
علمية لتفسير الحسد والعين نظرية  

موضوع الحسد موضوع شائك ومثير في الوقت ذاته، وتدور حوله الكثير من األساطير التي تحولت إلى 

والحسد والغبطة من الناحيتين الدينية والعلمية. فالمعاني هنا تتداخل عند  موروثات ثقافية ال تفرق بين "العين"

الناس الذين يستخدمونها بنفس المعنى. ونبدأ بالغبطة، وهي شعور بنعمة "المغبوط" وتعظيمها وتمني أن يكون 

أن لفظ الحسد قد يطلق للغابط المتنافس مثل هذه النعمة. وهذا المفهوم هو أقل المفاهيم ارتباطاً بلفظ الحسد، إال 

عليه لغةً أو على سبيل المجاز، والحسد بهذا المعنى غير مذموم بل مطلوب في بعض األحيان ألنه نوع من 

 ، خصوصا وأنه ال يتمنى زوال النعمة من اآلخر. المنافسة

إصابة  عكس الحسد البغيض، الذي يتمنى صاحبه تمني زوال النعمة عن المحسود. أما العين أو النظرة فهي

بعين الحاسد أو نظره، وهذا المفهوم شاع بين الناس باسم الحسد أيضاً، إذ يغلب  -وخاصة جسد اإلنسان  -األشياء

على صاحب القدرة على اإلصابة بالعين أن يكون حاسداً. ولفظ "العين" يقصد به ذلك األثر الذي يسبب للمنظور 

 حسد أو نظرة؟ وكيف يمكن الوقاية منها؟.إليه الضرر. لكن كيف يمكن حدوث الضرر من خالل ال

عندما نتحدث عن كيفية حدوث التأثير من خالل النظرة أو العين، ينبغي أن نتحدث عن عالم الطاقة الخفّي الذي ال 

نراه، إال أننا نكتشفه من خالل أثار هذه الطاقة الظاهرة التي تتحرك بسرعة تفوق كثيرا سرعة المادة في موجات 

والها وسعاتها، وكلما اختلفت هذه الخصائص اختلف أثر الطاقة وإحساسنا بها. ويستطيع اإلنسان تختلف في أط

اآلن دراسة طاقة اإلشعاعات الخارجة من الجسم البشري وكل ما يحيط به من كائنات سواًء كانت بشرا أو 

رجه، يمكن إدراك ما ينفع حيوانات أم نباتات أم جماد، ومن خالل قياس نهر الطاقة ومساراته داخل الجسم وخا

اإلنسان أو يضره، وذلك من خالل بعض الدراسات لقياس مستويات الطاقة بأجهزة معينة وتحديد كميتها في 

صورة وحدات، حيث تبين أن كل ما في الكون يحتوي على طاقة بداخله بما في ذلك اإلنسان بالطبع، ومن هنا 

ته األم اليابانية، باسم رايكي، وهي عبارة عن كلمتين هما "راي" برز ما يعرف اليوم بعلم الطاقة المعروف، بلغ

ومعناها الطاقة الكونية و"كي" ومعناها الطاقة الحيوية الموجودة في كل الكائنات الحية، بما في ذلك اإلنسان 

 نفسه.

رة وطاقة ولقد ميز الياباني "هيروشي موتوياما" بين الشخص العادي والشخص غير عادي بأن األخير لديه قد

نفسية داخلية تجعله صاحب عين ضارة. واستطاع أن يصمم أجهزة دقيقة لقياس الطاقة أثبت أن هناك انبعاثاً 

للطاقة من جسد هذا الشخص، هي التي تسبب التأثير على الشخص العادي. وأشار إلى ان هذه الطاقة تنبعث من 

كي مع المحور الطولي لإلنسان، وإن أشدها توجد على امتداد الحبل الشو CHAKRAبؤرات سماها "شاكرا" 

نشاطاً هي البؤرة الموجودة بين العينين والتي تقابل تماماً الغدة النخامية فيه، وهي الغدة المايسترو الموجودة 

داخل الجمجمة. وهذه تسيطر بدورها على كل غدد الجسم األخرى. وخلص "هيروشي موتوياما" إلى أن 

رين على بعث هذه الطاقة، أما األشخاص الذين يمتلكون هذه القدرة فيمكنهم إيقاظ األشخاص العاديين غير قاد

انبعاث تلك الطاقة ذات الشفرة الخاصة عن طريق التركيز، أو أثناء انفعاالتهم الداخلية الناتجة عن حالة نفسية 

العين فتفسد انسياب غير مستقرة نتيجة تمني زوال النعمة وعدم الرضا النفسي، لتؤثر على الشخص المصاب ب

الطاقة في جهازه العصبي أو غيره. ويصاحب ذلك خلل قد يؤدي إلى مرض أو ألم أو فساد أو ضعف أو غير 

ذلك. ولقد استطاع العالم الياباني "ماسارو إيموتو" أن يكتشف أن جزيئات الماء يمكن ان تفيد في هذه الحالة، 

هم، وقام بقياس ذبذبات الماء إذا نزل فيه شخص حزين مكتئب أو ألنها تتفاعل مع أفكار البشر وكلماتهم ومشاعر

سعيد مرح، أو غيرها من االنفعاالت، فاكتشف أن القياسات تختلف تماما تبعا لكل انفعال منها، وكأن للماء رد 

ليه. من انفعاالت الغاطسين فيه أو المتحدثين إ« يستشعره»فعل وانفعاالت تغير من تكوينه الجزيئي ردا على ما 

واألكثر إدهاشا هو أن الدكتور "إيموتو" نجح من خالل استخدام آلة تصوير فائقة السرعة أن يصور اختالف 

مع مشاعر اإلنسان. فمثال، يظهر الماء المجمد على شكل بلورات « تتجاوب»شكل بلورات الماء المجمدة عندما 

  .في الماء ثلج ملونة وزاهية رائعة الشكل عندما يتم الهمس بكلمات محبة 

 


