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 املقدمة:

 يف اآلونة األخريةِ عن الطاقةِ املوجودةِ داخلنا ونوعها
ُ
 احلديث

َ
 جهةٍ وصوب، وقد كثر

ٍّ
 املعرفة من كل

َ
، أصبحنا يف عصر يسعى وراء

؟طريقة ومكان استقباهل
ُ
ا، فما هي آفاق هذا العلم وأبعاده  

حاولنا يف هذه احللقة وقد   

.توالتعرف بشكل أساسي على الشاكرا اإلحاطة بأكرب قدر ممكن من مفردات الطاقة  

 

 

 

 

 

 الفصل األول
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: حملة عن علم الطاقات التسع:
ً
 أوال

.في ذاتهايتكوُن الكوُن من حولنا من طاقاٍت نؤثُر فيها وتؤثُر فينا، المكوُن األوحد لكّل شيٍء حولنا، هي الذرةُ والّتي تعتبُر طاقةً   

مجهوِد المعرفة لم يتم إغفالها من قبل الشرق والعلماء الشرقيين، فقاموا بدراسِة تأثير ِ النباتاِت، النجوُم ومواقعها حولنا، نتاُج هذا الهذِه الطاقة وتلك 

مشاعرنا، األعضاِء الضعيفِة الّذي داَم أكثَر من أربعِة آالِف سنٍة، كاَن علُم الطاقاِت التسعِ، والّذي يساعدنا في الفهِم السليِم لطبيعة شخصياتنا، ميولنا، 

.تلَك األعضاِء الضعيفة األمثِل الالزِم لتقويةِ  والقويِة بأجسامنا والطعام  

كونةٌ من نواةٍ )بروتونات يدعو هذا العلُم الشرقُي إلى تفهِم ما في الكوِن من مادةٍ، والطاقِة المحركِة لها. فبما أنَّ المادةَ مكونةٌ من ذراٍت، والذراُت م

اِت هي المحرُك لجميعِ األنشطِة.لمخلوقواختالُف الطاقاِت بيَن انات( وإلكتروناٍت، فالحصيلةُ هي أنَّ لكّلِ موجوٍد في الكوِن طاقةٌ محركةٌ، ونيترو  

 الغيَب إاّل هللا سبحانه وتعالى، ميتشيو كوشي( أن علم الطاقِة بتأثيرِه على الحياةِ البشريِة، ال يعدُ تنجيماً أو علماً بالغيِب، فال يعلمُ كما يوضح العالُم ) 

، فطاقةُ النهاِر التصاعديِة تمدنا يوميِة، مثل: توقعِ أحوال الطقِس لتوقعاِت الناجمِة عن تأثيِر الطاقِة الموجودةِ في الكوِن على حياتنا اللمعرفةَ  لكن

.ُث على الهدوِء واالسترخاءِ تبع نحداريةِ اإل ، وطاقةُ الليلِ بالنشاِط والحيويةِ   

عِ فئاٍت )حسَب سنِة الميالِد( متمايزةٍ في طبائعها.تسلهذا العلم، ينقسُم الناُس إلى ووفقاً   

,180,5180,0,0,1,,080,1580,1,80,2280,2280,,180,,80,,,8511,80املاء األبيض:

,280,2280,2,,180,1080,150,1,80,0180,5180,,80,,,80,,,8511180الرتبة السوداء:

185111,,80,,,280,2,80,2580,1080,1180,1,80,,0,1180,0180,5280الشجرة اخلضراء الفاحتة:

185112,0,11,,180,,80,2580,2080,1180,1,80,1,80,,,0,0280,5280الشجرة اخلضراء الداكنة:

,580,2080,2180,2,,2851121,8080,0,1280,0280,5,80,,180,,1180,الرتبة الصفراء:

,28511,,280,,080,2180,2,80,2,80,1180,1180,,0,1280,0,80,5580املعدن األبيض:

1903,1912,1921,1930,1939,1948,1957,1966,1975,1984,1993,2002 املعدن األمحر: 

585110,,80,,,80,2180,2180,1280,1280,,,0,1580,0080,5180,5,80الرتبة البيضاء:
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085111,,580,,180,2180,2280,1280,1,80,,0,1080,0180,0,80,5,80رووايية:النار األ 

قادر على التأقلم بمرونة، ذو شخصيٍة محببٍة وسهلةُ المراِس، ال يفصُح عن  ( املاء األبيض:0 

األسراَر، ذو بصيرةٍ نافذةٍ ويراعي مشاعَر األخرين، ويتمتُع بمواصفاِت القيادةِ، يهتُم بالجنِس اآلخِر وغالباً ما ينجُح في  مشاعرِه الحقيقيِة ويكتمُ 

: 5 األعماِل التجاريِة.
ُ
 السوداء

ُ
ذو شخصيٍة متوازنٍة، اجتماعي، يهوى الموسيقى والثقافة واألعمال، يتميز بالصدق ويحقق النجاح ( الرتبة

الوقِت.جهٍد متواصٍل، يتأقلُم بصعوبٍة مع أي تغيٍر مفاجئ، ال يفتُح قلبهُ لآلخرين بسهولٍة، تتمحور محادثاتهُ حوَل العمِل وال يحبذُ هدَر  نتيجةَ   

عة شديد العاطفة واالنفعال والشاعرية، حيوي ومحب للمعرفة، أحياناً يقدم على الفعل قبل التفكير، ذو طبي( الشجرة اخلضراء الفاحتة: ,

، صاحُب ميوٍل رومانسيٍة.  حادة، تظهر مشاعره في وجهِه، يصعب عليه الكذب، يحبُّ التفوَق فيما يقوُم بِه، يراعي مشاعَر كباِر السِنّ

عملي، يميُل إلى التفكير، وهم ينقسموَن إلى قسميِن:: ( الشجرة اخلضراء الداكنة2  

ومهارةٍ فذةٍ في مجاِل النظرياِت، ويندرُج تحت هذِه الفئِة من حازوا على جوائِز نوبل.أكثُر خضوعاً وذو قدراٍت هائلٍة على التحليِل   

يراعي مشاعَر اآلخرين ولديه وجهات نظر مختلفة، يهدرون الكثير من الوقت والطاقة والمال.  

ِب، يتسُم بالرومانسيِة المفرطِة، وينغمُس الرجُل في الملذاِت يعاني وتنتاُب الفئتين رغبةٌ لتحقيِق العدالِة، والترددُ أحدُ صفاتِه، يضحُك من صميِم القل

 بسبِب الحّبِ.

يتميُز بآراٍء شخصيٍة ومحددةٍ، يحبُّ أن يكون محاطاً بالعديِد من األشخاِص ليطلَب آراءهم، واقعي وعملي ويفكر قبَل : ( الرتبة الصفراء2

عُب عليِه العمُل ضمَن فريٍق.اإلقداِم على الفعِل، يحبُّ القراءةَ والتأمل، يص  

 يتسُم باالنضباِط الذاتي واالهتماِم بالسلوِك، يتمتُع بقدرةٍ عاليٍة، وتشكُل العالقاُت االجتماعيةُ عائقاً بالنسبِة إليِه، يتمتعُ ( املعدن األبيض: 1

ُب أخباُر المبارياِت والحروِب انتباههُ، تسيطُر عليِه العاطفةُ في باإلرادةِ الصلبِة يتصُف باألمانِة واالستقامِة ولديِه قدراٌت إبداعيةٌ عظيمةٌ، وتستقط

 الغالِب.

1 :
ُ
 األمحر

ُ
عمليٌّ وانسياقيٌّ وراء المادياِت، يميُل إلى اكتساِب المزيد من القوةِ والخبرةِ بمروِر األياِم، يتصف بالدكاِء والنشاِط، يتابُع ( املعدن

ِت اإلنسانيِة، طليُق اللساِن، يحبُّ الخروَج لتناوِل الطعاِم، ينجذُب إليِه الجنُس اآلخُر، بارعٌ في إدارةِ النواحي أخباَر الموضة، يبرعُ في مجاِل العالقا

 الماديِة.

, :
ُ
 البيضاء

ُ
يقُع في نفِس يتمتُع بشخصيٍة هادئٍة مفرطِة الذكاِء، عميُق التفكيِر ويعتمدُ على نفسِه، ذو طبيعٍة متفائلٍة وذو ذاكرةٍ جيدةٍ، ال ( الرتبة

.الخطأ مرتين، يستخلصوَن العبَر من فشلهم ويطبقونها لبلوغِ النجاحِ يهوى المغامرات  

, :
ُ
 األرجوانية

ُ
، تتسُم آراءهم بالوضوحِ والسطحيِة، يمتازوَن بحّبِ المعرفِة والفطنِة، يالحظوَن بسرعٍة ( النار شديدُ الهمِة ومنفتٌح واجتماعيٌّ

ليها، لكنه يرفُض أي انتقاٍد يوجهُ إليِه يصعُب عليه العمُل ضمن فريٍق.عيوَب اآلخرين ويشيروَن إ
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 يدعم يدعمه يسيطر على يسيطر عليه
 

 املاء األبيض الشجرة المعدن النار التربة

 الرتبة السوداء المعدن والتربة النار الماء الشجرة

الشجرة اخلضراء  النار والشجرة الماء التربة المعدن

 الفاحتة

الشجرة اخلضراء  النار الماء والشجرة التربة المعدن

 الداكنة

لرتبة الصفراءا المعدن والتربة النار والتربة الماء الشجرة  

 املعدن األبيض الماء والمعدن التربة الشجرة النار

 املعدن األمحر الماء التربة والمعدن الشجرة النار

ر والتربةالنا الماء الشجرة  الرتبة البيضاء  المعدن 

 النار األرجوانية التربة الشجرة المعدن الماء

                                                              

                                                   
1 meta http-equiv="refresh" content="0; 

URL=/permalink.php?id=113520338762680&amp;story_fbid=195546697226710&amp;_fb_noscript=1<>/ "meta http-equiv="X-Frame-

Options" content="DENY 
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 الطاقة: هي تلك القوة المحركة والفاعلة والمؤثرة في المادة.

هي أي شيء له أثر...سواء أدركناه بوعي أم لم ندركُه وكل ما يقع تحت دائرِة اإلدراِك بالحواسِ الخمسِ أو المادة: 

 بغيرها وتشمُل المشاعر واألخالَق وغيرها.

خلقه كطوق الحمام. ل في العنق،جعالطاقة في اللغة: الوسع والقدرة واالحتمال وفي األصل الطوق، وهو ما ي  

لون الريش الّذي بجسم الحمام وغيره من الطيور حيُث يعطي لذلَك الطير شكالً أجمل وعادة وهو بطوق مختلف عن 

أعناقهن يكوُن في ذكوِر الطيِر أو صنعة كطوقِ الذهب والفضة، وغيرها من الجواهر والحلي التي يلبسها النساء في 

ألصل.فيه فيقال طوقته كذا: قلدته. فالطاقة هي شيء يحيط باإلنسان في ا ويتوسع  

 والتي يتمإذا الطاقة عبارة عن مجموعة من الذبذبات الكهربائية والكهرومغناطيسية والحرارية والضوئية والصوتية  "   

وجودات. التفاعل فيما بينها لتوليد حقل الطاقة حول وداخل جسم اإلنسان وغيره من الم  

فكل شيء في الكون  ،وجميع المخلوقاتاإلنسان  والحركة لدىى النشاط فهي المحرك الباعث عل           

خذ وتأطاقة بها.  عبارة عن طاقة في صورة من الصور المادية التي تختلف باختالف كثافة وسرعة تذبذب المادة

هذه الصور العديد من األشكال فمنها ما هو على شكل جما لكثافة الطاقة وبطء سرعتها، فإن خفت هذه 

ائل ومن ثم إلى غاز. وهي في شكلها األولي عبارة عن ذبذبات اهتزازية تحولت إلى س ةالكثافة وزادت السرع

قابلة للتحول من للعديد من األشكال وهي المسئولة عند اإلنسان عن الصحة النفسية والعقلية والجسدية، 

ي وه ، وهي مسخرة إلمداده بما يحتاج إليه منها حتى يفارق الحياةفهي الغذاء الدائم له دون أي تدخل منهُ 

عمليات  في ذلك تمد الجسم بالطاقة الالزمة لعمليات البناء والهدم والتي تشترك فيهال مع الطاقة الناتجة عن

، كما أنها تساعد الدماغ على القيام بعملياته العقلية المختلفة _التذكر والحفظ واإلدراك التغذية والحركة لديه

على بث الشعور بالطمأنينة والسكون للنفس فتتقبل والوعي وغيرها_ بصورة أفضل وأكمل ، كما أنها تعمل 

واقعها وتتعامل معه بشكل تفاعلي فينتفي مع ذلك الشعور بالمشاعر السلبية المدمرة مثل مشاعر الغضب 

والتي تتحقق مع خلق االنسجام الرائع الذي يحدثه  والرضا والخوف والقلق ، وينعم اإلنسان بالسعادة والرضا 

يابها بدون عوائق فيجسد اإلنسان.تدفق الطاقة  وانس  

والحديث هنا عن الطاقة الكونية التي تتكون من جميع ما يحيط بنا، والتي أوجدها الخالق جل وعال من حولنا 

بما تحتاج إليه بصورة طبيعية. ولكل جسم من األجسام طاقة معينة، غير أن األجسام الحية لها لتمد أجسامنا 

طاقة متغيرة على الدوام بسبب اختالف مصادر الطاقة وبسبب تأثير العواف والمشاعر على نوعية الطاقة 

 بداخلها ومن حولها."2

                                                   
 نسخة إلكترونية مختصرة من كتاب الطاقة غذاء النفس للدكتور طالل بن علي خياط، صــــ02-01-01 بتصرف. 2
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للطاقة البشرية مصادر عديدة أولها الطاقة الناتجة عن التقاء الحيوان المنوي بالبويضة في 

ساسية التي تناقلت داخل رحم األم األمر الّذي يفجر طاقة خلق اإلنسان وهي الطاقة األ

من صلب لرحٍم عبر عصور التاريخ_ عالم الذر_في حالة سكون حتى توصلت إلى الرحم 

الذي اختارُه تعالى لها إلكمال التحول إلى هيئة جسدية إنسانية فسبحان اّلّلِ أحسن 

أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على  وإذ” تعالى:الخالقين. قال 

ال ُت بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامِة إنّا كنا عن هذا غافلين "أنفسهم ألس

.501أعراف  

عبر ومن ثم يبدأ جسم اإلنسان بعد نفخ الروح فيه باستقبال أنواع عدة من الطاقة 

مصادرها المختلفة التي من أولها النور المنبعث من أجزاء أكون الّذي يغذي مراكز الطاقة 

.... الخثانيها األكسجين ثمَّ الماء والغذاءفي اإلنسان، و  

 أوالً: الكون

إن المقصود بالكون هو كل ما يحيط بنا من كواكب ونجوم وأشكال الطبيعة من أشجار وبحار 

 وجبال باإلضافة إلى الموجات والذبذبات اللونية والصوتية المنتشرة في كل جزء من أجزائهِ 

اد الجسم البشري بالطاقة ومن هنا انطلق ولكل عنصر من هذه العناصر دور في إمد

وبنوا عليه الكثير من الخرافات  الحقيقةوالمشعوذون بأخذ هذا الجزء من  المنجمون

واألكاذيب التي عصفت بعقول العامة من الناس وفي بعض األحيان الخاصة منهم هذا وقد 

 أثير على األرضالدراسات على مدى القرون السابقة دور الكواكب والنجوم في الت أثبتت

ومن فيها فالشمس مثالً تمد األرض بالحرارة والدفء كما أن ضوءها مهم للنباتات في 

عملية التمثيل الضوئي هذا عالوة على دورها في تنقية األجواء وكما أن القمر يؤثر على 

في البحار فإنه بالتالي يؤثر على اإلنسان فترتفع نسبة السوائل  عمليتي المد والجزر

ه في فترة اكتمال القمر في منتصف الشهر ، وهنا يتبين لنا دور صيام األيام البيض بجسم

والتي تساعد على تقليل كمية السوائل في جسم اإلنسان فيكون التوازن الذي ُيشعر 
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المرضى المصابين ببعض  الدراسات علىجريت العديد من اإلنسان بالراحة والرضا وقد أ

ـثبت الدكتور "ليونارد رافيتز"من جامعة ديوك  1,,0في عام األمراض النفسية والعقلية ،ف

األمريكية أن الجسم يتأثر بمجال األرض المغناطيسي )الذي بدورِه يتأثر بمنازل القمر حول 

األرض وتبلغ الشحنات أشدها عندما يصبح بدراً (ويعتقد حالياً أنَّ المرضى العقليين وغير 

يتجاوز تأثير اكتمال القمر عليهم سوا  الذين الر من األسوياء األسوياء أكثر تأثراً باكتمال البد

ال يعرفون له سبباً وقد بينت الدراسات التي أجراها المعهد األوروبي لطب اكتئاباً بسيطاً 

ى من تهيج وزيادة في االضطرابات ضالمناخ أن الحاالت التي كانت تصيب هؤالء المر

مري.النفسية في نفس تلك الفتة من الشهر الق  

كما أن األرض تصدر بحد ذاتها طاقة كهرومغناطيسية فيبدو لنا أن األجزاء الصلبة الموجودة 

الكهرو على األرض ساكنًة ألن طاقتها ذات تردد مرتفع وسعة منخفضة، وبمقارنة ناتجي 

للجسم البشري يبلغ جزءاً من مليار من نصف وحدة )غوس( بينما يبلغ الناتج  مغناطيسيين

-وحدة كثافة االختالج المغناطيسي-اطيسي لألرض واحدة ونصف وحدة )غوس(الكهرومغن

بجهاز قدرة التدخل الشديد للناقلية وقد لوحظَ وهي وحدة لقياس القيمة متناهية الصغر 

 هذا التأثير عندما بدأت رحلة اإلنسان إلى الفضاء الخارجي.

زن في جسم اإلنسان بين هذِه الطاقة األرضية باإلضافة للطاقة السماوية تحقق التوا

السالب والموجب عن طريق استقبالها عبر مراكز الطاقة الرئيسية بجسده والتي تنقسم 

ومركز متوسط بين هذه المراكز لتحقيق التوازن  مراكز سماوية ثالث مراكز أرضية إلى: ثالث

 بين تلك الطاقات لبعضها البعض، وهذا هو موضوعنا.3

 ما هي اهلالة البشرية؟

 يف خالل عمليات ايقسام اخلاليا ينبعث منها اشعاع وود 
ُ
ه
ّ
الباحث السوفيتي السكندر دبروف أي

ميكن أن يسميه الربيق فوتويي وهي أوزاء من أمواج الضوء ويقوم هذا اإلشعاع بإيتاج بريق باهت 

ما وتوود إصدارات الفوتون الني تنتجها خاليا أوسامنا يف الرتددات فوق البنفسجية  البيولووي،
 وراء الطيف املرئي والذي يشكل بدوره حقل الطاقة البشرية أو ما يطلق عليه اهلالة البشرية.4

                                                   
 المصدر السابق نفسه صـــــــ,5-,1-5,-0, 3
 جاك شوارتز-حقول الطاقة البشرية. 4
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عبارة عن فكرة تتحول اىل احساس يصدر من " منطقة الطاقة" ة اهلالة البشري يظر أخرىومن ووهة 

قة اجلزرية يبدا من عند املنط الشخص،معني من االشعاع خيصها ثم تظهر حول وسم  وهلا يوعاملعنية 

امحر ويكون لويهاالقرب جلسم االيسان  اهلالة هي  

الشخص  وكلما أصبح البنفسجي والغامق ثمثم االصفر ثم االخضر ثم االزرق الفاتح  الربتقايلثم 
 متدين او روحايي تصبح هالته الروحايية بيضاء او ذهبي، أي هي يفسها الشاكرات.5

 

 ثاييًا: األكسجني

ن المصادر القوية التي تمد جسم اإلنسان بالطاقة، فعن طريق وهو المصدر الثاني م

عتبر من أكبر جزيئات الطاقة إلى الرئتين التي تعمليتي الشهيق والزفير، يحمل الهواء 

أجهزة الجسم الداخلية ومنها تنساب الطاقة إلى بقية أجزاء الجسد، والمتأمل في الجهاز 

الالمتناهية في الدقة واإلحكام والتي أظهرت التنفسي يرى حكمة الخالق جل وعال وقدرته 

هذا الجهاز بكل ما يحتويه من إمكانات ،وعلى قدر حجم الرئة إال أن نسبًة كبيرًة من بني 

، فالتنفس يكاد يكون سطحياً فيقل بذلك كمية اإلنسان ال تستخدم سوى جزء ضئيل منها 

كثير من المشاكل الصحية أخوذة من قبل الجسم ويتعرض الجسم لاألكسجين والطاقة الم

والنفسية وعدم القدرة على العمليات العقلية بصورة صحيحة، أما الفئة األقل من البشر 

 والتي تتنفس بشكل صحيح ودائم فتكون أقل عرضة للمشاكل السابقة.

ونستطيع مالحظة الفرق في طاقتنا الشخصية عند تواجدنا في األماكن التي يتوفرفر بها 

لنقي، وخصوصاً في المناطق البعيدة عن عوامل التلوث البيئي في الحدائق الهواء الطلق ا

هنا يتبين لنا أهمية ممارسة تمارين التنفس  األنهار ومنالخضراء وشواطئ البحار وضفاف 

أو جزئي. بشكل سطحيخاصة لمن يتنفسون للجميع وب  

                                                   
 محمد عامر،  مشرف منتدى علوم ما وراء الطبيعة5

http://www.qudamaa.com/vb/member.php?u=13529&s=56ac8516573924553723a4f5901d690b
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:ثالثًا: املاء  

تقاً ففتقناهما السماواتِ واألرض كانتا ر لم يرى الذين كفروا أنَّ  أو” تعالى:وخير دليل قوله  

 وجعلنا من الماء كل شيء حي". األنبياء، اآلية 03\ج016

 إضافة إىل العديد من املصادر كالذات واآلخرون.........

فكلمة ين تعني الجانب  ،سنبدأ بتعريف حرفي لكلمتي الين واليانج في اللغة الصينية

أما كلمة يانج فتعني  الجانب المشرق من الجبل، وقد قامت هذِه  من الجبللم ظالم

النظرية بعد أن أخرجها أحد الفالسفة الصينيين بعد مراقبته لشروق الشمس وهي تشرق 

على الجبل فيضيء الجانب المقابل للشمس فيما يبقى الجزء اآلخر مظلم نسبياً، ومن ثم 

أن  نرىيما يبقى الجانب اآلخر الذي كان مظلماً، ومن هنا الحظَ أن الجانب المشرق يظلم ف

في الثنائية التكاملية فالجانب المشرق يمثل كل شيء في الكون يتبع نفس النظرية 

الحرارة والدفء والحيوية والنور وغيرها من الصفات، أما الجانب المظلم فيمثل البرودة 

 والسكون والظالم واالحتمال وغيرها.

مثال تعتبر قطرة الماء محتوية على صفات الين واليانج في توازن تام، فعلى سبيل ال

 وعندما تتبخر فإنّها تتحول إلى يانج، أما إذا جمدت وصارت ثلجا فإنها تأخذ صفات الين.

اليانج وكل ما هو مطلوب  وكذلك األمراض المختلفة تظهر في صورة متطرفة من الين أو

اآلخر بالشكل الذي يحقق التوازن، ويتم ذلك بالعديد  إلصالح هذا الخلل هو التحول للطرف

من الوسائل العالجية لديهم مثل العالج باألعشاب الصينية والعالج بالطاقة واإلبر الصينية 

 والتدليك وغيرها.7

 

                                                   
 نسخة إلكترونية مختصرة الدكتور طالل بن علي خياط صــ28,28,1, 6
 المصدر السابق نفسه صـــ20-21 7
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حنن وما العامل؟ خامسًا: من  

.الكوُن كلّه مكوٌن من طاقة  

زيوِن واإلنسان والجماد واألفكار والمشاعر وكل ما حولنا من موجات.األلواُن والنغماُت واألشعُة الكونيُة وصوُر التلف  

 الفرُق بين هذه الموجاتِ هو التردُد والسرعة.

 لإلنسان طاقات إلكترو كيميائية وإلكترو مغناطسية النشاط.

 من قوايني الطاقة:

 الطاقة ال تفنى وال تستحدث من العدم.

خاصة بها. طاقة.لكل مادة   

 مفاهيم عامة:

لعالقة بين الطاقة البشرية والكونية عالقة تبادلية.ا  

  الحصول على الطاقة يختلف عن المحافظة عليها الطاقة وسيلة وليست غاية.

هي القوة المطـــلوبة لتتحرك وتتفاعل مع حياتك اليومية وهي ما يلزمك للقيام بأمورك وبدونها ال  اقة:الطـــ" -

قية الكائنات الحية ونحصل عليها من الغذاء والشراب وبعلم الطـــاقة تستطـــيع فعل شيء وكذلك تحتاجها ب

 ...ستتعلم كيف تحصل عليها من الجماد والخ

 

هي األشياء المحسوسة التي يمكننا االحساس بها والوصول لها عن طـــريق الحواس الخمسة التي وهبنا  المادة:

 هللا لها

 

األشياء الغير حية والساكنة وهي طـــاقة مختلفة عن الطـــاقة العادية هي الطـــاقة الموجود في  الجماد:طـــاقة 

  إال أنه يمكن استغاللها كالطـــاقة العادية

 

هو الدخول في حالة عقلية أخرى وهي حالة استرخاء وتصفية الذهن من األفكار بطـــرق معينة وله فوائد  التأمل:

وحياتية(نفسية وجسمية  )فوائدعديدة جدا   

 

شاكرات  7وهي منتشرة حول الجسم بأكمله ولكن هناك  الطـــاقة( )مراكزفلنسمها باللغة العربية  اكرا:الش

 رئيسية هي التي تؤثر بشكل كامل على الجسم وسنتعرف عليها فيما بعد
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هي قدرة ال يمتلكها إال ناس قليلون ونادرون وليس من المستحيل الحصول عليها الخارقة:القدرة   

 

هو العقل الذي نفكر به ونحس به ونصنع به حياتنا ومسؤولياتنا اعي:الوالعقل    

 

له اسم آخر وهو العقل الباطـــن وهو العقل المسؤول عن النشاطـــات الداخلية في جسم  عي:الالواالعقل 

 االنسان وله ادوار أخرى عديدة

 

 الطـــاقة الكونية: هي الطـــاقة الموجودة في حولنا والموجودة في كل مكان"8

خاصة: مفاهيم  

 اكتساب مزيد من الطاقة ال يجعلك بالضرورة شخصاً أفضل لكنه يساعدك لتصبح أكثر فغالية.

 هنالك عدد غير محدود من األساليب للحصول على الطاقة.

.بالتدريب المناسب ربلة للتطولطاقة البشرية مقدرة طبيعية موجودة في كل شخص وقاا  

هد)التطبيق( الكافي للحصول على نتائج أفضل.ال بد من تكريس الوقت والج  

ساب الطاقة من شخص آلخر.تتفاوت سرعة اكت  

 أيواع الطاقة:

العامل المنفذ(.طاقة الجسد )  

)المتأثر والمؤثر _الطاقة المباشرة(. طاقة النفس  

)القائد المنظم(. طاقة العقل  

)الطاقة العميقة(. طاقة الروح  

)مصدر الطاقة(. طاقة الكون  

تلف أنواع الطاقات باختالف المادة التي تحركها.وتخ  

 

 

                                                   
 UaeMoh جميع الحقوق محفوظة 8
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 ألوان الطاقة:

 هي ألوان الطيف:

 األحمر.

 البرتقالي.

 األصفر.

 األخضر.

 األزرق.

 النيلي.

 البنفسجي.

الالت على والروح، ولها أيضاً د والنفس لأللوان أثر عالجي وطرق عالجية، كما لها تأثيرات على الجسد والعقل

من البالغين. لوانواألطفال أكثر حساسية لأل ،شخصية اإلنسان  
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 الفصل الثاني
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كيف يتلقى اإلنسان طاقتُه من العالم الخارجي؟واآلن وصلنا إلى موضعنا سؤالنا الرئيس: وهو أنه   

، يحتوي جسم اإلنسان على المئاتِ من عمودي الشاكرات هي مراكز الطاقة تقع على طول جسم اإلنسان بشكلٍ 

الواقعة في أسفل  االشاكر الشاكراتِ الفرعيِة، لكنّها تكوُن أقَل أهميٍة من الشاكرات الرئيسية والتي هي سبعة.

الجسم تمثل جانبنا الفطري، والتي تقع في األعلى تمثل جانبنا العقلي، والشاكرات هنا يمكن أن يكون لها 

فة من النشاط عندما تكون مفتوحة، نظرًا ألنّها تعمل بشكل فعال وطبيعي.مستويات مختل  

التي هي جزء من جسمنا  ا، ولها ألوانهقيفالشاكرات تمثل الجسر الّذي يربط بين جسمنا المادي وجسمنا الطا

ا اليومية الطاقي، وكل منها له ارتباط بمستوى مختلف مع هالتنا، حيث تشكل األلوان الجزء الرئيسي من حياتن

 التي من خاللها ال نستطيع أن نتخيل هذِه الحياة بدون ألوان.

 

الشاكرات هي عبارة عن دواليب لتحريك الطاقة وتسريع توزيعها في جسم اإلنسان، وهذه الدواليب كثير ة جدًا 

حيث -تضيف بعض المصادرتسعة، حسب ما  أو)سبعة ومنتشرة في مختلف أنحاء الجسم، إال أن الرئيسية منها 

تضاف لها شاكرة المنغ من وهي خلف شاكرة السرة، وشاكرة الطحال، وهي على جانب الطحال في الجسم( 

الدواليب( موزعة حسب تسلسل هرمي، الشاكرات السبعة الرئيسية تعود إلى سبع مراكز -حيث أن )الشاكرات

مستقيم على العمود الفقري بشكل صاعد من الجذر طاقة في الجسم، وكل منها لها لون معين، وهي موزعة بخط 

 وحتى قمة الرأس.9

كلمة شاكرة هي كلمة سنسكريتية تعني الدوالب، وعملياً فإّن الشاكرات تعمل كدواليب للتسريع حركة الطاقة، 

تكون عادية ومتوازنة وفاعلة،  سواء باتجاه عقارب الساعة أو عكسها، وعندما تعمل باتجاه عقارب الساعة، فإنّها

نها تمثل صلة الشاكرات تكون مفتوحة طوال الوقت أل ، وهذهفي الجسموالشاكرات لها فتحات أمامية وأخرى خلفية 

 وصلنا مع الطاقة األرضية والطاقة الكونية.

 

                                                   
 منتديات طاقة الحياة. 9
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قناة للطاقة في جسم  15111تبعاً لليوغا القديمة، يوجد

في الطب الصيني، اإلنسان، وهي نفسها المريديانات 

هذه القنوات الطاقية هي جزء من الجسم المهذب 

ت موزعة في عدة أماكن خالل وهذه القنوا )الالمرئي(،

، هناك سبع أماكن رئيسية على طول العمود الجسم

الفقري حيُث توجد هذه القنوات. مراكز الطاقة الرئيسية 

الدواليب الشاكرات، أو بشكل حرفي " ىهذه تدع

_.الضوء طاقة، دواليبال دواليب“  

في الجسم ية والشاكرات هي مراكز الطاقة الحي

المسؤولة عن توازن كل مستويات الوجود الفيزيائي، 

النفسي)السيكولوجي( والروحي. وهكذا اتصال العقل 

والجسد والتنفس التي غالباً ما نسمع عنها، هذا هو ما 

 يجعل اليوغا تتميز عن مجرد نظام تمارين عادي.

رات هي التي تنظم تدفق الطاقة داخل جسم الشاك

 اإلنسان.

كل شاكرة ترن )تهتز(بتردد مختلف وأيضا كل شاكرة 

تكسر الضوء األبيض بشكل مختلف. األحمر لديه موجة 

، وهي قاعدةأي يكسر األقل لذلك يقترن بشاكرة ال أبطأ،

البنفسجي يكسر  الشاكرة األولى واألقرب إلى األرض،

عليه يقابل الشاكرة  أعلى تردد، بناءً يهتز بو، الغالبية

 التاجية، الشاكرة العليا.

 وقفات وجلسات اليوغا ُتطور كوسائل أو عوامل لموازنة وفتح الشاكرات. 

 الهاالت تعتبر التعابير المرئية للشاكرات.

   اليوغا تؤمن أن الشاكرات تسيطر على الطاقة المطلقة لكل شخص وهم مفتاح الصحة.

:القاعدةرة شاك ثانياً:  

الكون إحساسنا ب (،)أو كوكب األرض هي أساس نظامنا، وهي ترتبط باألرض قاعدةالشاكرة األولى أو شاكرة ال

اس لبناء كل الشاكرات من األعلى إلى حجرة األس وإحساسنا باألمان إنها بارتباطنا بالبلد الذي نعيش فيه،

 األسفل.
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األساسية والبقاء على قيد الحياة. المال الحاجاتتتحكم بكيفية التعامل مع العائلة، القاعدة شاكرة   

 الموقع الجسدي:

قاعدة العمود الفقري بين العصعص والعظم العاني والعظم  (، عندالمنطقة بين فتحة التناسل والشرج)العجان 

ي.المقعد  

ELEMENT: Earth COLOR: Red SENSE: Smell FOR CE: Gravity 

AREAS OF THE BODY: Bones; Feet; Legs; Elimination system; Immune system 

MUDRA: Earth  BANDHA: Mula  MANTRA: “I am safe.”Mudra .عبارة عن مجموعة من االيماءات الرمزية 

في  تعويذة. واالثنانأو  ابتهاليهكصالة  وتنشدمات التي تغنى هي عبارة عن كلمة أو مجموعة من الكل

 Mantraالديانة الهندوسية.

 وحسب مصادر أخرى:

العضو: الشرج،  \العصعص، اللون: أحمر، فلكياً: تُحكم بالمريخ. الغدة المرتبطة\الموقع الجسدي: العجان

 البروستات، الوصف:

الحيوية. وهي متصلة بالشعور باإلحباط، والشعور بالقوة والحضور  البطارية المخزنة للطاقة الترابية المتوازنة

نفسياً وفيزيائياً. فيزيائياً ترتبط بقوة العضالت، متانة العظام واألظافر والشعر. نفسياً)سيكولوجيا(الهدوء، 

 الصبر والوفاء.10

 

 

WHEN 

UNBALANCED/ 

BLOCKED  

CAN 

MANIFEST IN: 

 WHEN BALANCED/NOT عندما ال تكون متوازنة:

BLOCKED CAN MANIFEST 

IN: 

 

عندما تكون هذه 

الشاكرة 

 متوازنة:  

 

Intimacy 

avoidance 

 Self-confidence/able to اجتناب األلفة

trust 

Valuing oneself 
 

تقدير النفس 

 والثقة بها.

                                                   
10 Big book of yoga2010 p1.بتصرف 
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Self-
Centeredness 

 الرغبة بالبقاء.  عدم التوازن النفسي

Distrustful, fearful قلة الثقة والخوف Able to be in the present 

moment 

 

القدرة على 

التصرف بنفس 

)حاضر اللحظة

 الذهن(

Workaholsim, 

driven by lack of 

self worth 

 

العمل كل الوقت نابع من عدم 

 اإلحساس بقيمة الذات.

Able to trust in the 

universe 

 

قادر على كسب 

 ثقة الناس

 

Health issues: 
constipation, 
hemorrhoids,  
obesity, sciatica, 

low back pain, 

bulimia 

، الصحية: إمساكالمشكالت 

العصب  البواسير، البدانة، ألم

 الوركي،

النهام أسفل الظهر، ألم  

Able to learn from 

adversity 

 

قادر على التعلم 

 من الشدائد

 

Feeling: out of 
control, unable to 
make decisions, 
financial 

irresponsibility, 

family problems 

الشعور: خارج السيطرة، عدم 

القدرة على اتخاذ القرار، 

االستهتار المالي، والمشاكل 

 العائلية.

Feel secure 

Feel grounded 

 

الشعور باألمان 

 واالنتماء

 

Additive behavior  Not afraid from changes  ال خوف من

 التغييرات

 

 

(2،1الجدول)
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الشاكرية األثيرية )العجز(:       

وتتعلق  ".ي بشكل حرفي "بيت اإلنسان الشخصيالشاكرة الثانية، أو شاكرة الماء تعن

هذه  ماء. فال يمكن أن يوجد شيء بال باالحتياجات ألساسية لوجود اإلنسان واستمراره.

ة العناصر وتمزجها مع بعضها لتخلق الحياة. بشكٍل آخر إنّها الشاكرة تحمل الحركة لبقي

السالسة مع مستجدات الحياة والتغيرات التي تطرأ عليها. كالمد والجزر هذه الشاكرة 

تملك الطاقة العظمى التي إذا نُظمت وُدربت بشكل صحيح يمكن أن تساعد الشخص 

في الحياة. ليهزم كل أشكال العقل الالواعي وتحقيق إنجازات عظيمة  

سم تحت السرة. 2الموقع الفيزيائي: نتوء العجز، تقريباً مسافة   

ELEMENT: Water COLOR: Orange SENSE: Touch FORCE: Magnetism 

AREAS OF THE BODY: Hips, inner thighs, bladder, kidneys, sexual organs, 

MUDRA: Apana                MANTRA: “I flow with the rhythm of life.” 

Mantra:”I am a force of attraction وحسب مصادر أخرى:   

العضو: الخصيتان، المبيضان.\الغدة المتصلة بها فلكياً: ترتبط بمدار السرطان. اللون: برتقالي، الحوض،\الموقع: العجز  

ضات. الفن، اإلبداع، القدرة الوصف: النقطة الجامعة للطاقة الحسية والجنسية في الجسد، طاقة التناقض والمتناق

على التخيل. جسدياً)فيزيائياً(: األعضاء الحسية والجنسية. نفسياً )سيكولوجيا(: التشويش، الشهوة، كثرة النزوات، 

 التقلب. ترتبط بالطاقة القمرية، والعنصر المائي.11

 

  

(,،5صورة)  

 

WHEN UNBALANCED/ 

BLOCKED CAN 

MANIFEST IN: 

 عندما ال تكون هذهِ 

 الشاكرة متوازنة:

WHEN 

BALANCED/NOT 

عندما تكون هذه 

:الشاكرة متوازنة  

                                                   
 المصدر السابق نفسه صــ 0 11
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BLOCKED CAN 

MANIFEST IN:  

Never having 

enough; tries to buy 

happiness 

عدم الحصول على قدر 

كاٍف من السعادة، 

ومحاولة معاملتها 

 كشيء مادي.

Creativity اإلبداع 

Trying to “keep up 

with the Jones” 

محاولة تقليد اآلخرين 

 في نمط حياتهم.

Empathy for others .اإلحساس باآلخرين 

Shallow Relationships  الروابط وصالت القربة

 ضعيفة.

Able to have 

genuine intimacy 

قادر على كسب 

 األصدقاء والمودة.

Health issues: frigidity, 

impotence ,low back 

pain, urinary 

problems 

المشكالت الصحية: 

ألم  ضعف وفتور جنسي،

مشكالت  أسفل الظهر،

 بولية.

Able to “Go with the 

Flow” 

قادر على التعايش مع 

 الوضع.

  Able to share 

knowledge 

قابل لمشاركة 

 المعلومات.

  Able to give 

generously 

 قادر على العطاء بسخاء.

  Able to truly enjoy. الستمتاع القدرة على ا

 بالحياة.

 

(5،5الجدول)  
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الشاكرة النجمية(:)الضفيرة الشمسية  رابعاً   

 ومعها تأتيالعنصر الشاكرة الثالثة، تعني حرفياً "مدينة الجواهر". النار هي 

الفرصة، الفعل، الحيوية، والقدرة. هذِه الشاكرة كانت قد قورنت لطاقة الشمس التي تدفئنا وتحركنا وتنشطنا. مع 

تنير عقلك. وبدونها لن تملك ال حياة وال  لتوازن الصحيح هذه الشاكرة تعطيك االحترام والدافع، وتقضي على أنانيتكَ ا

 طاقة.

PHYSICAL LOCATION: the solar plexus; just above the naval 

ELEMENT: Fire COLOR: Yellow SENSE: Sight FORCE: Combustion 

AREAS OF THE BODY: stomach, liver, small intestine, middle spine 

MUDRA: Naga BANDHA: Uddiana MANTRA: “I stand in my personal power.” 

 Solar plexusعبارة عن مجموعة من الشرايين الموجودة في البطن.

الغدة  وحسب مصادر أخرى: الموقع: أعلى البطن، اللون: أصفر، فلكياً: ترتبط بالشمس.

ضو: الكظريتان.الع\المتصلة   

Mantra: “I know who I am” “I am Power” 

Description 

Seat of willpower and personal identity. Strong ties to egoic behavior, pride, dominant behavior. 

Also related to fully awakening into oneself as an individual, and knowing one’s place in the world. 

Associated with aggressive mental energy and fire.12 

                                                                                              

 

 

(2،4صورة)  

                                                   
 المصدر السابق نفسه صــ 5، بتصرف. 12
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(2،3جدول)  

شاكرة القلب: خامساً:  

شاكرات  3رابعة هي نقطة المنتصف بين الـ الشاكرة ال

المستوي العلوية، متوازنًة بين  شاكرات 3السفلية والـ 

-السماءوالمستوي الروحي _األب -األم األرض-الفيزيائي

وهي المكان الذي نبدأ منه بضبط ومالئمة هذا الموجود في أعماقنا المرتبك"  الصوتتعني " وهي

في نبض الحياة. الصوت العميق  

”yoga and kriya” رد في كتابووكما    

It literally means “unstuck sound” and is where we begin to tune into the subtle 

sound of the pulse of life. 

إنها متصلة مع عنصر الهواء، وتتصل بتفكيرنا العاطفي أفكارنا وإلهاماتنا. توازن هذِه الشاكرة يسمح لنا 
اليوغا القديمة تؤمن أّن الروح تسكن  بالحب الحقيقي الغير مشروط متجاوزين كل اآلالم والصعوبات.

إلى الجسم  المكان الذي نبدأ منه الخروج إلى ما بعد جسمنا الفيزيائي القلب. إنها في شاكرة
الروحي أو ما في معناه، بحيث نربط أنفسنا بالكون. كما أن هذه الشاكرة تنشر بذور السالم الداخلي 
 فالتناغم واالنسجام قابل ألن يفتح وينمو.
 الموقع الفيزيائي)الجسدي(: منتصف الصدر.

 

ELEMENT: Air COLOR: Green SENSE: Touch FORCE: Equilibrium 

AREAS OF THE BODY: heart, lungs, shoulders, arms 

MUDRA: Lotus @ heart BANDHA: Maha MANTRA: “I open my heart to------.” 

 : الغدة الصمترية.العضو \الموقع: الصدر، اللون األخضر فلكياً: ترتبط بزحل، الغدة المتصلة وحسب مصادر أخرى:

Mantra: “I am Love” 

Description 

Center of love, pure affection and caring. Connectedness with all of life. Channels healing energy 

from heart, lower chakras. Also imbues a deep sense of calm, peace, and oneness. Considered to 

be the vital link between lower, human chakras and higher, spiritual chakras 13. 
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WHEN UNBALANCED/BLOCKED 

CAN MANIFEST IN: 

عندما ال 

تكون هذه 

الشاكرة 

 متوازنة

WHEN 

BALANCED/NOTBLOCKED 

CAN MANIFEST IN: 

عندما تكون 

هذِه الشاكرة 

 متوازنة:

Too little: loneliness, jealousy, 

bitterness  

inability to forgive, pessimism, 

alienation,  

attachment, passive 

aggression, inability  

to love, judgmental, lack 

empathy 

 Unconditional love 

(2،5صورة)  

الحب 

 الحقيقي.

Too much: emotional 
flamboyance, overly dramatic, 
smothering behavior 

 Harmony with nature  االنسجام مع

 الطبيعة.

  Positive neutrality  التعادلية

 اإليجابية.

Health issues: asthma, heart 
problems, circulatory system, 
respiratory system 

 Harmonious relationships  العالقات

)الصداقة 

والقربة( 

 منسجمة.

  Peaceful .المسالمة 

(2،4جدول)   Nonjudgmental of self 

or others 

Compassionate 

الرحمة 

والرفق 

 بالناس.
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شاكرة الحلق: سادساً:  

 Where, the first 3 chakras represent the lower earth plane and the 4th is where we 

Balance the lower and higher planes; the fifth Chakra is where we begin to focus 

on the higher (spiritual) plane. Moving to rhythm, the vibration of sound, 

communication through writing and speaking are all functions of the Vishuddha 

Chakra. Literally “deep or extreme purification”, this chakra brings together the 

“Jiva,” individual consciousness with the “Atman,” universal consciousness, 

allowing us to tap into our creativity and intention to bring about an underlying 

vibrational harmony to our entire being. It is like the brain of all the chakras as it 

controls all of the elements and allows them to work in unison. When the Anahata 

(Heart) Chakra, is balanced, the Vishuddha Chakra automatically communicates 

from the higher plane and unconditional love unfolds. 

 الموقع الفيزيائي: الحنجرة.

ELEMENT: Space COLOR: Blue SENSE: Sound FORCE: Vibration 

AREAS OF THE BODY: throat, mouth, neck, shoulders 

MUDRA: Shunya (Heaven) BANDHA: Jalandhara MANTRA: “I speak and follow my 

truth.” 

 وحسب مصادر أخرى:

الغدة  فلكياً: ترتبط بالزهرة، : أزرق،، اللونآدمتفاحة \الموقع الفيزيائي: مركز الحنجرة

و: الغدة الدرقية.العض\المرتبطة  

Mantra: “I express my Truth” 

على تحمل مسؤولية نفسك  والجمال. القدرةترتبط باإلبداع  اآلخرين أيضاتسيطر على قدرة التواصل بوضوح وصدق مع : الوصف

14. ً ً  تتصل بالقدرة على مشاركة واستقبال الغذاء جسدياً ونفسيا  وحاجاتك تنمو هنا أيضاً. أيضا

(2،6)صورة  

 

  

                                                   
 المصدر السابق نفسه صــ 5 بتصرف 14



 
  

 

 

ASUS   Page 25 

 



 
  

 

 

ASUS   Page 26 

 

شاكرة العين الثالثة:   سابعاً:  

                                          The Ajna Chakra is the 

highest of the psychic centers in man. Ajna 

literally means “command” and oversees all 

of the elements and the chakras. Where the 

Vishuddha Chakra is the music that brings the elements and chakras together 

facilitating the making of beautiful music; Ajna is the conductor of the orchestra. 

Ajna is the window of the soul and when open, psychic abilities are said to unfold. 

It is considered the seat of intuition, where wisdom and knowledge unfold. 

Reference to the Ajna chakra can be found in many different religious texts 

(including the Bible) and cultures; even Plato wrote of the “eye of the soul that can 

be awakened by the correct means.” When the mind is still (Yogash Chitta Vritti 

Nirodah), and the lower Chakras balanced, Ajna Chakra opens to communicate 

with the higher plane to bring inspiration, creativity, clarity of thought and 

healing.        

 الموقع الفيزيائي: مركز الجبهة بين الحاجبين.

 ELEMENT: Space/light COLOR: Indigo SENSE: Intuition FORCE: Psychic 

AREAS OF THE BODY: eye, head, sinuses, the senses 

MUDRA: Hakini Mudra BANDHA: Maha MANTRA: “I see.” “I follow the path of truth.” 

 وحسب مصادر أخرى:
العضو: الغدة النخامية \الموقع: الجبهة، اللون: النيلي، فلكياً: ترتبط بالمشتري، الغدة المتصلة  

Mantra: “I am Knowledge”  

الوصف: مكان الطاقة الفكرية والبصيرة العقلية. التصور، التركيز والذاكرة تُحكم من هذا المستوى. الفهم السريع، التخاطر 
 والمالحظة السريعة تطور من خالل العمل على هذِه الشاكرة.15

(2،7صورة)  
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(2،6جدول)
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 ثامناً: الشاكرة التاجية: 

وتعود غالباً إلى ألف بتلة الموجودة في زهرة اللوتس أثناء تفتحها الكامل  عني حرفياً "ألف"ت تعتبر الشاكرة السابعة،

عرفة. المفي ذروة الرأس. كما أن زهرة اللوتس هي رمز النور في اليوغا، فإنَّ هذِه الشاكرة هي كل شيء حول 

هذه الشاكرة ال تفتح أو تكون  شيء في نفس الوقت. الشاكرة التاجية ليست كباقي الشاكرات فهي كل شيء وال

إنّنا نستطيع أن نقول كلمة "تصل" هل هذا فقط؟ على أية حال تحديدها سيكون غير صحيح ألننا بذلك قد  ،متوازنة

.نكون حددناها ونحن ال نستطيع تحديدها. هذه الشاكرة هي صيغة بال صيغة  

The experience, the experienced and the experiencer; the seeing, the seer 

and the seen are all one in the same. The lower chakras are the switches 

and the Sahasrara is the power. It vibrates to the sound of silence-the sound 

before sound. It is pure Bilss.
16

 

PHYSICAL LOCATION: top of head; projecting up from the anterior fontenelle 

ELEMENT: beyond elements-thought COLOR: Crystal light/violet SENSE: Divine FORCE: 

Consciousness 

AREAS OF THE BODY: brain; nervous system 

MUDRA: Lotus BANDHA: All MANTRA: “I know.” “I accept.” 

  

                                                   
16 Cin_Chakras p8 
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ية:باإلضافة إلى وجود العديد من الشاكرات الفرع  

 الشاكرة المخيخ، الشاكرة الغدة الصنوبرية، الشاكرة الغدة التيموسية .......................................................... 

                                                                                                                                

     

الشاكرة الحلقية مرتبطة بالغدة الدرقية، أغلب األمراض الزائدة أو النحف الزائد أو المزاجية والتقلبات سببها خلل في 

هذه الشاكرة وعالمة األشخاص الذين لديهم خلل في هذِه الشاكرة هو أنهم ال يستطيعون التعبير عن األمور التي 

والناس الذين تكون عندهم الغدة  العملي، رس التي أطلقت عليها اسم العقلبداخلهم، لذلك توجد بعض المدا

الدرقية مصابة لديهم يكون خلل في الشاكرة الحلقية وأغلب شعوب العالم الثالث الشاكرة الحلقية مصابة لديهم 

طاقة الناتج فهم من األشخاص الذين تكون شخصيتهم غير متوازنة بسبب الخلل ال وحتى طبقة العمال والموظفين،

الذين تكون األشخاص  و عن الشاكرة الحلقية فاالنفصام هو مرض من أمراض الغدة الدرقية والشاكرة الحلقية،

ات أو أصحاب رومن الممكن أن يكونا قائدي ثولديهم الشاكرة الحلقية متزنة يكونوا خطباء أو دبلوماسيين أو مدربين 

ء الذين باستطاعة كلمتهم أن تغير العقول والقلوب، فالعقل العملي ثرون بالمجتمعات، هؤالكلمة أو رجال دين يؤ

ذلَك بسبب كون طاقة اللون األزرق لديهم عالية جّداً وتكون الهالة المتولدة عن هذه الشاكرة عندهم عالي جداً و

 كبيرة جدا هؤالء هم الذين يقودون األمم إلى النجاح وأصحاب األعمال المهمة في العالم.

الشاكرة المركزية والهالة العقلية هي شاكرة التوازن ما بين العقل والروح والغريزة إنها  :)القلبية(المركزيةالشاكرة 

قوة المعلومات الناتجة عن االستمداد من قوة الشاكرة القلبية والضفيرة الشمسية إنها خليط بين القوة الروحية 

تجارب الفكرية الروحية التي تنتج عنها اإلبداعات للذكاء العقلي لقوة الجسدية لفكر ال متناهي من الثيرية ووالقوة األ

بداعي البشري الذي نتج عنها تطور األمم وتقدم البشريةإنها قوة الفكر اإلوالعملي،   

إلى حدود الالمتناهي في فلسفة الذات إلى الالمعقول في عالم حبس العقول في ظلمة جهل العادات والتقاليد، 

إن هذِه الشاكرة  رة ينتج عنها فلسفة االتحاد وكشف أسرار الوعي البشري والوعي الكوني،إن قوة هذِه الشاك

هي قوة فلسفة الوجود وامتزاج القوة البشرية مع القوة الكونية، إن منبع العلوم هنا في هذِه الشاكرة لذلك القالئل 

سطو أينشتاين ابن سينا دافينشي، إنهم من يفهم القوة الحقيقية وقوة العقل الفلسفي الذي وصل إليه أفالطون أر

جميعاً تفجرت لديهم ينابيع الحكمة من الشاكرة العقلية المركزية هذه الشاكرة شاكرة العظماء والعلماء والحكماء 

ينتج عنها هالة تحيط بمعظم العلماء لونها ذهبي ال محدودة في الحجم كلما كبرت أصبحت ممتزجة بشمس 
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ي بوابة الشمس الكبرى الموجودة بداخلنا، إنها لذوات العقول الكبيرة وال يفهمها ذوات الحقيقة وشمس المعرفة وه

 العقول الصغيرة.

إنها الندم إنها الغرائز التي ال تشبع الشاكرة النجمية هي مسكن النفس اللوامة التي تلوم صاحبها على كل شيء 

دنيئة والمشاعر الغرائزية إنها الشهوة الحيوانية التي النهم للذات الحياة ارتباطها بكل شيء له عالقة بالمشاعر ال

تسبب اهتزاز الكيان البشري عند النشوة إنها النشوة التي يطمح لها كل البشر بدايتها تبدأ بلذة لتنتهي إلى حالة 

صل من االرتعاش والرقص النفسي المتشبع بالحياة، هذِه الشاكرة التي تجعل البشر يحبون الحياة و يحبون التوا

والفناء لبعضهم والدخول والخروج باألمواج الكهرومغناطيسية  المرتبطة باليانغ والين التي ينتج عنها طاقة أخرى هي 

خلود والتحكم باآلخرين، إنها طاقة حياة ووالدة كائن جديد إنها ينابيع المعرفة الذاتية النفسية التي تبحث عن سر ال

الشاكرة ينتج عنها مشاعر ال إنسانية بل هي حيوانية  لى اآلخرين هذهاللذة المطلقة التي تجعلك تفضل نفسك ع

رات التي حققها اإلنسان في حياتِه قوتها بالمال انتصالصراعات واال بهالتها تقوى حسب التجارب البشرية حس

 ضعفاَ هم األشخاصالهالة أكثر  األشخاص الذين تكون لديهم هذهِ  والسلطة وضعفها بسيطرة اآلخرين عليك

.الخائفين والعشاق  

هذِه الشاكرة هي مغناطيس السعادة والحظ والمال والجمال :)العجز(الشاكرة األثيرية  

مغناطيس النحس المرض االضطرابات النفسية والجسدية وأيضاً مغناطيس الموت ولكنها أيضاً   

تك وتعليمك، هي قوة هذا المغناطيس الذي بداخلك هو مغناطيس الطاقات األثيرية في الكون ويكون حسب تربي

السر الحقيقي هالتها برتقالية تحميك من العين والحسد واالرساالت السلبية وتحميك من دخول االخرين على 

عقلياً ترقون ضعفاء خمقوتك األثيرية، الخبراء ال يدعن أحد يدخل عليهم أو يخترقهم أما الضعفاء في األثير فهم دائماً 

وعاطفياً. حسياً   

إنها قوة الذكورة عند الرجال وقوة الرحم عند المرأة إنها قوة الوجود وإثبات الذات إنها الطاقة التي  :شاكرة القاعدة

تحرك الجسد الفيزيائي وتجعله قادراً على التنافس إنها قوة الحياة التي تجعلك من الذين يستطيعون إثبات ذاتهم 

 بالعالم المادي

.توا وجودهم بعالم المادة وال يوجد لها هالةهذه الشاكرة هي شاكرة األقوياء الذين أثب  

 يرجى مشاهدة الفيديو.

The Arrivals E46 ناسنالا دنع اراكاشلا طافن ىلع برحلا ةقيقح (Low).mp4
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 المصادر والمراجع:

ASHTANGA YOGA PRIMER—BABA HARI DASS 

CHAKRA YOGA—ALAN FINGER 

GUIDING YOGA’S LIGHT—NANCY GERSTIEN 

HATHA YOGA PRADIPIKA—SWAMI MUKTIBODHANANDA 

THE KUNDALINI YOGA EXPERIENCE—GURU DHARAM S. KHALSA & 

DARRYL O’KEEFFE 

MUDRAS, YOGA IN YOUR HANDS—GERTRUD HIRSCHI 

NAMASTE YOGA WORKSHOP—KATE POTTER 

YOGA AND KRIYA—SWAMI SATYANANDA SARASWATI 

YOGA BEYOND BELIEF—GANGA WHITE 

YOGA TEACHERS’ TOOLBOX—JOSEPH & LILIAN LEPAGE 

Big Book of Yoga 2010 

 نسخة إلكترونية مختصرة من كتاب الطاقة غذاء النفس للدكتور طالل بن علي خياط.

جاك شوارتز.-حقول الطاقة البشرية  

Net بعض مواقع ال   
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 الفهرس:

 العنوان رقم الصفحة

 الفصل األول: مقتطفات في علم الطاقة. 1

4-2 علم الطاقات التسع. أوالً: لمحة عن   

 ثانياً: تعريفات في علم الطاقة 5

9-6  ثالثاً: مصادر الطاقة 

ما هو الين واليانج؟ رابعاً: 9  

 خامساً: مفاهيم خاصة 11

12-11  عن علم الطاقة 

 الفصل الثاني: الشاكرات 11

15-14  أوال: ما هي الشاكرات؟ 

17-15  ثانياً: شاكرة القاعدة 

19-11 اكرة الجذرثالثاً: ش   

22-21  رابعاً: شاكرة الضفيرة الشمسية 

21-22  خامساً: شاكرة القلب 

25-24  سادساً: شاكرة الحلق 

27-26  سابعاً: شاكرة العين الثالثة 

29-21  ثامناً: شاكرة التاج 

11-29  الخالصة 

 ربط البحث بالواقع 11

 المصادر والمراجع 11

 

11  12  

 الفهرس

اولفهرس الصور والجد   
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  فهرس الصور                  فهرس الجداول 

 الصورة رقم الصفحة الجدول رقم الصفحة

(1،1جدول ) 2 (2،1صورة) 15   

صورة لتموضع الشاكرات 

 في الجسم

(1،2جدول) 4 (2،2صورة) 15   

 شاكرة القاعدة

(2،1جدول) 16 (2،1صورة) 11   

 شاكرة الجذر

(2،2جدول) 11 (2،4صورة) 21   

رة النجميةالشاك  

(2،1جدول) 21 (2،5صورة) 21   

 الشاكرة القلبية

(2،4جدول) 21 (2،6صورة) 24   

 شاكرة الحلق

(2،5جدول) 25 (2،7صورة) 26   

 شاكرة العين الثالثة

(2،6جدول) 27 (2،1صورة) 21   

 شاكرة التاج

 

 

 


