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 قدمتهم لفتحالىتمن بني األربعني مفتاحا ىف يومية أمس، و
السر تصورت أن أحد من انبهر ببدعة السر اآلخراألبواب إىل 

، سوف ينتظر مىن أنوقانون اجلذب )بتاع املليون دوالر(األول 
أقدم تعريفا لكل مفتاح على األقل، ومعه دليل االستعمال،
طبعا لن أفعل، وال أنا أستطيع، وال أنتم ترضون، إن آل ما

نعيش"ميكن تقدميه، ما دام السر اخلاص بنا هو أن نعرف آيف 
على ماهية البشر، وآيفأن حنسن التعرف  ، هو حماولة "بشرا

 . آما خلقنا اهللا" بشر فينا"ننمى ما هو 

السر اآلخر وحنن نعد من ومن هنا يلزم توضيح ماهية هذا 
 . حيسن استعمال املفاتيح إليه أنه سيجد به ضالته

تفتح األبواب إىل حقيقة إمكانيةاملفروض أن هذه املفاتيح 
 )هللاإنسانا آما خلقه ا(أى إنسان أن يكون آذلك 

 يعىن ماذا؟

 :يعىن
 أنت تستطيع أن تعيش بشرا،"

 أن تقرر أن حتيا إنسانا بعمق هذه اللحظة املتكررة
 ). ال يوجد غريها-هنا واآلن( 

 .بشرا مجيال رائعا آما خلقك اهللا
 برغم آل ما جيرى فيك وحولك،

 وبرغم آل ما تتصوره عنك وعنهم، 
 أو مصيبتك،دون أن تتخلى عن مسئوليتك، أو تنسى الناس، 

 ودون أن تلغى أملك
 أو تتنـكر لفرحتك

 "هيا اآلن
 مثلما جيرى ىف ما يسمى التنمية-يتوقع أحد اللكن 

-البشرية، أو مثل تعليمات قانون اجلذب ىف بدعة السر األول
ال يتوقع أحد أننا سوف نقدم تعليمات حمددة جتعلك متتلك هذا

 الكنز الثمني مبجرد أن تؤديها

يع أن أقدمه شخصيا هو أن أمجع من أوراقىآل ما أستط
وخربتى ما أنار ىل طريقى حىت عثرت على بعض هذه املفاتيح، حىت

 .دون أن أحبث عنها بقصد مسبق
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 إذا آنت لن أقدم تعليمات، فماذا سوف أقدم؟

سوف أحاول أن أشري إىل ما أتصور أنه ينقصنا معرفته عن
طبيعتنا البشرية بالنسبة لك، جمرد إشارة إىل أى مفتاح ما

كن ذلك، حىت جيد آل واحد الطريق إىل مفتاحه اخلاص ىف هذهأم
 .املسألة أو تلك، ال أآثر وال أقل

وهنا جيدر ىب أن أشري إىل آخر الفقرة الىت قدمت هبا يومية 
أمس، وهى آيف أىن اآتشفت أن بعض هذه املفاتيح قد تعمل

 . تلقائيا بنداءات التحكم عن بعد، حىت من داخلنا

 : الذى يقول15رقم  املفتاح عن حديثنا اليوم

 و ،بالرقص، و باحلرآةتتعرف عليه (  تصاحل جسدكأن "
 ) باجلنس، و بالعبادة

 فما هو السبيل أن يتصاحل الواحد منا على جسده؟

أصال بالطول" جسد"ولكن هل حنن نعيش ىف جمتمع يعرتف مبا هو 
أو بالعرض، ىف الرتبية أو ىف البحث العلمى أو ىف ممارسة

  الدين أو ىف اإلبداع؟ 

2007-11-6"   ابتداء ننصح بالرجوع إىل اليومية بتاريخ
     " عن الفطرة واجلسد

 املعرفة واجلسد

ومن أوائل ما ميكن أن نتعرف به على أجسادنا هو أن
 ىف اجلنس ىف آل من حرآية املعرفة، واحلوار  دوره نتعرف على 

ىف املعرفة علينا أن نتذآر أن اجلسد ليس قفازا يلبسه 
 العقل

آما أنه بالنسبة للجنس فإن اجلسد ليس أداة خلفض 
 التوتر أو توفري اللذة

.وسوف نقصر حديثنا على النقطة األوىل ىف هذه اليومية
 ىف املوقع نية من حيث املبدأوميكن االطالع على النقطة الثا(
  "الوظيفة اجلنسية من التكاثر إىل التواصل"

 هتميش اجلسد من الفريقني على طرىف النزاع 

إن نظرة متأنية ملنهج وأدوات التفكري عند آل من
 املثقفون أو العلميون املؤسسون أويسمون أحيانا ( الذهنيني 

السلفيني الرمسيني أو غري   أو ( التقليديني  اإلسالميني و )  العلماء
قد يكتشف وجه الشبه أآثر من) الرمسيني من املتدينني عامة

 أوجه االختالف

، مطلقة   أولوية  والتفكري الذهىن  الفكر أعطى    آال الفريقني 
وبالذات أمهل،  بالغا   إمهاال األخرى    التفكري   أدوات   أمهل   وآالمها

 باعتبارة أداة معرفية بالغة األمهية، وأيضا أداة آشف اجلسد 
 .وإبداع
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 ُغيَِّب   أن   بعد   اجلميع   عند   املفاجأة   وقع   باحتمال   أعرتف  أنا 
 هذين   عند   فقط   وليس ،  ناسنا   أغلب   عند   واستبعد   اجلسد 
 جمال ىف    اجلسد   حضور   أحيانا أن إىل    خييل   إنه   بل ،  الفريقني 
 احملظورات   من   أصبح  -مثلما هو ىف سائر جماالت احلياة-  املعرفة 
  . أغلبنا   عند 

 : ليس   الفريقني   بني   اخلالف أآاد أرصد أن 

 طبيعة ىف    وال اإلنساىن    الوجود   ىف النظر إىل نوعية  ·
 ،  للحياة   االنتماء 

 واملختنقة   احملدودة   اإلبداع   قدرات   إطالق   فرص ىف    هو   وال  ·
 عندنا مجيعا 

 باب   فتح   أو   التطور   مسار   ىف فرص حتريك   ليس   أنه   آما  ·
 ، االجتهاد 

إحدى   حبيس   نفسه   جيد   ما   سرعان   األول   أن الفريق   ذلك  
 ما '  أيديولوجية  ' وأشهرها  ( احملكمة   األيديولوجية   املنظومات 
 ) العلم يسمى  

 نصوص   داخل    فهو قابع ىف هناء فوقى أما الفريق الثاىن 
 مواآبة   وال   الزمن   حرآية   دون   النصوص   داخل   من   نصوص   تـفسرها 
الىتالوعى، وهو يعتمد ىف تفسريه على ترمجة معجمية لأللفاظ  

ترده، ناسيا أن املعاجم ليست إال تسجيل مرحلة تارخيية
لتطور لغة ما، ىف حني أن الدين واإلميان هو آيان متجدد

 .يتطور بتطوراإلنسان ىف عالقته مع الكون إىل ربه

  خيالف   من على    حيكم   أن   يضطر   آليهما   على هذا وذاك أن   يرتتب  
  : لذهين، حىت لو تشاهبا ىف الطريقة والنتيجة ا والشجب بالنفى    منهجه 

  ،  مرتد = علماىن  :  خصمه   عن   يقول اإلسالمى 

 جاهل = علمى    ال  ' خصمه   عن   يقول  العلمى  والذهىن 

ذهىن   موقف   أنه   وهو ،  لإلثنني األساسى    املوقف   تشابه   ومع
 أما    نكتشف    ، الوعى   ولومش   الوجود   آلية   حساب على  اختزاىل  
وهى ،  الغاية   نفس إىل    يصالن   من اختالفهما الظاهرى    بالرغم 
    الوجود   سائر   دون الوعى    بقشرة   االآتفاء 

 بذاته  )علمى  ( مبنهج   التمسك   فتة  ال   حتت   واحد

  . تهبذا  )لفظى  ( بتفسري   التمسك   الفتة   حتت   واآلخر

الوعى   دون  (احملكم املنضبط  العلم   يسميها   راية   يرفع   واحد
  )  الشاملة   واملعرفة الكلى  

 يسميها التفسري وأحيانا الدين   ألفاظ   راية   يرفع   واآلخر
  ) اإلهلام   وجتديد   الفطرة    بإطالق إميان   دون (الفقه 

 امليكنة   بأجبدية   درهبا   وقد   عقله   بعضلة  يكتفى   واحد
 الذهنية   احلياة   وديكورات   والرفاهية   واالستهالك   والتقنية 
، وجوده   بقية   عن   بذلك يكتفى    وهو )  اجلسدية   دون  ( والنفسية 
 وفطرته   وعيه   وشامل   جسده   عن   وبالذات 
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 التفسري   بأجبدية   درهبا   وقد   عقله   بعضلة يكتفى    واآلخر
 درهبا الفوقى،    واحلكم   والقمع   واملنع   والتقييد   والتحديد 
 يشمل   مبا  ( وجوده   سائر  - أيضا  - هبا ألغى  حىت  )  عقله   عضلة (
  )  وفطرته   وعيه   وشامل   جسده 

 فأين يقع اجلسد من آل هذا؟

  واالمر آذلك؟15وآيف ننصح الشخص العادى أن يستعمل املفتاح 

ىف   ننظر   أن مضى    زمن أى    من   أآثر   حان   قد   الوقت   أن   أظن
على -  نفرح   وأال   فطرتنا   آلية   نستعمل   وأن ،  وجودنا   سائر 
 الوجود   آلية   حساب على    الظاهر   العقل   عضلة   بنمو  - اجلانبني 
 اإلميان   وحقيقة 

 ، نتحول  - أمجع   ملالعا مستوى  على  -  اآلن   حنن

 :  اختيارا   ليس   التحول   وهذا  

 وافرة   واملعلومات ،  متحفزة   واللغة ،  جاهزة   األدوات 
أغلب الناس مازالوا بعيدين عن أغلب   أن   رغم ،  ومتدفقة 

 :ناسني هذا، 

 األعمق   املعرفة إىل    سعيا   العلم   منهج  ( يتغري   املنهج   أن  
 ) األصدق   لإلميان   تعميقا   التدين   منهجو 

 والقيم   املثالية   القيم :  أيضا   تتغري   القيم   وأن  
  الواقعية تسمى  الىت    والقيم   الدينية 

 الواقع   يعد   مل  ( يتغري   آيان   وأساسا   أيضا   الواقع   أن و 
 ) فقط، حنن جزء منه   خارجنا 

  . ركتتح   وأن احلياة 
أن ينبغى    فال   القادم   املستقبل   نواآب   أن   لنا   آان   إذا

 إىل أين؟"نصر على معرفة مسبقة وتفصيلة أننا 

 ) نتغري   آيف  ( التغيري   آليات   نعرف  اإللزم أن  

وليس (أحسن إذا آان منهجنا ىف األحسنسوف جند أنفسنا 
 )بالضرورة األحسن على اإلطالق

، فهى جديدة   تكون لكى    اجلديدة   واملناهج   اجلديدة   القيم
 .جمهولة اآلن، على األقل من حيث التفاصيل

ال مفر من املغامرة، مث انتظار النتائج، مع احلرص
 .املناسب

عنا، وىف   تغيب  احلتمى الىت  التغيري  آليات هذا  هى    فما
  ؟ هتددنا   نفس الوقت يبدو أا

 الم تارخينا احليوىالفطرة واست

 ال مفر من أن حنسن استالم عهدة تارخينا احليوى من حيث

  –أن بدايتنا احليوية هى جسدية بالضرورة، وحنن  .1
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احمليط حولنا، ونواصل مسرية بقائنا، " نعرف" آنا -األحياء
 )باملعىن األحدث(فتطورنا، بأجسادنا قبل أن تكون لنا عقول أصال 

 ىف ترآيبناهاوما تال أننا مازلنا حنوى هذه البدايات .2
 ) هنا واآلن(البشرى احلاىل 

هى مرتبطة بكل آما أوضحناها سابقا الفطرةأن  .3
 فينا حىت اآلن مستوعبة استعدادتنا الطبيعية احلاضرة

التاريخ الطوىل مجيعه، وأا ليست قاصرة على مراحلنا
األولية، حىت أنىن آدت أرفض تصنيفها آيانا، مفضال

-11-6 انظر" قلت باللفظ الواحد، استيعاهبا حرآية حيث
 " عن الفطرة واجلسد2007

مث قلت ىف" الفطرة ليست شيئًا حمدد أو مفهوما ساآنًا"
 !"الفطرة هى حرآة ىف اجتاهها"التحديد حمكات 

 دفما عالقة الفطرة باجلس 
 ولد   جسد هى  ىف البدء آان اجلسد، الفطرة هى جسد من جسد، 

جسد، يولد اإلنسان على الفطرة، فالوجود البشرى يبدأ   من 
وهو يتمحور حول جسد باعتباره الوعى األساسى الذى يفرز
على قمته وعى أحدث يسمى العقل، لكن هذا األخري ال يكون

 .حور حولهبكامل آفاءته إال وهو متصل باصله متم

 احلاجة إىل منهج جديد

 املسرية إىل    نضيفها   أن   ميكن   إضافة   عن   نتكلم   آنا   إذا
 أن   بنا   فيجدر  ) 15املفتاح رقم (، لنتحقق بشرا   البشرية 
إىل   نستدرج   أن   ال ،  املعاصر   اإلنسان   حيتاجها   أساسيات   من   نبدأ 
 وعن   اجلسد   عن   املنفصلة   العقل   بعضلة   كريالتف   طريقة   نفس 
 الكلى   الوجود   وعن الوعى  

 بد   فال   الفطرة   مرآز ىف      موقعه   اجلسد   حيتل   أن   أردنا   إذا
، جديدا   تربويا   منهجا   ننشئ   أن   علينا   أن   ندرك   أن   من لنا 

ىف   حموريا   دورا   للجسد نرسى    أن   خالله   من   نستطيع   إنشاء   ننشئه 
، اهللا إىل    والتوجه   باآلخر   والعالقة   واملعرفة   واحلوار   التعبري 
على   قادرا   معرفيا   حقال   اجلسد   يصبح   خالله   ومن   املنهج   وهبذا 
ىف   اجلسد   دور   عن   ناهيك ،  الوجود إىل    واإلضافة   الفطرة   إحياء 
 احلياة   منظومة ىف    احليوية   اإليقاعية   الدورية   املشارآة 
  ،  الكونية 

 الرتبوية   املمارسة   هذه   جنعل   آيف تدى    أن   وإىن آلمل
 إذ ،  فاجلسد   الروح   بني   الفجوة   تعرب   أن على    قادرة   العملية 
  . بينهما ،  احلادة   الثنائية   هذه   تتجاوز 

 أمثلة حمددة
  : إيضاحه   أردت   ما   اجتاه ىف    حمددة   أمثلة   تقدمي   وقت   جاء اآلن  

 أخاطب   وأنا   بصدده   أنا   ما على  خيفى    ال   أنه   بداية   أعرتف   
 أخاطب ،  احملدود   حجمها ىف    أحجمها   أن   أحاول الىت    العقل   بلغة 
إىل   أصل   أن   ألحاول ،  حبال   فطرة   ليس   هو   ما على    تربجمت   عقوال   هبا 
  املفهوم   هذا   أقدم   أن   صعب ،  نعم ،  آخر   مبنهج أخرى    لغة 
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 للغذاء   إال   جسده   يستعمل   يعد   مل   جمتمع ىف    يعيش   لقارئ
 والزينة   للعرض   وأحيانا ،  املغرتبة   واللذة   والتناسل   واإلخراج 
 بني سياسى    حوار ىف    أو   املالآمة   حلبات على    اآلخرين   وقتل 
  املفخخة   اإلرهاب   عربات و   السلطة   مسدسات 

   . احملاولة   من   مفر   ال   ولكن

 من   اجلسد   موقع   حتدد   أمثلة   ثالثة   بعرض   البداية   لتكن
  :  الكلي   والتناغم   النمو   وحرآة   الفكرية   اتواملنظوم   املعرفة 

 ،  املتاحة   العلمية   احلصيلة   من   األول   املثال   

 ، اجلارية   العملية   املمارسة   من والثاىن  

    الرتاث   من ،  تفسريا   وليس ،  استلهاما   والثالث  

  علمى    منظور   من :  أوال

 بعض   وراثة   إقرار   بني   يتأرجح التطورى    فكروال   المارك   منذ
 تكاد   طفرات   خالل   من   إال   ذلك   واستحالة   املكتسبة   العادات 
ىف   الدخول   ودون ،  الحقة   قوانني   استمرارها   حيكم   عشوائية   تكون 
 املكتسبة   اداتللع   ميكن   آيف   تفسري ىف    املشكلة   ظلت   فقد   تفاصيل 
 خالل   من   أساسا  ( الدماغ ىف  النيوروىن    الرتآيب   تغري   قد الىت  
 تغري   إحداث تعىن  الىت  ) Neural Plasticity  النريونية   املطاوعة 
 ملؤثرات   نتيجة   الدماغية   العصبية   اخلاليا   ترآيب ىف    دائم 
 سلوك   أن   آيف   حتدد الىت  ) Imprinting  البصم   وظاهرة  ( بيئية 
 بعد   بالوراثة   انتقل   أنه   يستتبع   مما ،  تعلم   دون   يظهر   النوع 
 أن   املخ   خاليا ىف    التغيري   هلذا   ميكن   آيف )..  للبقاء   اآُتسب   أن 
 األجيال إىل    االنتقال   عن   املسئولة   التناسلية   اخللية إىل    ينتقل 
 ؟ التالية 

 السلوك   بطبع   متت الىت    الربجمة   بأن   اإلعرتاف   من   البد   هنا
 من   االنتقال على    قادرة هى  :  أساسا   املخ   خاليا على    بيولوجيا 
 نفس ىف    طبعت   قد هى    أو ،  التناسلية   اخلاليا إىل    املخ   خاليا 
' الطبع  ' يكون   أن   مينع الذى    ما   إذ ،  اخلاليا   سائر ى عل   الوقت 
 التناسلية؟   اخلاليا   فيها   مبا   عامة؟   اجلسد   خاليا   آل ىف    مت   قد 
وقد عاد التقدم ىف علوم الوراثة واهلندسة الوراثية يسمح 

بقبول هذا املنظور الذى مل أشك ىف صحته يوما من واقع
 .سةاملمار

 الدماغ   مثل املعىن    ويتمثل   ميثل   ترآيب   هو  - إذن  -  فاجلسد 
 تأثرا   للجسد النووى    الرتتيب   يتغري   ما   وبقدر ،  بآخر   أو   بشكل 
اخللوى   الرتآيب   يتغري   أن   ميكن ،  املخ   خاليا ىف    حدث الذى    بالتغري 
 ما   وهذا ،  اجلسد   خاليا ىف    دالة   جذرية   لتغريات   نتيجة الدماغى  
  .التاىل العملى    املثال ىف    الحظناه 

  إآلينيكى  عملى    مدخل   من :  ثانيا

 الفكر   فيها   يكون   وأمراض   مرض  - النفسيني   األطباء   حنن  -  عندنا
 الضالل يسمى    ما   شكل  ىف   وذلك   آله   الوجود   معه   جيمد   تصلبا   متصلبا 
  . املرضي   التصلب   بعض   وهذا ، القهرى   الوسواس   أو   الثابت 
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 عند   الثابتة   الفكرية   املنظومات   هذه   مثل   تغيري   ميكن   وال
 أن   إال   تفعل   ال الىت    العظيمة   باملهدئات   وال ،  باإلقناع   املريض 
  . الساآن   اهلمود   من   قشرة   حتت   ختفيها 

 الحظنا  العالجى   للمجتمع مستشفى  ىف  تنشيطى    عالج   حماولة وىف 
، العدو   أثناء اإليقاعى    والذآر ،  بالعدو  -  اجلسد   بتحريك   أنه 
، الرتابة   ورفض ،  والعرق الصْدمى،    واالقتحام ،  واهلرولة 
 أنه    حظنا ال  -) نافسىالت   العوم   وليس  ( البحر ىف    والبلبطة 
 املنظومة   نتعتع   أن   نستطيع ،  الوسائل   هذه   بكل   اجلسد   بتحريك 
 آلية ىف    والتمثل   التناول ىف    أسهل   فتكون ،  الضاللية   الفكرية 
 أن   فرجحنا ،  جديدة   بسط   حرآة ىف    تذوب   إذ   املتناغمة   الوجود 
 خالل   من   فيه   جنحنا   قد الفكرى    احلوار   خالل   من   فيه   فشلنا   ما 
  ،  اجلسدية   والقلقلة   لتحريكا 

 خالل   من   املتجمد   الفكر   وخلخلة   حتريك إىل    آخر   مدخل   ومثة
 من   احلرمان   عالج يسمى    عالج   باستعمال   وذلك الوعى    حتريك 
 منطية   تعتعة   خالل   من   النوم   من   احلرمان   يعمل   حيث ،  النوم 
 بدرجة   يستجيب   باجلسد   فإذا ،  الدوائر   املغلق احليوى    اإليقاع 
الليلنهارى احليوى    اإليقاع  فاعلية  باستعادة   له   تسمح   آافية 

circadian rhythm  التعتعة   هذه   خالل   ومن ،  املفتوحة    حبرآيته 
  .الثابتة   الفكرية   املنظومة   تنفك ،  معا   الدماغية   اجلسدية 

 اجلسد   نشاهد   أن   العملية   التجربة   هذه   لنا   أتاحت   وقد
 يـقلـقـل   وهو   مث ،  الفكر   تصلب   احتواء  ىف   يشارك   وهو 
 مرونة   أآثر   بطريقة   تنظيمه   يعاد   وهو   مث ،  الفكر   فيتعتــع 
 سواء   حد على    الدماغ   وخاليا   اجلسد   من   آل ىف  )  تصلبا   أقل (

    الرتاث ىف    قراءة   من :  ثالثا

احلديث النبوى الشريف عنو، 2007 نوفمرب 16أنظر يومية 
  الذى نسى مع أنه خلط اإلميان بلحمه ودمه صهيب

 اخلالصة

  : القول   خالصة 

 وبني   الدينيني   املعتقدين   بني   شديدا   تشاهبا   مث   إن ) 1( 
حىت( املعقلنني ىف عالقتهم باجلسد وإصرارهم على هتميشه  املنهجيني 

 )دون قصد

 املعرفية   الوسائل   من   آثريا   أمهل   قد   فريقنيال   آال   إن ) 2( 
 املنهج ىف    املسجونة   العقل )  عضلة  ( قشرة   تقوية   حلساب   الشاملة 
 األيام   هذه   اإلنسان   تكامل   ويهدد   يعيق   ما   وهو .  املغرتب الكمى  
    خاصة 

، بدء ذى    بادئ   معرفية   آوسيلة   اجلسد   توظيف   إعادة   إن ) 3( 
 قشرة   خالل   من   وليس   اجلسد   خالل   من للوعى    النظر   إعادة   وآذلك 
 الفطرة   مع   توافقا   أآثر   تربية   عن   للبحث   يدفعنا   سوف   العقل 
  املعرفة و   البحث   مناهج ىف    أفاقا   لنا   يفتح   قد   آما ،  النقية 
  . حاال   حدودها   تصور   ميكن   ال 
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 حيرك   ميكن أن  "  اجلسد   إحياء "  أمسيه   أن   ميكن   ما   إن ) 5( 
 املعرفة   أدوات   استيعاب على    قادرة   اجتاهات ىف    اإلبداع   مسرية 
   . اجلديدة 

 مبا   واملرتبطة   واملتزايدة   الوافرة   املعلومات   آل   إن ) 6( 
الكلى   الوجود   حول   تتمحور   مل   إذا  - املعلوماتية   الثورة يسمى  
 هتديدا   تصبح   سوف  - مرآزه   اجلسد   حيتل   حيث   لإلنسان الفطرى  
 . للتقدم   له   إضافة   وليست ،  باإلنقراض البشرى    للوجود 

 وبعد

  الذى يقول 15هل ميكن أن نعطى أحدا املفتاح 

، وباحلرآةتتعرف عليه (  احل جسدكتصأن "  ) 15: (مفتاح 
 ) باجلنس، و بالعبادة و  بالرقص،

آيف باهللا علينا يصاحل هذا املتلقى الذى قد يصدقنا جسده
وقد حلق بأجسادنا آل هذا التهميش من الذين يربوننا،

 ويوجهوننا، ويعلموننا آال من ديننا، وعلومنا؟

نية ملنأليس هذا مبثابة آتابة وصفة دواء باللغة الصي
 ترىب ىف آولومبيا ليصرفها من بنجالديش؟

اليس األسهل أن نتبع قانون اجلذب ونرآز ولو على عشرين
 ألف جنيه عالربآة؟ 

احة والغرض احملدود حيتاج األمر إىل إيضاح أآثر، لكن املس-
ال يسمحان، فنكتفى بإضافة تذآرة أن الوعى هو حالة
بيولوجية معرفية معا، وهو إحاطة باجلسد والعقل ىف احتواء
واحد، وأن جتمد الفكر أو جتمد اجلسد أو آليهما يقابلهما

) احللم نومية– النوم يقظية -لليلينهارية(انغالق دورات 
أوهلا ىف آخرها متاما تتجمد احلرآةإخل وحني تصبح دورات معلقة 

وأآثرها(رغم ظاهر الدوران، ىف حني أنه ىف احلاالت العادية 
تقوم هذه الدورات احليوية) آثريًا ىف احلالة املرنة واملبدعة

بدفع النمو واإلبداع، واملراد هنا الرتآيز على أن مجود اجلسد
 .يقابل مجود الفكر يقابل انغالق دورات الوعى
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