
 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 ابعد:على آله وصحبه أمجعني أم و حممد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا احلمد
لتناغم املدربة مسية الناصر،ومنهادورة عن )/ت على بعض الدورات اليت أقامتهافقد اطلع

 ،فوجدت فيهاخمالفات واحنرافات عقدية كثرية،منها:الكوني(

وذلك باعتقاد تأثريمامل يثبت تأثريه شرعا والكونا،فمن  /باب األسبابالشرك في /١
فطلبت من احلاضرين 2 على خلق األشياء،-مبجردها-ذلك:االعتقاد بأن األلوان هلاقدرة

/أن األمحروالرتدد ١عمل مترين اسرتخاء اعتمادا على طاقة األلوان والرتددات اخلاصة هبا،وتزعم
 خليق والطاقة"و"رافع للطاقة"تقولخل اجلذب،ومبدأ"الت،وأنه مد٠هريتز٣٩٦اخلاص به 

)فتتخيلني أنك يف وسط لون أمحر مع ترديد مجلة"أناأقدرأن أجذب ماأريد،غدا جذبت مسية:
ميغاهريتز:فتتخيلني أنك يف وسط لون ٦٣٩/األخضروالرتدد اخلاص به ٠2ماأريد"ثالث مرات

 ٠اأريد"ثالث مراتأخضرمع ترديد مجلة:)أناأقدرأجذب ماأريد،غداجذبت م

)هذه الرتددات كلها من بيع الوهم واخلرافة اليت يروجهاأصحاب الفكرالباطين 
احلديث(،وقدأبطل النيب صلى اهلل عليه وسلم الشرك يف األسباب حني رأى رجال يف يده 
حلقة من صفر،فقال/ماهذه،قال:من الواهنة،قال:)انزعهافإهناالتزيدك إالوهنا،فإنك لومت 

 .أبدا( اأفلحتوهي عليك م

ي في تسر  ومن ذلك/ترويجها لمايعرف بطاقة المكان)فونغ شوي(وهي بزعمهاطاقة-2
لموازنة ،طاقة المكان،في االمزعومة في الفلسفة الشرقية الباطنية )خرافة الطاقةاألماكن.

بين مايّدعون من القوى في البيت أوفي أّي مكان يكون فيه الشخص من خالل مثاًل 
والديكورات التي تكون فيه،فيتمّكن من يسكن في البيت من استجالب ترتيب األثاث 

( !الطاقة،فتمنحهم بزعمهم السكينة والطمأنينة ،وتستبعد من المكان الطاقة السلبية
فتزعم/أن املزروعات جتلب الطاقة!،وأن اللون املوف يضرالرجل ويؤثرعلى طاقته!،وغريهامن 



مركزيسمى )احلكمة اآلن(للعالج الشركي الوثين خرافات الطاقة والدجل الرخيص،وكان هلا
 )صورة من صورالوثنية الجديدة(.٠باألحجاروبيعها،وأن هلاقدرات شفائية روحية

 //ومن انحرافات سمية الناصر/ترويجهالبعض أنواع الكهانةمن ادعاء علم الغيب3
 عربمايسمى بالتخاطر:)وهوعندهم عبارة عن عمل ذهن شخص على ذهن آخرعن بعد من

خالل تأثريعاطفي بدون االتصال باحلواس"،تقول:)مع شريك احلياة استخدمي التخاطرأفضل 
من اجلذب؛ألن التخاطرتتكلمني مع الشخص وحتاولني أنك توصلني له فكرة معينة،لكن 

مرات؛ألن معىن ذلك أنت غرينظيفة مبافيه الكفاية حىت تتمكين ٩التزيدين يف التخاطرعن 
 ٠من التخاطر(

ه بمحض اإلنسان يخلق قدر وأّن  البوذية /تروجيهاخلرافة اجلذبتهافي القدرحرافاومن ان/4
واجلذب أصله من الفلسفة البوذية،فقد جاء عن بوذا أنه قال:)الشبيه جيذب إليه إرادته،

شبيهه(،تقول يف نفس )دورة التناغم الكوين(:"إن اهلل خيلق ممكنات،وحصوهلالنايتم بواسطك 
ه"وطلبت من احلضورترديدعبارة لتحقيق اجلذب"أناأقدرأن أجذب طلبناوجذبناهلامن عدم

ماأريد،غداجذبت ماأريد"ثالث مرات،طبعا هي تردد مايقوله أستاذهاالروحاين الباطين صالح 
الراشد،الذي يرددمايقوله أسياده املالحدة الروحانيني كواين داير)الذي اشتهر بتنظريه خلرافة 

 ٠اجلذب(وديباك تشوبرا وغريهم

وأن  التجاوزي لممارسة طقوس هندوسية دينية،كاالتأمل سمية في هذه الدورة دعت/5
 اإلنسان ميارسه عندشروق الشمس!

ومن انحرافاتها:الترويج لمايسمى بالحياد،وهوالوصول إلى مرحلة عدم الحكم على /٦
شئ بأنه باطل أوحق،أوصدق أوكذب،والقول بنسبية الحقائق،وأن األديان 

ألن الباطن اليكون مشغوال مبصادقة الحياد يساعد على الجذب؛واحدة،بدعوى أن 
الظاهر؛ألنه إذا احرتت هل هذي كاذبة أوصادقة مثال يكون اضطراب بني الباطن 

وهذا كله خرافة ودجل ٠لى اجلذب (والظاهر،ومن مث تنخفض نسبة إدارة الباطن،والقدرة ع



قى الانفصام قداستمسك بالعروة الوثوخمالف لقوله تعاىل:)فمن يكفربالطاغوت ويؤمن باهلل ف
هذا ٠هلا(،فكل الديانات عند مسية أياكانت صحيحة،والحيكم عليهابالكفروالشرك أياكانت

اطلعت عليه من خالل دورهتا بعنوان )التناغم الكوين(على اليوتيوب بتاريخ  ما
 هـ .١4٣5/١2/7

ون الناشر/دارملهمحدثني فقال(وقدصدر هلاحديثاكتاب بعنوان:)/أقول
س دم،على أنه من الكتب اليت تدعولتطويرالذات،وخالصته/2٠١7للنشروالتوزيع،أغسطس 

تقول:)يف عمق السكون تتجلى ٣2مات خمتصرة،ففي صعربكلألساليب الباطنية الحديثة 
بعد لداخل ايف لشرقية/مساع صوت النداءاإلهلي العافية(والصمت والسكوت يف الفلسفة ا

ذا ماذكره وهفالذات العلياعندهم هي أنت،)تأليه الذات اإلنسانية(، جتربة التأّمل عندهم،
الملحد الروحاني واين دايرفي محاضرة له،وفي غالب كتبه، ومنها/سوف تراه 

عندماتؤمن به،وقوة العزيمة،والنقلة،وغيرها،وقد أثنت عليه سمية وحثت على قراءة كتبه  
أي معلم أومتعلم إذامارس فنون تقول :)يضيع ١7ويف ص ٠كمافي الدورة المشارإليها
تستشهد باحلدس الباطين وهوكاإلهلام عندالصوفية 57الطاقة قبل الوعي(!ويف ص

فتقول:)إذاكان حدسك يعمل جيدا فقط حني يكون هناك حدث سليب فانتبه من 
نسبية للقول ب تقول:)تصنيفك للشرواخلريحيد من وعيك(،إشارة منها٣٦2ويف ص٠نفسك(

ول ر،والالقملنحرفة فقول عنها أهناشباحلياد،فالتصنف العقائد واملذاهب ا احلقائق وأنك تكون
 ٠احلق والعقيدة الصحيحة فتقول عنهاخري!

والكتاب يف حقيقته تافه،وفيه من بيع الوهم والثرثرة الفاضية ممن يسمون مبدريب تنمية 
ض النساء بعالذات،ومانبهت على املخالفات العقدية هلذه املرأة إالبعدمالحظيت هتافت 

نسأل اهلل الثبات على عقيدة ٠والرجال على طرحهاالباطل وهوالرتويج للباطنية احلديثة
                                          ٠التوحيد،وباهلل التوفيق

 أمين بن سعودالعنقري٠وكتبه/د

 هـ١١/٣/١4٣٩يف  األستاذاملساعدبقسم العقيدة جبامعة اإلمام حممدبن سعوداإلسالمية


