
  احلاسة السادسة

  

 من املؤكد انك مسعت عن القوى اخلارقة أو غري االعتيادية املوجودة لدى البشر

  .احلاسة السادسة أو اإلدراك احلسي اخلارق أا

 . حتيط حول اإلنسان التفاقه إال عند الوفاة وقد أكد العلماء وجود هالة نورانية

 ختاطر واستبصار ومنها ما هو يف املنام يف اليقظة يف صيغة هلذه الروح رحالا املستمرة يف

الرحالت اليت قد تكون بعيدة إال أا ال تنفك عن اجلسد بل  صيغة أحالم لكن رغم هذه

والخيفى الدور الروحاين يف الكثري من حاالت الشفاء،وقد أكد  تبقى على اتصال دائم به

بدائيني عكس املتوقع ،وكلما لدى اجلميع وهي قوية لدى البلهاء وال العلماء بأا موجودة

الذهن وهادئ األعصاب كانت انشط وكلما كان ذا مزاجية جيدة  كان الشخص صايف

يفقد هذه احلاسة مع اعتماده التام على التكنولوجيا واملدركات  كانت ضعيفة ،واإلنسان بدأ

ن كما ان حاسة االستبصار تكون عند املرأة أقوى من الرجل أل .احملرضة للحواس اخلمس

الزمان فاملرأة تستبصر، ومتيل إىل استشارة البصارين واملتنبئني اكثر مما  هذا هو حاهلن من قدمي

ّوالبد وان تكون قد زودت . وهي اقدر على قراءة األفكار من الرجال. ذلك الرجل مييل إىل
ق ألنه غري قادر على النط. احلاسة حىت تستطيع قراءة أفكار طفلها، ومعرفة أحاسيسه ذه

وكما نرى أن الريفيني منا حيث احلياة بسيطة حمدودة،ومن . حاسة حلفظ النوع وهي

السؤال هل هذه القدرات لدى اإلنسان وحده ام سائر املخلوقات؟هذا السؤال  الضروري

العلماء بالنفي وأكدوا على أن بعض احليوانات تستشعر األخطار والكوارث قبل  أجاب عنه

فالقطط متوء والكالب تنبح واخليل تصهل، وتشرتك األنعام والدواب والدواجن يف  وقوعها

صاخبة، قبيل هبوب األعاصري والعواصف بوقت يطول أو يقصر وقد أجرى العلماء  مظاهرة

 عديدة على حيوانات خمتلفة للتنبؤ بالزالزل والفيضانات والكوارث اليت تصيب األرض جتارب

 قار والكالب والقطط تستشعر بالزالزل قبل وقوعها بعدة ساعاتفوجدوا أن األمساك واألب

 كما أن الكالب ومن خالل معايشة عملية تبني بأن هلا القدرة على معرفة األخطار اليت

  :ومن األفعال اليت تقوم ا احليوانات مثال قبل الزالزل. حتدق بأصحاا

 



 حوهلا، لعراء واألرانب تضرب رؤوسها مبااألمساك تقفز من املياه القطط تغادر البيوت إىل ا -

 

أنواعها يوجد  وال يفوتنا ان نذكر بأنه مثلما يوجد مؤيدون هلذه الظواهر اخلارقة جبميع

والتحليل وعدم الركون إىل  منكرون هلذه الظواهر اخلارقة بل وينصحون باالعتماد على املنطق

اخلمس، اليت هي مصدر  واساملعرفة إال عن طريق العقل الذي يستلم مدركاته من احل

يف مخ اإلنسان مركزا  كما يرى العلماء املؤيدون بأن. املعلومات فقط على حد تعبريهم

التفاعالت الكيميائية وينتج عن  يسمى مركز التنبؤ واألحالم موجود كمركز عصيب حتدث فيه

وإذا رجعنا . تلفزيوناالستقبال يف الراديو وال هذا املركز يشبه جهاز. هذا النشاط تيار كهربائي

 أننا كنا نستخدم كافة مدركاتنا احلسية والعقلية إىل احلياة البدائية فراشايت لوجدنا


