اهقطن لالخ نم ع يمك ةملكلا ميسقت ن كلم ة السح.ر ىلإ ، .L'âme agitبمعن َى تتص.ر.ف"    النف.فرصتت س أ.فرصتت سفنلا ي
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بمعنَى ذكرياته و تجاربه هبراجت و هتايركذ ىَنعمب)هذا الشخص كان يستعمل لتحضير الطبق، ثالث بؤر إلنتاج الطاقة، أي ثالث أقطاب حسية، ذهنه 
الطاقكة البدنيكة و الوظيفكة الحركيكة للتنقكل و القيكام بحرككات محكددة إلعكداد ، وسكلوكه  فنكه أو تخيلكه ، أفكاره  هبراجت و هتايركذ ىَنعمب)في الطبخ دادعإل ةددحم تاكرحب مايقلا و لقنتلل ةيكرحلا ةفيظولا و ةيندبلا ةقاطلا) هكولسو ،( هبراجت و هتايركذ ىَنعمب) دادعإل ةددحم تاكرحب مايقلا و لقنتلل ةيكرحلا ةفيظولا و ةيندبلا ةقاطلا) هكولسو ،(

دادعإل ةددحم تاكرحب مايقلا و لقنتلل ةيكرحلا ةفيظولا و ةيندبلا ةقاطلا) هكولسو ،(تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .طبقه

معلوماتيكة، المسكجلة في الحقكول األثيريكة تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .إمكانية الكاسولي المطهو كانت موجودة تحت هذه األشككال الثالث إلنتكاج طاقكة .ةيريثألا لوقحلا يف ةلجسملا ،ةيتامولعم/
توِلد هكذا هذه النمكاذج المختلفكة إلنتكاج الطاقكة حقكوال كهرومغناطيسكية الكتي تكترك بالضكرورة و طبيعيكا بصكماتها في الحقكل
تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .المعلومككاتي وبتسلسككلها الزمككني الممككيز الككذي يظهككر في هككذا الحقككل، ترسككم آثارهككا الطاقيككة أنمككاط معلومككات هندسككية

الفضاء تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .قيرطلا تاكلم ،"تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .وكهرومغناطيسية التي تتشابك بمكان ما في  تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .قيرطلا تاكلم ،"

على الضفة األخَرى من التجربة، ظرفية ثانيكة ككانت تولَكد في شككل إنكذار عضكوي و فسكيولوجي نكابع من جسكمك، الكذي ككان
اإلحسكاس بكالجوع بكالطبع، ككان بإمكانكك تنكاول شكطيرة، ولكن شكيئًا مكا جعلكك تحلم فجكأة دادعإل ةددحم تاكرحب مايقلا و لقنتلل ةيكرحلا ةفيظولا و ةيندبلا ةقاطلا) هكولسو ،(تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .يشعرك بالحاجكة إلى األككل  هبراجت و هتايركذ ىَنعمب)

دادعلل تقولا نم ةيافك ىَقبتي ناك امإ ،تارايسلا فوقو دادع عم ناكمب فقوتلا ىلع ارطضم تنك امدنع ! بتذوق، ليس فخذ خروف، أو مخلل الملفوف، أو أي طبق آخر، بل كاسولي

تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .هل تتذكر لماذا ؟ ألنكك قبكل سكاعة مكررت بكالقرب من شكاحنة ككانت تعكرض إعالنًكا لعالمكة تجاريكة للكاسكولي قكد سكّجل
شهوتك تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .قيرطلا تاكلم ،"تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .الوعيك الصورة التي أثارت  تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .قيرطلا تاكلم ،"

، الكذي يعكرف قكراءة إمكانكات مجكال سكحر النفس دادعإل ةددحم تاكرحب مايقلا و لقنتلل ةيكرحلا ةفيظولا و ةيندبلا ةقاطلا) هكولسو ،(حتى اآلن، ظاهرة التزامن هذه معروفكة ولكن هنكا يتكدخل الكوعي البكاطن  هبراجت و هتايركذ ىَنعمب) تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .
تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .الواقع الموجودة في كونك

تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .لقد جعلك هذا الوعي الباطن تقوم بإنعطاف قصير في مسارك، هفوة صغيرة، حتَى تصل وقت الطعككام بالضككبط وبمككا أنككه كككان
تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .ينبعث منك التردد اإلهتزازي لجائع، ربة البيت، من باب األدب، مدفوعة بردة فعل الواعية، دعتككك للجلككوس حككول المائككدة

، لتككذوق ماذا سيفكر النككاس بي تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .قيرطلا تاكلم ،"لم يتبَقى لك إذن سَوى التخلص من برامجك المتعلقة بالشعور بالذنب، آداب السلوك، و  تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .قيرطلا تاكلم ،"
دادعلل تقولا نم ةيافك ىَقبتي ناك امإ ،تارايسلا فوقو دادع عم ناكمب فقوتلا ىلع ارطضم تنك امدنع ! ذلك الكاسولي الشهير

: لتلخيص و فهم كيف يمكن لهذا النوع من التزامن أن يحصل، يجب إذن أوال

: على سبيل المثال، شخص يحضر كاسولي، أن تنفتح و تَبُرز إمكانية ما بمكان ما•

: على سبيل المثال، الشعور بالجوع، أن تكون هناك حاجة أو سبب يهيئك للتعبير عن الطلب•

: على سككبيل المثككال، إعالن أن تعككرف مراقبككة و قككراءة اإلشككارات الككتي تقترحهككا عليككك ذاتككك العليككا أو المسككتقبلية•
الشاحنة،

للمعجزة أن تحصل• تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .قيرطلا تاكلم ،"ولكن بالخصوص، أن تتوقف عن التساؤل كيف يمكن  .أي، أن تنمي إيمانك طيلة العمليةدادعلل تقولا نم ةيافك ىَقبتي ناك امإ ،تارايسلا فوقو دادع عم ناكمب فقوتلا ىلع ارطضم تنك امدنع !  تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .قيرطلا تاكلم ،"

ألنه عند أدنى تدخل أو طلب من األنا، أدنى تدخل للعاطفة، أقل إرتياب، وأقل قلق، وبكلمات أخرى، إذا لم يكن لديك إيمككان
هذا السحر ما كان لينجح ، ال يمكن للنفس أن تتصرف و  نفسك أو زوجك تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .قيرطلا تاكلم ،"بإرشاد ذاتك  تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .قيرطلا تاكلم ،" دادعإل ةددحم تاكرحب مايقلا و لقنتلل ةيكرحلا ةفيظولا و ةيندبلا ةقاطلا) هكولسو ،( دادعلل تقولا نم ةيافك ىَقبتي ناك امإ ،تارايسلا فوقو دادع عم ناكمب فقوتلا ىلع ارطضم تنك امدنع ! هبراجت و هتايركذ ىَنعمب)

، مشكاركتكم و مسكؤولياتكم في عمليكة خدمكة الكذات أو خدمكة اآلخكرين دادعإل ةددحم تاكرحب مايقلا و لقنتلل ةيكرحلا ةفيظولا و ةيندبلا ةقاطلا) هكولسو ،(يمكنكم إذن فهم أنه حسب التوجه العميق لنفسكم  هبراجت و هتايركذ ىَنعمب)
متنك اذإ ،لاثملا ليبس ىلع –قراءة التزامنات، وبعبارة أخَرى، إذا كنتم عدة أفراد مؤهلين لإلستجابة لتزامن تقترحككه النفس  على سككبيل المثككال، إذا كنتم
، سيصككبح السككحر أقككَوى، أعمككق وسككيخدم هككذه متنك اذإ ،لاثملا ليبس ىلع –مجموعة من األشخاص مؤهلون لتقديم جواب للعمل نحو خدمة اآلخرين 

تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .الجماعة

خككارج الككزمن هي تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .قيرطلا تاكلم ،"تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .الوعي الباطن ل نفس المجموعة هو ذلك الجزء من نفسيتكم الذي يربطكم بإمكانات إنجاز ممركككزة  تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .قيرطلا تاكلم ،" تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .قيرطلا تاكلم ،" تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .قيرطلا تاكلم ،"
كموميكة ،  تصككبح، نوعككا مككا، إنجككازات  تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .قيرطلا تاكلم ،"تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .تلك الوقائع البالزمية التي في كل المجاالت، سواءََ أكانت عالجية، فنية، عقاريككة تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .قيرطلا تاكلم ،" تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .

تجسككيماتكم بالكثافككة .ةيريثألا لوقحلا يف ةلجسملا ،ةيتامولعم/أسلوب اإلنجاز الكمومي هذا الذي يستدعي مجال الوعي الباطن، سيصبح أحد محركات إنجككازاتكم تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .قيرطلا تاكلم ،" تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .قيرطلا تاكلم ،"
تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .الرابعة في خدمة اآلخرين

للوسكط الكككوني الكبكير للككون و الوسكط الككوني الصكغير جكدا النككابع من كوني  نم عبانلا ادج ريغصلا ينوكلا طسولا و نوكلل ريبكلا ينوكلا طسولل)ستتعلمون حينها أن إعتماد منظور أكثر  نم عبانلا ادج ريغصلا ينوكلا طسولا و نوكلل ريبكلا ينوكلا طسولل) " نم عبانلا ادج ريغصلا ينوكلا طسولا و نوكلل ريبكلا ينوكلا طسولل) "
.أعماق ذرة الكائن الحي هو أحد أسرار خيمياء الحياة   .ةايحلا ءايميخ رارسأ دحأ وه (
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الواقع على  الحصري  تركيزهم  بسبب  ألنهم  السر،  هذا  يفهمون  ال  فقط،  المادية  إنجازاتهم  على  المركزون  األفراد  لكن 
تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .الملموس للمادة، يظلون عالقين في أفككارهم من الكثافكة الثالثكة في خدمكة الكذات هكذا يعكني ككذلك أن الككوكب، سكواءََ في
تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .خدمة الذات أو في خدمة اآلخرين، يقترب من تحوله نحو مستَوى الكثافة الموالي سيسكاهم تحكولكم، وتحكول جميكع أولئكك

دادعلل تقولا نم ةيافك ىَقبتي ناك امإ ،تارايسلا فوقو دادع عم ناكمب فقوتلا ىلع ارطضم تنك امدنع ! الذين قِبلوا تحولهم الخاص، في توازن جديد لهذين القطبين على األرض

: سؤال للمالك

.فلنتطرق اآلن إلى موضوع العالجات الطاقية هل تعتمكد هكذه الممارسكات ككذلك على مجكال الكوعي البكاطن، بعبكارة أخكَرى،
سحر النفس ؟

تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو . لكن سحر النفس يبَقى خياال بالنسبة لألدمغكة الجاهلكة، المسكجونة في معتقكداتها من الكثافكة الثالثكة بطبيعكة الحكال، بالطبع دادعلل تقولا نم ةيافك ىَقبتي ناك امإ ،تارايسلا فوقو دادع عم ناكمب فقوتلا ىلع ارطضم تنك امدنع !
، التي من الواضح أنها مجرد تسككميات علميككة لعككدم العالجات الكمومية تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .قيرطلا تاكلم ،"يتدخل اإليمان و الوعي الباطن في مختلف أشكال  تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .قيرطلا تاكلم ،"

روح على بيولوجيا جسم اإلنسان تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .الكشف عن التأثير القوي والواضح لطاقة النفس .ناسنإلا مسج ايجولويب ىلع حور-

، أي الحب و النكور ، يجب أوال فهم أن مكا تدركونكه من الككون مشككل ب العالجات الكموميكة تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .قيرطلا تاكلم ،"إلدراك القوة الطاقية لهذه  تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .قيرطلا تاكلم ،" تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .قيرطلا تاكلم ،" تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .قيرطلا تاكلم ،"
تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .بالمعلومات بهذه الطريقة، تجربة مجمل كيانكم نابعة من صلته بالكون الذي، ببساطة، يكون نسيجه الضام، لباس المككادة الككذي
تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .أنتم منسوجون منه هذا يعني أن أي معاناة تنتج من وهم إنفصالكم عن حقل معلومات الكون بلباس المادة هذا عندئٍذ يصككبح تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .

تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .وهم هذا االنفصال مولدا للخوف، لكره الذات، وفي نهاية المطاف، للمرض

تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .إعلموا إذن أنكم أسياد حياتكم الحالية، ألنكم قادرين على تسييرها أحسن مما تظنككون إذا لككزم األمككر، يمكنكم إصككالح بذلكة
دادعلل تقولا نم ةيافك ىَقبتي ناك امإ ،تارايسلا فوقو دادع عم ناكمب فقوتلا ىلع ارطضم تنك امدنع ! ولكن في عككالمكم في المادة هذه بأنفسكم، على سبيل المثال، الشفاء من كسر أو من مكرض ولككو كككان في المرحلكة النهائيكة

تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .خدمة الذات، المرض الوحيد الذي حقا نهائي، يبَقى الوضع اإلنساني و الكوهم الكذي يولِّكده ليس للوجكود شكيء نهكائي، ألن
دادعلل تقولا نم ةيافك ىَقبتي ناك امإ ،تارايسلا فوقو دادع عم ناكمب فقوتلا ىلع ارطضم تنك امدنع ! الموت فقط إنتقال بسيط نحو مستَوى آخر من الوعي و الوجود، الذي يلزمكم إما بإصالح أو بتغيير البذلة

اللبككاس الككذي يمثلككه جسككم اإلنسككان، ينبغي أن روح و تأثيرهككا الخككارق  على الوظككائف البيولوجيككة لهككذا  تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .قيرطلا تاكلم ،"سككلطة النفس تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .قيرطلا تاكلم ،" .ناسنإلا مسج ايجولويب ىلع حور-
تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .يشجعانكم على تكدارك قكالب تجكارب حيكاتكم، لمسكاعدتكم على تجكاوز حكدود وجكودكم يجب إذن أن تتعلمكوا النظكر إلى
أنفسكم بنحو مختلف، مع العيش على الخيط الحاد للزمن، و السماح ألنفسكم في أية لحظة، بكأن تولكدوا لحيكاة جديكدة، مهمكا

تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .كانت البذلة

للتعمق في الموضوع، يجب أوال اإلعتراف بأن العالجات التقليديككة، بمعنَى الطب أو الجراحككة المعتككادة، ال تأخككد في اإلعتبككار
تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .إال النموذج البيوكيميائي والميكانيكي الذي تحكم فيها كليا، خصوصا خالل القرون األخيرة

بينما العالجات الطاقية التي تمثل في مجال التمويل جزءََ ضئيال من مليارات و مليكارات الصكناعة الصكحية، ليسكت بتاتكا مربحكة
للصناعة الرسمية الطبية و الصيدالنية، التي إجتمعت في أقطاب مصالح قوية، و قامت باضطهاد المعككالجين الطككاقيين لمحاولككة

تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .منع خبرتهم

هذه الممارسات الطاقية تستمد تأثيراتها من خصائصها القوية، إنجازات ال توجكد في أي من النمككاذج التقليديكة للرعايكة، ألنهككا
تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .تأثر على عمليات بيولوجية أساسية معينة بطريقة يستحيل تصورها من قبل كبار زعماء الطب الرسمي

: يمكن تلخيص هذه الخصائص في ست نقاط

دقة أكبر وسهولة منهجية مبنيتان على تقارب الممارسات الطاقية مع مبادئ فيزياء الكم،•

سرعة و فعالية العمليات الطاقية التي تتسم بغياب آثار جانبية على عكس األدوية و الجراحة،•

توفر العمليات الطاقية التي يمكن تقديمها في الحال، باحترام و بتكلفة أقل، أو حتَى بالمجان،•

•، تقليدي تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .قيرطلا تاكلم ،"ميزة هذه التقنيات التي يمكن إستعمالها كتدبير وقائي أو كدعم لعالج  تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .قيرطلا تاكلم ،"

إمكانية إستعمال المرء العديد من تقنيات الطب الطاقي بالمنزل، لنفسه و كتكميل ألخَرى،•
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روح قدرة الممارسات الطاقية على التركيز على الشخص كنظام كامل• تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو . جسد نفس .ناسنإلا مسج ايجولويب ىلع حور- .ناسنإلا مسج ايجولويب ىلع حور- :

أنتم إذن على وشك إعادة النظر في الفكرة التي تعتبر أن كل اآلليات األساسية للحياة بيوكيميائيككة بطبيعتهككا، بينمككا تلككك الككتي
.العالجات بالطاقة، تهتم ببساطة بقَوى كهرومغناطيسية دينامية و كموميةتقدمها 

هذه الممارسات الطاقية تعتبر في المقام األول جينومكم في حاضركم، ألن شفراتكم الجينية الحالية لها تأثير أكككبر بكثككير على
تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .صحتكم من تلك الموروثة من الوالدين و من بدائلكم الدور األولي للجين هو إعالم الخاليا إلنتاج بروتينات معينككة أو لصككنع

تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو . تفاعل كيميائي في الثانيككة معظم هككذه التفككاعالت محككددة بتعبككير١٠٠٠٠٠تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .جزيئات أخَرى ففي كل خلية إنسانية يحصل ما يقارب 
تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .الجينات في النواة

ولكن ما ال يفهمه بعد علمكم هو أن هذه التفاعالت الكيميائية متزامنة تماًما مكع وظكائف مليكارات و مليكارات و مليكارات خاليكا
تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .الجسم األخَرى عن طريق مايسترو، الذي هو قوة الطاقة المغناطيسية

 تفاعل معقد في الثانية، في كل من هذه الخاليا التي ال تحَصى، مهمة من طككراز مغكاير تمامككا عن ذلككك١٠٠٠٠٠وبالتالي، إن تنسيق 
الذي يمكن تبريره بأية آلية من النموذج البيوكيميائي، ألن الحركات المتناسقة لألعضاء التي تعمل في هذا النككوع من الكمككال،

تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .ال يمكن أن تكون من فعل رسائل كيميائية

فمن األساسككي بالنسككبة للطب الرسككمي و التقليككدي فهم كيككف تنظم هككذه العمليككات المعقككدة للغايككة جسككمكم، النمككوذج
دادعلل تقولا نم ةيافك ىَقبتي ناك امإ ،تارايسلا فوقو دادع عم ناكمب فقوتلا ىلع ارطضم تنك امدنع ! البيوكيميائي التقليدي ال يوفر جوابا

تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .على سبيل المثال، الكروموزومات و الجينات في نواة كل خلية متطابقككة رغم هككذا، يتم إنتككاج تعليمككات مناسككبة لتصككميم رئككة
تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .عندما يكون الجين بخلية رئوية، ولتصميم كبد عندما يتواجد بخلية كبد

لتصوير هذا المبدأ، عندما يتم زرع خاليا جذعية غير متميزة لسمندل بالقرب من ذيله، تطور هذه األخيرة ذيال آخككرا؛ وعنككدما
تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .يتم دمجها في قاعدة ساق خلفي، تنتج ساقا خلفيا آخرا ما هي إذن العملية الكيميائيكة الكتي تملي على عناصكر الكرومكوزوم

دادعلل تقولا نم ةيافك ىَقبتي ناك امإ ،تارايسلا فوقو دادع عم ناكمب فقوتلا ىلع ارطضم تنك امدنع ! هذه ماذا عليها فعله ؟ هذه الجينات تصدر تعليماتها كما لو كانت على علم تام بما يحصل في كل جزء من الجسم

، ليس للطب اإلْخالفي أدنَى فكرة تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .قيرطلا تاكلم ،"رسميا دادعلل تقولا نم ةيافك ىَقبتي ناك امإ ،تارايسلا فوقو دادع عم ناكمب فقوتلا ىلع ارطضم تنك امدنع ! بينما قد أصدر بعض العلماء، علمككاء األحيكاء، فيزيكائيين، علمكاء األعصكاب، غكير تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .قيرطلا تاكلم ،"
االمتثاليين، فكرة وجود حقل كهرومغناطيسي، الذي من خالله تنبث المعلومة إلى الجينات، إلى الخاليا العصبية و إلى اآلليات

تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .األخَرى التي تنظمها

تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .حتى أن تجاربهم ككانت قكادرة على تسكجيل مخططكات كهربائيكة تمكيز بين حالكة مرضكية و حالكة بصكحة جيكدة واألككثر إثكارة
ظهككورللدهشة، لم تثبت فقط وجود توافق بين أمراض معينة و الخصائص الكهرومغناطيسية لألعضككاء المصككابة، بككل كككذلك أن 

.المرض يكون دائًما مصحوبًا بانِْخَساف عميق لمناطق من المجال الكهرومغناطيسي حول الجسم

كمككا أن هنككاك أدلككة إضككافية لتككأثير المجككاالت المغناطيسككية على النشككاط النفسككي، الككتي تم اإلبالغ عنهككا في عككدة مككرات، عنككد
كمحرككات كهربائيكة صكغيرة  مثكل تلكك الموجكودة في اللعب الكتي تشكبه متنك اذإ ،لاثملا ليبس ىلع –استخدام معدات التحفكيز المغناطيسكي النكابض  هبراجت و هتايركذ ىَنعمب)

دادعلل تقولا نم ةيافك ىَقبتي ناك امإ ،تارايسلا فوقو دادع عم ناكمب فقوتلا ىلع ارطضم تنك امدنع !دادعإل ةددحم تاكرحب مايقلا و لقنتلل ةيكرحلا ةفيظولا و ةيندبلا ةقاطلا) هكولسو ،(تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو . فبتوليكد هكذا النككوع من المجكال النكابض، إتضكح أن الصكدمات الصكغيرة جكدا األجهزة المستعملة في العالج المغناطيسي
فعالككة السككتعادة التككوازن الطككاقي، وذلككك فقككط باصككالح بعض اإلضككطرابات في الككوعي خالل األمككراض النفسككية المصككحوبة

دادعلل تقولا نم ةيافك ىَقبتي ناك امإ ،تارايسلا فوقو دادع عم ناكمب فقوتلا ىلع ارطضم تنك امدنع ! تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .بأعراض وهذا ليس كل شيء

دادعإل ةددحم تاكرحب مايقلا و لقنتلل ةيكرحلا ةفيظولا و ةيندبلا ةقاطلا) هكولسو ،(، خفيككاésotériqueهبراجت و هتايركذ ىَنعمب)استخدام المجاالت الطاقية للتأثير على العمليات البيولوجية أو النفسية ليس على اإلطالق أمككرا باطنيككا 
 ميلي فولت، بينما يرتفع بالنسبة لخلية إلتهابية إلى أكثر من٩٠أو سريا، فلقد تم إتباث أن للخاليا السليمة جهدا كهربائيا يقارب 

تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو . ميلي فولت٣٠تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو . ميلي فولت وفي ما يخص الخاليا في طور اإلنحالل، يمكن أن ينخفظ الجهد إلى ١٢٠

تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .باستعمال الخصائص المغناطيسية، عملية الشفاء فعالة تمامكا في مكا يخص خاليكا الكدماغ، العضكو النفسكي للجسكم فبتعكريض
الحقول الكهربائية لخالياه للنبضات المغناطيسية المنبعثة مثال من اليدين، أو من محرك صككغير جككدا ذا مغنككاطيس دائم، يمكن

تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .استرجاع وظائفها الكاملة، الشيء الذي يتوافق مع حالتها الصحية الطبيعية
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تظهر الدراسات المختبرية أنه ال حاجة إلى توليد هذه المجاالت الكهربائية داخل الجسم لتحفيز نمو أو إصالح األنسجة
تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .الخلوية ألنه عندما يتم تطبيق تيارات الطاقة، حتى لو كانت ضعيفة جًدا، على منطقة من األنسكجة لبضكع دقككائق، تعمكل خاليككا

تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .عدة بنحو منسق إلحداث عمليات فسيولوجية محددة ذات إمكانات عالجية معترف بها

الوصول بهذه الطريقة الستعادة التوازن القطبي الكهربائي بين الخاليا إنطالقا من مثل هذه الظواهر المغناطيسية، يشككرح اآلثككار
لت بعد لمس بسيط بيدي المعالج، الذي يولد بنفسه مجالًا كهرومغناطيسككيًا في منطقككة األنسككجة المريضككة أو العالجية التي سّجِ

.عند القياس، يتضح أن هذا المجال يناهز شدة مجال محرك صغير ذا مغناطيس دائمتادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .المصابة 

 يسكمح لكه ذلكك.لقد ثبت أن المجال الكهرومغناطيسي لليد يزداد بشكل ملحكوظ عنكدما يرككز الممكارس على عمليكة الشكفاء
أحيانًا بالشعور أو بإدراك أحاسيس معينة، انعكاس ألحاسيس المكريض، ألن ككل ككائن بيولكوجي يالبسكه مجكال معين يحيكط،

تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .يحمي ويحمل المعلومات المتعلقة بالفرد، والذي يهتز من خالل المياه الخلوية الداخلية و الخارجية لجسمه

بينما يركز الطب التقليدي على بيوكيمياء الخاليا، األنسجة و األعضاء، تركز التقنيات الطاقية على هذه الحقكول الكهربائيكة الكتي
تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .تنظم و تتحكم في توازنها، نموها و إصالحها عندما يلتزم الممارسكون الطككاقيون بمراقبكة أحسكن الطكرق و األسكاليب للتكأثير
على هذه المناطق، فإن عملياتهم الطاقية تقبل هكذا مفاهيم كمومية، أي غير ديكارتية وخاصة غير خطية في وفاق تام حتَى مكع

بالنيككة العميقككةتادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .ممارسات إعادة التوازن الطاقي عن بعد، التي تعيد تلقائيا سير عملية الشفاء هذه التقنيات تتأثر، بشكككل مفيككد، 
! إلستعادة توازن عضوي و فيسيولوجي، معزز في عمله بالدعم المتواصل لإليمان

دادعلل تقولا نم ةيافك ىَقبتي ناك امإ ،تارايسلا فوقو دادع عم ناكمب فقوتلا ىلع ارطضم تنك امدنع ! تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .هذه الممارسات تستكشف إذن حقوال تأثر على الوعي من خالل الالمكان و الالزمن ولهذا السبب هي فعالة

تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .تم إثبات فعاليتها من خالل التفاعالت الكمومية الماكروسكككوبية، بنفس طريقككة التككأثير المثبت للمعالجكة المثليكة يكشككف هككذا
حككتى عن بعككد دادعلل تقولا نم ةيافك ىَقبتي ناك امإ ،تارايسلا فوقو دادع عم ناكمب فقوتلا ىلع ارطضم تنك امدنع !دادعإل ةددحم تاكرحب مايقلا و لقنتلل ةيكرحلا ةفيظولا و ةيندبلا ةقاطلا) هكولسو ،( حيث الممارسككات منعزلككة بمئككات هبراجت و هتايركذ ىَنعمب)األداء كيككف ولمككاذا للنيككة تككأثيرات ملحوظككة على عمليككة الشككفاء 

تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .الكيلومترات 

أي التصور النابع من وعينا اللحظي الذي يعمككل داخككل هبراجت و هتايركذ ىَنعمب)باإلضافة، التفاعالت الكمومية الماكروسكوبية التي تمت تسويتها بنية 
نفس ، تنظم العمليات البيولوجية بمزيد من الدقة والسرعة والمرونة، مع تعزيز إدمكاج القكدرة السكيادية للكيكان جسكد .ناسنإلا مسج ايجولويب ىلع حور-الخلية .ناسنإلا مسج ايجولويب ىلع حور- دادعإل ةددحم تاكرحب مايقلا و لقنتلل ةيكرحلا ةفيظولا و ةيندبلا ةقاطلا) هكولسو ،(
تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .روح، و السماح له، ليس فقط بالتركيز على الشفاء، بل كذلك ببلوغ راحة نفسية أفضل، سالم، وشغف حقيقي لتجربة الحياة

يتعلّق األمر بفهم أن تأثير حقول الطاقة على تعبير جينومكم، يتضككح أنككه في قلب قككوة الشككفاء
تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .المنسوبة إلى هذه الممارسات الطاقية تم التعرف على العديد من الحقول من هذا النوع تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .

فهي تعمككل معككا لتنظيم العمليككات البيولوجيككة األساسككية، و تشككمل الطبقككات المغناطيسككية
المرككزة في منكاطق معينكة حكول الجسكم، الكتي تمثكل األنظمكة الطاقيكة الكتي تم وصكفها في

هالكة  هبراجت و هتايركذ ىَنعمب)التقاليد القديمة للشفاء تطلق عليها بعض الثقافات إسكم  تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .قيرطلا تاكلم ،" تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .قيرطلا تاكلم ،" .ناسنإلا مسج ايجولويب ىلع حور- فهي موجكاتauraتادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو . دادعإل ةددحم تاكرحب مايقلا و لقنتلل ةيكرحلا ةفيظولا و ةيندبلا ةقاطلا) هكولسو ،(تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .
تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .الشكل التي، بشّدتها، باستقطابيتها، وبطريقة تعديلها، تحيط و تتخلل جميع األنظمة الحية

الخاصيات الكهرومغناطيسية لهذه الحقول المغناطيسية ليست سَوى مكونات قابلككة للقيككاس
من حقل أكثر تعقيًدا، الذي يشمل قوة خامسة متميزة عن القككَوى األخككَرى المعككترف بهككا في

، الفيزياء كموميكا تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .قيرطلا تاكلم ،" التجاذب وبالتالي، يمكن إعتبار هكذه الجاذبيكة حقال كهرومغناطيسكيا  تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .قيرطلا تاكلم ،" تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو . :
مادية تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .نظًرا ألنها تتضمن قَوى ضعيفة و قوية في اآلن ذاته، بمعنَى مادية و عكس .ناسنإلا مسج ايجولويب ىلع حور-

كما أن تغييرات صكغيرة في هكذه الحقكول قكادرة على التصكرف بإصكدار إشكارات خاصكة في آليكات تعكديل الطاقكة للجسكم،
المادية للجسد تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .عوض العمل مباشرة على الهياكل البدنية .ةيريثألا لوقحلا يف ةلجسملا ،ةيتامولعم/

تُأكد أيضا أن سرعة وفعالية توزيع هذه الحقول لمعلومات التككوازن الفسككيولوجي، ترجككع إلى التككأثيرات الشككاملة والسككريعة إلى
تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .حد ما للخصائص الكهرومغناطيسية والهولوغرافية، المولّدة بقدرة النية وقوة الخيال

باإلضافة إلى هذا الحقل البيولوجي الذي يحيط جسمكم بالكامل، تتركز مناطق محلية للطاقة في أجكزاء معينكة من الجسكم الكتي
تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .تتوافق مع األوصاف التقليدية لشاكرات الجسد إنها دوامات بَيوفيزيائية للطاقة، التي تتم معالجتها في طرق مختلفة للشفاء تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .
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لهذا أكبر عيب في الطب الغربي الرسمي الحديث هو أن نموذجه األساسي متأخر بأكثر من قرن بالنسبة لنموذج فيزياء الكم
تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .التي تبين أن الطاقة و المادة قابلتين لإلستبدال وأنهما نفس الشيء تشابههما ببساطة محجوب بالحاالت اإلهتزازية المختلفة تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .

هذا اإلكتشاف لفزياء الكم أبرز أن الفيزياء التقليدية أو النيوتينية التي تركز فقط على ميكانيكا الحيكاة، ال تكوفر إال لمحكة صكغيرة
تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .على لوحة أكبر بكثير هكذا أظهر أن مليارات الذرات، التي اعتُِبرت في القرن األخككير كككرات بسككيطة من المككادة، هي أكككثر من
تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .ذلك ففي ما وراء وظائفهكا الحقيقيكة كحزمكات الطاقكة المتمكيزة بنمكط توزيكع شكحناتها السكالبة و اإليجابيكة، بمعكدل دورانهكا،
د بكاب الولكوج إلى مسكتقبلكم الجديكد؛ ألن طبيعتهكا، أال و هي توزيكع الشكحنات المغناطيسكية ِ

بمخططهكا اإلهكتزازي، هي تُجسكّ
معجزات الطب الكمومي المتقدم تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .المناسبة لكي تسترجع األعضاء توازنها الكهربائي، كانت وراء  تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .قيرطلا تاكلم ،" تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .قيرطلا تاكلم ،"

إعلمككوا كككذلك أن كككل جككانب من التنظيم الككبيولوجي يتككأثر بعمككق بككالقَوى الالمرئيككة للطيككف الكهرومغناطيسككي، و أن نماذجهككا
تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .الخاصة تنظم الحمض النووي، الحمض النووي الريبوزي و إنتكاج البروتينكات كمكا أنهكا تتحّكم في شككل ودور البروتينكات،
ر ضبط الجينات، اإلنقسام و التمايز الخلوي، التشكل التكويكني، إفكراز الهرمونككات، وظيفككة نمككو الخاليككا العصككبية، و بالتكالي، ِّ

تسي
تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .العمليات األساسية التي تساهم في نشر الحياة

تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .خالل هذه الممارسات الطاقية، أشكال أخَرى للطاقكة يمكن أن تولكد ميكانيكيكا هي نبضكات كهروإجهاديكة محولكة إلى كهربكاء،
تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .والتي تتولَّد تأثيراتها من الضغوط الممارسة على أنسجة صلبة معينة يتم إنتاج تيارات كهربائيكة عنكدما تمارسكون ضكغطا على
تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .هياكل عظمية، َوتَرية أو كوالجينية هذه األساليب أساس الكوخز بكاإلبر، الضكغط اإلبكري، التكدليك و النقكر على نقكاط الطاقكة تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .

الطاقككة الكهروإجهاديككة الناتجككة، تتم قيادتهككا عككبر األنسككجة الضككامة في الجسككم ويمكن أن تسككاهم في إعككادة التككوازن القطككبي
تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .لألعضاء 

:  سؤال للمالك

نم عبانلا ادج ريغصلا ينوكلا طسولا و نوكلل ريبكلا ينوكلا طسولل) "ما هي إذن مزايا النية و الخيال في سير هذه  العالجات الكمومية ؟ نم عبانلا ادج ريغصلا ينوكلا طسولا و نوكلل ريبكلا ينوكلا طسولل) "

دادعلل تقولا نم ةيافك ىَقبتي ناك امإ ،تارايسلا فوقو دادع عم ناكمب فقوتلا ىلع ارطضم تنك امدنع ! ككل ككائن بشكري هكو أوال مسكؤول عن نفسكه، ولكن قلكة من النكاس مقتنعكون بكذلك حقًكا، ألن اإلنسكان ال يمكنهمكا اإلنفصكال
تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .قيرطلا تاكلم ،"الحديث كان دائما مبرمجا  الغككير بالصككعوباتتادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .قيرطلا تاكلم ،" تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .قيرطلا تاكلم ،"إلتهام الخارج أو  تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو . الككتي يواجههكا وفي الككوقت ذاتككه، بحث باسكتمرار عنتادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .قيرطلا تاكلم ،"

تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .قيرطلا تاكلم ،"تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .أدوية أو حلول لصعوباته في نفس ذلك  العالم المادي الخارجي تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .قيرطلا تاكلم ،"

رغم ذلك، تسمح لكم األوقات الحالية من اآلن بتنمية إستقاللكم الكذاتي، حتَى تتمكنكوا من اإلسكتمرار في التقكدم نحكو كثافكة
تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .وجود و وعي أعلى

بفضككل اإلصككالح التككدريجي لجينككومكم الككذي يصككاحب التغككيرات الكوكبيككة، يمكنكم من اآلن اسككترجاع العديككد من القككدرات
، العالجكاتEMF balancing الكِريكي، Reikiتادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .الطبيعيكة من بينهكا تقنيكات تحسكين صكحة اآلخكرين و مكوارد الشكفاء الكذاتي مثكل 

تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .األسينية خبرة كنتم تعرفونها و ما زال الكثير يمارسونها ولكن األمر ككان يتعلكق بفهم كيفيكة تجديكدها حتَى تتم ممارسكتها تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .
ليس فقط من أجل الراحة الشخصية، أي في خدمة الذات، بل بوعي أعلى في خدمة جماعة، قبيلة، من أجككل راحككة أشككخاص

تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .آخرين من هذه المجموعة، الذين يطلبونها، وبعبارة أخرى في شكل خدمة لآلخرين

فمزاولة هذه الممارسات بهذا النحو، بطريقة نزيهة، مجانية ومبتكرة تماًما، ستأخذكم حًقا إلى مرحلكة جديكدة من تقكدمكم نحكو
تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .واقعكم الجديد للوجود في خدمة اآلخرين
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تدريجيا لكم  تُكَشف  أدوات  هي  الشخصية،  بعواقبها  الوعي  كامل  مع  عنها،  الجيد  اللفظي  التعبير  وخاصة  العميقة،  نياتكم 
، هي أو النفس األم دادعإل ةددحم تاكرحب مايقلا و لقنتلل ةيكرحلا ةفيظولا و ةيندبلا ةقاطلا) هكولسو ،(للنجاح في تقدمكم نحو الكثافات العليا فالنية العميقة التي يتم نطقها و اإلعالن عنها لذاتكم المستقبلية  هبراجت و هتايركذ ىَنعمب) تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .
الملكة األقَوى التي باتت بحوزتكم على هذا الكوكب، السيما أنكم تعلمون أن قدرة الفعل الخالق هي محفز كل تغيكير، عنكدما

تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .تهتزون و تعملون حقا في تردد رنين في خدمة اآلخرين

، ليس على ما ال تريدون أو ما لم تعكودوا  تقبلونكه، ولكن أن تقومكوا بصكياغتها مثال طلباتكم للكون نم عبانلا ادج ريغصلا ينوكلا طسولا و نوكلل ريبكلا ينوكلا طسولل) "إذن من األساسي تركيز  نم عبانلا ادج ريغصلا ينوكلا طسولا و نوكلل ريبكلا ينوكلا طسولل) "
.بنية تحسين وضعكم اإلنساني، أو تحقيق شفاء نفسي، بدني أو جيني

ألن قصديتكم العميقة و الخالصة للتوجه نحو خدمة اآلخرين، تنتج وتيرة تردد أعلى بكثير من تلك المتواصلة بالنسككبة لمعظم
تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .األفراد في عالمكم الحالي حتَى اآلن، من الكثافة الثالثة و قريبا الرابعة في خدمة الذات

وتيرة التردد الجديدة هذه ستكون مفيدة أكثر إلنككدفاعاتكم الخالقككة والخياليكة، ألن تسككارعها التككدريجي سيسككتجيب في النهايككة
تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .لنيتكم الحميمة وسيؤدي إلى فتح نافذة بين الكثافات

تسارعها سكيعيد تشككيل هككذا نقكاط إلتقكاء المكادة بالمكادة المضكادة، الكتي تككون الحكدود بين العكالم المكادي الحاضكر، كمكا
المستقبلية األثيرية كنتيجة للصياغة الواعية لنيتكم، ستنفتحون ليس فقككط إلمكانيككة مسككتقبل جديككدة تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .تعرفونه، والعوالم الماضية .ناسنإلا مسج ايجولويب ىلع حور-
التي عليكم اإلستمرار في تغديتها بموهبتكم في بالتخيل والتصكور، بكل إن تغيكير نقككاط اإللتقككاء سكيحل كككذلك اإلمكانيكات غكير

تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .المحققة لبعض خطوطكم الماضية

الخصائص التي تولد عملية اإلنجكذاب في المككادة المضكادة، تعتمكد بوضككوح على القككَوى الكهرومغناطيسكية لكوعيكم، الكتي يتم
تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .تضخيمها بالقدرة المغناطيسية للنية والطبيعة الهولوغرافيكة للتصكور والخيكال هكذه التكأثيرات العقليكة الموجهكة تسكبب ظكواهر

تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .التحريك الذهني

تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .القوة الكهرومغناطيسية التي يولدها التصور، تقوم بالتالي بتشكيل المنطقة قبل البالزمية للواقككع هككذا البالزمككا من اإللكترونككات،
تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .الذي في اآلن ذاته موجات و جسيمات، يمثل الخط الفاصل بين األثير و استمراريته المادية

إذن، باإلسككتمرار مثال في تصككور واقككع مفضككل مككرتقب، يمكن لمنطقككة الجسككيمات قبككل البالزميككة هككذه، المكونككة من فوتونككات
، أن تبككدأ في التجلي في العككالم الككواقعي، بتحكول دادعإل ةددحم تاكرحب مايقلا و لقنتلل ةيكرحلا ةفيظولا و ةيندبلا ةقاطلا) هكولسو ،(حزمات من الطاقة عديمة الكتلة الحاملة لمعلومات أنوار نابعكة من الخيككال هبراجت و هتايركذ ىَنعمب)

أي إلكترونات ذات كتلة دادعإل ةددحم تاكرحب مايقلا و لقنتلل ةيكرحلا ةفيظولا و ةيندبلا ةقاطلا) هكولسو ،(تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .جسيماتها إلى جسيمات مادة  هبراجت و هتايركذ ىَنعمب)

نقطتي إلتقاء المادة و المادة المضككادة يرسكم الحككدود بين مسكتويات الكثافككة وبمككا أن الجاذبيككة هي الرابكط تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .الفضاء وسط  تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .قيرطلا تاكلم ،" تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .قيرطلا تاكلم ،"
المشترك بين كل الوجود المادي واألثيري الذي يمكن تصوره، عندما يرتفع تردد رنينكم، اإلنجككذاب يتغككير وسككتعبرون حينهككا
تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .بسهولة أكبر هذه النوافذ بين الكثافات وهذا ألن الذرات و الفوتونات التي تنبض في جسمكم بنفس تردد النجوم والكواكب،

تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .تولّد هي أيضا نوافذ بعدية

تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .إذن، النية التي تطرحونها و تعبرون عنها، ستندرج عندئذ في خطة مقصودة إلنجاز شكيء سكينفتح على النتيجكة المتخيلكة في
تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .تعريفها الكالسيكي، توصف النية بأنها استراتيجية متعمكدة لتحقيكق عمكل سيسكفر بنتيجكة متوقعكة وذلكك على خالف الرغبكة

تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .التي تعني ببساطة أن المرء يتمنَى نتيجة معينة، دون صياغة خطة دقيقة لبلوغها، أو دون بذل جهد دعم هذا التفضيل

تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .وبالتالي فإن النية موجهة و مدعومة باألفعال المدروسة للفرد الذي يعبر عنهكا هكذه األفعكال تنتج طاقكة، ألنهكا تتطلب نوعككا من
تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .التفكير، وكذلك إلتزاما باتخاذ اإلجكراءات المناسككبة إذن، النيكة تكوحي إلى وجكود هكدف وأن المكرء يفهم الحاجككة إلى خطككة

تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .عمل بغية الحصول على النتيجة المتوقعة

النية إذن بمثابة إسقاط للوعي، بطريقة مقصودة و فعالة، بغية بلوغ هدف أو نتيجة معينة تؤثر على المادة الفيزيائية، عندما يكون
تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .تفكير المجرب متحمسا وموجهاََ للغاية

البدنية النفسية،  العمليات  تعديل  األمراض،  عالج  ذلك  في  بما  المجاالت،  من  العديد  في  النية  قوة  إستخدام  إذن  يمكن 
تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .والفسيولوجية، أو حتَى التأثير على األحداث فكاألمر ال يتعلّكق بسكحر أو بملككة اسكتثنائية، بكل بكفكاءة تسكترجعونها والكتي، بعكد

تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .دمجها الكلي، يمكن تدريسها بسهولة في إطار خدمة اآلخرين
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تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .يجب كذلك معرفة أن قوة النية تتضاعف وفق عدد األشخاص الذين يفكرون معا في نفس الشيء وبما أن القوة األسية لنية
المجموعة لم تستكشف بعد، يمكنكم حتَى إكتشاف كيفية إسكتغالل مكواردكم الداخليكة الخارقكة بنحكو مثكالي، لتعزيكز قكدرتكم

تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .على التواصل، الشفاء والخلق

القدرة الخارقة لنيكة المجموعكة، سكوف تجنكون في المقابكل تأثيرهكا المفيكد، ألن ككل مكا تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .قيرطلا تاكلم ،"يمكنكم إذن فهم أنه لو استعملتم  تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .قيرطلا تاكلم ،"
تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .تبثونه كنية في الكون، يرجع إليكم دائما في شكل معظم

العالم الذي تعيشون فيه مبني على قوانين كونية معينة، بمككا في ذلككك قككانون النيكة هكذا الككذي ينص على أنكم تجككذبون إليكم مككا
تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .تهتزون وليس ما تريدون أو ما ال تريدون هذا يعني أن ما تعيشونه، أي كل التجارب الككتي تتموضككع على طككريقكم، هي إنعكككاس

تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .وفي لتردد رنينكم فمن األساسي إذن البقاء مركزين على ما تتمنونه وليس على ما لم تعودوا تريدونه في الحياة تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .

يجب كذلك أال تصدروا أحكاما بخصوصكم، بل ببساطة تولي مسؤولية ما يحدث لكم، مع التفكير في أسباب خلق مثككل هككذه
تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .الظروف بعدها، يجب وضع حاجزكم الذهني بتغيير البعد البؤري و نمط التفكير تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .

يجب أن تفهمككوا حقككا أن ال حككدود لكم وأن حيككاتكم يمكن أن تصككبح سككهلة و ممتعككة، إذا تككوقفتم عن التفكككير في ماضككيكم،
تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .خاصة إذا إتخذتم سبيل خدمة اآلخرين

ما دمتم تعبرون النفق بين الوقائع، يجب عليكم حتما تنمية حالة ذهنية سليمة و قوية، و تركككيز طاقككاتكم في اإلتجككاه الصككحيح
، ثم تجلي ما ترغبون فيه بأعماق أنفسكم يجب أن تكونوا مقتنعين بهذا، حتَى تهتز تفضيالتكم و يتردد صكداها أوال مغنطة تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .ل تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .قيرطلا تاكلم ،" تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .قيرطلا تاكلم ،"
تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .فيكم، و تصبح وقائع ممكنكة لكم، حتَى تتمكن من التككثيف في نمكوذج جديكد والسكيما أنكم اخكترتم العمكل من أجكل خدمكة

تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .اآلخرين

تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .وعندما ستخرجون في واقعكم الجديد، ستُكَشف لكم قدرات أخَرى خاضعة لقواعد كونية جديدة

تادادع راشتنإ نمز اضيأ تناك ،نكلو .منقول من طرف ساند و جنَائيل
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