
 الدورة الفوضوية

في حين أن دورة الكون منتظمة وال تشوبها شائبة، فلماذا تستمر الدورة الروحية لإلنسان، 

 أغلى وأذكى كائن في الكون، بشكل غير متساو؟

عدم انتظام هذه الدورة الروحية على العديد من األسباب والعوامل. إن  في الواقع، يعتمد

 العوامل الرئيسية.من  الحقيقة هي مع توافقالالعوامل اإللهية وعدم 

 االزدواجيةاإلنسان من  يعيشه يوالجذرالذ المد ذلك بوسب ناقص. كائن نساناإلو

وعدم االستقرار الداخلي، والعمليات النفسية واالجتماعية واألزمات  التعكر،و االضطراب،

الناجمة عن هذه العمليات، وردود الفعل واالتصاالت والتفاعالت الخ هي من بين العوامل 

  الحياة وغيرها. فيهذا النقص  نضجواألسباب الرئيسية في 

)البعد و فيزيقية )المادية(المعلومات العندما تكون معرفة الحقيقة المطلقة غير كافية، تفتقرإلى 

الميتافيزيقي أي البعد الروحي(، تتعطل السالمة الشخصية، وال يوجد نضج روحي، وال يكتمل 

الروحي؛ العوامل الخارجية تسبب تقلبات داخلية. هذا  فراغالتطورالروحي، وال يتم ملء ال

 .دورة الروحيةال فييسبب عدم انتظام وعدم االستقرار

ل. هنا، تعتبر . سيستمرألنه ال يوجد اكتمازدادشر سي، فإن النقص الموجود في البلذلك

عوامل والوالتناقضات واألحداث والمواقف  ختالفاتاإل .الميتافيزيقيةو فيزيقيةالمعلومات ال

مع هذه سلبية في التوازن بين الجسد والروح. كما أن طريقتهم في النظر والتفاعل اليجابية واإل

 .حاسمة للغايةالعوامل 

علومات مفيدة، مرحلة النضج العقلي، معدل التغذية للعقل بمو الداخلية، إن صغر وكبر األدوات

وفقًا  ، ومعنى الحرية والمسؤولية،الذاتية البشرية، وقوة اإلرادة نوعية المعرفة ,قدرة فهم الحياة

والمسؤولية، واستخدام لجودة معرفة الذات البشرية، فإن قوة اإلرادة، ومعنى الحرية 

، ستستمر الزيادة لقوالب النمطيةالمعلومات، وظهوراألصالة الشخصية، وتحويل التحيزات وا

 عبارة عن ثراء في الخبرة.كون المد والجزر ياإليجابية والسلبية وس

 .هذه عملية مستمرة. إنه اتجاه مستمر



يعرف أن القلب الجاهل يضخم  ألن جميع المخالفات تبدأ في القلب وترتب في القلب. يجب أن

االزدواجية في البشر. القلب الجاهل، الذي ال يتجاوز االزدواجية، يتغذى باستمرار من 

التناقضات والصراعات. وبالتالي، فإن ترتيب الدورة غير المنتظمة يعتمد على القضاء على 

 .وتفرده الذي يرمز إلى السالم زدواجية في القلباإل

وصالبة. إن بناء النظام /  ظلمةعندما يتم تجاهل نظافة القلب )أو الروح( ، يصبح القلب أكثر 

االنضباط / التطوير على قلب صلب يشبه زراعة البذورعلى الصخر. مثلما تحتاج التربة 

صلب ال، من أجل تنظيم الدورة غير المنتظمة ولتطوير قلب لتنموالخصبة لكي تزدهر البذور 

 ومساهماتها.السياق، هناك حاجة ماسة للمبادرات والجهود والتفاعالت الثقافية التي ؛ في هذا 

إذا بقيت األرواح والقلوب متصلة ومتناغمة مع الطاقة اإللهية مع هذا الوعي، فإن تأثير 

إذا تم تنشيطه بشعور من الرحمة االزدواجية الناجم عن االضطراب والوجه الالمبالي ينخفض 

. جعالن الحياة تبضي يقظةي تعطي األولوية للضميرواألخالق. الحس السليم والوالرحمة الت

لعب ي، فإن النظرة / الوعي / النهج الشمولي الفوضويوبهذه الطريقة، عندما يأتي النظام 

 .دوره

غيرة، المشوهة، الدوافع ال، ولكي نفوز يجب محو من أجل أن يصبح هذا أكثر فعالية

نتقام، االغضب، الكراهية، الذالل، اإلتشويه، الزدراء، اال، سلبيةال الكبرياءغطرسة، ال

جذب، التفاهم، عدم القدرة على الذاتي، سوء التساهل المقارنات، السلبية، الخصومات ال

 يجب تعقيم مياه الحب والغفران كي تصبح نظيفة !

اآلخر رى ت. هو أن الحب ناعم وال يؤذي. كمالوالبقاء وال حياةألن الرب محبة. الحب هو ال

 . مثلك وتحتضنه

بما أن كل هذا ليس سهالً ولن يحدث بنفس المعدل في كل شخص، فإن هذا النقص موجود 

 .دائًما وسيستمر. وسوف تستمر حتى يظل مبدأ الترابط في الحياة ساري المفعول ويعمل

 كامل!لتطور والتة اربما يجب أن يكون بهذه الطريق

 وضوح:دي هنا لجعل الموضوع أكثر قابلية للأود أن أذكر المثل الهن



 لك  "اإلنسان بيت يتكون من أربع غرف: عقلي، عاطفي، جسدي، روحي. لكن ال يمكنيقول: 

 ".أن تكتمل إال إذا دخلت كل غرفة كل يوم

إذا كانت المعاني والمعلومات في هذه الغرف صغيرة والقيم خالية من األكسجين، فإن التوازن 

سيهتز. ضعف القدرة على التفكير. يصبح نظام التقييم غير واضح. وجهة  الداخلي للشخص

. بهذه الطريقة، تتحول االزدواجية سبيكةالنظر تتسخ. يمكن رؤية جانب واحد فقط من ال

 .قوةالالداخلية في اإلنسان إلى سلبية وتكتسب 

اة بمعرفة الحقيقة، إذا كانت مضاءة بمعانيها الجديدة، فإن إذا كانت هذه الغرف الداخلية مهو  

. مع االنضباط الجديد الذي يضيفه إلى البشر، يبدأ هذا يتقدمتطورالوعي ويالوضع يتغير. 

 .مسار التوازن ويدخله فيأسباب هذا االضطراب.  عالجالوعي والنمو في 

هذا المعدل. تأتي الحرية واألصالة ألنه مع توسع قدرة الفهم ونمو الوعي، تنمو البصيرة عند 

طين  يتالشىالحقيقة من الجوهر اإللهي. في الحياة. تصبح روح ضبط النفس أقوى. يتضح نور

غطي نور الروح. وهكذا يتنفس المرء، ويحتضن انضباط النظام. بهذه الطريقة، ي ذيالالتكبر

ة التي تعيش في التناقضات تدخل الدورة الروحية طريق النظام من خالل التقاط وتجربة الحقيق

 .والتباينات الحالية

 .هذا الطريق هو مسار الحياة. هذا الطريق هو طريق السالم واالستقرار الداخليين

 يوسف بكتاشملفونو 


