
 

ــــــرآة الـــــــــذاتمـ  

 

  

 

ـذاتــــــــرآة الــــــمـ  

 عندما أصبح للمرآة حياة

 نبذة
 نفسه ساناالن يجد الحياة، سر عن البشرية والمعتقدات المفاهيم أنقاض بين

 ام وهي اليه، المفاهيم بأقرب يتمسك لذا. الوجودية األسئلة امام حائرا

 البشر توزيع خلف الرئيسي المحرك هو هذا. عليه ومجتمعه اهله وجد

 مؤمنا لعينا قرير نائما االنسان فيعيش. المخلفة المعتقدات الى وانتماءاتهم

 مفاهيم من وغيرها الصحيحة هي الحياة عن مفاهيمه من يعتقده ما ان

 ما ان ان تعتقد: "وهي باالزدواجية يعرف ما وهذا خاطئة، هي تناقضه

 والدمار الحروب سبب وهذا". خاطئ غيرك به يؤمن وما حقيقي به تؤمن

البعض يزعم انه يملك الحقيقة المطلقة في الحياة،  .االرض في والخراب

وآخرون يبحثون عنها دون أمل. فما هي الحقيقة المطلقة في الحياة؟ ما 

هي الحقيقة التي تضم كل الحقائق؟ ما هي االجابة حيث تنتهي جميع 

االسئلة؟ هذا ما ستعكسه لك مرآة الحياة عندما تقف امامها بكل جرأة 

 وشجاعة، فترى ذاتك الحقيقية.

 الكاتب: غير معروف
 رحلة في التنوير
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 هذه الشمعة أ هدي

 مل جيد الطريق بعد، اىل لك حائر

 نر وعيكوأ  توقف عن البحث، 

 ابخلارجوسرتى أ ن الطريق ليس 

 !خلارج ططقااابمل يس بق ان اكن 

 اس تدر! فالطريق اىل ادلاخل، حيث اذلات

 هنا والآن!! حيث، انت!

 احبمك، كام انمت

 فانمت اكطقني كام انمت اكئنني الان!

 

 

  (شهر يونيو حىت اغسطس) 4102الكتاب يف صيف اعد هذا 

  4102، أ غسطس 01 ،السبت اترخي النرش:
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 :تمهيد

الوهم وقوف انسان يشبه هذا  –لمرآة حياة". يتحدث العنوان عن وهم. وهم االنعكاس ل أصبحعندما " هو عنوان كتابي وعنوانه الفرعي مرآة الذات،

ومالمحه وربما بعض معالم محيطه. يراها داخل المرآة. ينظر اليها فترة طويلة. طويلة جدا جدا. طويلة بما امام مرآة وينظر الى جسده )ربما انت( 

نما وا . وان ال حياة خارجها. هو ذاته ليس خارجهاة فقطالمرآه هو الحيا داخلفيه الكفاية ان ينسى انه واقف امام مرآة. بل ويبدأ باالعتقاد ان ما يراه 

 .متناسيا انه يقف في الخارج .أكثرفقط ال  المرآةاالنعكاس الذي في داخل ذلك ظن االنسان انه "هو" . يهو تلك الصورة

 

 جزئينويقسم الكتاب بشكل رئيسي الى 

 : من الفصل األول حتى الفصل الخامسكتاب مرآة الذات .1

 الفصل األول: التكوين 

 الفصل الثاني: الحياة 

 الفصل الثالث: الموت وما بعده 

 رابع: الكونالفصل ال 

 الفصل الخامس: التأمل 

 (ليشمل رمضان تلك السنة 2112صيف  منشهر ونصف  والذي استمرسؤال وجواب من تجمعنا التنويري ) 1221: أسئلة في التنوير .2

 الفصل السادس: أسئلة في التنوير 
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 استهالل:

 

 قصة كتاب، حين انقلبت اآلية واصبحت الكتب تعيش لتسطر البشر حروفا.

 ا كتب اإلنسان الكتب، ولطالما عاشت الحروف بقانون الكاتب...لطالم

مختلف  نولكن قبل ان يوجد اإلنسان، ليتعلم الحياة والتطور والتوثيق والكتابة، "فقط تخيل" انه "قد عاش" او يعيش كتاب واحد. كتاب يعيش في كو

دأ بخط الحروف. حروف ليست كحروفِنا. حروفها بشر وشجر وحجر ارض ال بشر وال كائنات حية. فقط كتب واقالم. قرر هذا الكتاب ان يكتب. فب

 ونار وازهار وماء وهواء وسماء. بدأ يكتب وانتهى بعد ستة ايام. 

ستة ايام. ي تلك الف ثم كانت الحياة. او بدأت. في الحقيقة بدأت البداية. فقبل البداية لم يكن هناك معنى للبدايات والنهايات. فمفهوم الوقت هو االخر كتب

كتب تعريفه انه مكون من لحظات. وان كل انتقال من حرف آلخر يسمى لحظة. اجل، هذا هو معيار الوقت، او تعريفه. الحركة! من حرف للتالي 

 تولد لحظة، واالنتقال من لحظة للتالية يسمى وقت.

 

 حدأوجود وغير الوجود. المشكلة ان التبرير بحد ذاته هو االخر مثل هذه الكلمات والنظريات، ظهرت االديان والطقوس والعلوم. لتفسير وتبرير ال

تقديم مفهوم ب أحدهممفاهيم هذا الكتاب. فالتبرير مثل الحركة والوقت، هو انتقال من مفهوم آلخر. عندما ترى مشكلة، تحتاج الى تبرير لوجودها، فيقوم 

مط ر ان ينتقل الى مفهوم جديد. وهو ما يسمى الفلسفة. فالفلسفة مفهوم اخر يتبع نفس نلك. تقتنع للحظة )او لحظات فكل الوقت معك( ثم ال يلبث التبري

 الوقت والحركة والتبرير. هو االخر يستخدم االنتقال من مفهوم لألخر. او من تبرير لآلخر في تناغم مع الوقت والحركة.

الحياة مطاطي متمدد، فال شيء صامت او ثابت او محدود. وهذا ما يجعل  أي ان الكتاب قرر ان تكون الحياة متمددة ما امتدت صفحاتها. كل شيء في

قفز من مفهوم ت الحياة ال نهائية. تستمر الحياة ما استمر الوقت. ال يمكن للوقت ان يتوقف وتستمر الحياة. الوقت هو الحياة. والحركة هي الحياة. ولكي

 مفهوم جديد متحرر مختلف ومحايد. وهو مفهوم الوجود.الوقت او الحركة ال بد ان تقفز من مفهوم الحياة. الى 

حياة. ل الفالوجود اعم واشمل من الحياة فقط! اجل هذه هي الحقيقة. الوجود فيه حياة وال حياة. جمود وحركه وقت وال وقت تبرير وقبول. الوجود يشم

 ة الوجود، وهذا هو سبب المشاكل البشرية.لكن المشكلة ان الذهن البشري يظن ان الحياة هي كل الوجود وان الموت هو نهاي

 

(. ولكن اين Afterlifeما يعرف بحياة البرزخ او  –حياة )او ما بعد الحياة مثلما الحياة بطبيعتها نقيض الالاالن الوجود بطبيعته هو نقيض الالوجود. 

له. فال يمكن للتبرير والفهم فهمه كما ان ال يمكن للوقت ان يكون الوجود والالوجود؟ هما في الوعي. وعيك الكلي الذي يخلق التبرير، والفهم داخ

لكتاب، ا يوجد في خارج الحياة. الوعي هو كينونة وليس مفهوم جديد. هو المصدر واالساس. فال يمكن للتبرير تبرير من اوجد التبرير. الوعي في هذا

 الكاتب، حين انقلبت اآلية... هو "الكتاب" نفسه وهو "الكاتب" الذي سيقوم بسرد االحداث. فالكتاب هو
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 انا موجود، اذن سأظل موجودا  

 هنا واالن، تعريفا المكان والزمان

 خلقناهما في عالمنا المادي لغرض تصنيف االمور

 لكي نفهم بسهولة بعض االمور

 امور مثل انتقال وعينا

 ولكن دعوني ابدأ من البداية

 من اول االمور واكثرها صلة في الموضوع

 " جسد، حواس، شخصية، معلومات ديموغرافية بحته ام أكثر من ذلك ام اقل ام خليط منهمن "انا

 بأسوأ حال من االحوال انا كل ذلك

 ولكن من يكون الذي اراه في منامي

 او لعلي اقول "من ارى العالم من خالل عينيه" في المنام

 خيال؟ اين يوجد هذا "الخيال" ان صح التعبير

 ور تخيلية؟ لماذا اذن أحس بمشاعر في الحلمثم، ما هو الخيال. ص

 وأحيانا احاسيس

 اوهام؟ هلوسات؟ 

 ما لذي يجعل العالم المادي حقيقيا على أي حال؟ 

 اهو الشعور بالمادة؟ نشعر بها في احالمنا احيانا رغم اننا نفضل فعل امور اخرى

 مع هذا التساؤل، تصل الى سؤال وجودي بسيط! ماهي الحقيقة؟

 المطلقة!الحقيقة 

 ما هو السر؟

 السر أنك لست أيا من هذا

 وال حتى مجتمع

 انت في الواقع لست شيء واحدا بحد ذاته!

 انت كل شيء مجتمع!

 انت الوعي الذي يدرك كل تلك االشياء.

 

 بعد ان عرفنا الـ "انا" بأنها الوعي

 دعونا نتعمق في الوعي وفي الكون الذي بداخله

 هذا الكونهناك أربع قوانين فقط تحكم 

 القانون االول اننا كنا موجودون واالن موجودون وسنظل كذلك

 ان كان يهم الترتيب على أي حال( –في الماضي والحاضر والمستقبل )بالترتيب 

 فاألمر كما ترون ان ليس هناك اال شيء واحد )الوعي( ولحظة واحدة )االن( ومكان واحد )هنا(

 واالن "شيء واحد، لحظة واحدة" ~ بشار اينما كنت في أي وقت سيكون وعيك هنا

 ولتفسير ذلك

 تخيل العوالم على شكل احتماالت ال نهائية

 ووعيك يتنقل بين هذه العوالم وفقا  لما يظن انه ممكن حسب نظام معتقداته

 اذن "السر يقع في االختيار" ~ نيو فلم ماتريكس

 ئيا وانما يتم بتحفيز من المشاعرتقوم باختيار العالم االفضل لك، ولكن االختيار ليس عشوا

 والمشاعر تتولد من خالل مفاهيمك لما هو صحيح او خاطئ
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 أنت باختصار تعرف االمور على انها صحيحة )عندما "تعتقد" انه سيجلب لك السعادة( وأنها خاطئة )عندما "تعتقد" انها ستجلب لك االلم(

 من هذا المنطلق، هناك ثالث انظمة

 ث يتم تعريف االمور على انه صحيح/جيد/مرغوب خاطئ/سيء/غير مرغوب(نظام المفاهيم )حي .1

 نظام المشاعر )حيث تتولد مشاعر محفزه تتوافق مع المفاهيم "الصحيحة" ومنفرة من المفاهيم "الخاطئة"( .2

 لديه ذلك االختيار(نظام االختيار )هنا يتم تحديد مسار التجربة، عندما يتم االختيار يتغير التردد ليوافق عالم موجود اصال   .2

باختصار، أي نظام المفاهيم يولد المشاعر التي تحفز االختيارات. اختياراتك تجعلك ترى او "تدرك" العالم من منظورك حسب 

 خالصة/منتج/مخرجات هذه االنظمة مجتمعة

الثة. ولكن هذا يعني أنك في كل مرة تنتقل تصبح اذن فالوعي يتنقل من عالم الى اخر )او يدرك عالم تلو االخر( وفقا آللية عمل هذه االنظمة الث

 حرفيا  شخصا جديدا 

 وهذا االمر صحيح!! رغم غرابته... انت شخص جديد في كل انتقال، تعتقد أنك نفس الشخص وتعتقد ان لديك ذكريات ولكن في الواقع ال

 في انتقالك من عالم آلخر، انت تخلق وهم الحركة، وتخلق وهم الزمن

 ن يختار أي عالم يذهب اليه ولذلك قلنا عن الماضي والحاضر والمستقبل انهم ليسوا مهمين في الترتيبأي أنك انت م

 نحن من خلقناهم ألجل سهولة فهمنا وتصنيفنا لألمر.
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 :الفهرس – المحتويات جدول

 2صفحة  تمهيد

 3صفحة  استهالل 

 8صفحة  الفصل األول: التكوين

 14صفحة  الفصل الثاني: الحياة

 11صفحة  الفصل الثالث: الموت وما بعده

 21صفحة  الفصل الرابع: الكون

 22صفحة  الفصل الخامس: التأمل

 21صفحة  الفصل السادس: أسئلة في التنوير
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 الفصل األول

 التكوين

 

 



 

 

 
 
 
ة | 8 ح ف ص عندما أصبح للمرآة حياة! – الـــــــــذات مـــــــرآة   
 

 مـــــــرآة الـــــــــذات

 الفصل األول: التكوين

ان  لتوثيق، فقام بخلق دوامة عندما قرر االنسانوتطور وتعلم الحياة والتحضر قرر ا ها االنسان. وعندما نمىالكتاب يضع قوانين االنسان. فيعيش ب

انه يريد ان يكتب ما يكتبه، وكأن المفعول به يفعل بالفاعل فعله به. عندها شعر الكتاب انه ضحية هذا االنسان. يستخدمه  مدركيكتب "كتاب"!! غير 

 للغبار او النيران. شعر الكتاب انه ضحية مؤامرة كبيرة.  ، ويستعبده في كل مكان وزمان. ثم يرميهاألرففليخط عليه مآسي الحياة، ويحبسه في 

 مكان الكتاب في هذه الروايةيل يا سيدي القارئ لو كنت تخ

عشت  أنك ولو كنت انت من قرر ان يوجد الحياة في ستة ايام بمفاهيمها المتمددة الوقت والحركة والفلسفة والتبرير والليل والنهار وغيرهم. تخيل ل

المؤامرة دوامة مفرغة ال  فأصبحتثلما عاشها الكتاب. يشعر انه ضحية مؤامرة وهو ضحية مؤامرة نفسه للتآمر مع نفسه على نفسه. هذه الحياة م

علم البد! اتالى ا يمكن له اكتشافها. وهذا ابداع الحياة. ان البداية والنهاية فيها! نعم فيها أي في داخلها. فعندما تدخل في دوامة من ضحية من، ستستمر

كما عرفنا  الماذا؟ الن حتى لو وصلت النهاية )على افتراض انها وجدت( حتى لو وصلتها لعدت الى البداية دون ان تشعر!!! طبعا فنهاية الحياة بدايته

 الوقت ووجوده. والحركة ووجودها. وكذلك الفلسفة. 

قيقة قصيرة جدا. خمسة االف سنة من الفلسفة هي في الواقع بداية ثم حقا منبسطة جدا ومتمددة. هي في الواقع دوامية. هي في الح فالفلسفة ليست

مستوى الى مستوى او من منتصف الى منتصف انت في الواقع تكمل دورة كاملة في دوامة منتصف ثم نهاية. والنهاية هي البداية. فكلما انتقلت من 

 وجودةمذاتها. بدايتها نقطة هي بداية الوقت ونهايتها غير  للدوامةكذلك هو االمر . لألخرىالحياة. تتسع الدائرة في كل مره. وكل نهاية لها هي بداية 

الوقت هي بداية الوقت وال سبيل للوصول لها من خالل الدوران  فأبديةالن الدوامة متسعه الى االبد. ولو وجدت نقطت االبد فستكون هي نقطة البداية. 

 "مع" الدوامة. بل عكس الدوامة!

 

( هو امر يسير فما عليك اال ان تعيش وفقا لما تسمع وتفهم من مفاهيم. الدوامةزي القارئ ان السباحة مع التيار )او االتساع مع اتساع كما ترى عزي

ا ان االبدية وبم ن(امر يسير ال يعيق الحياة. ولكن هذه العملية ابدية. وللوصول الى االبدية ستستمر الدوامة الى ان تصل الى االبد )الى االبد كما يقولو

طريق لها هو السباحة عكس تيار الدوامة. من خالل مخالفة كل ما تسمع من مفاهيم. عندما تقوم بهذه العملية تكون  فأقصرهي نفسها نقطة البداية. 

 بإتقانغرست ى مفاهيم ان)ليست مستحيلة( تسمى عملية تدمير المفاهيم. قد تبدأ بسرعه بالمفاهيم الغير راسخة الى ان تصل ال مستحيلةمرهقه وشبه 

 فاألمر(. يةباألبدفي ذهنك فيكاد يستحيل ازالتها. ولكن الواقع، انه وان طالت العملية فعلى االقل هي في تناقص واقتراب مضطرد من البداية )وهي 

 يصبح ممكنا ان تصل الى االبدية.

اهيم متمددة تمدد الوقت وتمدد الحياة. ال نهاية لها اال بنهاية الوقت. وال نهاية هذا سبب عدم اتصال الفلسفة الى نتيجة. او االديان. او العلم. الن المف

 للوقت اال عند االبد.

 بثق. ولكن رغم جمال الرحلةالى طرف الدوامة، حيث االحداث تن بسرعة ستأخذكان كنت تحب التبرير، فانت تركب مركب وسفينة الفالسفة. 

 نهائية! وسرعتها وكثرة مرتاديها، اال انها ال

لفالسفة. ا فال يمكن لفيلسوف ان يدرك الحقيقة المطلقة بالفلسفة المضطردة المادية. ولكن عندما يستنير يدرك ان الفلسفة الصحيحة هي خالف ما يظنه

 الى نقطة البداية وبالتالي نقطة النهاية! تأخذكوهذه هي الفلسفة المعاكسة للتيارـ التي 

  يم فكلها لولبية متسعه. او دوامية الشكل.االمر ينطبق على جميع المفاه
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ة انه كلما ابتعد الحقيق أدركفي بحور العلم باتساع وسرعه مضطرده لفترة من الزمن. حتى  أبحر أينشتاينللصحة هو اساسه. فتجد  أقربهفالعلم مثال، 

 بعبقرية نسبية االشياء. حيث كل شيء ينتمي لكل شيء. فأدركعن البداية اقترب منها. 

الصناعية ومع ذلك لم  العناصرحتى االن وتركيب االف بل ماليين  عنصر طبيعي 111كذلك علم الكيمياء على وجه الخصوص، حيث تم اكتشاف و

 الى الحقيقة من جميع أقربمنهم الى العنصر او المادة الكاملة المثالية. وربما نظرية االربعة عناصر )االرض النار الهواء والماء(  أحدولن يصل 

 فكل االربعة واحد وهو عنصر النور. أينشتاينللحقيقة على االطالق نسبية  وأقربهمعلوم اليوم. 

  عنصر النور عندما انكسر فظهرت االلوان السبعة وما فوقها وتحتها. وظهرت االشكال الهندسية فشكلت عناصر الحياة االربعة الرئيسية

 ومنها صنع كل شيء.

 

ل فلسفي جميل. االنسان هو كائن نوراني. كسائر الكائنات. وهي نظرية مضحكة لمفارقتها الجميلة. فان كانت كل الكائنات يأخذنا هذا التعريف الى تحلي

 من نور فكيف تختلف الكائنات عن بعضها. واالجابة طبعا من خالل السير مع الدوامة هبوطا.

 لوعي ما ال يوجد فيه. ما يوجد في الالوعي هو ما يمكن ان يدرك داخل الوعي.النور قبله الوعي. ال شيء قبل الوعي. قبله ال يوجد وعي. فال يعي ا

 

 12وستفترق امتي على  12والنصارى على  11للحق هو ابعدهم عنه. حتى هو قال افترقت اليهود على  وأقربهمثم تبحث في االديان فتجد اخرهم، 

 الي.فرقة. وكأني بلسان حاله يقول هذه هي ارقام االديان على التو

. فمنتهى الدين لو رضيت باتباعه واتباع السلبية مبتدآهاساس االديان الرب، وهو مبدأ كل شيء. وكما اشتركنا في فهمه، ان منتهى كل شيء هو 

سي. كوالحروب والماس والعبودية والجهل ستصل عند نقطة الكمال الديني الى الرب. فاكسر جميع مفاهيم دينك وانزل دوامة الدين بشكل صاعد ع

 . سيكون قريبا جدا حتى تصبح هو.أقرب. سيكون منك أسرعستصل الى الرب 

وامن بشكل مطلق او شبه مطلق فسرى وعرج به الى السماء. وهو ببساطة تجربة اسقاط نجمي، اخذته الى مصدر  وأخلصوهذا ما فعله محمد، تعبد 

اهيمه، اتباعه نتيجة مف وأخبرية. فالواقع ان محمدا رأى ما رأى وفقا لما يؤمن به، فعاد الحياة الى ذاته فحاول وصفها كما رآها وفقا لمفاهيمه االبراهيم

ن بالمفاهيم هو افلو امنوا بها لحصلوا على نفس النتيجة وهم قلة. فكما قلنا ال يمكن للدين المتقادم ان يبقى بنفس المستوى فكل شيء يتغير وكذلك االيم

 يؤوسمبمفهوم الى االبد، وهذا بسبب الوجه االخر من العملة كما سنرى بعد قليل*. فهم يصبحون اعلم ان الدين  مانباإلييستمر  أحداالخر متغير. فال 

 أقصروبدأ بالتقادم فظهر نمط امتداده الى النهاية، فتقفز في ال وعي االنسان غريزة ان هذا المفهوم كغيره مفهوم حياتي متمدد تمدد الحياة  ألنهمنه 

يحب. كما يؤمن. فانت الرب وتؤمن بان كل شيء ممكن ان يكون. وان هي العودة الى بدايته. لهذا يجب ان يعيش االنسان الحياة كما  طريق لنهايته

انت من فعل ذلك، ولكن طبعا ال  أنكغير ممكن بعد ان كان ممكنا، على االقل ال تنسى  وأصبحكنت اخترت االزدواجية وفصلت شيء عن اخر 

وهمي الحركة والوقت(. خلق ليدرك وهم  باألحرى )اوخدم ذهنك وذهنك مخلوق ليدرك هذه الحياة. يدرك الوقت. يدرك الحركة. تست ألنكتستطيع 

المفاهيم صحيح دوان االخر، سيأتي هذا االيمان بثمن، وهو  أحدالحركة والوقت، فليس له بد وال يملك حيلة الى ان ينخدع بوهميهما. فان امنت ان 

المعاكس الى الوجه االخر من العملة المعدنية كشبكة امان تمنعك من ان تصدق ان المفهوم االخر ال يستحق االهتمام. عندما تتبنى  تحول المفهوم

 واحد دون االخرين، يعمل المفهوم المعاكس كتذكير لك ان ال تنخدع بانه المفهوم الوحيد المستحق لالهتمام. مفهوم 

 انت رب عندما تؤمن بها. أنكان من نسيان الحقيقة المطلقة ولكن ماهي. فلنعرفها ونعود الى نقطة شبكة امان جميلة جدا تحمي االنس

 نعم، تصل الى الربوبية عندما تصل الى االيمان المطلق. االيمان المطلق ان تؤمن بالحقيقة المطلقة.
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عندما  نكأال يقبل الذهن البشري بساطته لرعونته وغروره. وهو الحقيقة المطلقة ان كل شيء حقيقي. هنا تصبح ربا ، وهذا طبيعي بشكل بسيط جدا 

ذب عن الجتوصل اليه الوعي البشري من نظريات  مماتؤمن بان كل شيء حقيقي وممكن، تستطيع جذب خلق تجسيد ما تريد. وال ادل على ذلك 

 إله . تصبح قادر على ان تخلق اشياء لم تستطع خلقها من خاللثرأك. عدت الى البداية أكثروامنت  أكثروتحقيق االماني والتجسيد وغيره. فكلما قبلت 

اعلى بكثر من معايير االديان. فال يقبل العقل  الدوامةدينك السابق. والسبب ان وعيك البشري بوجود المعطيات الحاضرة اليوم في نهاية وطرف 

 وقت. مع اتساع ال وأكثر أكثرالبشري مفهوم الالهوت المسيطر اليوم. ونرى ذلك 

يريد.  نكيف ال ومفهوم الحقيقة المطلقة )االيمان بان كل الحقائق حقيقية( هو بشكل ما يشبه تعريف الرب. فالرب يستطيع ان يخلق كل شيء بمجرد ا

 بالحقيقة المطلقة انت تشترك مع الرب في المفهوم الوحيد الحقيقي فيه فبأيمانكوالرب يؤمن بانه قادر على كل شيء. 

 بذاتك رب.فتصبح انت 

 

 ومفهوم السحر كمثال جميل، هو مفهوم من مفاهيم الدين.

 نعم هذا صحيح. دعني اوضح لك االمر

ي مسميين . أغجميع مفاهيم الحياة ال تأتي فرادى. تأتي المفاهيم كالعملة المعدنية. بجهتين. جهة ربما تسميها خير او شر. ابيض او اسود. ين او يان

تسميتهم الجهة الموجبة والسالبة الن هذه هي ترجمة طاقة كلى الجهتين بتفسير ميكانيكي فيزيائي. االبيض ين  أفضل متضادين احببت. انا شخصيا

د. )وهي دالخير هو طاقة ايجابية، بمعنى انها تجمع، توحد تدمج تتكامل تربط وتأصل. والعكس بالعكس فالطاقة السلبية تفكك وتفصل وتبعد وتفرق وتع

نقيضها االيجابي يقوم بعملية معاكسة وهي الوحدة، حيث تستطيع ان ترى كال  بينما-واجية: أي عملية فصل شيء واحد الى شيئين ما نسميها باالزد

 الجهتين قطعة عملة معدنية واحدة. ترى الخير والشر فاألمر ذاته فال يعود يهمك.

هاته ج أحدمفهوم الدين كغيره يأتي على شكل القطعة المعدنية، حيث نعم هذا هو تعريف الخير والشر. وسبب ايراد هذه النظرية وتوضيحها، ان 

 ابيض واالخر اسود.

فقوة  .وهذا بالضبط ما يحدث في الدين مع هللا يأتي الشيطان وهو نقيضه. ومع المالئكة تأتي الجن، وهم نقيضهم. ومع القران، والسحر وهو نقيضه

 وله قوة سلبية. فهو خلق ليفكك الدين. وهذا شأنه شأن جميع مفاهيم الحياة القران على اعتبار انها ايجابية، نقيضها السحر

 فكل مفاهيم الحياة تتسم باالتزان، فعندما يخلق جانب يخلق معه جانب اخر نقيض له ولكنه مكافئ له بالحجم. وهذا ما يبقي االمر متزنا

مفهوم سبب في الوجود. فالمفهوم بطبيعته الحياتية كامل كمال الحياة. يأتي لل أصبحفلو طغى جانب على اخر لمال كل البشر الى ذاك الجانب ولما 

 دائما متزنا. وهذت هو القانون الثالث من قوانين الكون. 

 ولو عدنا قليال للبداية، وعددنا قوانين الكون االربعة. فال شيء يخالفها مهما كان.

 االمر ان يتغير وهو قانون الوجود. انت موجود وستبقى موجود ال يمكن لهذا -1

 وهو قانون الوحدة. الواحد هو الكل والكل هم الواحد -2

 

 *يرد التوضيح في فقرة "جميع مفاهيم الحياة ال تأتي..." في هذه الصفحة
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 . ما تركز عليه هو ما تحصل عليه.االنعكاسوهو قانون  -2

 وانين االربعة.وهو قانون التغيير. كل شيء متغير اال التغيير ذاته. وكل شيء يتغير اال الق -2

رة ابدية. مما ائولو الحظنا القانون االول وهو قانون الوجود، يشرح نظريتنا قبل قليل فيما يخص البداية والنهاية. حيث النهاية هي البداية مما يرسم د

 يعني وجودا ابديا.

كمالها ومنتهاها و نهايتها،الى بدايتها. ولكن كما اتفقنا ان حتى  دةالعوولو الحظنا القانون الثاني، لعلمنا ان اتساع الدوامة يخلق تعدد وكثرة وتنوع ولكن 

 الواحد او الكل فكال االمرين واحد. قانون الوحدة. أكنتهو مبداها فال يهم 

كتب ما ت قانون الكارما حياتك من صنعك، انت كما في الصورة المجازية لهذا الكتاب، انت كاتب يكتب انه ضحية، فيصدق روايته ويعيشها. ولكنك

 . وان قررت ان تكون الكاتب فستكتب ما يسعدك!مأساويةضحية ستكتب لنفسك حياة  أنكتريد. فان صدقت 

غيير تقانون التغيير، وهو ما استعرضناه في التمهيد عندما عرفنا المفاهيم، فكل شيء متمدد ينتقل باضطراد ال نهائي على شكل دوامه هابطة في 

 الجمود لتوقفت الحياة. فال يمكن للتغيير ان يتغير. أصبحالجمود. ولو  ألصبحال التغيير، فلو تغير التغيير مستمر. كل شيء يتغير فيه ا

 المفاهيم دون االخر. ولكن يحدث أحدكما اوردنا سابقا في بعض صفحات هذا الكتاب، ان المفاهيم تعمل بطريقة شبكة امان تمنعك من السقوط في 

 المفاهيم بشكل قاطع حاسم ومطلق. االيمان التام بمفهوم سيجعل المفهوم المعاكس يستنفر اقصى. بأحداحيانا ان البعض يؤمن 

امنوا بالدين ايمان كامال . هم اناس ننظر لهم على انهم اشخاص سيئون جدا. والواقع غير ذلك تماما. هؤالء اشخاص التلبس الشيطانيفمثال حاالت 

يمكن. والن االيمان االول يستحوذ على كيان الشخص، اضطر الوعي لخلق ازدواجية وتعدد بالشخصية،  حتى اضطر الجانب االخر الى فعل اقصى ما

اني. وليس عملية تناوبية فسرها الدين بمس شيط فأصبحتوبسبب مفهوم الزمان والمكان، ال يستطيع كيانين التواجد في نفس المكان في نفس الزمان، 

س او العهد القديم او حتى كتاب قبيلة افريقية تعيش العصر الحجري قادرة على شفاء االنسان من المس )او كذبا ان القران او حتى الكتاب المقد

 ابعاد المس لفترة من الزمن(. ولكن بطريقة معاكسه لما تظنه انت! باألحرى

يث م اسميها بتناذر الشفاء بالسم ال الدواء. ح، تحدث عملية مثيرة لالهتماالتلبس الشيطانيما يحدث هو عندما يتم عالج الشخص من المرض المسمى ب

شفى بشعور انه ضحية دون ذنب منه مما يبعده عن الدين في باإلحساسيبدأ المريض المؤمن ايمان كامل بالدين بالتشكيك في اساليب العالج وكذلك يبدأ 

 ليس بالدين وانما بتكذيبه الالواعي للدين.

ظرية بشكل مختصر غير مخل. ان االنسان عندما يؤمن بمفهوم واحد دون االخر بشكل كامل تماما مما هذا بالضبط ما يحدث لهم. ولنستعرض الن

مان زيجعل جهة واحدة من القطعة المعدنية تطغى على كل حياته، سيقوم الجانب االخر بفرض نفسه ومحاولة التداخل مع المفهوم االساس في نفس ال

 دواجية او تعدد الشخصيات او حتى انفصام الشخصية.والمكان. وبسبب الصراع تحدث متالزمة از

تهى . فالمثير لالهتمام فيها ان كل جانب في اقصاه حيث منغولكن عندما يتزن االنسان ستعمل المفاهيم بتناغم وتبادل تماما مثل شعار طاقة الين واليان

انسان لديه شك بالمفهوم االساس الذي يؤمن به بقدر بسيط وهذا ما  االيمان، يوجد نقطة من الجانب االخر، وهي تمثل الشك في حالة االيمان. فكل

 ن.ايجعله يستمر في االيمان بالمفهوم، مع دوران المفهوم والطاقتين حول نفسيهما، فكلما امن وصل الى الشك وكلما اتبع الشك عاد الى االيم

 

كنت الرب والكل والمصدر واالساس والنهاية، قررت ان تؤمن بمفهوم واحد، حري بنا التحدث عن االزدواجية. عندما كنت الواحد وفي البداية وحيث 

يجابية او الطاقة االواليانغ ومن ثم امنت بمفهوم داخل المفهوم وهكذا باستمرار. هذه العملية تسمى االزدواجية. وهي تتم من خالل التردد بين طاقة الين 

 تهم االزوداجيات فالبداية هي النهاية. والن هذا ايمان كامل والن الهدف من الحياة اختبار والسلبية. فقد كان كل شيء ممكنا عندما كنت رب، فال

. فنفيت امكانية كل شيء. وبدأت الحدود والقيود. والمثير في االمر انه كلما وضع قيد او حد واليانغالمعاناة، فقد بدأت االزدواجية على طريقة الين 
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قومون ( مما يجعلهم ال ينفون المفهوم وانما يواليانغ، يقعون في الجانب السلبي منه )كما في نقطة الشك في الين وبدء البشر بعيش الجانب االيجابي

ت دبتقسيمه الى نقطة ابعد الى مفهومين مفهوم صحيح ومفهوم خاطئ، وهذا هو ما يحدث في تقاسم االديان واختالف النظريات الفلسفية. كلما سا

الشك، فمنهم من ينبذ النظرية ومنهم من يقوم بالتمسك بها ولكن بعد ان يقسمها الى مفهومين وينفي االخر. لذلك الدين كما  نظرية وقع البشر في نقطة

 يظن محمد صالح لكل زمان ومكان، ولكن الناس لم تؤمن انه صالح لكل زمان ومكان وابقوه كما كان. فال هو نفع وال زال. فتوقفت الحياة.

التام باستخدام العقل ان لم يصاحبه شك، يودع المرء للجنون.  فاإليمانباي مفهوم يدفع الجانب االخر الى اغراقك باي طريقة،  لكن االيمان الغامر

 وغيره. التلبس الشيطانيوكذلك 

اية الكمال البداية والنه. حيث يمكن كل شيء وال شيء. ويانغبين كل هذا، نقطة االساس والبداية والنهاية والكمال والصفر هي في منتصف عاصفة ين 

 واالنعدام. في منتصف العاصفة. هذا يجعل العاصفة ساكنة كالبحيرة الهادئة جدا.

هذا ايضا ما يفعله البشر عندما يكبرون. يبدأون بعدم االكتراث  االن االثنين. ألنكيصبح كال الجانبين متشابهين فال يعود يهم انت مع هذا او ذاك 

 كان. أياسيان  فاألمرلحدوث االحداث. 

ثبات كلما حاول المفهوم المعاكس ا أكثرال تهم. وكلما امنوا بذلك  فأصبحتببساطة تقادمت لديهم كل المفاهيم، او امنوا بان كل المفاهيم صحيحة،  ألنه

قتلك يجد المفهوم حال اال ان ي العكس. ولكن عندما يتوقف البشر عن الوقوع في الشك ويؤمنون بذلك المفهوم )ان كل الحقائق حقيقية( بشكل تام ال

ك في فانت امنت بان كل المفاهيم غير ضرورية، ولم يبقى اال مفهوم واحد وهو ان الحياة مهمة، وما دمت تقع في هذا المفهوم من خالل نقطة الش

ى حيا، ولكن عندما تؤمن ايمان مطلق فهذا المفهوم االكبر او الحقيقة المطلقة )كل الحقائق حقيقية، والتي تشمل ان الحياة مهمة وغير مهمة( فستبق

ود الى نقطة عيكمل دائرة الحياة ويوصلها الى النهاية مما يعيدك الى البداية حيث وعيك الكامل او الوعي االعلى. فنهايتك هي بدايتك. فعندما تموت ت

وظننت ان الحياة ضرورية فقط دون قبول العكس وهو ان الوالدة حيث كنت. حيث كنت ربا ونورا وكماال وعليم قدير. ولما كان ايمانك مشكوك به 

 الحياة غير ضرورية بقيت حيا .

ها هو اأينشتاين قال نظرية النسبية وهي ان كل شيء مرتبط باألخر في اخر حياته، حيث بدأ بعبقريته برؤية النمطية في كل المفاهيم وهي ان منته

 هي االخرى وكانت نظرية النسبية. مبتدآهافقال ال شك ان منتهى الحياة هو  مبتدآها
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 الثانيالفصل 

 الحياة
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 الفصل الثاني: الحياة

 

 ما هي الحياة؟ إذا

ها! فهمسؤال يسعى كل ذهن لفهمه. غير مدركا ان الذهن مصمم على ان ال يفهم الحياة! او بطريقة اخرى ان الحياة مصممة على ان ال يستطيع الذهن 

هاها هو منت باألحرىلة الذهن او العقل، فلن يصل لنهاية الحياة الن ليس لها منتهى ببساطة كما استعرضنا سابقا. او االمر سيان... فمهما طالت رح

 لم تدرك شيء اطالقا فتبدأ من جديد دون ان تشعر. هذه هي الحياة! كأنكلكل الحياة يبدو لذهنك  فأدراكك. مبتدآها

 اهي؟ الحياةاو م Whatعلى السؤال الـ  أجبنا       لماذا؟

 ألصبحتها الذهن بدايتها ونهايت أدركوننتقل لسؤال التبرير والسببية لماذا، السبب هو ان الهدف من الحياة ان تكون تجربة تعطي شعورا حقيقيا، ولو 

 بب!امر عارض وليست حقيقية. بينما صفتها الدوامية تجعلها امر محتوما حقيقيا )على االقل كما يبدو للذهن(. هذا هو الس

 حري بنا ان نعرف الكيفية للحياة.الماهية والسببية  أجبناوعندما     كيف يحدث ذلك؟

تكون  افهذه الثالث طبقات هي ثالث من مستويات الوعي طبقة المفاهيم واالحاسيس واالفكار. حيث ان االفكار هي الكيفية وهي اقلها ترددا، وفوقه

الثي هو ما لثتردد من االفكار ولكن اقل من مستوى المفاهيم. ثم طبقة المفاهيم واالفكار. هذا النظام اطبقة االحاسيس المرتبطة بالسببية وهي اعلى 

، احيانا بعقله كما يقولون وهو مستوى االفكار واوقات اخرى بقلبه. ولكن قلما يفكر بوجوده بكينونته بغريزته، وهي طبقة المفاهيم. يجعل االنسان يفكر

 وأكثر أكبر كأنو". ولكن ال يخفاك نا الزائفة" الوعي االدنى "اإليجوهذه الثالث طبقات/مستويات هي تعريف الشخصية "األ بها.فهذه الطبقة شبه مسلم 

         من ذلك:

 ولعرض الصورة االكبر، يجب ان نعترف ان الوعي ليس مكون من ثالث طبقات فحسب، بل تسعة! نعم...

)وهي تذكرنا في سورة االنشقاق بالقسم العظيم بالشفق والليل والقمر فكان جواب  رددا حتى االكثر انخفاضانستعرضها من االعلى نزوال من االعلى ت

 طبقا عن طبق!""لتركبن  11القسم اآلية 

 الروح الكلية: وهو اساس كل شيء ومصدره ومبداه ومنتهاه وهو كلية ووحدة الكون مرتبطين .1

 .بتجاربها المستقلة عن غيرها ولكنها متداخله معهمالروح الفردية: وهي روحك الخاصة المتفردة  .2

 الوعي األعلى: هنا اول واشمل نقاط الوعي، وهنا يعود الوعي االصغر عندما ينفصل عن التجارب القالبية. .2

 القوالب: هنا تحدد قوانين التجارب واسسها، سواء كانت مادية نجمية عاطفية او غير ذلك. مستوى/طبقة .2

 : هنا يتم تأصيل نظام المفاهيم التابع لتجربة محددة مثال المادية فقط.المفاهيم /طبقةمستوى .1

 المشاعر: هنا يتم ربط المشاعر بالمفهوم الواحد فيمكن لمفهوم ان يكون جيدا او سيئا /طبقةمستوى .6

 االفكار: هنا يتم اتخاذ القرارات وتتم الحركة بناء على الشعور المتولد من المفهوم /طبقةمستوى .1

: هنا يتم تأصيل االفكار النمطية المتكررة حتى تصبح عادة تلقائية تقوم بها بال شعور )كما يسمى "العقل الباطن" شبه الوعي قة/طبمستوى .8

 بالفقه االسالمي العادات المحكمة(

 ء وهالمية النار.ة الهواالالوعي: هنا يتم تأصيل االتفاقيات الكلية الغير قابله للنقض، كجاذبية االرض وسيولة الماء وشفافي /طبقةومستوى .1
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 الحياة مصممة بتناغم وتوازن مثالي

 وهذه المثالية والكمال هي ان ال شيء مثالي وكامل وكل شيء خاضع للتغيير

 فكل امر جيد البد من وجود ذرة سوء فيه والعكس صحيح

 لذرة والتركيز عليها أكثر وأكثروالحياة خاضعه للتغيير باستمرار يصبح السيء جيدا والجيد سيئا عندما يتم تضخيم هذه ا

 فالتفاؤل هو عملية النظر الى الذرة المشرقة في ظالم المشكلة

 والتشاؤم هو النظر الى الذرة المظلمة في الجانب المنير

 توازن مثالي كما قلنا.بوالن عملية النظر عملية نسبية ترتبط بالوقت وتتغير بتغيره فان الحياة عملية مستمرة غير منقطعة متنقلة بين الخير والشر 

 ولكن عندما يختار انسان ان يركز على امر وكأنه كل الخير او امر وكأنه كل الشر يحدث األسوأ

 فبطبيعة الجانب االخر وضعته انت بوعي ليلعب دورة بالتناوب مع الجانب المشرق

 ستحيل"( ليلعب دوره كما اردتوألنه مسخر لخدمة الغرض الذي صنعته لفعله فسيفعل المستحيل )حرفيا سيفعل "الم

حاولة مومن امثلته التلبس الشيطاني كما يسمى لدى المتدينين. عندما يؤمن شخص بأن الدين هو كل شيء وان ال وجود للشر في حياته فسيقوم الشر ب

يه. مان هذا الشخص ليغمر ويغلب عللعب دوره في حياة هذا شخص ويستمر هذا الشخص بمقاومته ومنعه. فال يجد اال ان يفرض نفسه بنفس مقدار اي

وتحدث هنا ما يسمى بظاهرة التلبس الشيطاني. وهي ليست كما يتصورها البشر امر مخيف مجهول. ماهي اال شخصية االنسان االخرى تحاول 

من يانا "شياطين" هكذا هم البشر. والظهور في حياته للعب دورها ومن ثم المغادرة. وكل البشر الطبيعيين يعيشون بهذا التناوب احيانا "مالئكة" وأح

 يقرر ان يكون "مالكا" خالصا سيصبح بالطبع ... "شيطانا" خالصا

 نامر مضحك بالفعل... في الواقع من يحدث لهم التلبس الشيطاني هم ليسوا مذنبين خاطئين ومقصرين كما يظن االخرون بل هم أكثر مالئكية مم

 فان شيطانهم شيطاني جدا. فبقدر طيبتهم يحمل هذا الشيطان من شرصنعوا هذا الظن. وألنهم مالئكيين جدا، 

وال ادل من ذلك على مقدرة هذه الشخصية االخرى "الشيطان" من تحدث لغات غريبه عن الشخص ال يستخدمها او حتى لغات ميته ليس فقط ال 

 ها وأنها بنفس قوة المالك.يستخدمها بل ال يمكن له ذلك. كنوع من اثبات من قبل الشخصية االخرى لتعلن وجود

لممارسين اما ما يستخدم من طقوس دينية بما يسمى بـ "طرد االرواح" او "استخراج الجان" ما هي اال قناع لما يتم حقا. ما يتم حقا هو ان هؤالء ا

ان  طغى. وبالطبع سيفعل ولكنه لن يلبثلهذه الطقوس عندما يقرأون آيات مقدسة على الممسوس هم في الواقع يحاولون مؤقتا جعل الجانب المالئكي ي

" وما نيعود. وعندما تستمر المعاناة غالبا ما يلجأ القراء والممارسون لهذه الطقوس الى الضرب كنوع من المساعدة "للمريض" للتخلص من "الشيطا

 تندمج مجددا في وعيه بعد ان اقصاها. والمضحك يفعلونه في الحقيقة هو انهم يجعلون الممسوس يكره الدين، وبهذا الكره يسمح للشخصية االخرى ان

مجددا ان "المريض" عندما يضرب ويكره الدين، يختفي المس. ويكون الممارس للطقوس ساعده على كره الدين بشكل غير واعي، والنتيجة كانت 

وس وأصبح الممسوس يسمح بالتناوب بين اختفاء "الشيطان" فيظن الممارس انه طرده بينما هو في الواقع جعله يندمج في وعي وشخصية الممس

 الشخصيتين كما في دوامة ين ويانغ

 امر يدعو للسخرية! اليس كذلك؟
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 الثالثالفصل 

 الموت

 وما بعده
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 الفصل الثالث: الموت وما بعده

 

 ارية بين الوالدة وحتى الموت.ربما تظن ان الموت هو عكس الحياة. ولكن هذا غير صحيح! الموت هو عكس الوالدة... اما الحياة فهي االستمر

 أكثرو وأسمى أكبرولكن ما بعد الموت، ايضا قد تظنه فناء وهالك ونهاية للوجود. وهذا أيضا غير صحيح. الموت هو نهاية الحياة المادية وبداية حياة 

الى حالة  أقربقع ايضا الحياة المادية هي اشبه من عندما كنت في الحياة. وفي الوا أكثرحرية واقل حدود وقيود. في الواقع بعد الموت تصبح "حيا" 

ادي لم المالموت منها الى الحياة. فقط انظر الى فرط الحماسة في احالمك وقارنه بجمود حياتك اليومية لتعرف ان العوالم والممالك االعلى من العا

 مما يفعل االخير. أكثرتنبض بالحياة 

 

هالك. ربما قالوا لك اثناء صغرك ان ما بعد الحياة حياة اخرى، قبر، وبرزح، وحساب، فعذاب، وعقاب، ولكن ماذا لو كنت ال تظن ان ما بعد الموت 

 او نعيم وسعادة. وهذا ايضا غير صحيح على عدة مستويات.

حصل عليه. ل ما يتمناه المرء ييرغب بجنة ك أحداوالها ان الجنة بمفهومها الديني المقدم لنا في قالب مادي فكرة سخيفة ال يقبلها الوعي المستنير. فال 

 يمانع ان يكون في عذاب مقيم الن استمرارية العذاب ستجعله امرا طبيعيا وهذه العملية تعرف بالتباين. أحدوال 

  الفرق بين وضع انسان، وانسان اخر، حياة انسان وحياة اخر. من خاللها يمكن ان تنسب حياتك او تجربتك الى تعريف التباين: التباين هو

 وهذا هو معنى التباين. المقارنة.تجارب االخرين فتصنفها كحياة سعيدة او حزينة مقارنة بهم. وعند غياب المقارن، تغيب 

ة مثال هي يفعندما تكون في مكان كل من فيه يعذبون في النار، ال يعود العذاب امرا مرفوضا وسيئا. ولتوضيح المقال نورد مثال جيد. الجاذبية االرض

 امرا طبيعيا متفقا عليه! أصبحيتذمر من االمر، بل  أحددود العالم المادي وقيوده سوء  وسلبية، ومع ذلك ال ح أكثرمن 

 

 ولكن دعونا نفصل قليال في مسألة الجنة والنار فهما من أكثر االسئلة شيوعا، ومن أكثر مفاهيم االديان ورودا

شيء في أي وقت بل ان الوقت ال يحكمها بل هي من تتحكم في الوقت. وهذا امر جميل  اوال يجب ان نفهم من نحن! نحن كائنات قادرة على فعل كل

منة ا عندما نفكر فيه هنا ونحن بشر، ولكن عندما تستشعر هذه القدرة غير المحدودة ستشعر برغبة في بعض القيود. يشبه االمر حياتك عندما تكون

االدغال. انت تملك حياة سعيدة امنة مليئة بالرخاء ومع ذلك تريد تجربة المعاناة. تذهب الى  مستقرة في الحياة المادية فتذهب للبحث عن مغامرة في

ت تتذكر ناالدغال فتقوم بسبر اغوارها. االن تخيل لو ان رحلتك هذه سبقها عملة فقدان ذاكرة مؤقت لتعيش المغامرة دون أي رغبة في العودة. فلو ك

ب العودة الى بيتك االمن عند اول موقف مخيف مرعب او متعب. لكن لو لم تكن تتذكر من انت اساسا فلن تجد ، فستطلبإرادتكاتيت الى االدغال  أنك

 الفيديو(. االن البعض في هذه المغامرة سينطلق كألعابسبيال اال ان تعيش التجربة )على افتراض ان موتك في االدغال سيعيدك الى البيت تماما 

عاد الى بيته كان قد جرب كل شيء. واخر قد يخاف ويتمسك بشجرة وال يقبل ان  إذاتجارب جريئة جدا حتى ما ويستكشف ارجاء االدغال ويخوض 

 يتحرك خوفا من االدغال "الحياة" وهذا هو الفرق بين من يعيش حياته كما يحب ومن يعيشها كما يكره.

كل انسان تجربته. فمنهم من عاش الحياة كما يجب فهذا سعيد اخذ من التجربة عندما يموت االثنان كأنهما يعودان الى منازلهما الحقيقية. هناك يتذكر 

" او ما Reincarnationما يريد. واخر عاشها بخوف، ففاتته فرصة جميلة للعيش. فيقرر العودة ربما ليخوض التجربة مره اخرى "اعادة الظهور 

 سئلة. وسنفصل فيها بعد قليل. ولكن لنختم اوال مفهومي الجنة والنار.يعرف اصطالحا بـ "تناسخ االرواح" وهذه المفاهيم تكثر عنها اال
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حياة. لاالن عندما يموت من عاش حياته بسعادة وحب وجمال، وقام بكل ما يحب سيعود الى ذاته بعد الموت منطلقا فرحا مستعدا لمرحلة جديدة غير ا

يعيش ف ردد واعتبار لمفاهيم االخرين متجاهلنا رغباته الحقيقية. فلن يسعد بموته.اما من يموت وقد عاش حياته بخوف وكره وتوهذا ما يعرف بالجنة. 

 فيما يسمى بالنار ولكن هناك تفصيل كما سيرد ادناه:

يان الدى افي بعض االحيان، لن يدرك اساسا انه عاد الى ذاته فيعلق بين الحياة المادية والبعد النجمي "حياة البرزخ" وهذا التعلق هو ما يعرف لد

 يشبه الكابوس الممتد الى االبد، ال يتخلص منه االنسان اال عندما يدرك انه مجرد كابوس يستيقظ منه فيعود الى ذاته. ألنهبالجحيم او النار. 

 وغالبا ما يحدث هذا األمر للمنتحرين او المقتولين.

 ولنفصل في االمرين قليال

االته النفسية )أي ان تردده وذبذباته في اقل مستوياتهما(. فعندما يموت ال يستطيع ان يصعد ويسمو المنتحر عندما يقدم على االنتحار، يكون في اسوأ ح

 لهالية.بما يعرف بظاهرة العوالق ا باألخرينال يملك جسدا يحصل منه على الطاقة. فيعمد الى االستعانة  معذباعن مستوى الحياة المادية، فيعلق فيها 

 ت االنسان فينفصل جسده النجمي "الروح" عن الجسد المادي ويكون الوعي مصاحب للجسد النجمي، فبدال من : عندما يموالعوالق الهالية

تتعلق  نهافإتحتاج الى الطاقة  وألنهاالصعود الى البعد النجمي "حياة البرزخ" يستمر الجسد النجمي "الروح" بالتجول في الحياة المادية. 

ا يعرف لدى المتدينين باسم "المس الشيطاني" وليس "التلبس الشيطاني" الذي فصلنا فيه سابقا فهناك احيانا بهاالت البشر االخرين. وهو م

 فرق كبير.

 فيصعد ويعود للظهور غالبا. أخطأفيعلق المنتحر فترة طويلة متنقال بين هاالت البشر متسوال الطاقة منهم حتى يدرك انه 

تل انسانا، بل وحتى حيوانا )ولهذا حرم االسالم قتل الحيوانات( تنفصل روحه او جسده النجمي بشكل وهو االمر الذي يحدث للمقتول ايضا، فعندما تق

ئن. امفاجئ عن الجسد فال يجد اال هالتك هي االقرب، فيعلق بها. فعندما تقتل قطا او حشرة، ليست الجن من تسكنك او تمسك، بل هي روح ذلك الك

الذين يقومون  لقتلةالكن ان كنت خائفا منه وتكرهه لهذا قتلته فغالبا سيتكون معرضا لتعلقه بك. ولكن هناك بعض ال يعني االمر انه دائما سيعلق بك، و

 على انه شيء او طقس مقدس، هؤالء يكون القتل لهم امرا يرفع ترددهم فال يكون من السهل على روح الميت ان تعلق بهاالتهم. باألمر

 

 التلبس الشيطانيونرسم الخط الفاصل بينها وبين  ليةالعوالق الهااذن لنفصل قليال في 

، هي ارواح ضائعة ال تريد )بل ال تعلم( انه يجب ان تصعد الى حياة البرزخ او البعد النجمي حيث لطاقة وافرة والحياة سعيدة. تبقى العوالق الهالية

و البعد النجمي المنخفض وهو المكان الذي نرى فيه الكوابيس. هو مكان موحش عالقة في بين الحياة المادية والحياة النجمية فيما يعرف بالبعد االثيري ا

على شكل  –)عبر التحدث في رؤوسهم  بإقناعهمومخيف لمن يأتيه دون وعي. فتعلق تلك االرواح بهاالت البشر، ولكي تضمن استمرار التعلق تقوم 

كالتدخين او شرب الخمر او العادة السرية او االغاني او غيرها من  اإلدمانية بالعاداتاصوات كثيرة في رأسك جراء العوالق المتعددة( لتقنعك بالقيام 

 أنكهل االغاني او الدخان او حتى الشرب حرام، جوابي يكون ان كنت ترا ان فعلها خطأ وتشعر  أحدهمعندما يسألني محرمات دينك. لذلك دائما 

من يفعل امر جميال كالرياضة او حتى قراءة القران وهو ف عليه فأقدميحا تماما ويشعرك بالسعادة تخشى فعلها فال تفعلها. اما ان كنت تراها امرا صح

الخمر  اويرى ان هذا االمر ال يناسبه، سيكون معرضا للعوالق الهالية. ومن يفعل امورا شريرة )في عرف المجتمع واالديان مثال( كتعاطي المخدرات 

 يس قناعة فكرية( ان هذا االمر مقبول وصحيح، فلن يكون معرضا للعوالق الهالية.او الشذوذ، وهو مؤمن )ايمان تام ول

فهو امر مختلف تماما، هي متالزمة ازدواجية الشخصية لدى علماء النفس. وتفسيرها من منظور ما وراء النفس هو ان االنسان  التلبس الشيطانياما 

قل الوعي من جسد خير الى جسد شرير. من شخصية مالئكية الى شخصية شيطانية باستمرار. يملك شخصيات عدة، تتناوب )بل يتناوب وعيه بينها( ينت

 ضال نقصد انه مجرد مزاج او فكرة، بل انتقال حرفي من جسد الى جسد اخر مختلف اختالف حقيقي. وهذا هو االمر الطبيعي ولكن بعض البشر يرف
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تمسك بالشخصية الخيرة والجسد المالئكي. فيحاول الوعي االنتقال عبثا الى الشخصية هذه الشخصيات )غالبا يرفضون الشر( فيصرون على ال أحد

عندما تضطر الشخصية االخرى الى الحضور كليا بكل صفاتها في اللحظة. فينتقل الوعي الى جسد مليء بالشر  أشدهاالخرى، ويصل هذا الصراع 

سده )فهناك حاالت مسجلة على االرض طبيا، لبشر تتغير لون قرنيات اعينهم لدى يتضح ذلك من خالل صوته ونبرته واسلوبه وحركاته بل وحتى ج

، وحاالت -والذي غالبا ما يحدث بسبب طيبتهم الزائدة  –حضور الشخصية االخرى، بل واختفاء الورم السرطاني مثال الذي كان يعاني منه المريض 

ية( كل هذا يحدث ليكون داللة على ان االمر ليس شيطانا خارجيا او كيانا شريرا يحضر اختفاء للحساسية المزمنة التي يعاني منها الشخصية الرئيس

تقل نليسكن داخل الجسد كما يظن المتدينون. وليس "مجرد" مزاج او شخصية يتحول اليها المريض. بل هو انسان كامل مختلف عن االنسان السابق، ي

 الوعي من واحد الى اخر.

هرة وارد في قسم اخر من هذا الكتاب، ولكن بشكل اساسي، كل ما عليك فعله هو جعل المريض يسمح للشر بداخله ان وعالج المريض من هذه الظا

 يلعب دوره وعندها سيعود ليصبح انسانا طبيعيا.

 

وعدناكم  الشيطاني، فلنعد الى مااما وقد شرحنا مفهومي الجنة والنار وانهما مفهومين مجازيين ال مكانين ماديين، وفصلنا في العوالق الهالية والتلبس 

 ان نقوم بشرحه "الحيوات السابقة". االنسان يعيش الحياة ال يذكر شيء قبلها. فيفترض انه لم يكن هناك شيء قبلها وهذا خطأ!!

 فهوم عرض االمانة لدىخطأ الن الحياة مجرد محطة صغير مقارنة بالوجود العظيم لك. ولكن هذا في مفهوم التنوير، ولكن حتى في االديان، وفي م

ا هالمسلمين، ينص القران بشكل واضح وصريح ان االنسان تعرض عليه األمانة ويقبلها بعد ان تأبى السماء والجبال حملها، ويوصف االنسان عند

مانة كان على ادم فقط، فانه نعته بالجهل انه عندما يعيش الحياة ويتحمل االمانة يجهل انه تحملها. ولمن يظن ان عرض اال وسببجهوال بانه ظلوما 

 من مبدأ العدل االسالمي "ال زر وازرة وزر اخرى" لو لم تكن قد عرضت عليك انت االمانة لما اقيمت عليك الحجة.

وجودا م اذن فوجود االنسان لم يبدأ بوالدته في جسد مادي في الحياة الدنيا. هو كان موجودا بشكل ما قبل ذلك بكثير، وباعتراف االسالم. وسيكون

ذا كان قبل ماايضا بعد الموت باعتراف االسالم ايضا فيما يعرف بحياة البرزخ وما بعدها. اذن كل انسان يعيش الحياة المادية ال يدرك ما حدث قبلها. 

 وربما حيوان؟ذلك. وكم عاش واين عاش، بل وماذا كان. وهل عاش في الحياة المادية من قبل؟ وكم مره؟ وعلى شكل ماذا؟ انسان؟ ما صفته؟ 

عيش ة ان تكلها امور صحيحة، رغم ان العقل ال يدركها. وهذا منطقي ايضا، كما قلنا في بداية شرح المغامرة في االدغال قبل قليل. فالهدف من الحيا

ر حقا ي عليك خدعها ولن تشعانت من اعددتها، لن تنطل أنكانت من قام بإعداد التجربة. ولو علمت  أنكالمعاناة، ولكي تكتمل التجربة يجب ان تنسى 

 بالمعاناة الكاملة، بل ستقبل كل ما يحدث فيها.

 

دقائق فقط، وترى حلما  1تغفو لمدة  أنك، تخيل أكثراذن فنحن في الحياة المادية في زيارة مؤقتة وتجربة قصيرة الختبار المعاناة. ولكي تفهم االمر 

اء الحلم ان تشعر اثن خمس دقائق فقطتبلغ من العمر عقود من الزمن ومع ذلك تنساها كلها في  نتامن  تنسىتشعر انه يمتد الى ساعات. واثناء الحلم 

 . فهل يعقل اننا في حلم طويل؟ نظنه كلما استيقظت تذكرت من انت. وكما قال محمد "البشر نيام فاذا ماتوا استيقظوا" إذاالحلم هو كل الوجود. حتى 

 ه لم يكن اال حلم؟ اجل طبعا وباعتراف كل الحضارات بشكل او باخر. ما متنا تذكرنا ان إذاالوجود حتى 
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 الفصل الرابع 

 الكون
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 : الكونالرابعالفصل 

بساطة ب فأنكعندما تقول هذا االمر  أنكشيئا. انت لست شجاعا وتنكر الحقائق او مجنون )حسنا ربما مجنون( ولكن النقطة هي  أخشىعندما تقول ال 

 انعدام المفاهيم لديك. يسميها البشر شجاعة.  تعيش في لحظة من

 الحيوانات من حول البشر هي رموز. كل الحيوان يرمز الى شيء خاص فيه

  الكلب مثال يرمز للخدمة

 الغراب يرمز للموت

 ترمز للشيطان العنزة

 ...الخ

 وكذلك االشياء

 فالمصباح يرمز للفكرة

حابة او كعقبة تحول دون اتصالك بوعيك االعلى. مما يجعل فهمك لسبب وجود الشيء وكيفيته غائبان ، ال تفكر. التفكير يعمل كسلألشياءظر نعندما ت

فال يعود يهم لما وكيف وجد الشيء ويصبح فقط ما يهم هو وجوديته وماهيته. تجعلك  مفتوحا.عنك. عندما ال تفكر يكون االتصال مع وعيك االعلى 

ن مقتنعا طول الوقت ان كل شيء موجود لسبب وبكيفية مثالية لخدمة غرض جيد. هذا هو معنى ان تعيش تتفاعل مع هذا الشيء بحكمة. وهي ان تكو

حضر االجابة التي ست كستحجب عن ألنهاحياتك متأمال. ان تنظر لكل شيء على انه شيء جديد. درس جديد. رمز يخفي اسرار خلفه. ال تسأل اسئلة 

 من تلقاء ذاتها لو لم تسأل.

 كذلك؟ أليستمفارقة؟ مضحكة هي ال

 ان تكون االسئلة في قناع المساعد لك في حين انها من يمنع عنك االجابة

 االصلية لإلجابةاالسئلة هي فعليا تقسيم 

 بشرلالن أي سؤال يطرح ستكون اجابته اقل من الحقيقة ذاتها. فبمعنى اخر االسئلة ليست صديقة االجابات كما يظن ا لسؤال.الجواب المطلق ال يحتاج 

 وأكثر كثرأ، كلما تقسمت الحقيقة المطلقة أكثربطرح اسئلة  أكثراالسئلة في الواقع تعمل كسكاكين تقسم االجابة المطلقة. وكلما استخدمت سكاكين 

 .وأكثر أكثروابتعدت انت عن االجابة 

 فبمعنى اخر، االجابة المطلقة هي التي ال يمكن طرح سؤال عنها!!!

فالكل يكاد يكون مؤمنا مسلما بشكل  احدا موجود ويسأل هل هو موجود؟من المسلمات. ال تجد  الوجودل؟ اال المسلمات. فمثال وأي شيء ال يقبل السؤا

 يهم. بوجوده فال يعود النقاش عن الوجودجازم 

اة او "القناعة" وهي ان تعيش الحيفي حين يطول النقاش عن امور وتفاصيل الحياة والتي هي بدورها مسلمات لو امتلك البشر ما يسمى بـ "الحكمة" 

 مسلما بمثاليتها وكمالها ومؤمنا بانها جميعها تعمل لصالحك. المطلقةبحقائقها 
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فاهيمه مع م تتالءم ألنهااالجابات  أحدمن اجابة جميعها صحيحة. اعتمادا على منظور السائل. قد يختار  أكثروالسر العميق في الحياة، ان لكل سؤال 

 جابات على انها خاطئة في حين انها صحيحة لغيره.ويصنف بقية اال

 

 هذا معنى العيش المتأمل!!فمن ينظر الى الشيء دون سؤال. يصبح هو ذاته هذا الشيء فيدرك كل ما يخص هذا الشيء. 

 

 عندما تسال كيف؟ فانت تستخدم ذهنك انت في دائرة وعي االفكار وتربط بها اسئلة مثل كيف واين ومتى ومن

 سأل لماذا؟ فانت تستخدم قلبك فانت في دائرة وعي المشاعر وهي السببيةوعندما ت

 وعندما تسأل ماذا؟ فانت تستخدم وعيك فتكون في دائرة المفاهيم وهي الوجودية او الماهية

 مستويات للوعي كما ورد ذكرها في الفصل الثاني من هذا الكتاب 1وهذه الثالث دوائر من الوعي هي جزء من 

 سأل انت في الواقع تكون اعلى من الطبقات الثالث اعالهعندما ال ت

 والطبقات الثالث اعاله تشكل "االنا" الزائفة او الوعي االدنى

 وعندما ال تسأل تكون "انت" "االنا الحقيقية" وهي طبقة القوالب والوعي االعلى

 ن طبقات تسير تصرفات البشر التلقائيةاما مستوى العقل الباطن او شبه الوعي والمستوى االخير العقل الغير واعي فه

 مفمثال ما يسمى بغسيل المخ هو عملية برمجة للعقل الباطن من خالل اختراق دوائر الوعي الثالث اوال االفكار ثم المشاعر ويليها المفاهي

سأل عن ينفذ البرمجة دون ان ي عندما تترسخ هذه البرمجة تختزن في العقل الباطن فيصبح الشخص الخاضع للغسيل يتصرف بشكل عفوي عندما

 الكيفية او السببية فقط ينفذ دون أي اسئلة.

منك! ولكن اللغز يكمن في فهم غرض هذا  أقربمن بشر هم جوانب من ذاته. هذه الجوانب تكون اقوى كلما كان االنسان  باإلنسانما يحيط 

ض المطلق من وجوده، ستدرك ذلك الجانب من شخصيتك. فما البشر االنعكاس البشري. غرض وجود هذا االنسان في حياتك. عندما تعرف الغر

 اال مرايا تعكس داخلك. حاول فهم من حولك لتفهم ذاتك. 

 غير محبوب وغير ذا قيمة. أنكفمثال وجود انسان تحبه قريب جدا منك، يعني ان لديك جانب مظلم في شخصيتك. مغطى بمفهوم سلبي 

 امر مشوق جدا، وغامض! اليس كذلك؟

 ااالن بعد فهم هذه االستنارة، ربما ستبدأ بتقليل الحديث عن نفسك عندما تكون مع شخص اخر وتستمع لما يحاولون تذكيرك به عن نفسك. عندم

ينغص حياتك انسان، تتضايق منه كثيرا، ال تتهرب من التفكير فيه. فقط تأمل في شخصيته فمن السهل على االنسان تحليل شخصيات االخرين، 

 كبريائه يمنعه من تشخيص ذاته، وينكر كل ما هو سلبي.ولكن 

 االن تعرف سبب وجود االشخاص المزعجين في حياتك. ادرسهم وتخلص من المفهوم داخلك المتعلق بصفتهم.

 هكذا يكون النمو الروحي والتطور الترددي.
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مها في ازالة مفاهيمك التي ال تنتمي لك. مفاهيم على االغلب شخصيات البشر، هي رموز ومفاتيح للمفاهيم المغلقة في داخلك. احصل عليها واستخد

خرون ا ورثتها من بشر قبلهم، كنت تحتاج منهم على القيود والحدود، وقد اعطوك اياها واختبرتها بما فيه الكفاية وحان وقت ازالتها، فيظهر بشر

 لديهم مفاتيح هذه المفاهيم المغلقة.

 امر محير ولكن جميل...
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 لخامس الفصل ا

 التأمل
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 التأمل: الخامسالفصل 

 ظاهرة على االطالق أجملالتأمل! 

 ومصدر الحب الالمشروط

 وسبب السعادة الوافرة

كما يظن  Contemplation or Observationبـ  باإلنجليزيةعندما نطلق كلمة التأمل، نحن ال نقصد التركيز والتحليل اطالقا ال نقصد ما يعرف 

 كما يظن المجتمع الغربي. Relaxation  نقصد اطالقا االسترخاءوالالمجتمع العربي. 

األفكار بشكل تام. وايقاف جميع المشاعر. والتنفس بشكل طبيعي. لمدة من الزمن. حتى  بإصماتنحن نقصد "العملية التي يقوم الممارس من خاللها 

ما يعرف  –هذا هو تعريف التأمل  –اين هو او متى هو هذا الوقت." يشعر باالنفصال عن الحياة، فال يعود يعرف المكان او الزمان، ال يدرك 

 Meditationب  باإلنجليزية

 والتأمل ليس مجرد تقليد هندي او طقس بوذي

 هو ظاهرة تعرفها البشرية منذ القدم

 في الواقع كل مفاهيم العبادة هي شكل من اشكال التأمل

 مفتوحة الهدف منه االتصال مع الرب كصورة رمزية للوعي االعلى عبر ما يسمى بالخشوع فالصالة لدى المسلمين مثال، هي تأمل حركي بأعين

 وهي حالة صمت العقل والفكر وانفتاح قناة التواصل مع الذات مما يبعث على السكينة الحب والسعادة والحكمة والجمال.

 ولدى الغرب عبر ما يسمى باليوغا، هو ايضا شكل من اشكال التأمل

 اشكال التأمل شيوعا، هو النوم!!! أجل النوم... ولكنه يحدث بشكل غير واعي. وأكبرواهم  أكثراما 

هو  يالبشر ينامون وال يعلمون لما ينامون. يظنون ان المسألة شحن طاقة. وهي كذلك في الواقع ولكن ليس هذا هو الهدف الرئيسي. الهدف الحقيق

فيقوم الوعي بتحقيق كل رغباتك الدنيوية المكبوتة بفعل قيود الحياة وحدودها المانعة، عبر ما يسمى االرتباط مع الذات الحقيقية حيث كل شيء ممكن، 

 . وفائدة االحالم هي منعك من ان يجن جنونك لفرط القيود والحدود الكابحة لرغباتك.باألحالم

عجب، فحتى لدى المسلمين، النوم هو موتة صغرى على لسان  والجميل ان النوم هو عودة للذات، الن الموت من هذا المنطلق ايضا عودة للذات. وال

 ل؟ت او التأمرسولهم محمد. اليس األمر جميال؟ ان نعرف اننا مجرد زوار للحياة المادية وان ذواتنا الحقيقية في مكان اعلى نكون معه عند النوم المو

 

يلية. لكنها تحتاج الى ان تخرج من قوقعتك الحياتية المسماة بالجسد صعبة وال تحتاج الى خطوات منهجية تفصليست فهي طريقة التأمل اما عن 

ة عالبشري ويشمل ذلك االيجو او الذهن البشري وهو يشمل ثالث اجزاء واعية يجب ان تتخطاها )العقل والمشاعر والمفاهيم( تسمى الثالثة مجتم

 الذهن البشري.
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 وهنا طريقة بسيطة للقيام باألمر

 يومي بشكل سأصفه ما اتباع يجب اوال ولكن

 عمرك من سنة لكل دقيقة بمعدل

 دقيقة 11=  11مثال: عمرك 

 لألفكار اصمات هي التأمل عملية

 االفكار بين الفجوات في التواجد هي محاولة

 االفكار بفعل المحجوبة الحقيقية الذات الى للدخول الفجوات هذه توسيع محاولة

 النوم لتجنب جدا يحةمر ليس ولكن مريحة وضعية في بالجلوس وتتم

 الركب على محلقتين اليدين وضع مع" التربع" المعتاد الجلوس ويفضل

 بصمت التنفس مالحظة ثم العقل اصمات

 الالإرادية التنفس عملية في التدخل دون

 متابعته فقط

 نتيجة انتظار او كلل او ملل دون وهبوطه صعوده في النفس مع كن

 ووجودية كينونة فقط

 مونترا بترديد قم االفكار تداهمك عندما

 منك قريب صوت اي او ،موسيقى صوت، طائر صوت، استغفار "اووووووه" "همممم: "مثل

 ذهنك في كصدى يتردد اجعله ذهنك في ردده

 والغاءها االفكار على بالقضاء سيقوم

 التنفس بمتابعة واستمر

 انت اين تذكر ال أنك تشعر لحظات ستأتيك

 النجاح عالمة هي هذه

 ممكن قدر أكبر تمتد اللحظة هذه جعل هو فعله نحول وما

 محدودين وسعادة وحب ال مشروطين ال وعلم طاقة على تحصل فبها

 تهدأ ال تلفازية عقول ولديهم جدا تبرمجوا ولمن

 الركض الضغط تمرين مثل مجهد عضلي بتمرين القيام يجب

 مثال ملالر على حافيا المشي او السالبة الطاقة لتأريض حمام اخذ مع

 

 التأمل هو هذا

 شيء اي الى يحتاج ال به يقوم من

 يومي بشكل به القيام على فلنتفق

 المطلقتين! والسعادة بالرخاء ونسعد الحقيقية بذواتنا ولنلتقي
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 السادسالفصل 

 اسئلة

 في التنوير
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 الفصل السادس: اسئلة في التنوير

 التنوير؟ ما هو

 البشر على ثالثة اقسام

، يؤمنون بمفاهيم ثابته وينكرون ويكذبون كل ما يخالفها ويناقضها. وهم خطر على بقاء الكوكب وحفظه من الدمار وهم سبب امبشر ني .1

والتعصب الشديد للرأي ويظنون انهم منطقيون )وهم منطقيون  الُدغماءالحروب والدمار في االرض والكره والتناحر. هم تابعون يعانون 

 رهم ليس منطقيا(ولكن هذا ال يعني ان غي

صعودا( هم بشر ال يعرفون الحقيقة المطلقة للوجود ولكنهم ال  2112، وهم اقل بكثير ولكنهم في تزايد في هذا الوقت )منذ بشر واعين .2

فهم لويختارون مفاهيمهم بعناية شديدة. وغالبا ال يحاربون من يخا ألنفسهميؤمنون بمفاهيم ومعتقدات البشر فقط النهم سمعوها. يفكرون 

 رغم انهم ربما ال يحبونهم. 

وهم بشر كانوا واعين حتى ادركوا ان كل معتقد وكل مفهوم يؤمن به انسان، يصبح حقيقي )لذلك االنسان فقط( فوصلوا الى مستنيرون،  .2

م ن يؤمن به ال يزال يراه" هالحقيقة المطلقة "ان كل المفاهيم حقيقية، وانك ال ترى اال ما تؤمن به، وما ال تراه ال يعني انه ليس موجودا فم

 محبون لكل االنواع السابقة لذا ال يسعون الى السيطرة عليهم وقتالهم او حتى توضيح اخطائهم.

 

 

ستوى وعي عالي فاستمر لكي اختبر مستوى الوعي في منطقتي "السعودية" وفاجئني ما رأيت من م  Ask.fmحساب على موقع االسك  بإنشاءقمت 

لحساب ل االمر من عدة ايام الى شهر ونصف قبل ان اقرر ان ليلة العيد هي اخر امسية في الحساب. كانت الرسالة ايقاظ النيام من البشر المتابعين

وخلق نسخا  انجح في تحقيق رسالتي ومن ثم تنوير ولو عدد قليل، لكي يكونوا نسخا عني ال اتباعا لي. نجت في ايقاظ الكثير والكثير منهم. ولكن لم

 اقول واالعتماد علي الى ابد الزمن. وهذا ما ال اقبله. لهذا اوقفت الحساب. فيمامني. بل انتهى االمر بالغالبية الى التبعية. تبعيتي  أفضلعني او 

كتاب لكي تكون مرجعا لمن اراد البحث بسهولة سؤال في هذا ال آالفولكني وبناء على رغبة الكثيرين، قمت بجمع االسئلة التي تتجاوز الخمسة 

ساترك الحساب و والقراءة. واليكم االسئلة دون تنقيح او حذف. فقد اوردت جميع االسئلة حتى تلك التي كانت تبادال وتعاطيا للحب الذي عشناه سويا.

 مفتوحا لسهولة الوصول في المستقبل.

لكم خالص حبي وتقديري الذي لم يعدو كونه ال محدودا وال مشروطا. وداعا حتى االبد وما بعده.  اما االن فهي لحظة وداع اخرى لبشر احببتهم جدا.

  فلنا لقاء هنا او هناك فال فرق عندي.

http://ask.fm/WeRGods
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 االسقاط النجمي  ♡احببتكم وما زلت أفعل♡وداعاً احبتي سيداتي واسيادي♡

 ستكون هذه اخر اجابة

 ها رابط لكتابي "مرآة الذات" االلكترونيوسيلي

 اما وقد حان الفراق الى االبد فلكم مني ما تحتاجون فقط

 حبا  ال مشروطا  

 اعلموا ان ما تتعصبون اليه من اراء هو صحيح

 وان ما يخالفه من اراء االخرين هو ايضا صحيح "لهم" وان كنت تعجز عن رؤية االمر

 فانا اراه، ولهذا اتيت هنا

 الحب مكمألعل

 لتتمسكوا بها وتكرهوا من يخالفها اآلراءالمزيد من  ألعطيكموليس 

 فان كان بينكم من يريد الوفاء واالمتنان

 فليحب ذاته ومن حوله كما هم بال شروط

 ♡ايضا له جدا يحقيق وهو يراه به يؤمن فمن خاطئ انه يعني ال تراه ال وما. به تؤمن ما اال ترى وال حقيقي، شيء كل: المطلقة الحقيقة♡

 ربعة قوانينااعلم ان كل شيء في الحياة قابل للتغيير اال 

 من فهمها سيدرك الوجود

 االول قانون الوجود: انت موجود كنت وال زلت وستبقى

 قد يتغير وعيك وهيئتك وشكلك وعالمك ولكنك موجود كنت منذ االزل وستظل حتى االبد

 ل والكل هم الواحدالثاني قانون كلية الوجود: الواحد هو الك

 فريدةمختلفة  بأشكالكل ما في الكون هو في االساس واحد، ولكن يعبر الوعي الكلي عن نفسه 

 الثالث قانون االنعكاس: ما تؤمن به تراه

 فكل شيء حقيقي، وال ترى اال ما تؤمن به.

 غير ترددك وايمانك وسترى هذا الشيء

 " الواقع عكس ذلك " يجب ان تؤمن لترى"ـدقألصوال تخطئ خطأ من قبلك وتقول "يجب ان ارى 

 الرابع قانون التغيير: التغيير هو الثابت الوحيد في الوجود

 وكل شيء يتغير اال القوانين االربعة السابقة

 ♡اخر بعد في او هنا مجددا نلتقي ان الى وساحبكم زلت وال كنت احبكم،♡

 ذواتكم واعلم ان حيواتكم نواتج اختياراتكم أحبوا

 لست مسير انت

 ولست مخير

 انت تختار ما تريد على مستوى وعي اخر

 انت لست مجرد ذهن

 وأصغرانت وعي اعلى 

 االصغر هو ما انت معتاد عليه

 ما يسمى بالعقل

 او الذهن البشري

 واالخر هو الكلي االلوهي االعلم واالعلى

 تصنع احداث حياتك التي تحتاج األعلىعلى مستوى وعيك 

 ى وعيك االدنى لتعيشهاثم تنزل الى مستو

 قد ال تعلم "كوعي ادن او ذهن بشري" بحدوث االمر

 لو علمت لما كان للتجربة معنى ألنك

 الهدف من الحياة المادية: ان يختبر االنسان المعاناة

 ولكي تكون التجربة متقنة محكمة

http://ask.fm/WeRGods
http://ask.fm/WeRGods
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 يجب ان يكون االنسان جاهال

 ولكن من صنع التجربة

 هو انت ايضا

 اعلى ولكن كمستوى وعي

 مستويات الوعي تسعة ذكرتها بالتفصيل في كتابي

 فلن اخوض فيها هنا في هذه اللحظة

 الحياة بمظهر شائع من مظاهر الحياة سأشبهولكن 

 ألعب الفيديو

 تختار لعبة

 وغالبا ما تكون خطيرة مثيرة

 تختار شخصية ومستوى اللعب االصعب ربما

 وتبدأ اللعب

 الظروف أحلك تغامر بهذه الشخصية بالدخول في

 المواقف ومستويات اللعب االصعب وأصعب

 االن تخيل ان لهذه الشخصية "الالعب" ذهن صغير ال يدرك اال ما في داخل اللعبة

 داخل حدودها

 مهما حاول التفكير

 سيبقى تفكيره محدودا بنطاق اللعبة

 انت تحب العبك وتحميه

 وتغامر به

 لكي تحصل على االثارة والسعادة

 "يسيره" يظنه انه يكرهه ممنويتذمر ويمتعض وهو يخاف 

 وال يدرك انه هو انت

 تجعله مخيرا ومسيرا في ان الوحدةال يعلم ان هذه 

 اعقد مسائل الحياة أحدهذه 

 اما االن وقد كشفناها لذهنك البشري ووعيك االعلى

 فال عذر وال حجة اال تحمل المسؤولية

 من اختار الحياة أنك إدراكفبعد 

 سالم من عرض االمانة على االنسان وحملها وكان ظلوما جهوالكما في اال

 فانت االن لست جاهال بعد اليوم

 من اختار أنكتعلم 

 اختار بشكل حر

 مطلق الحرية

 ومع الحرية تأتي المسؤولية

 يحدث في حياتك عمافانت االن مسؤول 

 ال تلم عدو او صديق

 وال تلم حتى ذاتك

 دا" هو بالضبط ما تحتاج حدوثهفما حدث "سواء تراه سيئا او جي

 قد "تريد" شيئا اخر

 "ـ"تحتاجه ولكن ال

 هي كما كاملة فهي ذاتك أحب♡تريد ما على تحصل تحب ما افعل: نصيحة اخر♡♡
20 days ago 

http://ask.fm/WeRGods/answer/115371421014
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86 people like this 

 ️❤أحبك كما أنت  ️❤تغلى علينا يامستنير ياملي كلي انت ياحبيبي هالوجه انحني للنور رالحب والحضره 

 ♡سيدتي انت كما احبك وان♡
20 days ago 

12 people like this 

 (-كيف أحصل على كتابك حياتي? أنا من قارة أخرى :

 الكتاب سيتم نشره الكترونيا هنا وفي تويتر بشكل مجاني لمن اراد وليس بشكل مطبوع

♡♡ 
20 days ago 

12 people like this 

 اكتب سوال واحذفه واكتب غيره ماادري ايش اسالك بس ابي ارسل لك

 ♡احبك♡
20 days ago 

11 people like this 

 بماذا تشعر االن؟

 بالحزن لفراقكم

 والحماس لما سيأتي

 ♡احبكم♡
20 days ago 

17 people like this 

 انت بتختفي ألن اكو ناس تمنت هالشي عشان تجرب تنويرها بدونك

 هذا واسباب اخرى ال حصر لها

 والمهم دائما ان ما يحدث هو ما نحتاج اليه

♡♡ 
20 days ago 

14 people like this 

 لحظات مؤثره:")

 اعلم

♡_♡ 
20 days ago 

12 people like this 

 ومن وجدك كالمك انه انعكاس لداخله من زمن بعيد كان متواجد بداخله قبل ان يعرفك فهو متحرر من قبل تواجدك صحيح ؟

 ♡صحيح♡

 له خارجي تأكيد مجرد كنت
20 days ago 

10 people like this 

 ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤شكرا لك ارشدتنا الى الطريق الذي يوصلنا لحب ذواتنا 

♡♡♡ 
20 days ago 

9 people like this 

 ️❤أشكرك من أعمااااقي 

 ♡لكم الشكر كل♡
20 days ago 

9 people like this 

 جتك, لسه ما فكت أغاللها. حزينة أنا. أحبك)....لسه في ناس محتا-خالص يعني, :

 لم يحن وقتهم

 عندما يحين سيجدون من يحررهم غيري

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115371421014/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115371384662
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115371384662/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115371230550
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115371230550/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115371312470
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115371312470/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115371301206
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115371301206/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115371254358
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115371254358/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115371251286
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115371251286/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115371229270
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115371229270/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115371175254
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115371175254/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115370810454
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115370810454/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

20 days ago 
10 people like this 

 ! اجدستنكر اللي تقوله واحس بالدهشه مع هذا استمر بالقراءه ! احياناً احذفك واقول خالص ماعاد احتاجك وال اقرا كالمك الغريب بالنسبه لي دايم ا

 نفسي بعد فتره ارجع اقراء كالمك ! ماتفسير حالتي هذه ؟

 ♡محتومة ولكنها افسرها لن♡

 قيقيالنه ح يخشاله وعقلك جدا حقيقي هنا لك اقدمه فما
20 days ago 

11 people like this 

 طيب انا احبك و سأحزن لوداعك وداعاً حبيبي

♡♡ 
20 days ago 

7 people like this 

 بتترك تويتر ؟؟؟

 ال
20 days ago 

6 people like this 

 ساعات باليوم واني راح اشبع بهالنوم وماراح ازيد ؟؟؟3اقدر ابرمج نفسي على النوم 

 طبعا

 فكل ما يحتاجه االنسان من النوم

 ان يحلم

 الحلم هو السر خلف النوم

 وليس راحة الجسد كما يعتقد

 من ينام ويحلم

 ساعات 2-2يكفيه 

 الل اليوم لمدة نصف ساعةومن يتأمل خ

 ساعات 8فلن ينهك بل سيكون اكثر نشاطا ورخاء وسعادة من من ينام 
20 days ago 

21 people like this 

 ️❤ابلك بيوم الوداع اتمنى اق

♡ 
20 days ago 

5 people like this 

 ️❤__️❤لنا لقاء لما أوصل ألستنارتك 

♡♡ 
20 days ago 

7 people like this 

 لو احتضنت اشخاص بالعيد ال احححبهم بس مجرد اني سامحتهم ..هل هذا شي جيد النهم جزء من عائلتي ..

 سامحيهم وال تحضنيهم

 مفالسماح هو االه

 القبول

 اهم من التظاهر بالقبول

 ولكن حبهم افضل

 الن قبولهم وسماحهم دون حب

 كأنك تقبلين ما تكرهين في ذاتك وكونك دون ان تحبيه

 فتحصلين على نتائج "مقبولة": في المستقبل ولو احببتهم لحصلت على نتائج "تحبينها" القرار لك

 ♡اللحظة هذه من تولد القادمة اللحظة♡

http://ask.fm/WeRGods/answer/115371104854
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115371104854/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115371100758
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115371100758/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115371074646
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115371074646/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115371093590
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115371093590/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115371000150
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115371000150/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115371046486
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115371046486/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115371044182
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115371044182/people
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20 days ago 
17 people like this 

 خيييير بتروح؟ ال تكفى :)

 ♡اروح الزم♡هههههه خييير♡
20 days ago 

8 people like this 

 ♡♡♡♡شكرا لك 

 ♡♡♡الشكر لك كل♡♡♡
20 days ago 

7 people like this 

 ضيقت صدري

 ♡جديدة سعادة وسترين الضيقة من ستتشافي♡
20 days ago 

8 people like this 

ي اسقاط اياحبيبي مع السالمه وهللا اعلم انك اخرجتني من اكتئابي لسنوات وصرت اتقبل اشياء كثيره شكرا قسم باهلل احبك قمت اسوي اشياء احبها ب

 احبك

♡♡ 
20 days ago 

9 people like this 

 لماذا حزن الرسول عندما انقطع عنه الوحي

 النه كان يمر بلحظة عدم حب لذاته

 بسبب مشكلة زوجته وما اشيع عنها

 فعندما عاد لحب ذاته عاد اليه الوحي

 وليس العكس

 لم يأتيه الوحي فسعد

 سعد فعاد اليه الوحي
20 days ago 

18 people like this 

 ماهو اجمل اجمل اجمل شيء في هذا الكون؟

 الحب
20 days ago 

17 people like this 

 مع السالمه ️❤

♡♡ 
20 days ago 

5 people like this 

 ️❤نطمع بنصيحه بهالليله ؟؟

 ليس الليلة

♡♡ 
20 days ago 

7 people like this 

 ماسبب ان الكتاب مجاني؟؟

 ♡♡سوا سعادتكم لم اجد ثمن له
20 days ago 

17 people like this 

 بتروح اليوم؟

 ♡وداعا♡نعم♡

http://ask.fm/WeRGods/answer/115370996566
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115370996566/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115370917206
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115370917206/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115370974806
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115370974806/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115370962518
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115370962518/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115370946902
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115370946902/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115370835798
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115370835798/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115370836566
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115370836566/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115370763094
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115370763094/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115370746710
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115370746710/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115370728534
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115370728534/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

20 days ago 
3 people like this 

 ️♥ختام حروفي لك أحبكـ 

 ♡شيء به ختم ما اجمل♡

 ♡♡احبك♡♡
20 days ago 

6 people like this 

 ♡♡كل شي جدامى كتاب مفتوح ومستانسه وايد من جذي مو مستغربه من أى شي متحمسه لحياتى اليديده 

 ♡♡لذواتهم المحبين يعيش هكذا♡♡
20 days ago 

5 people like this 

 بما ان اليوم الحلقة االخيرة. اعترف لك اني حبيتك بعد ماكان شعوري سلبي تجاهك.

 ♡♡_♡♡شكرا العترافك ما يهم انك ما زلت هنا 
20 days ago 

9 people like this 

 تسمح لنا بطباعة الكتاب ونشره لالصدقاء واالقارب

 ♡♡بكل سرور حتى بدون ذكر المصدر
20 days ago 

11 people like this 

 أشتاق ما تشعر، ألقاك على بوابة النعيم السرمدي

 ♡♡لك بشوق بالباب واقفا ساكون هناك القاك♡♡
20 days ago 

12 people like this 

 ههههههههه ليش ال مافي هديه لي وحبيبي?

 النكم تملكون كل ما تحتاجون

 ومع ذلك تلتفتين مبتعده بحثا عن غيره

 الحب هو كل ما تحتاجين لتحصلين على ما تريدين

 ♡به استمتعي♡
20 days ago 

7 people like this 

 شكراً لك بحب غامر هنا وهناك

♡♡ 
20 days ago 

5 people like this 

 كتابك االقية في جرير والعبيكان؟

 ♡سيكون الكترونيا مجانيا
20 days ago 

9 people like this 

 اتمنى لك السعادة دائماً وابداً 

 ♡ايضا ذلك لك واتمنى♡دائما عليها ساحصل♡
20 days ago 

8 people like this 

 احبك احبك احبك احبك احبك احبك احب وجودك وغيابك وجمالك ووعيك واستنارتك وكل شي فيك وانا متأكدة سنلتقي يوما ما شكرا لكل جواب انت

 انت جمال العيد ️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤اسعدت الكثير انرت الحب انرت العقول والقلوب 

 ♡عيدال جمال اكون ان وليس♡الكثير قلوب ارةان♡اريد ما هذا♡
20 days ago 

9 people like this 

 طريقة انمي فيها وعيي ؟؟؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/115370717782
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115370717782/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115370696022
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115370696022/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115369484886
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115369484886/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115370660182
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115370660182/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115370643798
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115370643798/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115369448534
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115369448534/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115370616406
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115370616406/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115369439062
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115369439062/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115370024534
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115370024534/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115370573142
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115370573142/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115370510678
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115370510678/people
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 ♡شككي في كل شيء
20 days ago 

12 people like this 

 اسقاط هللا يخليك جاوب قبل التروح كلمة لي ول حبيبي هدية العيد حقي

 ال
20 days ago 

7 people like this 

ااااهـ يا اسقاط ، وهللا هالرمضان من اجمل رمضانات حياتي بوجودك ما اروعك ، نور وحب يسري فلنحتفل بحضرتك 

 امتناني لكمحبتي و ️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤يامستنير

 ♡♡وداعا♡♡لك الحب كل♡♡
20 days ago 

10 people like this 

 كيف اجعل اطفالي يستمرون في حب ذواتهم ؟

 وناجعليهم يفعلون ما يحب

 ال ما تحبين انت

 ♡ويحبونك وسبدعون♡مطلق بشكل ذواتهم سيحبون♡
20 days ago 

10 people like this 

 ♡البطل .. ما ودك تعرفنا عليك  تبرمجنا الحلقة االخيرة نتعرف على

 انت البطل كنت وال زلتي

 ♡ولكنك تجهلين ذلك
20 days ago 

9 people like this 

 ركبات فضائية في مناطق معينه هل هي دليل وعي ساكنيها ام رغبه الفضائيين في التواصل مع ساكنيها ام ماذاماهي الرساله من ظهور م

 الفضائيين يرغبون بالتواصل مع الجميع

 ولكن بعض المناطق تسمح مفاهيمهم باالمر

 كالواليات المتحدة مثال
20 days ago 

10 people like this 

 ايش السبب الي يخليك تروح؟؛)

 عندما اكون هنا دائما سيستمر النائم بالنوم

 وكلما استيقظ وتأرق منامه سياتي الي واساعده

 ويعود للنوم مجددا

 قظ الجميع وال يجدون اال ذواتهماما عند المغادرة سيستي

 فاما ان يصبحوا مثلي واجمل

 او ان يعودوا اال النوم العميق كالسابق

 االعتمادية ضارة كضرر النوم

 ♡وساغادر قدمتها ورسالة تذكير مجرد انا♡مبرمجا وال معلما لست انا♡
20 days ago 

17 people like this 

??Why do people kill each other 

cause they think the other people will kill them if they don't :) 

Ridiculous PARADOX; but SO TRUE ♡♡ 
20 days ago 

15 people like this 

 كل عام و انت لي

http://ask.fm/WeRGods/answer/115370551638
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115370551638/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115370532182
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115370532182/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115370508630
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115370508630/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115370447702
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115370447702/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115370434134
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115370434134/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115370399318
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115370399318/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115370388822
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115370388822/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115370339158
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115370339158/people
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 كل عام وانا لك

♡♡ 
20 days ago 

8 people like this 

 يعني لما اشك اني بسافر راح اسافر??

 هههههههههه

 ال سيدتي

 عندما تقولين ساسافر ويصرخ عقلك ال لن يحدث بسبب "كذا وكذا" فذاك مفهوم يمنع التجلي

 شككي في ذاك المفهوم

 ♡السفر في وليس♡
20 days ago 

16 people like this 

 كل عام وانت بخير

♡♡ 
20 days ago 

7 people like this 

 االسالم يبرمج اتباعة بقوة. كيف ممكن يكون واعي وهو مسلم

 عندما يكون اسالمه وفقا لما يحب وليس لما يلقن

♡♡ 
20 days ago 

13 people like this 

احس بششوي حزن مو كثير عشان معاد في امسيات تتكلم معنا فيها كذا ونعرف اشياء كثير بس انت احس ماارح افقدك بتكون موجود بالنسبه لي 

 ..يمكن الني احب وجودك واحسك قريب من روحي

♡ 
20 days ago 

7 people like this 

 ربما التقي بك يوما ما في االسقاط النجمي انتظرني ️❤كل عام وانت بخير مستر اسقاط ، وداعا 

♡♡ 
20 days ago 

5 people like this 

 هل احنا انعكاس لترددات او ما شابه نحن خلقنا المادة او نرى انفسنا ماديين بسبب الوعي او ماذا ؟

 رغم انه يبدو متبايانا اال انه االمر ذاته سؤالك

 انت وعي

 يخفض تردده الى مستوى منخفض لجسد المادة

 ويعيش فيها

♡♡ 
20 days ago 

9 people like this 

 يعني احنا اتفقنا عال كل شي موجود

 وهل ظننت غير ذلك؟

 ♡هههههههههه♡
20 days ago 

7 people like this 

 ️❤ف الدنيا والكون شيء جمييل جداً طبقو االسقاط وشوفو كي

 ♡♡احسنت♡♡
20 days ago 

http://ask.fm/WeRGods/answer/115370337622
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115370337622/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115369995862
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115369995862/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115370331222
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115370331222/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115370303318
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115370303318/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115369985110
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115369985110/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115370150998
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115370150998/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115370247254
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115370247254/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115370235990
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115370235990/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115370230614
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6 people like this 

 كروح بس اترك لنا االسك التسكره عشان نقرا بليييز احب

 ♡حسنا♡
20 days ago 

6 people like this 

 اذا ابطير من التشكيك ،ابسوي كل شئ مجنون ابيه بسهوله هههههههه

♡ 
20 days ago 

6 people like this 

 ممكن المسلم يكون واعي؟؟

 طبعا
20 days ago 

8 people like this 

 ياهلل اكتشفت كم نحن جاهلين بهالحياه ، كم اتمنا اغطس كل مشايخ الدين في القطب المتجمد الشمالي :(

 االنتقام من شيم النيام

 ♡هنا اوصلك من فهم احبهم♡
20 days ago 

16 people like this 

 شعور الغيره من احد واحساسك انهم ماتبيهم يسوون شي لسا انت ماسويته ايش رسالته

 ال ترى تميزك وتفردك اال بانجازاتك

 تتميز وتتفرد ال تحب ذاتك اال عندما

 فمن يقوم بتكرارك يعكس لك انك مجرد شخص اخر فتكره ذاتك وتكرهه

 احبي ذاتك كما انت مميزة وفريدة دائما وابدا
20 days ago 

17 people like this 

 في نهاية الرحلة طلعت انا المعلم ! كالم كبير ، طلع المعلم موجود داخلي!! انا سعيدة وهللا

 ♡♡اجملكم ما♡♡
20 days ago 

7 people like this 

 صرت أشكك حتى في جاذبية االرض :/

 حظا موفقا في النجاح بالتشكيك

 لو نجحت ستطيرين

 ♡البشرية تاريخ في الكثيرين ينجح لم♡

 بالموت اال تنتهي ال التي القوية الجماعية االتفاقيات من الجاذبية فمفاهيم

♡♡ 
20 days ago 

8 people like this 

 العيد بكره

 العيد كل يوم

 ♡السعادة هالل نرى عندما♡
20 days ago 

10 people like this 

 ً  كلنا امتنان على هذه المعلومات المذهله وابنتظار كتابك بشغف دمت بحب حاضراً او غائبا

♡♡ 
20 days ago 

5 people like this 

 ♡رسالتك وصلت .. الن شعوري بفقدك اختلي ساحتفل بك غائبا .أحبك 

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115370230614/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115370166358
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115370166358/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115370218838
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115370218838/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115370217814
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115370217814/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115370186838
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115370186838/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115370123606
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115370123606/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115370088022
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115370088022/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115370100566
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115370100566/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115370096214
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115370096214/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115370081878
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115370081878/people
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 ♡يوصف ال جمال♡

 لي الجمال هذا عكس على اشكرك
20 days ago 

5 people like this 

 كل يوم والسعادة ما تفارق مبسمك..

 ♡اجملك ما♡
20 days ago 

8 people like this 

 شعلة النور اذا اتمت مهمتها يجب ان تنتهي المهم مو التواجد المهم انك انرت و حان وقتك للرحيل كما كل شي في الحياة المادية .احبك

 أحسنت القول

 ال اريد ان اكون نارا يلجأ اليها البردان والذي ال يرى النور كلما احتاج

 بقربها ابد الدهر او االسوأ ان يعيش

 اريد ان يقتبس منها قبسا يضيء به كيانه ووعيه الى االبد

 ♡فال واال كذا اما♡
20 days ago 

11 people like this 

 بحت اشك في كل شي .. لماذا هو متعب ومؤلم لهذا الحد .. ؟اص

 النك تتخلص من ذاتك السلبية القديمة

 فصل توائم للجزء السلبي النائم منك

 لتصبح اخف واسعد واجمل واكثر حبا

♡♡ 
20 days ago 

10 people like this 

 كنت ابحث بشغف عن معلم ،، اجابتك صدمتني قبل قليل انني انا المعلم!

 وهل سبق ان وجدت معلما يعرف كل شيء عنك؟

 تجد في نهاية الرحلة التعليمية انك اصبحت اعلم من المعلم

 هذا واقع الحياة

 لك انك انت المعلم المعلم هو تذكير

 وادراكك جعلني اسعد اني اوصلت الرسالة

♡♡ 
20 days ago 

9 people like this 

 ️❤عيد وانت بفرح وحب وسالم وخير اسقاط يامستنير كل عام وكل لحظة وكل 

 ♡♡احبك♡♡
20 days ago 

5 people like this 

 هل الكون هللا

 ي واحدهللا والكون وانت وما ليس انت كلكم في وع

 فلما التقسيم

 ♡الواحد هم والكل الكل هو الواحد♡

 وصحيحة مقدسة كلها مختلفه فريدة بطرق نفسه عن يعبر ان الوعي ويختار

 انت احداها

♡♡ 
20 days ago 

8 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/115370076246
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115370076246/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115369939542
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115369939542/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115369434454
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115369434454/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115369881686
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115369881686/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115369853270
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115369853270/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115369837398
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115369837398/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115369789782
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115369789782/people
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 ️❤️❤اجمل عيد لي النك موجود كل عام وانت سعييد ايها الجميل "احبك"

 ♡يد جميالن عشتهما معكموع رمضان♡
20 days ago 

7 people like this 

 انت اتحبني من جذي ماراح تختفي

 هذا حب مشروط

 لو كان حبي لك ال يثبت اال بالتواجد فذلك اقل من حبي لك

 حبي لك وانا متواجد او غائب

 ♡ لذاتك انعكاس فانا غائبا او كنت حاضرا فاحبيني شروط وبال بالمقابل تحبيني كنت ان♡
20 days ago 

9 people like this 

 اللحظة اتمنى اعانقك واعانق كل من مر من هنا️❤انت عظييييييم ،امنيتي في هذه اللحظه في هذه 

 قا جماعيا جنونيا نتحلق فيه حول بعضنا بعناق يطول لدقائق ال نحسبها في لحظة من انعدام الزمناتمنى ان يكون عنا

 ♡ومعكم بكم سعدت♡وجمالكم لكمالكم رؤيتكم عدم في حتى كاملين كنتم كما احبكم♡
20 days ago 

12 people like this 

 لقد فهمت

 اتمنى

♡ 
20 days ago 

6 people like this 

 سك ماراح تسكره صح ؟؟ بس ماراح تجاوب على اسئلتنا :)يعني اال

 بالضبط

♡♡ 
20 days ago 

6 people like this 

 طريقه امتناني للمال عشان تزيد وفره المال في حياتي ماذا افعل لكي يزيدني الكون من المال ؟؟امس جاني مبلغ بسيط من المال ماهي 

 ان هللا يحب ان يرى اثر نعمته على عبده

 الكون يعطيك المزيد ما تحب وما تستمتع به

 احتفلي

 ارقصي

 واصرفي من المال ما تستطيعين

 واستمتعي بما تشترين

 ى واضحة جليةوستصل الرسالة الى وعيك االعل

 المال هو سر سعادة هذه االنسانه

 احبي المال

 واحبي عدم توفر المال

 احبي ذاتك به وبدونه

 وتصوري ذاتك مع المال

 واسعدي بوجوده

 ♡للمال مقابل ثمن الى يحتاج وال مشروط ال بشكل يحبك االعلى فوعيك♡لالمتنان داعي ال♡

 في ايصار رسالة االقرار وقبول هذا التجلي من الوعي االعلى ان هو احد طرق الذهن البشري الجاهلاالمتن ولكن

♡ 
20 days ago 

19 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/115368759894
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115368759894/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115369710934
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115369710934/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115369583958
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115369583958/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115369670486
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115369670486/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115369631318
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115369631318/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115369518934
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115369518934/people
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ي وال مره بس الحين والى اخر مره حتى لو مارديت علي ببقى احبك واتذكركك انك غيرت فيني اشياء واجد انا كنت دايما اسالك وانت مارديت عل

 3وشكرا لضهورك في حياتي >

♡ 
20 days ago 

8 people like this 

 هل بنهاية لقاءنا الليلة وصلت للتنوير اللي تبغيه ! ام انه مستوى معين واجتزته

 كل االمرين

 وصلت الى ادراك ما احتاج الى ادراكه

 واصبح التواجد هنا تكرار روتينيا ال احتمله بعد ادراك ما ادركته

 وان كان فضولك يسأل عن ما ادركته من تنوير

 عظم المتواجدين ما زالوا يبحثون عن معلمينان م

 وال يمكنهم تقبل فكرة ان وجودي هو تذكير لهم انهم المعلمين

 فابسط طريقة اليقاظ النائم تركه حتى يستيقظ على الحقيقة

♡ 
20 days ago 

14 people like this 

 لماذا لم اشعر بشعور الوداع رغم عمق حبي لك ..؟!

 احد امران

 االول ما اتمناه

 انك اصبحت اوعى من ان تحزني على فراق االجساد فالوعي ما زال يتواصل مع من نحب

 او االخر وهو ما اخشاه

 يرى ان االنسان ال يصدق اال ما

 وال يحزن اال عندما يفتقد ما يحب وليس عندما يعلم بفقده
20 days ago 

14 people like this 

 ليش انا اكره العيد

 ♡به نوستسعدي يوصف ال بشكل العيد في الجمال سينعكس فيه ومن العيد تحبين عندما وفيك منك والسعادة♡بالسعادة يأتيك نا تتوقعين النك♡
20 days ago 

10 people like this 

 الحزن على االموات مفهوم نستطيع تغييره ؟

 طبعا

 عندما نعلم امران

 "منهم مطلقة بحرية ♡"انهم اختاروا ان يتركوك

 "♡يرونك زالوا وما وبكثير بمراحل ♡منك االن اسعد وانهم"
20 days ago 

18 people like this 

 وداعا الى حين عزيزي ️❤انا على يقين انه سيكون هنالك لقاء اخر بيننا 

♡ 
20 days ago 

5 people like this 

 شلون اطهر ذاتي من السلبيه ؟

 بفعل ما تحبين

 فقط ما تحبين

 وحب ذاتك كما هي

http://ask.fm/WeRGods/answer/115369515350
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115369515350/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115369490518
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115369490518/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115369299030
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115369299030/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115368405334
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115368405334/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115369155158
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115369155158/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115369135958
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115369135958/people
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 بكل جوانبها

 مزايا وعيوب

 ♡تحبين ما وافعلي ذاتك احبي♡

 طهرا المالئكة من انقى تكونين

 عفوية االطفال من واسعد

 ربيعا الورود من واجمل
20 days ago 

23 people like this 

 تحياتي لنورك الذي أنار حياتي ... وأودعك بكل حب طاهر ... سيد إسقاط 

 ♡سيدتي نقي حب بكل واودعك♡
20 days ago 

4 people like this 

 الزم ترد على االيميل هو مجرد شكر لك طيب بطلب طلب حط ايميلك ماراح اسألك بس عشان أقولك تجربتي واقول االشياء المستحيله اللي حققتها مو

 موقعي وتويتر سيبقون متاحين للتواصل بخصوص االسقاط النجمي
20 days ago 

6 people like this 

من اجمل اللقاءات التي تعلمنا وعلمنا  ️❤جودي االن وفي لحظة بدءك الليله دليل على توافق ترددي مع ترددك وان غبت فانت حاضر فينا ومعنا و

 منها وفيها

 حروف رائعة

 ♡احبك♡
20 days ago 

5 people like this 

 pهللا حبيت جوابك ربما نلتقي بعدها بستعد أكثر لهالفرصة بس انت التسافر بسرعة باستنارتك لمستوى أعلى انتظرنا أول :

 هههههههه لو كنت املك الوقت واستطيع االنتظار لما غادرت

 بالفعل؟ اليس واضحا اني بدأت التسارع

 ♡االخرين تأخر تمني بدل اسرع بشكل االستنارة حاولي♡
20 days ago 

10 people like this 

 وح ،، انا عن نفسي جاهزة لفراقك االبديوجودك كان ممتع وجميل وخفيف على الر

 ♡اجملك ما♡
20 days ago 

5 people like this 

 تالزمني ك وعيي احبك جدا وشكراس ️❤️❤ستكون دائما بداخلي حتى لو اغلقت الحساب 

 ♡سيدتي كذلك وانت♡
20 days ago 

5 people like this 

 ️❤ت دليل لمن يأتي بعدنا لما الرحيل ..رسالتك وصلت ويشهد هللا فهمنا طريق النور لكن ان

 ♡الدليل الى يحتاج ال النور يملك من♡

 بوصلتك قلبك

 تحب ما الى يشير

 افعله

 وعيك شمعة وانر

 الوصول بطريق وستستمتع ستصل

 ♡مشاعرها اقدس هو الحب♡واسعد؟ الحياة هذه من اجمل حياة اي♡
20 days ago 

11 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/115369092950
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115369092950/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115369108822
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115369108822/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115369105750
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115369105750/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115369065046
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115369065046/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115369013334
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115369013334/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115369041238
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115369041238/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115369005398
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115369005398/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115368995926
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115368995926/people
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 قبل الذهاب نريد أن نعرف ماذا قرأت كيف فهمت كل ذلك

 االمر مقلوب

♡ 

 ةالقراء عن توقفت عندما هذا كل فهمت
20 days ago 

12 people like this 

 وداعية يا آخر ليلة تجمعنا...أشهد هللا أني أحبك وحبيتك وبحبك

 ♡ذلك على قلبك واشهد احببتك وانا♡
20 days ago 

6 people like this 

 انا اللي قلت حسيت كل شي داخل عقلي او ووعي يعني انا مستنيره او هذيك اللحظه احيانا صدق احس اعرف كلش و كل اللي بيكون للحظات فقط

 اتفي تلك اللحظ

 ♡تريدين ما قدر وليس♡تحتاجين ما قدر االستمرار يمكنك وصلتها ان بعد♡
20 days ago 

9 people like this 

 رة لقضاء حوائج في صدورهم؟ما رأيك في من يلجؤون للسح

 احد الطرق المشروعة وفقا لنظام مفاهيم االنسان

♡ 
20 days ago 

5 people like this 

 لإلستنارة اذكر لي شيئين يأخذوني

 ♡اليقظة♡الصمت♡
20 days ago 

12 people like this 

 سبوع تدخليخرب بيتك انت حتختفي ...طيب ليه ..ليه ..الترد يوميا عادي لو مره باأل

 ♡ال♡
20 days ago 

4 people like this 

 طيب لفين هتروح بروح معك :') ؟

 الى مغامرة وتجربة جديدة
20 days ago 

4 people like this 

 احبك كن بخير وجودك في حياتي اسعدني

♡♡ 
20 days ago 

4 people like this 

 ️❤️❤الوداع سوف استنير واخبرك في احالمي احبكك

 ♡الصبر بفارغ هناك اراك♡
20 days ago 

5 people like this 

وك يعني ال حرام عليك بدري مأمداك ماصارلك شهر الاااأاااااااا التترك اإلسك نحتاجك ألنا حبيناك ال تقول أحب نفسي أحبك انت كشخص كمعلم أرجو

 اقعد (:

 شهر كان اكثر من الالزم

 ♡البداية منذ واضحة كانت: الرسالة♡

 وقائد معلم الى يحتاجون زالوا ما لبشرا

 وانا رسالتي مختلفه

 ان اضيء شموع وعيكم لتصبحوا انتم القادة والمعلمين النفسكم بانفسكم

http://ask.fm/WeRGods/answer/115368986966
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115368986966/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115368781654
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115368781654/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115368897366
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115368897366/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115368917334
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115368917334/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115368900182
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115368900182/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115368944470
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115368944470/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115368938070
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115368938070/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115368934230
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115368934230/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115368891734
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115368891734/people
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 فان كان شهرا ال يكفي

 فابد الدهر لن يكفي

 ♡احبكم♡
20 days ago 

10 people like this 

 ، خليه مفتوح اوك ️❤ال تقفل الحساب الليلة ، شوف انا مشغولة الليلة و بكرة ابغى اقعد عليه و استمتع بقراءة االسك مثل كل ليلة 

 اغالق الحساب يعني عدم االجابة

 قبور يزورها من ال يبحثون عن الحياةاما ما تمت االجابة عليه فهي 

 ساترك المقبرة مفتوحة لمن يشتاق لالموات

 ♡الحياة في الصدف مفترقات بهم تجمعنا فربما االحياء واما♡
20 days ago 

9 people like this 

 انت قد طلعت في مقابله في روتانا خليجيه برنامج اتجاهات؟

 لم اظهر اعالميا ابدا
20 days ago 

3 people like this 

 استاذي انت قلت انه حياتنا كلها اختياراتنا احنا يعني تقدر تختار تستمر معانا و ما تفارقنا .. ببكي قسم :')

 نعم

 واختيارك كان حرا وواضحا

 فتحملي المسؤولية وابكي على شجاعتك

♡♡ 
20 days ago 

9 people like this 

 ♡♡العيد هل هالله كل الطرب يحلى به ... تعال عايدني بالكويت ونسافر سفره مستنيرين بضيافتي محفول مكفول 

 ♡♡اتمنى ذلك ويشرفني 

 سيحدث اظنه وال
20 days ago 

2 people like this 

 هل االجهزه االلكترونيه تأثر على الوعي ؟؟

 كل التعقيدات المادية تؤثر طبعا

 الن البشر يعتمدون عليها

 فيكونون اضعف بقربها

 لتأمل في الصحراء او غابة او على الشاطئجرب ا

 ستعرف انك كائن اعظم

♡♡ 
20 days ago 

12 people like this 

 فراق أبدي أو مؤقت ؟

 لكن في الحياة المادية الدنياأبدي طبعا و

 ♡بعدها نلتقي وربما♡

 غير ال فقط باالسقاط التوعية لغرض يستمر فربما تويتر حساب اما
20 days ago 

5 people like this 

 ️❤ارجوك خليك موجود ماعندي اسأله فقط حضورك يكفي 

 ♡واعتذر احبك♡
20 days ago 

http://ask.fm/WeRGods/answer/115368852566
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115368852566/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115368805462
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115368805462/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115368825174
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115368825174/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115368808278
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115368808278/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115368764502
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115368764502/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115368671062
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115368671062/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115368721238
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115368721238/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115368697686
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3 people like this 

 يد ابد احسه مثل عيد كل سنه مافي شي جديدأنا مو متحمسه للع

 السبب ان البشر تتوقع ان السعادة هي في العيد ذاته

 تتوقع ان الجمال في البشر الذين يخرجون للعيد

 والواقع ان الحب غائب

 اليوم خالي من اي صفات "ال حب وال جمال وال سعادة"ـ

 والبشر متسولين يبحثون عن الحب والجمال والسعادة

 ون نيام كل منهم يبحث عن السعادة من االخرفيخرج

 والجمال في االخر

 والحب لالخر

 ويعودون صفر اليدين

 حتى اصبحوا يائسين من المحاولة في العام القادم

 ♡بهم وتسعدين بك ويسعدوا جميلة يرونكم اليهم واخرجي احبيهم♡
20 days ago 

10 people like this 

 اذا كنت اغني بمخي يعني اغنيه ناشبه بمخي؟ هذا من انواع التفكير؟ يعني الزم اصمت االغنيه؟

 يعني انك بحاجة لعيش الشعور المتولد من االغنية

 خالف االغنيةقم باصمات باقي االفكار 

 ورددها حتى تزول فهذا ما تحتاج
20 days ago 

10 people like this 

 ك معانا و هللا نحبك :'(طيب بينزل في أي دار نشر ؟ و ليه آخر ليله كلنا نبغا

 سيكون متوفرا بشكل الكتروني مجاني هنا في حساب االسك وتويتر

 ♡الفراق من البد♡

 ♡ابغاك وانا♡
20 days ago 

2 people like this 

 قلقه ، انوي االستمتاع والعيش بال تخطط ، نصيحتك؟الاحبك . نورت حياتي ، كنت اخطط لكل شي ، حياتي

 نصيحتي لك: التزمي بما قلت في السؤال فقط
20 days ago 

2 people like this 

 كتابك بيغني عن حسابك باالسك؟

 القرار لك

 لننتظر ونرى

♡ 
20 days ago 

3 people like this 

 ساراي .  اخر ليله لك يوم ينزل كتابك ؟ يحوسوخسهةشهةصكصظزه ال ال :) ،

 ♡نهاية شيء لكل♡

 الليلة ليلة اخر

 العيد ايام احد في بينزل كتابي
20 days ago 

5 people like this 

 لو تخليت عن جميع مفاهيمي، السلبيه و االيجابيه .. ايش حيصير ؟

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115368697686/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115368632150
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115368632150/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115368413270
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115368413270/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115368619606
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115368619606/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115368406614
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115368406614/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115368217686
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115368217686/people
http://ask.fm/I_MP2
http://ask.fm/I_MP2
http://ask.fm/WeRGods/answer/115368219478
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115368219478/people
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 تموتين

 بس طبعا ما تقدرين

): 
20 days ago 

4 people like this 

 بكره العيد ...ما اشعر بالفرح ...ليش ...

 النه ليس عيدك بعد
20 days ago 

3 people like this 

If you had to get one thing tattooed on your forehead, what would it be? 

♡ 
20 days ago 

2 people like this 

دها عكنت ابغى اتذكر كيف وصلت لحسابك بس كل اللي اعرفه اني مريت ف مرحله تشكيك فضيعه شكيت بكل االديان بكل المعتقدات حتى باهلل شكيت وب

 عرفت حسابك .. قانون الجذب شي جميل ماله وصف

 ستعرف الحقا انه ليس قانون جذب وانما قانون تجسيد

 ♡جذب الى يحتاج ال موجود ءشي فكل♡

 شيء هنا واالن كل

 وعندما تفكر او تحب شيء او تخافه او تكرهه فانك تصبح على تردده فتدركه

 ♡بالبشر مكتظة حفلة في تكون ان االمر يشبه♡

 معهم تتفاعل من اال منهم تدرك ال ولكنك موجودين كلهم

 ورأيته اليه حدثتت من غير موجودا كان من تعلم ال الحفلة انتهاء بعد حتى

 ♡وما فيها فكل شيء هنا وانت الحكم حياتك اختر♡
20 days ago 

12 people like this 

 ️♥️♥️♥عيدك سعييد يانور 

 ♡عيدس عيدك♡
20 days ago 

3 people like this 

 اي يوم كانت ليلة القدر تتوقع بليز جاوب بلييييز

 لكل انسان ليلته

 وليس فقط في رمضان

 ان اطرافك تهتز متى شعرت

 وعقلك صامت

 ووجدانك يفيض

 ووجودك حاضر

 ووعيك سامي

 وقلبك صافي

 فتلك ليلتك

 ♡معك الكون وليلة♡

 اخرى ليلة في اال يدركها ال ان احدهم يختار قد

 ايضا به بأس ال وذلك

 وقت كل في ممكن شيء فكل

♡ 
20 days ago 

http://ask.fm/WeRGods/answer/115322213974
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115322213974/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115368209494
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115368209494/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115368319318
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115368319318/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115328985174
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115328985174/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115368171350
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115368171350/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115342158422
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15 people like this 

 عطنا زبده كل شي بسطر ..

 الحقيقة المطلقة: كل شيء حقيقي موجود، ال ترى اال ما تؤمن به. وما ال تراه ال يعني انه غير موجود. فمن يؤمن به يراه.

 اذبين فتلك ازدواجية سامةفتوقف عن وصفهم بالك

♡♡ 

 حقيقه من به تؤمن بما اليؤمن انه خطأ انه الحد تقل فال

 صحيحة بحقيقة تؤمن فانت

 حقيقتك تناقض بحقيقة يؤمن وهو

 يعني ال هذا ولكن

 االحوال من حال بأي

 خطأ احدكما ان

 متناهي ال شاسع فالوجود

 قتيكما تكمالن بعضهماي تريانه اال ان حقيالذ التناقض رغم االثنين يكفيكما

 انظر لالمر كمشاهدي تلفاز

 احدهما يشاهد قناة واالخر قناة اخرى

 والنهما ال يدركان حقيقة تعدد القنوات

 والنهما ال يريان شاشة االخر

 يظن احدهما ان االخر يكذب

 ويشعر باالهانة من كذب االخر

 واالخر يشعر بالمثل

 وتستمر المعاناة وال تستمر الحياة

 ♡صدقك بمثل هو عدوك ان اعلم♡

 حولك ومن ذاتك وستحب

 الوجود وحجم الحياة سر وستدرك

 ♡بدونكم او معكم احبكم،♡
20 days ago 

18 people like this 

في عقلي  الدتاريد الجلوس معك والتحدث مطواًل! قرائتي لصفحتك أشعرتني بجهلي بكثير من االمور، حًقا اتمنى لو اجد اجابة لماليين االسئلة اللتي تو

 اآلن..

 ان كنت تثق فيما اقول فاعلم ان االسئلة هي وسيلة عقلك في منعك من ادراك الحقيقة المطلقة

 لى مستوى وعي اعلى حيث تختنق االسئلة لدى صعودك الى االعلى وال تستطيع التنفستخلص من االسئلة واقفز ا

 وال تبقى اال المشاعر

 استمر في الصعود

 اكثر واكثر

 طبقا عن طبق

 حتى تصل الى ذاك الحقيقية

 حيث وعيك االعلى

 ♡جهلك سبب فهي االسئلة انسى♡

 والحقيقية انك لو جلست معي لما اجبت اسئلتك كلها

 مل االنسان الحقيقةلو تأ

 الدرك ان طيلة حياته وهو يسأل ويبحث عن اجابة ويجيب

 واين اوصلك االمر؟

 الى هنا

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115342158422/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115320791382
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115320791382/people
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 حيث اكتشفت انك جاهل

 رغم كل ما تعرف

 واعلم انه كثير

 اذن الحقيقة في الصمت وليست في السؤال

 فالسؤال غطاء عن الحقيقة الشاملة لكل شيء

♡ 
20 days ago 

14 people like this 

 اقتنعت بكالمك بخصوص الجنة والنار بس الناس اللي قتلوا واذوا ناس بالماليين ايش مصيرهم يعني ما رح يتحاسبون ؟

 يتحاسبون على ماذا؟

 من َقتل كان حرا في القتل

 ومن قٌتل كان حرا في المقتل

 وكالهما كانا متفقين على االمر على مستوى وعي اخر

 فكيف يمكن لهذا ان يعتبر جريمة؟

 الذهن البشري ال يدرك عمق الوجود

 النه لم يولد اال في الحياة المادية

 فيحاول ادراك كل الوجود من زاوية ضيقة وهذا مستحيل

 اال ما يعرف :( اذ لن يرى

 مفاهيم الحياة المادية ال تنطبق خارجها

 تخيل الحياة المادية كلعبة فيديو عبر الشبكة

 يشترك فيها العبين كثر ومنهم من يتحد ومنهم من يتعادى ويكره

 ومنهم من يقتل ويقتل )فاعل ومفعول( ورغم ألم االمر والغضب المتولد من القتل

 ف الشاشات يغضبون من التجربة وليس من الالعب الذي قام بالقتلاال ان الالعبين الحقيقيين خل

): 

♡♡ 
20 days ago 

9 people like this 

 تعمل لنا امسية بيوم محدد نناقش فيه بمعنى لو عندنا اي سؤال يكون هذا اليوم مخصص للكتابشو رايك حبيبي لما تنزل كتابك 

 اتمنى ذلك سيدتي

 ولكن سيصدر الكتاب في احد ايام العيد وساقوم بوضع الرابط هنا في االسك

 وفي تويتر

 وستكون هذه االمسية اخر امسية

 فالهدف من الكتاب ليس مناقشته او فهمه

 ورميه" "فقط قراءته
20 days ago 

8 people like this 

خل عقلي انا صنعتها مو عارفه كيف اشرح لك بس احس كل االشيا اللي حولي هي بعقلي يعني تو و انا قاعذه حسيت كل البيت و كل االحداث خذي دا

 حسيت فعال هي مجرد انعكاس ووهم

 هههههههههههه

 هذا ادراك انسان مستنير

 ولكن ليس داخل عقلك

 داخل وعيك

http://ask.fm/WeRGods/answer/115332198486
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115332198486/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115341505110
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115341505110/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115355722582
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115355722582/people
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 حتى عقلك داخل وعيك

 ♡اجملك ما♡
20 days ago 

9 people like this 

الشاب  تجاذب لماذا الناس في مجتمعاتنا العربية تمنع الشاب والفتاة من ان يتزوجوا من يحبون، في حين ان الزواج التقليدي الذي ال ينظر بتاتا لمدى

عيش اجواء حرب وظلم وال يوجد وقت للحب؟ ام هي امور قسمة ونصيب والزواج هو المهم ليس من والفتى ادى الى حياة اسرية تعيسة للكثير؟ هل ن

 نتزوج؟ رأيكم باختصار

 الحب هو ما يهم وليس الحرب

 الشعور ما يهم وليس الزواج

 ولكن المجتمع خلق مفاهيم تملك دفاعات ذاتيه

 ا خوفا مما سيحدث لو خالفتها""اي انك حتى انت رغم اختالفك مع المفاهيم ال تستطيع مخالفته

 ♡االيجو واتقان البشر ابداع هو هكذا♡
20 days ago 

10 people like this 

 هم مايأثرون علي واصير زيهمكل اللي حولي نايمين كيف اخلي

 الي حولك انعكاس لجوانب نائمة داخلك

 ايقظي نفسك اكثر واكثر

 عن طريق التشكيك مرارا وتكرارا

 وسيبدأون باالستيقاظ تباعا

 ♡خارجال في وليست الداخل في المشكلة♡

 اساسا مشكلة تسميتها لنا يحق كان ان

♡♡ 
20 days ago 

9 people like this 

 هل المدرسه لها فائده ؟

 زرع مفاهيم المجتمع والعلم والدين

 مما يخلق انسان قادر على عيش الحياة المادية

 وهي مفيدة طبعا

 ذه المفاهيم على انها الطريقة الوحيدة لعيش الحياةولكن يجب عدم التمسك به

 كما ان طريقة التلقين في المدارس ليست االمثل

 كانت ستكون مجدية اكثر لو كانت عفوية وفقا لما يحب االنسان

 لخرجنا طالب ربما ال يفقه في الفقه شيء ولكنه يحسب الحساب بال تفكير

 ئيين اجتماعيين مبدعينربما لن نصنع علماء احياء ولكن سنخرج اخصا

 ربما ال يعرف عاصمة الدولة المجاورة ولكنه يعرف النسبية وعملية شطر الذرة ودمجها بالتسارع عن ظهر قلب

 كل شيء مفيد سيدي

 السؤال هو

 "من اي تنظر؟"

 لو ادركت معنى السؤالي ستدرك معنى كل االسئلة
20 days ago 

8 people like this 

 في داخلك كالم كثير بس متردد تقوله عشان ردة فعل الناس صح ؟؟

 ال اتردد اطالقا  

 ولكن بعض الكالم ال يدرك حتى وان قيل

http://ask.fm/WeRGods/answer/115324874582
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115324874582/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115347407190
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115347407190/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115320692054
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115320692054/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115320839510
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115320839510/people


 

 

 
 
 
ة | 49 ح ف ص عندما أصبح للمرآة حياة! – الـــــــــذات مـــــــرآة   
 

 مـــــــرآة الـــــــــذات

 فليس كل ما يعرف يقال

 ♡الفهم السيء واال♡
20 days ago 

4 people like this 

 ❤ ال توقف على اجابة االسألة بوقت معين كل ما صار عندك وقت جاوب لو على سوال واحد هللا يسعدك

 لم يعد االمر يهم :(

 يقضي البشر حياتهم في التنظيم والتخطيط واالدارة

 ويفقدون عيش اللحظة

 ستكون هذه اخر امسية سيدتي

 هللا يسعدك :(

♡ 
20 days ago 

3 people like this 

 مستنيين العيدية كتابك

 بكل سرور :(

♡♡ 
20 days ago 

4 people like this 

 من انت؟

 لن تعرف

 ♡بخير وانتم عام كل♡
20 days ago 

3 people like this 

 وش رايك بعلوم المرجله هل هي من البرمجه ام عفويه

 برمجة طبعا
20 days ago 

3 people like this 

 االسقاط النجمي  ♡واسيادي سيداتي بكم سعدت♡

 ♡وداعا  ♡
21 days ago 

13 people like this 

 احس اني ابي اسألك بس ماعندي اسألهه

 اذن فانت على التردد المناسب

 اسعدي ♡_♡
21 days ago 

13 people like this 

 في زيارتي المقبلة لمستشفى السايكاترك بماذا تنصحني "أحبك"

 تنفس باستمرار وعقلك صامت

 وستعرف انك انت من يقوم بعالجهم

♡_♡ 
21 days ago 

10 people like this 

 انت حبيبي

♡ 
21 days ago 

5 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/115321115734
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115321115734/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115319401814
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115319401814/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115354957142
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115354957142/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115332153174
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115332153174/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115364869206
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115364869206/people
http://ask.fm/WeRGods
http://ask.fm/WeRGods
http://ask.fm/WeRGods/answer/115285658198
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115285658198/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115285616726
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115285616726/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115284180054
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115284180054/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115285383254
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115285383254/people
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 احبك❤قريبا لن تكون هنا ' ولكن ستكبر بداخلي 

 اتمنى ذلك

♡♡ 
21 days ago 

7 people like this 

 تتجاهل من ال يحتاج لك صحيح

 ♡نعم♡
21 days ago 

8 people like this 

 ير او واعي او ماذا بالضبط ؟؟خضر اللي ذكر في قصه موسى هل كان مستن

 مستنير
21 days ago 

7 people like this 

 انا معلمه واحب عملى وطالباتى كيف استثير نورانيتهم

 ر سهال فالمدارس هي منشآت قائمة على البرمجةليس االم

 ♡بسيطرة وليس بحب معهم تحدثي ذاتك، واحبي احبيهم♡

 مدة دقيقة او اكثر ويخترن موضوع مختلفا للحديث عنهل يصمتن اجعليهن

 واجعلي كل واحدة تكتب عن هذا الموضوع سطرين الى صفحة بطريقتها

 ثم اقرأي االوراق دون ذكر هويتهن

 ♡انت نورانيتك ستستثار♡
21 days ago 

10 people like this 

 ️❤وانا اقرا اجوبتك احس ان كل شي سهل اقدر احقق كل شي ياخي ، الصمت هو مايليق

 ♡جميل يقتعل♡
21 days ago 

9 people like this 

 ماذا حدث يا رجل :/ إسقاط كنت متعودة تجاوب كل أسئلتي وبعدين اغلبها االن مر كذا لقاء ما جاوبت وال على سوال

 انت ال تفهمين الرسالة

 انا ال اقوم بتلقينك علم

 انا اعلمك امر واحد فقط

 "االجابات لن تفيدك"

 ♡الكون وحكمة القدر مشيئة ولكنها انت من اعلم وال مجهولة انك رغم الوقت هذا في لك اقدمه ما افضل تجاهلك♡
21 days ago 

11 people like this 

 لماذا الحب محرم في بعض المذاهب

 العشاق مجانين متمردين

♡_♡ 
21 days ago 

15 people like this 

What is the most unexpected thing that happened to you this week? 

Sunset :) 
21 days ago 

8 people like this 

 المدربين الجدد كثر عددهم

 في كل حراك جديد يتبنى البعض دور المعلم واخرين يرضون ان يكونوا طالب

 ولكن وحدهم من يخرجون من الفصل المغلق ويستمتعون بالحياة ذاتها بدل التعلم عنها

http://ask.fm/WeRGods/answer/115285589078
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115285589078/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115285458774
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115285458774/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115285566294
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115285566294/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115285385302
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115285385302/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115285376086
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115285376086/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115285350742
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115285350742/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115285323350
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115285323350/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115285322838
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115285322838/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 هم من يعيش الحياة حقا

 ♡ه الفريدةتجربت له فكل االخرين اختيارات عن تتسائل وال تكون ان تريد ما اختر♡
21 days ago 

13 people like this 

 ✨اهديني مقطوعه اسمعها كل يوم اذا احتجت للسالم الروحي 

 لى السالمكل المقطوعات التي تحب تبعث ع

 ♡انت تحب لما استمع♡

  موجودة واالناشيد والموسيقات االغاني فكل

  نحن من يراها بمنظور مختلف

 فنرى بعضها جميل واالخر ال

 فاستمع الى ما تحب هو االقدر على بث السالم في وعيك
21 days ago 

12 people like this 

 دائما تقول احنا مانحتاج للدعاء? ?هذا الشي يضايقني متعودة اشكي همي لربى دون البشر..

 لم اقل ان كل البشر ال تحتاج الى الدعاء

 كان سؤاال خاصا

 انت من قام بتعميمه

 ♡نسب ما يكون لكالدعاء فهو اب قومي♡
21 days ago 

7 people like this 

 هل الشغف هو الحماس؟

 الحماس هو حب شيء والتشويق لفعله

 ت كثيرةالشغف استمرار الحماس للحظا
21 days ago 

9 people like this 

 وانبسط بشوفتك هنا :( ️❤على اني اختلف معاك كثير بس احبك 

 ♡جميل♡
21 days ago 

4 people like this 

غير مفيد الني ال اعيش اقضي وقت طويل باحالم اليقظه احلم بالحياة التي اريدها واستمتع جدا بها. لكن هل يفيد هذا بجذب الحياة التي اريدها او هذا 

 اللحظه؟

 مفيد لو عشت اللحظة
21 days ago 

8 people like this 

 ما رايك في كتاب السر

 كتاب جميل عن الجذب

 مستنير كاتبه
21 days ago 

6 people like this 

 احبك يا مجنون

♡ 
21 days ago 

4 people like this 

 :(️❤انحني خجال ..شكًرا 

 ♡تعظيما انحني♡
21 days ago 

8 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/115285184854
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115285184854/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115284537942
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115284537942/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115284573782
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115284573782/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115284410198
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115284410198/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115284019286
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115284019286/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115284088918
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115284088918/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115283765846
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115283765846/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115284033110
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115284033110/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115283841110
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115283841110/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 ولة والمنتشرةاذا ليلة قدري كانت في شعبان مؤكد تلك الليلة الموعودة التي أتذكرها تماماً حين دعوت هللا ان يلهمني ألفكار وعلوم جديدة غيرالمتدا

 فكان اليوم التالي وقوعي على آسكك حين قصصت الشريط معك اشعر اني ساحرة :((((

 ♡فقط ساحرة تكونين عندما تتنازلين♡ساحرة من عظما انت♡
21 days ago 

13 people like this 

 انا اشك بك ايضا عادي ؟

 اتمنى ذلك

♡♡ 
21 days ago 

5 people like this 

 كان عندك منتدى يخص االسقاط النجمي؟؟

 قمت باغالقه منذ زمن

♡ 
21 days ago 

5 people like this 

 كيف اصير روحانية؟؟

 عندما تتخلين عن اسئلة الكيفية والسببية
21 days ago 

10 people like this 

 عفوا لم افهم شلون نفرق بين الشك والدحض؟

 الدحض البحث عن مفهوم بديل يثبت خطأ المفهوم االصلي

 الشك، االفتراض بشكل مؤقت ان المفهوم خطأ  ودون الحاجة اليجاد بديل

♡ 
21 days ago 

11 people like this 

 هللا يخليك التسكر هذا الحساب وال تختفي ..

 ♡يتغير شيء كل♡
21 days ago 

4 people like this 

 تفسيرك لحادثة األسراء والمعراج

 اسقاط نجمي
21 days ago 

4 people like this 

 وش الفرق بين االسقاط النجمي وتنويم المغناطيسي

زرع او و التنويم المغناطيسي عملية تحييد الكريتيكال فاكتور او الذهن الواعي بشكل مؤقت والتواصل مع العقل الباطن "المستوى الثامن من الوعي"

 اهيم منهالتالعب او ازالة المف

 فيتصرف الشخص موضع االختبار وفقا لما قام به ممارس التنويم

لمادي سد ااما االسقاط النجمي فهو عملية يقوم فيها الممارس برفع تردد وعيه من البعد المادي الى النجمي فيرى ثم يقوم بفصل جسده النجمي عن الج

 ويخفض تردد جسده "النجمي" ليتجول في البعد "المادي"ـ

 ة تمردية مبدعة من اكثر الظواهر الكونية ابداعا وجماالعملي

 ♡احبكم♡
22 days ago 

15 people like this 

 ول األعظم وكل منا له ليلة قدر مختلفه بنفس النورانيههل ليلة القدر هى ليلة القدر للرس

 طبعا

 ♡فقط رمضان في وليس♡

http://ask.fm/WeRGods/answer/115283846742
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115283846742/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115284153430
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115284153430/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115283980374
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115283980374/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115284455510
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115284455510/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115284439638
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115284439638/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115283759958
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115283759958/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115284319830
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115284319830/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115184303702
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115184303702/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 ارجح رمضان في ولكنها

 واحدة ليلة وليست

 ودالقي نعشق ولكننا
22 days ago 

11 people like this 

 أال يعني الديجا فو انك تقوم بتكرار حياتك السابقة ؟

 ال

 الديجا فو يعني ان وعيك يصعد الى نقطة تفوق مستوى المادة

 فال يعود وعيك خاضع لمفهوم الوقت

 فترى الماضي والحاضر والمستقبل في اللحظة ذاتها

♡♡ 
22 days ago 

15 people like this 

 ♡سبحان من انار بصيرتك ، اتمنى اقرأ كل شي بس مايمديني ، انر بصيرتي و انصحني من فضلك 

 ♡وفهم حفظ مسابقة ليست فهي قراءته" يمديك" ما اقرأي♡

 بالكم ال بالكيف وعيك رفع على قدرة لها حروف هي

 اكثر كفتك عن كل االجابات عقلك واصمت االجابة في تعمقت كلما

♡ 
22 days ago 

14 people like this 

 هل تعتبر نفسك مجنوناً إذاً؟

 ليس بعد

 ولكني اعمل على االمر
22 days ago 

8 people like this 

 ️❤️❤️♥ عظييييم ♡مقدس هو ما بكل واقسم♡ظة دون قلق تحصل على "اكثر" مما تتمنى عش اللح

♡♡ 
22 days ago 

9 people like this 

 ️❤️❤️❤؟ يعني أؤمن به ام اشكك فيه؟ وشكرا لك كيف اشك في كل شئ

 الشك عكس االيمان

 عندما تشككين في كل شيء يبدأ وعيك باالرتقاء والتسامي في مستويات الوعي

 ولكن يجب ان ال نخلط بين الشك والدحض

 الدحض عملية سلبية يقوم فيها الوعي او الذهن بمحاولة اثبات ان المعتقد خاطئ

 ط من ذلك بكثيرالتشكيك عملية ابس

 يقوم فيها االنسان باالفتراض ان كل مفاهيمه غير صحيحة

 دون ذكر اسباب او التطرق الى الكيفية

 فقط افتراض جدلي ان كل ما يؤمن به خطأ

 المفهوم تلو االخر

 والمعتقد بعد االخر

 فيتسامى الوعي

 ويصعد التردد

 ♡ترتقي شكك♡
22 days ago 

15 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/115283620950
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115283620950/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115217804374
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115217804374/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115234413654
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115234413654/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115283564118
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115283564118/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115283553622
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115283553622/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115247094870
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115247094870/people
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 إذا نحن واحد والقوانين األربعة طيب ليش وجدت المعاناة والناس النيام ؟ كيف اختفت االستنارة وكيف رجعت

 اسئلة كثيرة

 ن عن ما تريد معرفتهستعرف انها ابعد ما تكو

 ♡ال جديداسؤا واطرح منها تخلص او افكارك، ترتيب اعد♡

 ـ"اسئلة او" جدا نائم سؤال فهذا
22 days ago 

4 people like this 

انت  يساعات افكر اني اسألك، وانا ارتب السؤال في بالي ألقاني في صمت وبعدها اجاوب على نفسي كأنك انت تجيبني ! وانصدم من نفسي وادرك انن

 وانت أنا

 انك انا وانا انت

 ♡الكثير مع يحصل شائع امر♡

 استمري
22 days ago 

5 people like this 

 مارأيك بسلوى المطيري؟ أرى انها تعلم شيء

 اختارت طريق الجنون بوجدت في نهايته امرا جميال يخافه البشر

 ♡مطلقة قدرة فالجنون للقدرة تحديد والعقل العقل عن تخلي الجنون♡
22 days ago 

12 people like this 

 ️❤هللا عليك 

♡♡ 
22 days ago 

4 people like this 

 شريك الحياة كيف اعرف اني اخترت االحتمال االفضل لي .. مو اخترت بمرحلة ) سذاجه ( امر فيها او تسرع

 قبلةبالتوقف عن هذا النوع من التدابير ومحاولة تنسيق حياتك الماضية والمست

 عش اللحظة دون قلق

 تحصل على "اكثر" مما تتمنى

 ♡مقدس هو ما بكل واقسم♡
22 days ago 

17 people like this 

 ين خلقهم واال هما موجودين من زمانيعني ايماننا بالرمادي

 كل شيء موجود من زمان والى االبد

): 

 االمر مخيف اليس كذلك؟

 كل شيء موجود هنا واالن "داخل الوعي" وعيك

 وال ترى منه اال ما تؤمن به

 ايمانك به اختيار

 كاختيار قناة التلفاز

 ♡جدا بعييد حد الى الواقع يشبه مجازي اخر تشبيه♡

 يو او التلفاز هي تغيير للتردد مما يجعل جهاز االستقبال التلفاز يدرك امرا جديدا مختلفاالراد قناة فتغيير

 ♡جديد واقع على تحصل ايمانك غير♡

 ان هللا ال يغير ما بقوم، حتى يغير ما بأنفسهم

 اقرأوا القران كمصدر وعي وتنوير وسيكون كذلك

♡♡ 

http://ask.fm/WeRGods/answer/115283405142
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115283405142/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115283427158
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115283427158/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115283412822
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115283412822/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115283368790
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115283368790/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115283347798
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115283347798/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 ويرشدك يعلمك شيء فكل

 أي طريقة تشاءب الةالرس فهم يختار من وانت
22 days ago 

14 people like this 

 لماذا نحن اعظم واشجع الكائنات

 جارب الحياة معاناة واكثفها قيود وحدودالننا الوحيدون الذين اقدموا على اختيار اشد ت

 من بين كل التجارب السعيدة والسهله

 تماما كمن يدخلون مدينة العاب ترفيهية

 فيختار الجبان منهم العاب االطفال الصغيرة االمنة

 ويختار المغامرين المتهورين المجانين "امثالكم البشر" العاب الموت كاالفعوانية وبيوت االشباح

 ♡ولكنه قريب جدا للواقع مجازي التشبيه♡
22 days ago 

11 people like this 

 هل الرمادييين حقيقة

 طبعا

 كل شيء حقيقي

 ير من ابناء هذا العصروالرماديين يؤمن بهم عدد كب
22 days ago 

9 people like this 

 مستنير مني صحيح ؟كلنا واحد *.* يعني انت انعكاس للنور اللي بداخلي يعني انت انعكاس للجزء ال

 ♡بالضبطططط♡

 كم هو جميل ادراك هذه الحقيقة اليس كذلك؟

 ♡وعيك من لجزء انعكاس حولك انسان كل♡
22 days ago 

16 people like this 

 من أنا ؟

 ♡هذا كل انت♡
22 days ago 

7 people like this 

كارها ولكن بعد ماتابعتك صرت ماأهتم بأي شئ تقوله وحتى ماأدخل صفحتها اال بين قبل الأتابعك كنت اتابع ليلى كايزن وأطبق تمارينها ومعجبه بأف

عشان  فتره وفتره واذا قريت كالمها اضحك واقول الحمدهلل اني ماأحتاج اسوي تمارينها الني عرفت ان كل شئ بيدي ومو محتاجه اي تمرين او فكره

 ❤❤❤اكون قويه فشكررررررا لك

 ♡بطلبك كان قدمته فما لك شكرا♡
22 days ago 

12 people like this 

 غالب أجوبة اآلخرين التقنعني أجوبتك أحبها , هل ننحاز لك أم ماذا!

 ♡الحقيقية وذاتك االعلى يكلوع انحياز لي انحيازك♡

 انحياز منه اكثر ارتفاع هو

 االنحياز هو ميل الى جانب والتقلق من اهمية الجانب االخر

 اما ما نقدمه هنا هو نظرة علوية على كل الجانبين

 فترى انهما صحيحين

 وتختار ما تحب

 فكيف ينحاز االنسان للكلية؟

 ال يمكن له اال ان "يكون" الكلية

♡♡ 

http://ask.fm/WeRGods/answer/115283235670
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115283235670/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115283199574
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115283199574/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115282790486
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115282790486/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115283164502
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115283164502/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115196397910
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115196397910/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115216792150
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115216792150/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

22 days ago 
12 people like this 

 احسك تنفع تكون طبيب نفسي :(

 االطباء النفسيون ال يفهمون انفسهم :(

 ♡حقيقة هي اهانة، ليست♡
22 days ago 

11 people like this 

 انت اعظم انسان مر علي بحياتي

 عظيم هو بحياتك مر انسان كل♡

 تجاربهم قدر من وتقلل اهميتهم من تقلل مفاهيمك ولكن

 االعلى وعيك حيث من وتحدثت المفاهيم جميع عن ارتفعت فقد انا اما

 وعظمتهم البشر جمال مدى فرأيت

 ♡حولك من وعظمة لعظمتك انعكاس انا♡

 تصدقي ال او صدقي
22 days ago 

15 people like this 

 اوشو وديباك شوبرا ون داير جميعهم مستنيرون ؟ ومن تنصح ان نقرأ لهم

 نعم

 اقرأ لمن تحب منهم

♡♡ 

 او من غيرهم الغير مستنيرين او حتى الغير واعين

 ال شيء في الحياة محرم او خاطئ

 وال يوجد واجبات اال ما يمليه عليك قلبك

 قرأ لمن تحبا

 وان كان كلمات قلبك

 نعم

 فاقدس وانسب واجمل ما يقال هو ما يقوله قلبك

 جرب االتي

 امسك قلم او ورقه

 او هاتفك المحمول او جهاز كمبيوتر

  وابدأ بالكتابة دون تفكير

 بشرط ان ال تفكر اطالقا

 اطالقا

 كتابة عفوية عشوائية

 وستسيل حروفك نهرا من االبداع النير الملهم

 اقرأ ما كتبت وستذهل من عظمتك

♡_♡ 

 فانوسك واوقد شمعتك اضئ

 غيرك من النور تتسول ان بدل

 ♡نورانيين فكلنا♡
22 days ago 

18 people like this 

 على ماذا تدل كثرة اخطائي؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/115283033174
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115283033174/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115283052630
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115283052630/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115282995286
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115282995286/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115282894166
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115282894166/people
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 تفعل الشيء الخطأ

 افعلي امور تحبينها وستبرعين وتبدعين

♡♡ 
22 days ago 

9 people like this 

 مسلم بيه ؟؟ كالمك

 ال

 لو سلمت به لحرمت نفسك الحياة

 ال شيء مسلم به اال اربع قوانين

 انت موجود كنت وال زلت وستظل "األبدية"ـ 1ـ

 الواحد هو الكل والكل هم الواحد "وحدة الوجود"ـ 2ـ

 كل شيء حقيقي وما تؤمن به تراه "االنعكاس"ـ 2ـ

  هذه القوانين "التغيير"ـالتغيير هو الثابت الوحيد وكل شيء يتغير اال 2ـ

 ♡به تؤمن ما اال منه ترى وال صحيح كله الباقي♡
22 days ago 

14 people like this 

ومركز ابحاث ويكفي انها اجابه لكل االسئله المحيره :( انا لمن ادخل صفحتك الزم يكون معاي دفتر وقلم :( المفروض هذي الصفحه مصدر علووم 

 يصير فيه سيرش بصفحتك ههههههههههههه

 ♡ايضا ذلك اتمنى♡
22 days ago 

5 people like this 

 كيف أحافظ على شبابي لالبد

 بعدم طرح هذا السؤال

♡_♡ 

 وجمال نشاط في وهم المئة يتجاوزون الصينيون

 قلق وعدم ببساطة الحياة عيش والسبب

 ♡الالزم من اكثر كبير بجهد تحاول البشر ذهانا ان حين في♡البساطة الى يحتاج فيها االماني تحقيق ان الحياة مشكلة♡
22 days ago 

15 people like this 

 ونحن نحبك

♡♡ 
22 days ago 

5 people like this 

 جسدي ملك لمن

 ♡لوعيك♡
22 days ago 

7 people like this 

 اذا كنت اؤمن بشي والثانين اليؤمنون فيه ) مؤمنين انه لن يحدث ( هل ممكن يتحقق ؟؟

 مستحيل ان يتحقق

 فمن حولك ليسوا بشر منفصلين عنك

 هم مرايا تعكس ايمانك ومفاهيمك ومعتقداتك

 غير ممكنان قالوا ال فيعني انك ما زلت تؤمن انه 

 ال تحاول اقناعهم

 فهذا وهم اخر

http://ask.fm/WeRGods/answer/115282859606
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115282859606/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115215160918
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115215160918/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115215096406
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115215096406/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115282717526
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115282717526/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115282747478
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115282747478/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115282726998
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115282726998/people
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 اقنع نفسك اكثر

 وسبدأون باالختفاء او تغيير اعتقادهم بشكل مفاجئ

 ♡الحياة نعيش هكذا♡
22 days ago 

26 people like this 

 لماذا أشعر بالحب والسعادة تنبع من صفحتك :(

 ♡أنت من تتذكرين هنا♡
22 days ago 

11 people like this 

 ش تجمع كله ) مانقوله ( )نحن( والخ من أنتم هههههههلي

 انا وانت

 فنحن في االصل واحد

 فلما الفردية ونحن جمع؟

 ♡احبكم♡
22 days ago 

8 people like this 

 شعر اني فقدت الثقه ولو قليال بعقلي بعد ما سالتنا عن اول معلومه في الحياة وما قدرت اتذكرها:(

 ♡تماما   الرسالة فهمت انت♡

 ♡♡احبك♡♡

 عقلك يكذب عليك ويوهمك انه انت

 وانك لست اال عقل

 لست اال ذهن

 وفي الواقع هو متجدد في كل لحظه

 هو متغير على مر الزمن

ي رلسؤال الذي طرحته عليكم "ماهي اول معلومة تعلمتها في الحياة؟" هي وسيلة لكشف هذه الحقيقة ليدكرها وعيك وتكشف مدى ضئالة الذهن البشوا

 وضعفه امام الوعي

 ♡بك فخور انا♡
22 days ago 

15 people like this 

 يعني تؤمن بوحدية الوجود ؟

 ال يمكنني انكار االمر

♡_♡ 
22 days ago 

4 people like this 

 لماذا اشعر ان ما تقوله حقيقة ف الوقت الذي يزدحم عقلي بافكار تنكر وتحلل وتعلل لتثبت العكس .. ويبقى اني احبك ..

 ♡اجلك من فكله بالقتال فاستمتع وعيك اقدام تحت تصطدم تراقبها فانت االفكار مستوى من اعلى هنا نقوله ما هههههه♡
22 days ago 

7 people like this 

 بعد ان زاد واعيي اكتشفت ان لدي شعور دائم بان هناك ما يفوتني .. اللهاث المستمر يمنع من االستمتاع ..

 ه االدراكهما اعظم هذ

 فعال

 كل البشر يشعرون بشعور العجلة

Sense of urgency 

 وكأن شيئا سيفوتهم

http://ask.fm/WeRGods/answer/115223349846
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115223349846/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115282513238
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115282513238/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115282628950
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115282628950/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115282473558
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115282473558/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115282467158
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115282467158/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115282462550
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115282462550/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 وفي هذا الوهم

 يجهلون ان كل ما يحتاجونه هو امامهم وبين ايديهم

 في الواقع لن يروا هذا االمر النهم ينظرون في المستقبل

 وينتظرون ما ال يوجد هنا واالن

 ستفد وتستمتع بما هو هنا بالفعلرغم ان ما ليس هنا لن يأتي مالم ت

 ♡جميل بارادوكس♡

 ♡♡اجمل وادراكك♡♡
22 days ago 

15 people like this 

ن اول ماعرفتك كان فيه خوف لقرائة الحقيقه اقرا بشغف كاني ابحث عن شي ضايع بس انت شخصياً حبيييتك جداً ليه يقولون نخاف منك *_* انا م

 شخص برريييئ *_*

 يخافون من االستيقاظ

 فقد قضو سنين طوال وهم نيام

 يحلمون بما يؤمنون به

 واالستيقاظ يعني ان يروا حياة جديدة

 يخافونها النهم يجهلونها

 ا ستكون بجمال احالمهم واجملوال يعلمون انه

 حبيتك وانا ♡_♡
22 days ago 

9 people like this 

 2:18  طعُم أنفسنا؟ برأيك، ما -قيل ألحدهم : "ال أذاقك اإلله طعم نفِسك" 

 ♡سعادة♡
22 days ago 

6 people like this 

الخارج لمدة سنتين ثم اعود ، اريد استمتع هناك بوفرة وحب ولكن كيف احقق هالشي ، النه االن مافي اي شي انا احب ان اعيش ب ️❤مستنير

 يخليني اروح هناك وش تنصحني شكرا لك

 احب الموجود لتحصل على المأمول

 انت كامل كما انت وكل ما تحتاج االن حولك

 استمتع بما تحب من الموجود وستحصل على ما تريد

♡♡ 
22 days ago 

15 people like this 

 اول مره أدخل صفحتك وقلبي يدق كذا! مع اني دايما أدخلها! احسني ارتجف كمان(:

 ♡مره كل جديدة بعين االشياء نرى♡

 ♡اللحظة في حضورنا زاد مفاهيمنا قلت كلما♡
22 days ago 

5 people like this 

 ♡·♡نرقص وسنعزف البيانو أؤمن بذلك وكأنه قد حصل فعال أحبك صديقي اؤمن بأننا يوما ما سنلتقي وسنقضي وقتا رائعا س

 ♡احبك صديقي يا ونغني وارقص معك ساعزف♡

 عام الف في او غدا ربرما

 هنا وسنظل هنا فنحن

♡♡ 
22 days ago 

11 people like this 

 كيف اعرف ماهي مفاهيمي التي تعيق تواصلي مع الفضائين ؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/115282312278
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115282312278/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115282330966
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115282330966/people
http://ask.fm/Rawan_xi
http://ask.fm/WeRGods/answer/115278645078
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115278645078/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115282257750
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115282257750/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115282095702
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115282095702/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115282216278
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115282216278/people
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 اذهب الى الخارج

 واخبر ذهنك انك على موعد مع الفضائيين

 وسيخبرك عقلك مباشرة ان هذا غير صحيح

 تهم"ـستعلم حينها ان احد االسباب كما يؤمن ذهنك "انك لم يسبق ان رأي

 وهذا بارادوك رهيب "دائرة مغلقة"ـ

 فالعلق ملتزم بمبدأ "يجب ان أرى الصدق" فيما يعمل الكون بطريقة عكسية "يجب ان تؤمن لترى"ـ

 االن من خالل انتظارهم دون التشاغل بأي امر اخر

 حاول اصمات عقلك تماما

 فضائيين"ـسيبدأ عقلك بالتململ وامطارك بالعشرات من االسباب "لما لن ترى ال

 راقبها بصمت

 ال تناقشها فهي مجرد رسالة في زجاجة حملتها امواج المشاعر من شواطئ المفاهيم البعيدة

 حاول فهم كل فكرة وتتبع االحساس الذي جلبها

 واكتشاف المفهوم

 هناك ذاتك الزائفة المحدودة

 ال تحاول ازالة المفاهيم فهي متقنة التصميم ومتقنة الغرس

 مبدع وكامل ومثالي الن من غرسها

 هل تعلم من هو ذاك؟

 ـ"انه انت"!!!ـ

 االن وقد ادركت

 ال تحاول نزع المفاهيم

 فقط ادرك وجودها

 ادراك وجودها سيسمح لها بالزوال

 احبها

 اقر بوجودها

 واشكر خدمتها لك طوال السنين

 وادرك انه قد حان وقت رحيلها

 فقط

 هذا كل شيء

 ستزول

 عهموسيأتي من انت على موعد م

 ربما على شكل احالم في البداية

 ولكن ماهي اال اختبار لمستوى قبولك

 فمقابلة كائنات غير بشرية امر يمكن ان يدفع المرأ الى الجنون لو لم يكن مدركا لمفاهيمه

 اما هم فيدركون هذا االمر فلن يأتوك حتى تجهز "من خالل مراقبة مفاهيمك ومشاعرك"ـ

 ♡لها انتبه♡الصدف بعض وربما واحالم منهم ستأتيك اصوات♡
22 days ago 

13 people like this 

 عندكم ادخل حسابك امس بطاقه حب كبيره . .

 ♡المعاناة لتجربة عظمتكم عن مؤقتا تنازلتم ظماءع فانتم لكم، نقدمه ما اقل♡
22 days ago 

4 people like this 

 عال وأنا ال أدرك ذلك؟هل الميت يعي أنه ميت؟هل من الممكن أن أكون ميتة ف

http://ask.fm/WeRGods/answer/115281998422
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115281998422/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115237625686
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115237625686/people
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 ♡الجسد ذاك نهائي بشكل وعيه ومغادرة جسده موت يعني االنسان وموت الوالدة عكس هو الموت♡

 النوم شدة من ميت ولكنكه بيننا يعيش" حيا" االنسان يكون قد ولكن

 وعي غيبوبة في يعيش

 موجود غير وكأنه

 ألت هذا السؤالس دمت ما

 كنت نائمة :( فانت ما زلت على قيد الحياة وان

♡_♡ 
22 days ago 

9 people like this 

بي اشرب من نورك واتوي وابتهج بحضورك االلوهي اقسم باهلل ياهال بالحب مستنير انا مابي شي منك وال جاوب وال شي ، بس ابيك موجود بيننا ، ا

 ️❤️❤️❤️❤دمت كماانت واكثر اصالة ️❤انك نور يخترق القلب والكيان

 ♡وطاعة سمعا♡
22 days ago 

4 people like this 

 طاقة الكون متى هي تأثر علينا ومتى احنا نأثر عليها

 طاقة الكون متوفرة لك في كل وقت

 انت ال تؤثر عليها

 فانت هي

 ولكن احيانا تختار ان ال تكون موصال للطاقة

 تمنع سريانها في وعيك من خالل المفاهيم والبرمجة السلبية

 نك انك ال تملك طاقةمن خالل االيمان ا

 وواقع االمر انك لكي تفعل ذلك فانت تحتاج ايضا الى الطاقة لمنع الطاقة

 وهذا ما يجعل البشر يجهدون

 انهم يقاومون ذواتهم عندما يشعرون انهم ضعفاء ويقنعون انفسهم انهم ضحايا

 هذا مفهوم صعب

 ومن يتمسك به يبذل طاقة وافرة في منع الطاقة الوافرة

 كل االحوال انت ال تؤثر على الطاقة الكونية ولكن في

 هي دائما متوفرة بوفرة وانت كذلك
22 days ago 

7 people like this 

 داً جداً جداً هل تعلم أنني أحبك ج

 كنت اعلم ذلك

 ولكن بعد ان قلت علمت انك تعلمين

♡_♡ 
22 days ago 

6 people like this 

 بشر طيب ليش احس كذا ؟ما احس انك بشر مع اني ادري انك 

 الن ما اقدمه لك ال يجرأ البشر على الخوض فيه

♡_♡ 
22 days ago 

8 people like this 

 ♥♥♥♥ماحولي يانور حياتي  جعلتني ادرك كل♥♥ احبببك 

 ♡المرايا خالل من اال جمالها ترى ال نورانيه كائنات فانتم لكم، نقدمه ما اقل♡

 ة فال تمتني للمراة وامتني لذاتكمرا في ونورك جمالك رأيتي فان
22 days ago 

http://ask.fm/WeRGods/answer/115233825878
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115233825878/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115281900630
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115281900630/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115281868118
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115281868118/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115281847126
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115281847126/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115241692502
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115241692502/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115236915798
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5 people like this 

 ليس هناك طريق للسعادة ,السعادة هي الطريق...

 طريق السعادة هو الحب

 ومعالمه الجمال

 ونهايته السعادة
22 days ago 

6 people like this 

Inspire us of ways to make decisions . 

Whenever your mind puts you in a position where you have to make a decision, abandon both and do 

something you love - even if it was silly -. the decision will be as easy as picking up ur phone. 

better yet, you can simply silent your mind, and the decision will make itself :) despite how paradoxical this 

sounds :) 
22 days ago 

5 people like this 

 وينك حبيبي ما وحشناك؟

 وحشتني حيلكم البرمجية :(

♡_♡ 
22 days ago 

4 people like this 

 يابختك نفسي أسير زيك بدي ابكي

 ♡نقاء فالبكاء ابكي♡
22 days ago 

5 people like this 

 من هو هللا ؟

 له المسلمينإ

 والالهوت او االله هو رمز يعكس للبشر قمة القداسة

 االنسان المستنير يكون انعكاسا لهذه القداسة دون وجود الرمز الن الرمز صفة وليس علم

 كينونة وليس كيان

 وجود وليس شخص

♡ 
22 days ago 

10 people like this 

 هل االسقاط النجمي خطير؟

 ال طبعا

♡ 

 كذلك تظنه ان الخطير
22 days ago 

5 people like this 

 االسقاط النجمي  ♡بنورها قدسية امسية♡

 ♡السعادة وعشت اللحظة جمال زاد فبحبكم وداعا♡
23 days ago 

14 people like this 

 شايفتك وانت مبتسم شايفتك هههههه

 ههههههههههههههه
23 days ago 

6 people like this 

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115236915798/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115240526422
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115240526422/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115245811542
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115245811542/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115280880982
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115280880982/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115187463254
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115187463254/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115214808406
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115214808406/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115227993430
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115227993430/people
http://ask.fm/WeRGods
http://ask.fm/WeRGods
http://ask.fm/WeRGods/answer/115176539734
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115176539734/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115176537430
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115176537430/people
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 ؟️❤اليوم مشاعري ملخبطه الغيت كثيير ممن اتابعهم والزلت اشعر بشيء مجهول ...ارسل لي نيه 

 ♡نية الى تحتاجين ال♡

 ـ"نية" "األنا" بـ استمري فقط

 ♡انانية تكونين عندما النية تحتاجين فال النية انت♡
23 days ago 

13 people like this 

 ️❤لو كنت عندك أيها الجميل المستنير ، إلحتفلت فرحا بحضورك أعبر بضحك هائل وتسيل الدموع 

 ♡لكلماتك كياني يهتز♡
23 days ago 

9 people like this 

 احسك ساااااااااحر وكل شي تبيه يصير

 جدا

♡♡ 

 عرفت النك انت ساحرة

♡♡ 
23 days ago 

9 people like this 

 هل التي استنارت الليلة يمكنها أن تجيب على أسئلتنا كذلك

 ان بقيت في هذا المستوى

♡♡ 
23 days ago 

7 people like this 

 ️♥اخترعت كذبه انني اعيش في تركيا ...نبدأ الشك في العقل اسرع طريقه 

 ♡موفقا حظا♡
23 days ago 

11 people like this 

ت اانت قلت لوشفتي حالك جميله كل الناس بتشوفني جميله، طيب فيه بنات كثير واثقات من حالهم ويشوفون حالهم احلى البنات لكن نشوفهم قبيح

 مالسبب برايك

 النهم يعتقدون ذلك وال يؤمنون به

 سبابيعتقدونه ال

 اي انه ايمان مشروط

 ما اريده هو ايمان مطلق

♡♡ 
23 days ago 

14 people like this 

 ❤❤❤❤ياجمال اللحظات معك متعه ال تنتهي 

 ♡اكثر ال اسانعك♡
24 days ago 

8 people like this 

 كم هي قاسية هذه االجابة

 ال اجامل وال اتعاطف

 من يأتي يريد ان يستيقظ

 لماء البارد رغم القسوة على من يغط في نوم عميقفال بد من سكب ا

 ♡الحقيقة وسترين استيقظي♡
24 days ago 

14 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/115171038294
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115171038294/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115176473430
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115176473430/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115176440150
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115176440150/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115176430166
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115176430166/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115176397398
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115176397398/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115176392022
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115176392022/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115175824982
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115175824982/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115175958870
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115175958870/people
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 ️❤انت وحدك سر وجودي 

 ♡وجودك سر الوجود كل♡

 ♡الوجود وجود سر وانت♡
24 days ago 

9 people like this 

 عبادي واعي؟ وهل كل المطربين الكبار واعين؟

 طبعا
24 days ago 

9 people like this 

 انا اذا قريت اجاباتك ما يعورني قلبي زيهم ال احس بطني يدغدغني وتجيني ضحكه ليش :((

 فاهيمكالن كلماتي تدغدغ م

 ♡تزيلها واحيانا ههههههههه♡
24 days ago 

10 people like this 

 برمجه و وهم كلها التعاسه و السعادة بان اعتقد:(  احبك فعال انا اخي يا ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

 ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ ؟ رايك اش انت عليها تبرمجنا

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ 

 عليه يعقب ان من اقدس كالمك ان رأيي
24 days ago 

8 people like this 

 الحبيب مو فاهم ليش مسويك فولو من االساس ويعصب على كثرة التويتات هههههههه ضحكني تذكرتك لمن تقول البشر مخادعين اذكياء هههههه

 هههههههههههههههههه
24 days ago 

6 people like this 

 الصراحه اخاف منك مدري ليش وبنفس الوقت ودي اتعلم منك

♡ 
24 days ago 

5 people like this 

 كم يجيك سؤال بالدقيقه تقريبا :( ؟

 كل دقيقة اثناء الذروة 1بمعدل 

 ♡التفاعل: الذروة♡
24 days ago 

7 people like this 

 يارجل انت سويت المستحيل خلتني اتقبل هالسعوديه لو شوي

 ♡ههههههههههه♡
24 days ago 

8 people like this 

 يا سالم عليك تعيد سؤالها وجوابك،استنرنا الليلة مرتين ،وناسة حييييل،يمه قلبي

 ♡لك هنيئا♡
24 days ago 

7 people like this 

 األسئلة اللي تجيك كثيرة صار التايم مزعج جداً جداً التربط األجوبة بالتويتر ياخي

 لن اعتذر فنحن كما نحن

 وانت كما انت

 ♡احبك♡
24 days ago 

7 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/115174008918
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115174008918/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115176326998
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115176326998/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115173982294
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115173982294/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115173974614
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115173974614/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115176308822
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115176308822/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115176301142
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115176301142/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115176252246
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115176252246/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115173952598
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115173952598/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115176216406
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115176216406/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115176207702
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115176207702/people
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 pوااو وااو نيالك يامستنيرة جديدة .. وعقبال العاوزين :

♡ 
24 days ago 

5 people like this 

 احسني فاهمه كل شي وكل معلومه قلتها اعرفها ، طبعا الفضل يعود لك، لكن انتظر االستناره بشعف واختف تطول علي، احبك

 ♡معك ينتظر المتطفل الطفولي فعقلك االنتظار عن توقفي♡

 لها االطفال اصطحاب يمنع وعي حفلة واالستنارة

♡♡ 
24 days ago 

10 people like this 

 في التخلي التجلي عن ماذا اتخلى وكيف شكرااااا لروحك

 ♡والسببية ذاالما وعن والكيفية الطريقة وعن عقلك عن♡
24 days ago 

11 people like this 

 دائما تجيب على كل اسألتي بالرغم اني شخص مجهول هل هي صدفه؟

 ال
24 days ago 

9 people like this 

 ني طايرره فووقماودي اصددق اال كالمك حتى لو انو كذب حبيت منك لما تقول اننا شجعان الني اخترت عائلتي وبلدي كالمك يرفع ذبذباتي يخلي

 ♡عفويتك اجمل ما ههههههههه♡
24 days ago 

8 people like this 

في حاله بحث عن الحقيقه واآلن اكتشف اني خائفه منها!!!!!!! كم كنت اتوهم اني  جسمي كله رجف عندما كشفت لي حقيقة خوفي تصدق اني دائماً 

 واعيه

 اعيد االجابة على نفس السؤال بعد ان وجدته مكررا لكي نحتفل مجددا باستنارتك سيدتي

 ♡الليلة استنارتك بجمال واسعد احبك♡
24 days ago 

11 people like this 

 ♡♡♡ احبك♡♡♡ياجمالك وجمال كلماتك ومزحك وجدك 

 ♡احبك♡
24 days ago 

5 people like this 

 نب ؟اليس الجن اشجع منا النه تردداتهم منخفضه ومو هم يجربون امور ازيد معاناة منا والفرق الوحيد حدود اجسامنا ، ممكن تشرح لي من هالجا

 يختفون ويخترقون الجدران ويحضرون عرش من مكان الى مكان في نفس االن؟

 ههههههههههه

 ال اظن من يملك هذه القدرات شجاع

 كمن يلعب لعبة مغامرات ويفعل جميع كلمات السر للقدرات الخارقة

 انت االشجع

 وفي تشكيك انك االشجع تجسيد عظيم للشجاعة

 ♡احبك♡
24 days ago 

10 people like this 

سؤال هههههه ال و مبوزه ... بس تبويز ُحب  18لي  12ههههههه تقول مستانسه انك جاوبتلها سؤالين امبيه انا اذا مطنشني يعني مجاوب من 

 اممممواااه

 ♡ههههههههههه♡
24 days ago 

7 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/115176185686
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115176185686/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115176153686
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115176153686/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115174353750
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115174353750/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115176127062
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115176127062/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115176113238
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115176113238/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115174336854
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115174336854/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115176011606
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115176011606/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115176042582
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115176042582/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115175999062
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115175999062/people
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 انا اقرب اليك من ذلك،> هل يجب ان اخاف ام استمتع؟

 هل يجب ان تختاري؟
24 days ago 

5 people like this 

 يا حليلك تمزح زيننا :((((((

 ♡هههههههههه♡
24 days ago 

6 people like this 

 تتكلم في مواضيع عده غير االسقاط، ليه اخترت يكون اسمك االسقاط النجمي؟

 الني اجيب بعفوية

 احب التحدث عن االسقاط

 النه اكثر افاق الوعي ارتفاعا

 وعندما بدأنا بالتحدث

 ادركت ان وعيكم اعلى من ذلك

 ♡الكائن التغيير قبول وعدم♡كان بما التقيد فلما♡
24 days ago 

13 people like this 

 من الكون كله نحن الكائنات رقم كم هههههه احس غير محدود

 عدد ال محدود

 ا االشجع على االطالقولكنن

♡♡ 
24 days ago 

7 people like this 

 احس اني لو فّوت كلمه منك راح افّوت عمر

 حتى تصبح المتعة وظيفة هذه كذبة يحاول العقل اقناعك بها

 والرحلة مسابقة

 يفوت لما تهتم ال♡

 فوات دون لحظة كل في تحتاج ما ترى فانت

♡ 
24 days ago 

11 people like this 

 آمال.  انت لطيف.

 ♡امال وانت♡

 معك امزح

 ايضا لطيفة انت

♡♡ 
24 days ago 

8 people like this 

 احسك بشار يتكلم عربي ههههههههههه حتى لما تقول حرفيا ويقولها باالنجلش

 الن البشر ال تفهم الحرفيه

 واما هو فنور فضائي
24 days ago 

5 people like this 

 متفائلة ألنك أجبت على سؤالين وأطمع بالثالثة ، أحن لطفلي الذي لم أنجبه ، هل هو هناك ينتظرني ويشتاقني كما أشتاقه ؟

 لو اشتاق لك ألتى
24 days ago 

http://ask.fm/WeRGods/answer/115176027734
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115176027734/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115175979606
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115175979606/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115175973206
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115175973206/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115175933782
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115175933782/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115175926614
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115175926614/people
http://ask.fm/AMAAL1418
http://ask.fm/AMAAL1418
http://ask.fm/WeRGods/answer/115174331222
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115174331222/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115175884374
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115175884374/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115175889494
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8 people like this 

 البنت اللي استنارت الليلة قول لها أني أحبها وفرحانة لها،حسيت أن استنارتها لنا كلنا ما تخصها لحالها،ربي يبارك لها

 ♡الرسالة وصلت♡
24 days ago 

9 people like this 

 احس انك تقرب لي واحس انك ما تقرب لي ، اشك في واحد من اقاربي ههههههه لكن داخلي يخبرني بأنك انسان آخر

 انا اقرب اليك من ذلك
24 days ago 

8 people like this 

 يا عمري أنت أشكرك عز السعادة وياك ما ابخل عيوني الك و بروحي اتفداك

♡♡ 
24 days ago 

6 people like this 

 يا حبيبي انته شكرا على كالمك الجميل

♡♡ 
24 days ago 

6 people like this 

 مااتوقع في احد بيجاوب على هالسؤال الن كلنا مانعرف

 طبعا

 ♡متغيرة ذوات الننا♡

 والتمسك؟ والتشبث التزمت فلما

 اخر انسان لحظة كل في اننا ونعلم التغيير لنقبل

♡♡ 

 ُ  حرفيا

 اخر

 ذكريات جديدة ووعي مختلف وجسد مختلف

 ♡حرفيا♡
24 days ago 

9 people like this 

 وضيق لماذا مانحب يصعب الحصول عليهانت فعال تأسربجمال كالمك وتبهرني هل معقول الحياة بهذا الجمال وهذه البساطه اذن لماذا نعيش في معاناة 

 الننا نسأل

 "لماذا"

 و

 "كيف"

 ♡للتو فعلت كما♡

 ههههههههه
24 days ago 

7 people like this 

  انت تنحبسبحان هللا

 ♡ايضا انت تنحبين♡سبحانك♡
24 days ago 

8 people like this 

 احبك واكرهك !

 ♡جميل♡
24 days ago 

7 people like this 

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115175889494/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115175159126
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115175159126/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115175861846
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115175861846/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115175147862
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115175147862/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115175831894
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115175831894/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115174403414
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115174403414/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115175750742
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115175750742/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115174442070
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115174442070/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115175737174
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115175737174/people
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 حب كل شيء اول معلومة في حياتي الجديدة

 كل لحظة هي حياة جديدة

 ادراكة جميلة

 ♡وعيك من يشع نور♡
24 days ago 

7 people like this 

حاسبتهم بالملي واآلن تعديت الخمسة آالف ياللهووووول ياويح  4134اسقاطو ياحبيبي غبت عنكم عشرة ايام وآخر توقف لي بالقراءة كان عند سؤال 

 لبي فاتني كثير بس حستمتع بقراءتهم سؤال سؤال احبببببببببكق

 ♡موفقا حظا هههههههههه♡

 فقط تحبين ما اقرأي

 مسابقة ليست فهي

 وانما متعة

 عندما نركض ال نرى جمال الطريق

 عندما نمشي

 ينستمتع بالجمال

 "وطبعا سنصل"

 فالوقت ال نهائي

 والوجود ابدي

♡♡ 
24 days ago 

7 people like this 

 ️♥_️❤لك انت اليوم تجنننننن 

♡♡ 
24 days ago 

5 people like this 

 Toootoo  لوهله حسيتك الي كاتب السيناريو ؛( the invention of lyingشفت فلم 

 ♡كتبناه وانت انا ههههههه♡

 كل ما تشاهده هو من صنع وعيك االعلى

 ♡فيه الفضل صاحب انك تعلم ويعجبك تحبه فعندما♡
24 days ago 

7 people like this 

 ليش تحبطنا!

 لم تكن المقصود

 م انك كنت المقصوداما وقد كتبت هذا التعليق فاعل

 ♡ذواتنا ونصنف نختار نحن♡
24 days ago 

7 people like this 

 بي انام استمتع فيهالما اكون مبسوطه ماحب اقرا لك ، بس لما اكون خدرانه ا

 ممتاز

 هذا ما اتمناه

♡♡ 

 فقط يأتي ان يحب النه يأتي من يأتي ان

 يعتاد النه وليس

http://ask.fm/WeRGods/answer/115174565462
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115174565462/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115174559318
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115174559318/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115174196566
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115174196566/people
http://ask.fm/toth1111111
http://ask.fm/WeRGods/answer/115174183254
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115174183254/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115175600982
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115175600982/people
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 اما عندما يجد ما يحب فعله فهناك يجد الجمال والسعادة وليس هنا

♡♡ 
24 days ago 

9 people like this 

 هل تظن أننا سنستنير كلنا المتواجدون معك؟

 ال

♡ 
24 days ago 

5 people like this 

 كن صديقي

 كنت

♡♡ 
24 days ago 

5 people like this 

 لماذا اتردد دائما في سوالك عن ما اريد ؟

 ♡ذلك من وتخاف ستأتي ةاالجاب ان تعلم النك♡
24 days ago 

6 people like this 

 ♡♡♡أحبببببببببك .. اقولها لك من قلبي احبك

 ♡♡♡احبك♡♡♡
24 days ago 

5 people like this 

 ما هي النيرفانا؟

 قمة السالم والصفاء والسعادة والحب والجمال

♡ 
24 days ago 

8 people like this 

 تخيل اننا ماطلعنا عن موضوع االسقاط ابد ، وهللا شي غريب ومضحك طلعناك من الموضوع اللي انت جاي عشانه ، ياحالتنا بس هههه

 ههههههه

 لينال انفك اقول انكم جمي

♡♡ 
24 days ago 

5 people like this 

 مشتهيه ابوسك او عاالقل المك

 ♡حب بكل اعانقك♡
24 days ago 

4 people like this 

 أتسمح لي أن أكبر على نور يديك معلمي "أحبك "

 هل تسمحين انت؟

 ♡سيدتي احبك♡
24 days ago 

5 people like this 

 ️❤اني أعي االوعي و ارقص في الصمت و ابتسم واعانق نفسي بحب فهذه صالتي و االشي شيء ال اره و هو يسعدني كلمات عفوية 

 ♡جدا جميلة♡
24 days ago 

7 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/115175527254
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115175527254/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115175538006
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115175538006/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115175549782
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115175549782/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115171042646
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115171042646/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115172904278
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115172904278/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115172399190
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115172399190/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115175318870
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115175318870/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115175452758
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115175452758/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115175436630
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115175436630/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115175395414
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115175395414/people
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 .. اليوم يوم طلعت من البيت كنت اراقب كل شيء زي ما قلت حسيت انو انا االساس ما كنت ابي شيء من برا بس كذا امشي مع العالم احساس جميل

 شكرا لك

 ♡السعيد الجمال هذا احب♡
24 days ago 

9 people like this 

 تك الحداهامعك حق كنت درامية شوي بس من قهري ع العموم يكفي حصل لي شرف اجاب

♡ 
24 days ago 

7 people like this 

 لماذا عندما تعطي الناس بكل حب تجد معاملتهم لك بالعكس ؟

 الن عطائك مشروط

♡ 
24 days ago 

10 people like this 

 في اطفال مستنيرين

 كلهم

♡♡ 
24 days ago 

11 people like this 

ه يكنت اقرا صفحتك وغلبني النعاس بشده بعدها استيقظت وانا عندي احساس بان مشكالت عندي قد تم حلها وانتي عدت لتوس من مكان بعيد قضيت ف

 . ماتفسيرهاعده ايام حقيقة ال يمكنني انكارها ابدا ..

 ♡وعدت ذاتك مع كنت♡
24 days ago 

4 people like this 

ورجلي كانت تحت السفين لما رفعت رجلي صار فيها نور. بعدها في الحلم كل حلمت امس اني شفت سفينه فضائيه في السما. ونزلت السفينه في بيتنا 

 ما المس شي زي الباب اوالجدر اقدر اشوف اللي وراه. على ايش يدل الحلم ؟

 رسالة عميقة ستتجلى اكثر في االيام والشهور القادمة

 ولكن الرسالة االبسط منها انك كائنة عظيمة

 في الوجود وان هناك حياة غير هذه الحياة

 وانك بدأت بادراك ذلك

 ♡المادي البعد في بالتجلي لهم تسمح ال التي لمفاهيمك احتراما حلمك في معك يتواصلون هم♡
24 days ago 

15 people like this 

 مامعنى الحياة الماديه ؟

 معناها انت من تعرفه

 ولكن خالصتها "المعاناة"ـ
24 days ago 

5 people like this 

 مرات ت أسمع صوت اإلمام وهو يقرأ قلت بخاطرى اللى يبي يصلي يصلى ليش اإلزعاج واال اسمع اإلمام غلط بقرا ءة اآليات القرآنية وعادها ثالثكن

 تخوفت

 ♡ههههههههههههههه♡

 انتم كائنات ال محدودة تعيش في سجن القيود والحدود مؤقتا

 ♡هههههههههههههههههه♡
24 days ago 

8 people like this 

 هل انت تحس باللي يسالونك فيني احساس مضحك انك متجاهلني شخصيا.. حعييييط :) كثير اسئله ماتجاوبها لي

http://ask.fm/WeRGods/answer/115175310422
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115175310422/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115175354710
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115175354710/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115175302486
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115175302486/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115175295574
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115175295574/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115171112534
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115171112534/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115171057238
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115171057238/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115159237462
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115159237462/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115175148374
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115175148374/people
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 حية عندما ال يحصلون على ما يريدون فتنتج المعاناةكل البشر يشعرون انهم ض

 ♡211 يفوق اليومية االسئلة معدل♡

 شخصيا؟ اتجاهلك اني تعتقدين زلت ما هل
24 days ago 

6 people like this 

 أعتبرك معلم

 وانا اعتبرك معلم
24 days ago 

4 people like this 

 قول اني اظن بااني ساتخلى عنه والكني اخافه ان ال افعلدرس اليوم ان اترك عقلي..هههههه اتمنى ان ا

 ♡ورسالة اشارة الخوف♡

 ♡موجود غير سيصبح عقلك ان♡

 مؤقت بشكل الجنون تجربة وشك على انك الى اشارة

 ر الخائفالشعو احبي

 واقدمي على التجربة

♡♡ 
24 days ago 

11 people like this 

 كل خرافي هو حقيقي لمن يؤمن به < هالعباره اشغللللتني االيام اللي طافت كلها وهي بين عيوني احللها واتفكر فيها تتوقع ليه ؟

 الن وجدانك يصرخ قائال "وهللا انها صحيحة"ـ

 قلك يحاول اقناعه بعكس ذلك فتتعبين بينهماوع

 ♡للنوم ليعيدك يستميت عقلك♡
24 days ago 

10 people like this 

 يض بالحببماذا تنصحني ؟احمل قلب يف

 احتفظي ب"كل" هذا الحب لذاتك

 وسينعكس على الكون كله دون نقص منه

 ♡ماستك فستكون مظلمة ليرو بشمعتك حولك من انارة تحاول فال ألماسة تملك عندما♡

 ♡وشروط حدود دون حولك من والنور وااللوان الجمال ليشع وجوهرك ماستك انر♡

 فأنت جوهرة مكنونة

 ♡ثمينة ماسة أنت♡
24 days ago 

14 people like this 

 يم شكري وامتناني لك شكًراشكًرا لك كنت أسالك األسئلة الخطأ لذلك لم تكن تجاوبني ال يهم اذا جاوبت ام ال ولكن يهمني ان تشعر بعظ

 شعرت به

 ♡المستنير الدراكك وممتن♡
24 days ago 

5 people like this 

 ️❤جمالك اليوم خلخلة للمفاهيم ...ههههه اعشق 

 ♡وقلقلة خلخلة♡

 ♡وتفكيك تشكيك♡

 البعض استنار وربما

 ♡♡احبك♡♡
24 days ago 

6 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/115175112278
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115175112278/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115175093846
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115175093846/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115174772054
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115174772054/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115174939990
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115174939990/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115174869078
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115174869078/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115174839638
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115174839638/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115174805078
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115174805078/people
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 ماعدت استفيد منهم، الفضل يعود لك اصبح الجميع نيام بالنسبة لي

♡♡♡ 
24 days ago 

5 people like this 

 انا راضيه تحبني بشروط

 انا ال ارضى

 ♡لك عائدا ليس االمر♡

 شروط بال محبوبة النك عليها فستحصلين بشروط محبوبة انك تجربة اردت لو حتى شروط بال محبوبة نتا

♡♡ 
24 days ago 

8 people like this 

 يارب عقبالي استنارتها عليها مبروك وااو♡اسة دموعي تبي تنزل ح

♡♡♡ 
24 days ago 

4 people like this 

 اول كذبة هههههه عجبتك صحاول معلومة أخذتها في الحياه هي 

 ♡♡♡بالضبط

 ههههههههههه

 احسنت

 ♡ب جميلهرو ولكنه♡
24 days ago 

5 people like this 

 د العشق األربعون، او تعرف عن شمس التبريزي فكالمه يشبه كالمك!!عليك أن تقرأ رواية قواع

 اعلم

♡♡ 

 افعل ان احتاج عندما وسأقرا

♡♡ 
24 days ago 

5 people like this 

 الف مبروك للمستنيرة الجديدة

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ 
24 days ago 

6 people like this 

 اكبر خدعه في الحياة ......؟ كمل

 الحياة ذاتها
24 days ago 

7 people like this 

 تتوقع كم شخص استنار بسببك

 ال اعلم وال اهتم بالعدد

 اهتم بكل لحظة اشهد فيها استنارة

 عيي وتجربتيفتصبح جزئا من و

♡ 
24 days ago 

12 people like this 

عن الحقيقه واآلن اكتشف اني كنت خائفه من ان أصل تخيل ان جسمي كله رجفت عندما كشفتني وأظهرت لي حقيقتي تصدق اني دايما في حالة بحث 

 كم كنت اتوهم اني واعيه!!!!!!!

http://ask.fm/WeRGods/answer/115174798934
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115174798934/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115174771030
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115174771030/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115174743126
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115174743126/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115174718294
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115174718294/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115174698070
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115174698070/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115174691158
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115174691158/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115174416214
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115174416214/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115174663254
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115174663254/people
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 ♡الليلة استنارة حالة اول هي وها♡

 بجمالك واحتفاال فرحا فسارقص استنرتي وقد اما

 ي بعد اليوم بسعادةلتعيش وادعك حبا ساعانقك

 ♡االن االمسية انتهت ان ابالي وال♡

 ♡سيدتي شروط بال احبك♡

 احبك

♡ 
24 days ago 

14 people like this 

 اول معلومة أخذتها من الحياة..إنك في الحياة

 ♡الحياة في انك يخبرك احدا ان اظن ال♡

 حياتك ونمط اسمك يخبرونك هم

 به مسلم امر فهي الوجود كل لهم فهي الحياة واما

 واصل البحث
24 days ago 

5 people like this 

 اول معلومه م اتذكر؟؟

 ♡بالضبط♡

 ذاك ان الشخص ذات لست فانت

 ♡االن بعد ذاته الشخص تكوني ولن♡

 ذاتها وتفقد الزمن مع تتقادم بذات تشبث دون انت كما فكوني
24 days ago 

8 people like this 

 ههههههههههه بصراحه ذكاءك فضييييع من راح يجاوب وبصدق انا ماعرف

 تثقون بعقولكم

 وتؤمنون بالذكريات

 وتنكرون الوعي

 والحياة االخرى

 ♡م في التراجع بذكرياتكمعقلك استخدموا ههههههههه♡
24 days ago 

9 people like this 

I'm starting to get bored around some close friends my mind wanders thinking of creation & 

consciousness while they talk about their routine daily lives. I love them but I feel extremely drained 

sometimes when I'm with them. Does That mean I don't need them anymore? 

Indeed♡ 
24 days ago 

6 people like this 

 ♥اكتب لنا سؤال ؟ الجميع يجاوب

 ماهي اول معلومة اخذتها في الحياة؟

 ههههههههههههههههههههههه

♡♡♡♡♡♡♡♡ 

 موفقا حظا
24 days ago 

8 people like this 

 ️❤وبعفويه كروحك الطاهره ههههههههه ردودك جدا جميله وعفويه حسيت بمشاعرك فيها:( ما اجمل روحك مستنير اعانقك

http://ask.fm/WeRGods/answer/115174523734
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115174523734/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115174441558
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115174441558/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115174385494
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115174385494/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115174400086
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115174400086/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115174317910
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115174317910/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115174219862
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115174219862/people


 

 

 
 
 
ة | 74 ح ف ص عندما أصبح للمرآة حياة! – الـــــــــذات مـــــــرآة   
 

 مـــــــرآة الـــــــــذات

 ♡وكلماتك قلبك وطهارة بعفوية اعانقك♡
24 days ago 

8 people like this 

 ️❤ good nightاحس بالنعاس ممتع وقت االسئله واالجوبه ... بس 

Sleep tight♡ 

it is another life, live it as vivid and as serious as this life 

 ♡النوم حياة اخرى عيشيها بنفس الجالء والجدية التي تعيشين بها هذه الحياة
24 days ago 

8 people like this 

Hhhhhh love your sense of humor .. I'll cheat on him with you ;******* ❤️❤️ 

I love the sound of that :D♡ 
24 days ago 

4 people like this 

 انا ملك عقلي يعني انه لن يوصلني الى حيث اريد ؟ احس انك كشفتني هل انا خائفه من ان أصل؟؟

 هههههههههههههههههه

 ♡بالضبط♡

 العميقة الخدعة بساطة فتكشفوا استيقاظكم اجمل ما

♡♡♡♡ 
24 days ago 

8 people like this 

Tara a7bikkkkkk ❤️❤️ 

♡Tara Adri, A7ibkkkkk ana Ba3ad ♡♡♡ kent a7sb ismk ♡Tara♡ hhhhhhhhhhhhhhh 
24 days ago 

5 people like this 

 أحس أنك في كل يوم تختار فئه معينة تجيب عليها

 ♡ههههههههههه بك اهال♡

 العفوية تسمى

 ♡وتناغم اتساق في رسائلال فتتجلى♡
24 days ago 

4 people like this 

 اخترع كذبه وصدقيها اهيا نفسها صنع االحتماالت

 طبعا
24 days ago 

7 people like this 

 غريب ردك ههههه الني كنت قد قررت اال اكذب ابدا

 ال تكذبي على من حولك

 اكذبي على ذاتك

 ♡وصدقيها♡

 " منفتحة لما سأقول ومصدقة لههذا ان كنت كما قلت "حقا

 ولكن ستعلمين ان ما قلته في سؤالك كان في الواقع "كذبة" رغم انك قررت ان ال تكذبي

 ♡عقلك ملك فانت تملكي ال ما تعدي ال♡
24 days ago 

5 people like this 

 .بحبك المليئه تحياتي ♡انت مفتاح فهمي للحياه ولالشخاص ولمن حولي 

 ♡اجملك ما♡
24 days ago 

http://ask.fm/WeRGods/answer/115174110806
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115174110806/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115174113110
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115174113110/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115173911126
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115173911126/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115174057814
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115174057814/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115173951830
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115173951830/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115174009686
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115174009686/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115173872726
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115173872726/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115173806422
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115173806422/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115173750870
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4 people like this 

Make love with mind also ?! Kinda sexy 

gets boring after a while :) but try to enjoy it♡ feel free to cheat on ur mind, it does that on u all the time with 

other people thoughts :D 
24 days ago 

7 people like this 

ا بشكل اخر نانا بس ابي منك التنزل كتابك هالفترة نبيك معنا ششششوي هنا باالسك ادري مو لالبد بس تونا شوفنا النور منك وبدينا نتغير ونشوف حيات

.. 

 ♡وعود ال♡

 كن سيحدث ما تحتاجينه اكيدول

 ثقي بالكون وبما اقول ان كنت صادقة في البحث عن النور
24 days ago 

8 people like this 

 ت شخص أو اكثر فك لنا شفرة االجابات الطوووويلة بوقت قصير ؟ان

 انا شخص واحد

 وليست شفرة

 ان كانت كذلك فانت من يحتاج الى فكها وليس انا

 ♡شيء كل على فقادر وعيك اما عقلك في هي الحدود♡
24 days ago 

5 people like this 

 انا مستعده منفتحه لكل كلمة ستقولها لي اريد نصيحة تغير مجرى حياتي

 ♡وصدقيها كذبة اخترعي♡
24 days ago 

10 people like this 

I want to marry sm1 sharing me the same mentalty, spirituality same dreams 

Marry ur mind, it is the only being with those characters :) 
24 days ago 

5 people like this 

 عذًرا بس ماتقوله في هذا الحساب محض هراء

 لهذا السبب انت هنا :(

 ♡بحب المغادرة على وساسعدك بك اهال♡
24 days ago 

3 people like this 

 انا تايهه

 الن ال وجهة لديك

 عندما يعلم االنسان ان ال وجهة لديه

 وان العبرة بالرحلة ال الوجهة

 سيصبح هو ذاته

 وستصبح ذاته هي وجته

 وسيرى جميع اتجاهاته

 وسيختار ما يحب وسيفعله ويتحقق ما يريد

 وينعم به

 ♡الخارج الى وليس الداخل الى الطريق♡

 ♡والتفكير البحث عن توقفي♡

 ♡العقل بدون ولكن كوني، فقط♡

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115173750870/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115173736790
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115173736790/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115173721942
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115173721942/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115171043414
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115171043414/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115173443926
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115173443926/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115173645654
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115173645654/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115173572438
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115173572438/people
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24 days ago 
14 people like this 

Can I go back to the past to change abad memory which affecting badly on my life then come back 

to the present with a person free from the result of it 

Present changes the past, not the other way around. when u stick to the memory, you keep creating your 

past accordingly. when u let go, u create a "NEW PAST" with that memory vanished :) 

U R free now here, no need to travel anywhere♡♡ 
24 days ago 

6 people like this 

 ️❤افضل المقاطع الموسيقيه للسيارة ؟ 

 الصمت
24 days ago 

9 people like this 

 سبتمبر هو يوم ميالدي سأنتظر تهنئتك حينها ^^ 1١

 كيف ذاك وانت مجهولة

 ♡بخير وانت عام كل♡
24 days ago 

3 people like this 

 ليه احس مليت من كثر القرايه .. بتويتر والنت والكتب... ما احس في شي قاع ينضاف لي ... ابغى تجربه جديده تحيي من جديد

 الن القراءة مزيد من النوم

 والبرمجة

 ت تبحثين عن الوعي واليقظةان

 ♡المعاكس االتجاه في الطريق♡

 والتفكيك التشكيك في

 والبرمجة التلقين في ال
24 days ago 

19 people like this 

 ️❤بعد متابعتي لك اصبحت اعشق الطبيعه والموسيقى ..

 ♡يقاوم ال جمال♡

 بك سعيد
24 days ago 

5 people like this 

 ب االجتماعي؟شنو الحل مع الرها

 احب ذاتك

 واعلم ان كل شيء في الحياة وهم

 قف امام المرآة كثيرا دون تفكير او دون ارماش

 ♡اخرى حياة تلك♡
24 days ago 

12 people like this 

 هههههه وانا اشوفهم يصيبه الخرس اذا شافوني واضحك من حالتهم حتى بعضهم الي كانو يأذوني يهربون لكن العكس مع الواعين اعشقهم

 ♡احسنت♡

 حولك لمن وحب قبول االستنارة

 جديد من ننام وربما الوعي الى النور من ننزل بتصنيفهم نبدأ عندما

 ♡هم كما احبيهم♡
24 days ago 

8 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/115173524566
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115173524566/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115173491542
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115173491542/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115173482070
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115173482070/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115173470038
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115173470038/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115170792278
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115170792278/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115173403990
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115173403990/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115173389398
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115173389398/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115173354326
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115173354326/people
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 احس كل ايامك تمر وانت تضحك على اللي حولك هههههه صدق حنا نضحك

 نكت ناطقة

♡♡ 

 ههههههههه

 احبك
24 days ago 

5 people like this 

 noura  أنا في صراع مع خيالي احس أضيع اللحظة ولكنه يمتعني ؟ ما نصيحتك لشخص بيسافر؟

 السفر تحرر من المعتاد

 ال تفعلي اي امر معتادة على فعله

 ال تأخذي من اغراضك اي شيء اال ما ستموتين بدونه

 ♡سفرك في يفيدك ربما الموت جربي ولكن اغراضهم كل بدون سيموتون انهم يظنون البشر ان اعرف ههههههه♡
24 days ago 

12 people like this 

 أجل يارب استنير هههههههههههه تحية لروحك

 ♡لك تحية♡
24 days ago 

4 people like this 

و البارح جيتني بالحلم كإحساس ظاغي جدا و ليس كصورة . إذا أن متأكدة هذه عالقة أبدية, حتي لو ما دخلت األسك  24/24أحس بك وأعيش معك

 يا مالكي. ️❤for everنهائيا, ستضل معي 

 ♡وكمالك بجمالك كلماتك جميلة♡

 لك الكون كحب الالمشروط بحبي دمت

 ♡بك سعيد♡
24 days ago 

6 people like this 

 ️❤جئة اياك ان تكون صدمة لنا ساتفاجئ لو وجدته هللا يستر من هالمفا

♡♡ 
24 days ago 

4 people like this 

 س اني محتاجة اقتنع بالكالم و كأني ارفض االنسجام :)متأكدة انك الشخص اللي ابحث عنه من زمان و ما اشكك بكالمك لكن اح

 ♡احد اقناع احاول ال♡

 االستماع يريد لمن اقول ما اقول

 اليه النزول استطيع ال عقلي امر والرفض القناعة

♡♡ 
24 days ago 

7 people like this 

 ️❤.️❤اشتقت لكلماتك النيره 

 ♡المقدس لوجودك اشتقت♡
24 days ago 

5 people like this 

 هل فعال يخاف الرجال من المرأه المستنيره؟

 ههههههههههه

 كل من حولك يخافك عندما تستنيرين

♡♡ 
24 days ago 

13 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/115173329238
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115173329238/people
http://ask.fm/no0or1111
http://ask.fm/WeRGods/answer/115122887254
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115122887254/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115173283414
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115173283414/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115173128534
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115173128534/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115173259862
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115173259862/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115173167958
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115173167958/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115173201494
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115173201494/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115173208406
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115173208406/people
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 كتابك مرآة الحياة صح؟ دورته امس ما حصلته

 مرآة الذات

 ولم يصدر بعد

 ♡ههههههه♡

 وجدته لو ساتفاجئ

♡♡ 
24 days ago 

9 people like this 

 ♡اليوم عيد مولدي روحك شفافةة تمنى لي امرا سعيدا ممتنة الن سنتي الماضية اتت بك 

 ♡افعل لن ال♡

 سعيدة وانت عام كل ساقول
24 days ago 

4 people like this 

 ♡♡♡اها لهذا يقال أن للسفر سبع فوائد

 فوائدة ال محدودة

 السبعة مجاز عن العشوائية لدى العرب

♡ 
24 days ago 

4 people like this 

بعده اجممميله فكرتك ان ادع عقلي خارجاا قلي كيف .. عقلي شديد االلتصاق بي جدا جدا يحلل يفكر ويحل ويربط اعتقدعقلي هو عائق لي كبير كيف 

 واثق باني قدره المحدوده واحلق في السماء مثلك احب روحك حقيقه

 ههههههههه

 سؤال جميل

 قد الثقه في عقلكشكك في كل شيء وستف

 ♡بعضكما من ستغضبان♡

 منه الزعل تصنع

 بدونه الحياة اختبار في الفرصة واستغل وابتعد

 ♡وعيك ستنير جنون لحظة♡
24 days ago 

18 people like this 

 كيف اخلي شخص يدخل بوعيي واحس فيه ويوصله اي تخاطر مني بسهوله

 ♡فيه فكري احبيه،♡
24 days ago 

5 people like this 

 ماهو رأيك بنزار قباني اتمنى جوابك رجاااااء

 ♡مجنون واعي عاشق♡
24 days ago 

6 people like this 

 ؟هل تسافر للبلدان داءما 

 طبعا

 السفر يبقي الوعي يقظا

 وال يعني السفر تغيير الدولة

 او حتى المدينة

 تغيير المكان

 البيت

http://ask.fm/WeRGods/answer/115173143894
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115173143894/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115170389078
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115170389078/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115173067862
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115173067862/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115173036118
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115173036118/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115170383702
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115170383702/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115171025494
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115171025494/people
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 او حتى اللبس

 تغيير المحيط يوقظ الوعي

 الروتين يسمح له بالنوم

♡ 
24 days ago 

13 people like this 

 أفكارك قليلة ومفاهيمك كثيرة ؟ كيف وضح ؟

 هل يهم؟

 حسنا  

 الذهن البشري خمس مستويات

 منها واعية 2

 الفكر ثم المشاعر ثم المفاهيم

 الفكر اقلها ترددا

 عندما نفكر ال نشعر

 وعندما يتوقف التفكير نختبر المشاعر

 ة المشاعر داللة على كثافة المفاهيموفر

 ♡التوضيح طلب من انت♡
24 days ago 

8 people like this 

 ياخي تخوفني !

 ♡ممتاز
24 days ago 

5 people like this 

 برأيك ما عمق ما يقصده محمد بنقطة "تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس"؟

 ♡مفهوم اخر
24 days ago 

4 people like this 

 .تعرف خليتني طول الوقت افكر انه حد ايراقبني .. شي الحظت انه يبقيني مع اللحظه وماصرت اسرح بافكاري نفس قبل انته شيء جمييييل.....

 ️❤بببكأح

 ♡الرسالة فهم من انت♡
24 days ago 

6 people like this 

 وكان..هل ممكن .. تعبتمن قريت لك وصايره اشعر بمشاعر غريبه وتساؤالت كثيره ماذالو.. ماذا ل

 عقلك يحاول الدخول في التجربة

 مع ان التجربة هي التخلي عن العقل

 هذه حفلة ممنوع اصطحاب االطفال لها

 ♡شيء لهم يضيف وال االستمتاع من يمنعك حضورهم♡

 ♡المسجد باب عند خفيه المصلي يترك كما بالخارج عقلك دع♡

 ♡وخفة نقاء بكل الوعي قداسة الى وادخل
24 days ago 

14 people like this 

 في غيابك أسئلة كثيرة تطري علي أسئلها ،ولكن في حضورك تغيب كل تساؤوالتي !

 ♡سامي علو الى والوعي التردد رفع الهدف الهدف هي ليست واالجابات الحضور♡

 الوعي للحظات تذكارك االسئلة وتصبح وعيك فينخفض مسيطرا عقلك يكون موجودا اكون ال عندما

 ♡يرى ان يجب حيث من الكون ونرى خلفنا العقل نترك االعلى في هنا فنحن االن اما♡

http://ask.fm/WeRGods/answer/115171998294
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115171998294/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115172800854
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115172800854/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115172758102
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115172758102/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115172782166
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115172782166/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115172793174
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115172793174/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115172719190
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115172719190/people
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 االصل من

 المصدر من

 ♡كلية الوجود حيث من♡
24 days ago 

8 people like this 

 ابكي بسهولة ..

 ♡افكارك قليلة ومفاهيمك كثيرة
24 days ago 

6 people like this 

 حبيت الحياة من خاللك. شكراً لك.

 ♡لك شكرا♡
24 days ago 

3 people like this 

 رأيك ببرنامج ألعاب العقل؟

 ادراكات ان ما نسميه حقيقة ماهو اال مفاهيم برمجية يتعامل معها العقل

 وعندما يكتشف احد ما طريقة لخلق تجربة ال توجد مفاهيم عنها

 جزااو يكتشف خلال او شرخا بين المفاهيم ويالحظة العقل يقف عا

 ♡عقل مجرد من اكثر انه بادراك ويبدأ بعقله ثقته االنسان يفقد ان يجب اللحظة تلك عند♡

 برنامج رسالته جميلة

 ♡ـ"واقعا" فسميناه اعتدناه خيال اال ماهو حقيقة نسميه ما♡
24 days ago 

11 people like this 

 برايك االنسان اللي مايهتم وال يحس بمشاعر االخرين اناني!! وتشوف ها الشي صحيح ايا كانت االسباب!

 من ال يهتم ال يعيش

 ولكن ال يعني هذا انك عندما تهتم يجب ان تجامل

 ثم ان االنانية امر محمود مقدس

 اهتم بما تراه حولك

 وال تهتم لهم

 فهم يلعبون دورهم باتقان

 عندما يتعاطف االنسان مع من حوله

 هو كأنه متفرج ساذج

 دخل في مسرحية درامية

 وجلس في الصف االمامي حتى ال يذكره المتفرجون االخرون انها مسرحية

 واندمج مع مشاهد الماساة والتراجيديا جدا حتى بكى وذهب ليساعد

 ♡المسرحية نحاستوا♡

 فما بالك ان كان هذا المتفرج هو المخرج الذي كتب واخرج المسرحية؟

 ♡ههههههههههه اسوأ االمر♡
24 days ago 

19 people like this 

 كيف يكون الماي جدام عيني وماقدر اشرب منه

 عندما تكون عيناك مغمضة
24 days ago 

5 people like this 

 ️♥️♥ستمتاع وانا اقراء االجابات وكأنك تقول ابتهج انت محبوب هللا عليك اشعر باال

http://ask.fm/WeRGods/answer/115171583574
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115171583574/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115172664662
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115172664662/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115172614486
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115172614486/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115172406870
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115172406870/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115172412246
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115172412246/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115172278870
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115172278870/people
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 ♡شروط بال محبوب انت♡

 تريد ما فاطلب

 عليه فستحصل الحزن هو تريده ما كان وان حتى

 مجانيا؟ العشاء كان ان االرخص نطلب فلما

 ♡دائما مفتوحة والقائمة خدمتك في الكون♡

 ♡اطلب واستمتع او تحمل مرارة خياراتك بشجاعة♡
24 days ago 

11 people like this 

 انا فعال معتبرتك صديق .. فياريت ماتبعد وتبقى معانا .. مودتي

 ♡العالقات وعود الوعود ترشيني ال♡

 حب بكل عليك ارد لهذا شروط بال االن احبك ولكن

 ♡بها اخدعك لن كذبة فهي بقائي اما♡

 وبدوني بي كامل ♡انت كما احبك
24 days ago 

7 people like this 

تتعمد ازعاج الجميع وقت نكون منسجمين ونضحك كانها تتضايق الزم تفتعل شي وتبكي هل هي رسالة ووهل لكل شخص تعني شي  1بنتي عمرها 

 مختلف او رسالة مختلفة ؟؟

 ليس كل شخص لديه رسالة فقط

 بل كل شخص في كل لحظة لديه رسالة مختلفة احيانا

 تفعل هي انكم ال تعيشون حياتكمرسالتها عندما تفعل ما 

 او على االقل ال تسمحون لها ان تفعل ما تريد

 توقفي عن نهرها اثناء الضحك واالنسجام

 فهذا االنسجام بالنسبة لها جمود وموت

 وهي تخاف الموت قبل ان تستمتع بالحياة

 ال تريد ان تكبر وتصبح مثلكم

 تماثيل ناطقة تدعي السعادة

 ♡واضحة فرسالتها الصراحة، عن اعتذر♡
24 days ago 

10 people like this 

 نحبهم ونشتاق لهم كيف لنا ان نصلهم ؟

 انتهت رسالتهم

 جميلة وها نحن نحبها" ولكنك لم تفهمي الرسالة وتعيشي السعادة كانوا يقولون "احبي ذاتك فهي

 فذهبوا لتحصلي على المعاناة وتستيقظي

 ♡سعادتك على ذلك يؤثر ولن ال او عادوا وربما ذاتك احبي♡
24 days ago 

19 people like this 

 عظيم انت ️❤االسك حقك ودي اجمع اللي فيه واطبعه واخليه كتابي المقدس :)

 عندما تطبع الحروف تموت

 عندما تقرأ نعيشها

 ♡اقرأيها♡

 ♡كونيها♡

 ♡نسيتيها لو بعدها يهم وال♡

 ♡ظيمة انت، لوال عقلك الماكرع♡
24 days ago 

http://ask.fm/WeRGods/answer/115172297558
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115172297558/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115172267862
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115172267862/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115172208726
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115172208726/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115171118934
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115171118934/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115172128854
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10 people like this 

:) 

♡ 
24 days ago 

4 people like this 

 تحس بحبنا ؟ انه نفس المستوى ؟ وال متباين يعني ناس تحبك جدا .. ناس تحبك فوق الوصف؟

 ♡متباين الحياة في شيء كل♡

 زها الفريدتمي تجربة لكل يجعل ما هو التباين بين التأرجح
24 days ago 

5 people like this 

 تقدر ترسللنا طاقة سالم ووفرة وتنوير ? ونرفانا ?

 نعم استطيع

 ولكن وحدك من يقرر االستقبال او رفضها

 ذلك طوال الوقت ههههههههه في الواقع الكون يفعل

 يرسل طاقة حب وسالم ووفرة وسعادة وجمال ال محدودين الى االبد

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ 

 اليهم والسعادة النور وصول تمنع التي القيدية المفاهيم البشر ويصنع

 ♡مقلوب الطاقة عن البشر مفهوم♡

 ل مكان في كل وقتك في الطاقة

 حصول عليهاال نحتاج الى تعلم طريقة ال

 فهي موجوده بالفعل دون شروط

 ولكن نحتاج الى تعلم كيف "منعناها" من الوصول

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ 

 في كل مرة قلنا مستحيل

 قلنا ما ينفع

 قلنا ياخي مو راضية تصير

 ياخي طفش

 ملل

 زهق

 اففف

 السعودية المجتمع الشعب الحياة الظروف سيئة

 كلها مفاهيم

 جار نزرع بذورها في كل لحظةكلها اش

 ونسقيها طاقة سلبية

 فتنموا اشجار عمالقة تحبسنا في ظالم في غابة من المفاهيم

 والنور حولها وافر ال محدود

 ♡الخدع خلق في البشر اذكى ما♡

 ♡بذكائهم انخداعهم في البشر اغبى وما♡

 هههههههههههه

 ♡ة والنيرفانا والرخاء والسالم لديكالطاق♡

 امتن عندما

 تحب عندما

 عنها النور اختفى حتى حديقتي في زرعت ماذا نفسك اسأل ولكن

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115172128854/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115171079766
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115171079766/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115171956310
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115171956310/people
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24 days ago 
15 people like this 

 هل تحب السباحه ولماذا

 بهااح

 السباحة والطيران والمشي

 كلها حركة

 ♡والحركة حياة
24 days ago 

7 people like this 

 تكلم !! بس يوصلني إحساسه ويشعر باحساسي بدون كالم .. طريقتي صحيحه ؟ذكرت التخاطر العاطفي انا اذا شفت مالك ما ي

 نعم♡
24 days ago 

7 people like this 

 علم نفسي التنويم الذاتيهل هناك طريقة بسيطة ال

 تحدث مع ذاتك بصوت مسموع

 ردد ما تريد ان تقنعه به نفسك على شكل ابيات او اغاني

 ♡االسرع المفاهيم برمجة عمليات احد تلك♡

 لذلك االناشيد واالغاني الحماسية لها قدرة جنونية في تنويم البشر مغناطيسيا

♡♡ 
24 days ago 

14 people like this 

 هل جلسة الترانس اهيا نفسها التامل

 ال

 كالهما انفصال عن العقل

 ولكن

 الترانس تجربة نازلة لمستوى العقل الباطن

 علىاما التأمل فصعود الى الوعي اال
24 days ago 

7 people like this 

 شنو تفسير لما احب شخص جدا ودي اطقه .. بس مابي اعوره

 احد طرق التعبير عن الحب

 نسان بشدة يكون الشعور طاغي لوعيهعندما يحب اال

 فيصبح الشعور اكثر من احساس

 يصبح حاله

 كحالة السكر والثمالة

 يتصرف االنسان عندها بعفوية

 ويعبر عن الحب بطريقة عشوائية

♡♡ 
24 days ago 

12 people like this 

 انا ارحم ناس معيين لدرجة تتعبني كثير ،،احسان اتمنى اكون ماارحم ؟هم يحتاحون الرحمه مني؟ كيف اكون اكثر راحه

 ال احد يحتاج رحمتك

 عندما تتعاطفي مع من حولك انت تحتاجين الى معاناتهم

 فيعطونك نسخة منها

 ♡مشروط غير بحب تتمنين ما الحب فيعطيك نتطلبي♡

http://ask.fm/WeRGods/answer/115171785814
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115171785814/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115171772502
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115171772502/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115171739478
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115171739478/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115170948950
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115170948950/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115171637078
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115171637078/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115170937942
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115170937942/people
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24 days ago 
9 people like this 

 تطع التحدث مع اناس يختلفون عن لغتيهل من خالل االسقاط اس ️❤️❤️❤️❤مستنير يابعد الحي والميت 

 ♡طبعا♡

 العاطفي بالتخاطر يسمى ما عبر

Tele-empathy 

 يشابه طريقتنا في التواصل اثناء االحالم

 هل الحظت؟ انك اثناء االحالم تتواصلين ولكن ال تحركين شفاهك

 وال يحرك من تحلمين بهم ويتواصلون معك شفاههم؟

 ♡بصدمة وستصابين تذكري♡
24 days ago 

11 people like this 

 ميانا صرت جميييله رسمي هههههه العالم كلها تخزني تقولي شمسويه ؟ حتى امي متعجبه .. بركاتك يا اسقاط يا نج

 ♡تريدينه كنت ما اال لك اقدم لم♡
24 days ago 

9 people like this 

 الحب ليس مخدر .. هو خلق الحياة في كل شئ ميت او باهت

 ليس منومالمخدر 

 المخدر قد يأخذك الى الرخاء واالكستاسي والنرفانا

 ♡ندركها كيف يحدد لالشياء منظورنا♡
24 days ago 

5 people like this 

حالتي غريبه من يومي طفل اضحك على اي شي حتى يوم كبرت وتوظفت نفس الشي اضحك بعنف وما اقدر اوقف راحت حياتي  انا

 ️❤️❤️❤️❤ضحك

 كل ما في الحياة مضحك

 ههههههههههههههه

 ال يراه اال من ينظر حقا

♡♡ 
24 days ago 

10 people like this 

 كنت اتتالم تمنيت ان ارى كالم لك فوجدتك هنا االن شگرا

♡♡♡ 
24 days ago 

4 people like this 

 ليش خواتي يكرهوني

 النك تكرهين ذاتك بوجودهم حولك

 وال تحبين ذاتك اال لوحدك

 ♡لذاتك لكرهك انعكاس♡
24 days ago 

15 people like this 

ياء كن فيكون .. هل هي حالة شعورية بالداخل فيصبح الكون انعكاس لمشاعري في هذه اللحظة ام ماذا أرجوك اجب علي انت وحدك حاليا تدرك االش

 بعمق جميل

 قداسة السؤال ال يجب ان تدنس باالجابة

 فاالجابة منه وفيه

 م في الفاصل الزمني بين طرح السؤال واستالم االجابةوادراكها يت

http://ask.fm/WeRGods/answer/115171583062
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115171583062/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115171134550
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115171134550/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115171494486
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115171494486/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115171440726
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115171440726/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115171242070
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115171242070/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115171259734
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115171259734/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115171348310
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115171348310/people
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 التجلي فوري لمن يعلم انه اله

 وكلما زادت الشروط

 على شكل

 "ولكن"

 كلما تأخر التجلي

 حتى يصل الى

 االستحالة

♡♡ 
24 days ago 

12 people like this 

 السمنه سببها معتقدات مخزنه في الالوعي انه بعض انواع االكل تسمن فيصير اذا اكلها يسمن ،،العالج هو تغيير معتقداتك

 تلك طريقتك في عيش حياتك

 واخرون لهم طريقة اخرى

 رسالة السمنة ابسط

 "♡تك بعد، فلن ابدأ بحرق الدهون بعد"انت لم تبدأ عيش حيا
24 days ago 

14 people like this 

 موت, و مساء الحب يا حب.كم جميل الدخول إلى هذا العالم الذي يشع حب في حب و أحبك  ️❤

 ♡والمشاعر الكلمات لهذه اال اتي ال♡

 ♡تعاطوا الحب فهو المخدر الوحيد المفيد والمتوفر بالمجان
24 days ago 

9 people like this 

 في خاطري اقرا االسئلة اللي وصلتك وماجاوبت عليها.

 ♡عنه اجيب ما تختار العفوية ولكن عليه اجيب لما مشابهة♡
24 days ago 

7 people like this 

لكن ني وأنا حزينة والسبب يعود لك كنُت في أمّس الحاجة لجوابك ولم ُتجبني ، سؤالي كان أني قمت بإرسال تهنئة لمن أسميه حبيبي رغم ابتعاده ع

 مازلت أشعر بحبه فهل تصرفي كان صحيح ويستحق هذه المجازفة !؟

 الحزن مفيد

 قق امنيه واحدة فقطفالبشر يعلقون سعادتهم بتح

 فعندما ال تتحقق يحزنون

 هذا اختيارك

 وذاك اختيار

 انا مسؤول عنه

 وانت يجب ان تتحملي مسؤولية شرطية سعادتك وجعلها مشروطة

 ♡الشيء هذا تحبين دمت ما المجازفة، يستحق شيء كل♡
24 days ago 

6 people like this 

 السول ميت( -الضحك -الوعي -الثقه بالنفس  -هل فعال ما ابحث عنه في الحياة انا امتلكه بالفعل!!!؟ )انا ابحث عن المال 

 نعم

 ما تحتاجينه تملكينه

 وما تريدينه ليس بالضرورة سيتجلى

 ♡الوسيلة ال الغاية عن ابحثي المال؟ لماذا♡

 وستعلمين ان ما تبحثين عنه موجود

http://ask.fm/WeRGods/answer/115171292758
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115171292758/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115171251286
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115171251286/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115171238742
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115171238742/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115171185494
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115171185494/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115171132758
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115171132758/people
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 او على االقل يمكن ان يتجلى بطريقة اخرى غير المال

 ♡نحب ما نفعل عندما تنكشف االخرى والطريقة♡

 لذا ال انفك اردد

 وال ينفك البشر يتجاهلون

 ♡تريد ما على تحصل تحب، ما افعل♡
24 days ago 

9 people like this 

 واخاف من عمليه التكميم الحل بنظرك حبيبي 12١وزني 

 ♡حبيبتي

 المشكلة ليست السمنة

 مشكلة انها على اليها النظر المشكلة

 سبب سمنة البشر هو عدم عيشهم لحياتهم وفقا لما يحبون

 واقتناعهم بما يتلقون ويلقنون

 افعلي ما تحبين

♡ 

 ذاتك عن ابحثي

♡ 

 حياتك عيش في والمتعة السعادة فرط من جسدك وسيهزل

♡ 

 رسالة الجسد السمين، انك ال تعيش حياتك

 انت تنتظر شيء لتعيشها

 شاذن سأختزن الطعام حتى تبدأ بالعي

 ♡ظاراالنت عاقبة تحمل او افهمها واضحة رسالة♡

 ♡المسؤولية تأتي الحرية فمع♡
24 days ago 

15 people like this 

 حقيقي؟كيف نعرف االسالم ال

 عندما ارى المسلم يعيش حالة حب مع كل ما حوله

 ♡صالته في يخشع عندما♡

 الكون على وصي الرب ان يعلم عندما

 نفسه على وصي وهو

 ♡مسلم وذاك اسالم ذاك♡

 السيطرة يحاول من اما

 االسالم ان يفهم فال

 استسالم هو

 قبول هو

 خضوع هو

♡♡ 
24 days ago 

22 people like this 

ن ها منفس ادري اذيتك تحملنا انت االيد الوحيده اللي محتويه تخبطتا بالطريق .. هل التدخين يأثر على هدفي باإلستناره والتأمل ؟ ===< تروح تقط

 السطح خايفه من اسقاط الللللللله يوسع قلبك علينانحبك

http://ask.fm/WeRGods/answer/115170909782
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115170909782/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115170872918
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115170872918/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115170827862
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115170827862/people
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 ال ال يؤثر

 سبق وان اجبتك

 ولكن

 ان كنت ترينه امر سيء

 وال تحبين فعله

 فانه عادة ادمانية سلبية "لك انت وحدك" فانت من ينظر اليه على انه امر سيء

 ففعله يخفض ترددك

 ويعيق تقدمك ونمو وعيك وتطورك الروحي

 بين فقطافعلي ما تح

 واتركي ما تكرهين

 االمر بسيط ولكن تعقيد البشر يجعله متاهة ال نهائية

 ♡شعور شكل على االجابة وستأتيك مفاهيمك اسأل فقط حياتك في شيء كل دور تعرف بالفعل انت♡
24 days ago 

8 people like this 

 التأتأه ماهي رسالتها وهل من الممكن ان اتشافى منها ؟؟

 طبعا

 رسالتها ان الكالم مضيعة للوقت

 فاصمتي اكثر وتحدثي اقل

 ال تفكري عند الحديث

 فذلك يزيد االمر تعقيدا

 ل جميلفقط تحدثي كما تحبين وستصل الرسالة بشك

♡♡ 
24 days ago 

8 people like this 

 من هو قدوتك بالحياه ؟

 ♡انت

 تهكميا اقول ما مسمع يبدو قد

 عدة السباب

 بأهميتهم رالبش ثقة عدم اولها

 وثانيها ان القدوة دائما شخص مشهور

 وثالثها اني ال اعرفك

 الواقع ان كل انسان يتقاطع معي في حياتي

 بسؤال مجهول

 بنظر عابرة

 بباتسامة او سباب وغضب

 هم كلهم مرشدين لي

 معلمين لي

 يقومون بتمثيل مفاهيمي لي على شكل واقعي حركي عملي

 ما يحدث في وعيك

 هيم ومعتقدات كثيرهانك تختزن مفا

 بعضها سلبي واخر ايجابي

 هذه المفاهيم تشبه السطور البرمجية في علم الكمبيوتر

 وعندما تعيش الحياة يتم تنفيذ هذه االوامر فتظهر عناصر تجسد هذه المفاهيم

http://ask.fm/WeRGods/answer/115170674518
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115170674518/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115170679382
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115170679382/people
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 ففي كل انسان رسالة

 وفي كل فعل قدوة

 البشر كلهم قدوتي

 والكون كله رسالتي

 ♡قدوة واحدة؟ اختار فلما♡اللحظات محدود ال انا♡

 ♡اللحظة هذه في قدوتي انت

 وحرفيا جديا

♡♡ 
24 days ago 

11 people like this 

 من صديقاتي اتنين منهم كان بسبب اختالفنا في الدين ماادري ايش القصهمامعنى اني كل يوم اخسر صديقه 

 هن انعكاسات لمفاهيم قديمة زالت من وعيك فزال انعكاسها

 ♡احدهم وانا الجدد اصدقائك احبي♡
24 days ago 

12 people like this 

 ؟!!! ما رأيك بمن يقون ان الذي داخل االنسان يسمى نفس و عند الموت ياخذ هللا النفس و ان الروح في مستويات حسب ايمان الشخص باهلل تزداد.

 درجات الوعي

 لتركبن طبقا عن طبق

 ال اكثر
24 days ago 

5 people like this 

 لما كنت اسمع للمقطوعه الي نزلتها وكنت اطالع السماء شفت زي فقاعات الصابون تنزل من السماء كثيره حسيت بشعور بطل ..ايش يعني

 هههههههههههههه عندما نحاول نفسر ما وراء المادة بمفاهيم مادية نمنع حدوثها مجدداهه

 رسالة ونسيحة وسر وهدية وعيدية: انت عندما تسأل تشكك، عندما تنظر بصمت تقبل

 فاختر طريقك بشكل واعي

♡♡ 
24 days ago 

10 people like this 

 ️❤احبك 

 ♡♡احبك♡♡
24 days ago 

4 people like this 

Am i blocked !? 

♡i don't think so♡ 
24 days ago 

4 people like this 

 طالل مداح ؟

 ♡واعي♡
24 days ago 

6 people like this 

 ايش يعني لما تفكر بشي حلو وتحلم بشي عكسه تماما؟ مع انك مافكرت بهذا الشي؟

 بحدوثهيفكر االنسان بشيء وشعوره بالخوف يخبره بوجود مفهوم يشك 

 ♡فيتجلى شعور الخوف الذي يتجاهله والمفهوم الذي يتجنبه في حلمه
24 days ago 

10 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/115170605910
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115170605910/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115170542422
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115170542422/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115170542678
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115170542678/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115170324054
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115170324054/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115170485846
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115170485846/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115170050390
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115170050390/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115170445398
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115170445398/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115170399062
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115170399062/people
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حب مطلق ويثق به لدرجة االنسجام ، هل عالمة تزامن وظهور االشياء التي أريدها وأفكر بها سريع لدي أني اثق متى يكون الشخص يحب الكون 

 بالكون ومنسجمة معه ؟

 نعم

 تزامن الصدف هو عالمة واضحة وجلية ومحددة

 انك تعيش حالة حب مع الكون وثقة فيه

 ♡ندها واالستمتاع بالتجليع االسئلة طرح عدم يجب♡
24 days ago 

14 people like this 

 ؟؟ سيدي استيقظ كيف...♡استيقظي من غيبوبتك عندما تنامين

 استمعي لذاك الصوت

 وشككي في كل شيء
24 days ago 

7 people like this 

 ماذا يعني ان نرى الشخص ف احالمنا اكثر من مره :)؟ ارجو الرد :)

 رغبة مادية في رؤيته لم تتحقق
24 days ago 

6 people like this 

 دولة السعوديه واعيه؟

 ال طبعا

 السعودية تعيش في حالة نوم شديد جدا

 لبية مليئة بالقيود والحدود على عدة مستوياتكرمز قدرة وشجاعة البشر على االنغماس في تجارب س

 والنجاة

 سيكون االمر مفيد لكل من يستنير في السعودية رغم صعوبة االمر

 فمن يستيقظ في بيئة اقل معاناة ستكون يقظته ووعيه نسبيتان ولن يصل االستنارة غالبا

 ولكن هذا ليس هو الهدف من المعاناة

 دما يموت سيعرف عمقا وبعدا للسعادة لن يعرفه من لم يعش هذا القدر من المعاناةالهدف ان من يعيش في هكذا بيئة عن

 ♡احبهم لهذا♡الختيارهم جدا شجعان هنا النيام♡
24 days ago 

11 people like this 

 كم نسبه االسئله اللي تجاوبها ؟

  اجبت2121

 من اصل

12162 

 بنسبة

22.11% 

 خالل شهر تقريبا

 ♡النور او الوعي وال قياسه يمكن فال الحب اما♡
24 days ago 

5 people like this 

I think i had enough from u .. I should quit .. Unfollow u .. But i didnt dare ! Cz it couldnt be any better 

I get the unconscious message behind ur conscious message♡ 

♡ 

♡With unconditional ♡LOVE♡, i will help you by blocking you ♡_♡ see u somewhere sometime "this life or 

another"♡ 
24 days ago 

http://ask.fm/WeRGods/answer/115170254422
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115170254422/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115170238806
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115170238806/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115170165846
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115170165846/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115169989206
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115169989206/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115169947734
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115169947734/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115169882454
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5 people like this 

 وانا نايمه سمعت صوت شخص ينادي بصوت عالي استيقظت من شدته رجعت نمت عاد الصوت ..على ماذا يدل ومالرساله خلفه ..؟؟؟باالمس 

 ♡استيقظي من غيبوبتك عندما تنامين
24 days ago 

6 people like this 

Why she could see you !!!! and not meeeee !!!? 

She needed to, you only wanted to. REMEMBER; you may think u need something, while u merely want it. 

Then, you think u do NOT want something existent in your life, but you actually need it!♡ 

♡TRUST THE UNIVERSE♡ 

♡U R EQUIPPED WITH WHAT U NEED EVERY MOMENT♡ 
24 days ago 

5 people like this 

 جذبتك؟ هل سيأتي اليوم قلت♡واااو فكرت فيك 

 هل اسمه؟

 المهم انني اتجلى وقتما تريدين

 ♡لي وليس لذاتك وامتني احبي احتفلي استمتعي♡

 الالمحدود منهجة نحاول عندما

 القيود نصنع نحن

 نفهم وعندما

 التجلي ونأسر الوفرة نوصد

 فنبكي على ما صنعت ايدينا وندعي اننا ضحايا ال جناة

 ♡هنا النك هنا انا♡
24 days ago 

7 people like this 

ميمه وماتوفقت بهالشي .. وابي استاذ أبي اتعلم حب الذات بطريقه صحيحة .. دايم احس بحزن وحاجة لحب اآلخرين لي .. دايم اتمنى وجود صديقه ح

 ️❤️❤حبيب صادق ومالقيت .. في غلط بس موعارفته وين؟ نورني .. 

 ال يوجد طريقة لحب الذات

 ال يوجد شروط

 ال يوجد خطوات

 ال يمكن تعليم الحب

 الحب كينونة

 عندما تتوقفين عن المحاولة

 عندما تستسلمين

 ستقبلين

 وستحبين

 الطرق

 والوسائل

 والشروط والخطط

 هي سبب استعصاء حب االنسان لذاته ولالخرين

 عندما يدرك االنسان

 "يدرك بشكل عقائدي ال بشكل فكري"

 ان كل ما في الكون كامل كما هو

 انه هو كامل كما هو

 عندما يؤمن ان من اوجد الكون ال يخطئ

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115169882454/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115169788758
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115169788758/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115169740374
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115169740374/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115169633878
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115169633878/people
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 واال لتدمر الكون منذ مليارات السنين

 جود الشمس والقمرعندما يعلم ان وجوده لسبب مقدس مهم بأهمية و

 بأهمية وجود االرض والبحر

 النار والشجر

 سيعلم انه هو الكون

 وسيحبه النه هو

 وسيحب ذاته الن ذاته مبدعه

 ♡غاية ال حالة الحب♡
24 days ago 

13 people like this 

Tara miss u 

I miss her too♡♡ 
24 days ago 

3 people like this 

 متى تنور االسك

 ♡اليك نورك ساعكس امامه تقفي ان بعد♡

 افعل انا ها
24 days ago 

6 people like this 

 ة الوعي? احس كتير لوحدهم في الطريق وال في احد يساعدهم !! :)ليش ماعندنا مدربين أو على األقل مرشدين يساعدونا في رحل

 ♡سهلة تكون ان الرحلة تريد ال النك♡
24 days ago 

6 people like this 

 هل قرأت كتاب قواعد العشق األربعون؟ ما رأيك بشخصية شمس التبريزي. انا جدا معجبه به اشعر بأنه انسان متنور

 لم اقرأه لكن قرأت ملخصه

 كتاب يشع نور من اوله وحتى ابديته الالنهائية

 ♡مستنيرة الشخصية اظن♡
24 days ago 

10 people like this 

 4ت من عندي سؤال ما أدري إذا هو من اختصاصك وإال ال،لكن أتمنى إذا تقدر تساعدني : أنا هوايتي الرسم وكنت دايم أرسم أشياء جملية لكن توقف

 بس دايم أفشل! سنوات أو أكثر، ودي أرجع

 ال ترسمي على لوحتك او كراسك المعتاد

 ارسمي على ورق دفتر بالي

 في ذهن خالي

 بقلم عادي

 ارسمي بالفحم او الطبشور

 ارسمي وانت غاضبة

 او بعد االستيقاظ من النوم

 ارسمي وانت منعزلة عن البشر لفترة

 ارسمي بعد طول الحديث او بعد المجهود الرياضي

 مهتمة بما حولكارسمي وانت غير 

 بعد ان تقلبي كيانك وغرفتك رأسا على عقب

 ال تقومي بترتيب اي شيء في مكانك

 تمردي على كل شيء

http://ask.fm/WeRGods/answer/115149824086
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115149824086/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115137896534
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115137896534/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115165423958
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115165423958/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115163438678
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115163438678/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115159961430
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115159961430/people
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 ثم اذهبي الى لوحتك

 ♡الرحلة قائد العقل كان ان لالبداع سبيل ال♡

 اربعين تكون بان يطمع العقل الن قليلة سنوات اربع
24 days ago 

16 people like this 

 كيف اشوف االشياء الجميله يعني انا كل شيء اشوفه اقول ايوه جميل بس مو جميل الجمالل المبهر اللي يبقى في عقلك لين اخر نفس

 مشروطالجمال مفهوم نسبي 

 يراه البشر فيما يتمنون عندما يتجلى

 وال يرونه فيما ال يتمنونه

 فيختفي الجمال من حولهم

 ويظن البشر ان كرههم لما حولهم رسالة للكون انهم يريدون امر مختلفا

 لكن الكون يفهم رسالة عكسية تماما

♡♡ 

 هو كما حوله ما ويحب ذاته االنسان يحب فعندما

 حوله ما كل في الجمال سيرى

 بالسعادة سيشعر وعندها

 والقبول السعادة هذه

 تتحقق امانيه ستجعل

 هو موجود استسالم عن االماني بما والسعادة القبول ان يعتقدون البشر ان رغم

♡♡ 
24 days ago 

9 people like this 

 مر!!!العندي سؤال...ما سر صبر ايوب ع طول مدة المرض مع علمه انه مستجاب الدعوة؟..الم يكن يحب نفسه ام هناك رسالة من ا

 االستنارة وليدة المعاناة

 عندما يدعو ويستجاب له

 يعيش سعيد قنوع راض ويقبل بما لديه

 ن كل الرسل مروا بمعاناةولكن لو الحظت ا

 وهي سبب استنارتهم اكثر واكثر

 يونس والحوت

 صالح وقتل الناقة

 عيسى والصليب

 محمد وتنكر اهله

 ابراهيم والنار

 موسى واضطهاد فرعون

 كل الرسل واالنبياء يمرون بمعاناة

 الن رسائلهم تنويرية

 فيقاومهم الكون ليسمح لهم بأن يختبروا اقصى درجات المعاناة

 عندها ينطلقون من اعماق الظالم الدامسو

 الى افاق النور الساطع

 فينعكس النور على ارجاء الوعي من حولهم في عصرهم وفي زمانهم وعلى من حولهم

 لو استجيب اليوب لما وصل الى ما وصل اليه بعد المرض

 ةالمرض الموت الشيخوخة والفقر جميعها وسائل الكون والوعي في جعلك تختبر المعانا

http://ask.fm/WeRGods/answer/115118203734
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115118203734/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115117473878
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115117473878/people
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 ومنها تتمكن من خلق الفرق بينه وبين السعادة

 فتكون السعادة اكثر وضوحا وجالء بعد ان اختبرت المعاناة

 فمن لم يجرب الفقر، لن يعرف معنى ان يكون فقيرا

 فمن لم يرى االلوان لن يفهم كلمات البشر كلها في محاولة وصف االلوان

 نحن وعي نوراني

 ال نعرف اال النور

 ور بعين محبه فنرى جماله ونشعر بالسعادةولكي نرى الن

 البد ان نرى ما نكره فنرى قبحه ونشعر بالمعاناة

 عملية تسمى التباين

 هي الهدف من الحياة المادية

♡♡ 
24 days ago 

15 people like this 

 ♡♡عندي اسئله واجد بس ابجرب اسئل وعيي االعلى ، ممكن تشرح لي كيف اتواصل معه هللا اليهينك ، ~ احبك  -

 اصمتي عقلك

 وال تطرحي االسئلة

 فقط الحظي الكون من حولك ان كانت عينيك مفتوحة

 صعودها ونزولهاوان كانت مغلقة راقبي انفاسك وكوني معها في 

 سيأتيك سيل من المعرفة والسعادة اثناء او بعد التأمل

 ان كنت تصلين وتخشعين

 فطريقة الحصول على اجابة االسئلة هي الصالة حتى الوصول الى لحظة الخشوع وعندها توقفي عن اكمال االركان

 ابقي في ذلك الركن او الموضع من الصالة قدر المستطاع

 تدون توقعات او تساؤال

 فقط لدقائق اسمحي لنفسك ان تكوني

 تكوني كينونة ال اكثر

 ♡احبك♡

 طريقة بسيطة للتأمل

 بعد تمرين مجهد او مجهود عضلي

 اجلسي واستمعي الى صوت الطنين في اذنيك بانفاس غير متوقفه واعين مغلقة

 طريقة اخرى للتأمل

 راقبي شيء ما حولك دون ان تغلقي عينيك اطالقا

 شي" وال تغمض اجفانكاعني ان ال "ترم

 راقبي ما حولك وتنفسي بتتابع

 دون اسئلة

 فقط انظري

 فقط الحظي

 فقط تأملي

 وراقبي

 بصمت

 كوني ما ترين

 راقبي انعكاسك امامك

 هو انت

http://ask.fm/WeRGods/answer/115112850774
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115112850774/people
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 ولكن ال تفهمين الرسالة

 راقبي

 استمري في المراقبة والتنفس

 وستفهمينها

 وستفهمين اجابات اسئلتك جميعها

 اجين الى معرفته منهااو على االقل ما تحت

 ♡احبك♡
24 days ago 

13 people like this 

 اريد سر خاص فيني ونصيحه ؟

 طريقة للتأمل

 غلقي عينيك اطالقاراقبي شيء ما حولك دون ان ت

 اعني ان ال "ترمشي" وال تغمض اجفانك

 راقبي ما حولك وتنفسي بتتابع

 دون اسئلة

 فقط انظري

 فقط الحظي

 فقط تأملي

 وراقبي

 بصمت

 كوني ما ترين

 راقبي انعكاسك امامك

 هو انت

 ولكن ال تفهمين الرسالة

 راقبي

 استمري في المراقبة والتنفس

 وستفهمينها

 اسئلتك جميعهاوستفهمين اجابات 

 او على االقل ما تحتاجين الى معرفته منها

 ♡احبك♡
24 days ago 

14 people like this 

نوات اعرف انها محورية في حياتي .. وهي سبب ماانا عليه .. لكنني ال استطيع تذكرها.. اقف عند باب تلك هناك ذكرى في طفولتي في عمر خمس س

ي؟ . تقدر تساعدنالغرفه القديمة لكنني ال أرى االحداث..حجبتها عن نفسي اعلم ذلك.. وبما انني حجبتها برغبتي .. اريد االن تذكرها انا جاهزة لتذكرها.

♡ 

 نعم

 ولة الوصول الى ما اخترت عدم الوصول اليهتوقفي عن محا

 هذا المنع يعني انك ال تحتاجين لالمر االن

 ثقي بوعيك

 ثقي ان ما تحتاجينه من التجربة موجود لديك

 وما ال تستطيعين الوصول اليه بعد

 ال تحتاجينه بعد

 ♡مطلق حب الكون في الثقة♡

http://ask.fm/WeRGods/answer/115112573270
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115112573270/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115111900246
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115111900246/people
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24 days ago 
9 people like this 

 رأيك بعلوم الطاقه هل هي أقرب العلوم للروحانيه واألستناره ؟

 ال شيء اقرب الى االستنارة من التأمل والحب

 جميع العلوم هي انظمة مفاهيم

 ر غيرها يعيش االزدواجيةمن يؤمن بها وينك

 ومن يؤمن باحدها وال ينكر االخر يكون واعيا مستنيرا

 ولكن علوم الطاقة قائمة على االيجابية وتمكين البشر

 على خالف االديان المقيدة لقدرات البشر

 فان كان السؤال عن هذا الجانب فنعم علوم الطاقة تعزز وتزرع مفاهيم تتمحور حول قدرة البشر الذاتية

 واالديان تتمحور مفاهيمها حول قدرة االله الالمحدودة والتي يمكن للبشر الوصول اليها عندما يحب االله

 الطريقين مختلفين والنتيجة واحدة

 الوصول الى االلوهية والوفرة والسعادة والحب والسالم
24 days ago 

11 people like this 

Come come come come come to ask 

♡Here I am♡ 
24 days ago 

4 people like this 

ريده شكرا شكرا باالمس التقينا مثل ما بغيت كان لقاء ممتع وشكرا لالجابه على سؤالي لحد الن اراك امامي نورك جميل و مريح و انا رايت ما كنت ا

 جزيال جميال من القلب

 ♡لرغبتك تنفيذا♡

 ♡احبك♡
24 days ago 

4 people like this 

 كيف تعلمت هذي االشياء وهل انت سعودي؟ من جد تكلم عن نفسك شوي :(

 ال املك ما اقوله هنا

♡ 
24 days ago 

4 people like this 

 االسقاط النجمي  ♡وروحانية حب كلها نورانية امسية♡

 دمتم بحب ال مشروط

 تفعلون به ما تريدون

 ♡الكره تعشق ان اردت وان حتى♡
26 days ago 

14 people like this 

 احسك امير ولد شيوخ صح

 ♡يسلمك مير هللا♡
26 days ago 

9 people like this 

 ما ادري اذا وصلك سؤالي او ال بس ال تروح

 هههههههههههه

 ♡وداعا
26 days ago 

6 people like this 

 متى يحين الرحيل?

http://ask.fm/WeRGods/answer/115080038230
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115080038230/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115075582038
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115075582038/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115158608726
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115158608726/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115105489494
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115105489494/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115111891798
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115111891798/people
http://ask.fm/WeRGods
http://ask.fm/WeRGods
http://ask.fm/WeRGods/answer/115066914902
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115066914902/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115067462486
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115067462486/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115067453782
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115067453782/people
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 عندما تفقد اللحظة التشويق
26 days ago 

10 people like this 

You make me brave I love you and thanks for being here ❤️ 

♡MY LOVE♡ 
26 days ago 

7 people like this 

Don't go. Don't leave us here alone 

♡You have your true self. i merely a mirror to reflect to you the fact that all this light is emitting from you♡ 
26 days ago 

5 people like this 

 اقسم باهلل اني متواجده هنا وقريت كل اجابه لك حرفيا، واقرا وانا مستمتعه جدا بكل اجابه، احبك

 ♡♡حروفك اجمل ما♡♡
26 days ago 

6 people like this 

دري مشفت البنت الي شافت النور انا كمان رمضان العام في ليله من الليالي كنت في الحوش اذكر هللا واصلي وفي لحظه شفت حمامه بيضاء ناصعه 

 من فين طلعت في ذاك الظالم

 ما اجمل تجاربكم

 ♡نقية وقلوبكم ارواحكم شفافة هي كم♡
26 days ago 

9 people like this 

 لما اقول اهال بالمعاناة تكون االستناره

 تكون االستنارة لما تقولين اهال بالحياة

 وتأتي المعاناة باجمل حلة مع باقي مفاهيم الحياة

♡♡ 
26 days ago 

10 people like this 

 ا اؤومن فيه .. حاولوا يقنعوني اني مسحوره وكلش ما اقتنعت هههههه والحمدهلل مافيني اال العافيةآه يعني فيه سحر ! ليش انا م

 النك ال تؤمنين بالقران تماما

 صدق ترا :(

♡♡ 
26 days ago 

8 people like this 

 اذا الماسونية موجودة بهذا العالم ولديهم خطط الستغالل البشر ؟

 لم تعد ناجحة

♡♡ 

 قديم زمن في هذا كان
26 days ago 

7 people like this 

Where you goin? 

To wherever excitement takes me; anywhere but here. i have enjoyed being here to its fullest :) 

♡♡ 
26 days ago 

4 people like this 

 الحروف المقطعه ف القران ع لماذا تدل

http://ask.fm/WeRGods/answer/115067437398
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115067437398/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115067359062
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115067359062/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115067333206
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115067333206/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115067334486
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115067334486/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115067287126
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115067287126/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115067233110
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115067233110/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115067272534
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115067272534/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115067257686
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115067257686/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115067208022
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115067208022/people


 

 

 
 
 
ة | 97 ح ف ص عندما أصبح للمرآة حياة! – الـــــــــذات مـــــــرآة   
 

 مـــــــرآة الـــــــــذات

 كتب انزلت اياته

 كتاب انزلناه

 ذلك الكتاب

 الحروف المتقطعة تعني ان القران هو معجزة الحروف

 قوة الحروف االيجابية

 وهي نقيض السحر الذي يسخر قوة الحروف السلبية

 ال غير فقط

 ال يوجد سر اعمق من ذلك

♡_♡ 
26 days ago 

19 people like this 

don't go :( 

I want to; be blessed as you have always been. Be ♡unconditionally loved♡ as you always are!! 
26 days ago 

9 people like this 

 أغلب الفنانين والعباقرة نفسيات تفسيرك عزيزي

 نهم عفويين متمردينال

 يعيشون كل شخصياتهم بشكل عفوي مما يفجر االبداع

 "♡"يفعلون ما يحبون فيحصلون على ما يريدون

♡♡ 
26 days ago 

19 people like this 

 ♥أريد أن أرى الجمال في المعاناه؟ ما السبيل؟ مودتي الالمشروطة لك 

 ان كانت مودتك ال مشروطة فلن اجيب السؤال

 ان احببتني بال شروط رغم عدم االجابة فقد ادركت الجمال في المعاناة

♡♡ 
26 days ago 

10 people like this 

 هل انت ماسوني الماسونية تعتم على االستنارة

 الماسونية هي حركة تحارب االديان وتستخدم االستنارة للسيطرة على النيام والواعين

 ♡باختيارك اال غيرك كعلي يسيطر ال كي ثمن دون النور انشر انا♡

 ♡♡ماسوني لست فال♡♡
26 days ago 

13 people like this 

 ♡مبروك الهديه الثانية 

 ♡♡الجميلة للقلوب شكرا♡♡
26 days ago 

7 people like this 

 ️♥️❤أجوبتك اليوم عفويه لكن فيها جمال

 ♡سيدتي لجمالك انعكاس♡

 ♡احبك♡
26 days ago 

8 people like this 

 قلت سابقا ان كل شخص يحمل رسالة ماهي رسالتك لي؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/115067137110
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115067137110/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115066906198
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115066906198/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115067033942
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115067033942/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115067035734
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115067035734/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115066975574
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115066975574/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115066971222
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115066971222/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115066902358
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115066902358/people
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 تنوير وعيك

♡♡♡♡ 
26 days ago 

6 people like this 

 احباط ومعاناة .. ليش ماتعيش وسط الحرية والتحرر والحياة بأوسع أبوابها?

 ♡جمال اال ليست المعاناة ان تعرف النور ترى عندما♡
26 days ago 

8 people like this 

 ️❤️❤انا بعد عايشة حالة حب 

♡♡ 
26 days ago 

7 people like this 

دما واو اشكرك على اإلجابة وكيف ازيد هذا الجالء بصراحه شعور ممتع عندما انظر للسماء استشعر وجود كائنات وبرودة شديدة دايما استمتع عن

 اراقب السماء ؟

 ♡التكرار ويمنع القداسة يدنس فهذا الكيفية عن تسألي ال♡

 الطرق يعدم لن مره اول وصل من

♡♡ 
26 days ago 

10 people like this 

 ️❤️❤️❤️❤الليله قريب من القلب تجنن 

 ليلة حميمية كلها حب وجمال

 ♡حب حالة في انا♡
26 days ago 

9 people like this 

 ابي ديانات او اي شي عميق اقرأ عنه غير بوذا

 ابعادهكل شيء عميق ان سمحت لوعيك ان يدرك 

♡ 
26 days ago 

10 people like this 

 انت ليش عايش هنا? ليش ماتعيش مع ناس من مستوى تفكيرك ?

 أعشقكم

♡♡♡ 
26 days ago 

10 people like this 

دة ا ببرودة شديالمرة الثالثة اتمنى ان تجيب هههه نور ابيض في السماء كالنيزك ولكن ليس نيزك ظهر في لحظة تسبيح وشكر وطلب وشعرت بعده

 كان لثانية ثم اختفى ،، ماهذا ؟

 سمو وعي في لحظة خشوع

 يصاحبة جالء البصر او البصيرة لرؤية النور الكامل للوعي االعلى او الوهية الكون او قداسة الوجود

 ♡الروحانيين والرهبان النساك لدى شائع امر♡
26 days ago 

11 people like this 

 ️❤️❤️❤ههههههه مطنشني الحلو 

♡♡ 
26 days ago 

8 people like this 

 تعكس وعي اهلها.. ووعي انا شنو الي يعكسه

http://ask.fm/WeRGods/answer/115066950230
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115066950230/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115066889814
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115066889814/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115066882902
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115066882902/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115066837846
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115066837846/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115066385238
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115066385238/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115066736982
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115066736982/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115066736214
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115066736214/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115066677846
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115066677846/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115066655574
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115066655574/people
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 بيتك

 غرفتك

♡♡ 
26 days ago 

6 people like this 

 صرت كل ما اشوف قلوب اتذكرك.

 ♡♡يكفيني هذا♡♡
26 days ago 

6 people like this 

 في الخليجلماذا نرى الجمال في طبيعة أوروبا وال نستشعره 

 ♡اهلها وعي تعكس ارض كل♡
26 days ago 

15 people like this 

 ما رأيك في الكاباال؟

 ر الوجوداحد العلوم المحرمة العميقه في شرح اسرا
26 days ago 

8 people like this 

 اتكلم ساعه ؛ يوم ؛ جاهزين للتطبيق هههههه

 ونهاقال ان هللا يأمركم ان تذبحوا بقرة قالوا ما ل

 هههههههههههههههههههه

 وكان االنسان اكثر شيئا جدال

 ♡الوقت هذا في بقرة تجدي لن واال التفاصيل عن النظر بغض االمر افعلي♡
26 days ago 

12 people like this 

 هل الكون يساعد في حل المشكالت ؟

 الكون ال يحل المشكالت لك

 الكون يقدم لك ما تريد

 ان اردت مشكلة سيخلق لك مشكلة

 ان اردتها غير محلوله سيبقيها غير محلولة

 ان اردتها تحل سيحلها بغض النظر عن الطريقة

 ان اردت السعادة والحب فستحصل عليهما

 ن اردت قيود وعوائق دون السعادة فلك ما اردتوا

 ♡االمر؟ ادركت هل♡

 تريد ما ينفذ لحظة كل في الكون

 كلما امنت بامر تحصل عليه

 انت محبوب بشكل غير مشروط

 لدرجة ان كل ما تؤمن به ينفذ حاال

 حتى وان كان ما تؤمن به لن يعجبك

 وما الحب الغير مشروط لو لم يكن هذا؟

 ♡ى ما تريدعل تحصل تحب، ما علاف نقول، لذلك♡

 ♡تكن لم لو ليكون الكون كان ما♡

 ♡لك الكون يكون انت كما فكن♡
26 days ago 

22 people like this 

 ️❤بدأت التخلي عن المفاهيم اكتشفت ان القيود التي كنت اراها امامي مجرد وهم ازحتها انتهت ....شيء رهييب لكن ممتع  عندما

http://ask.fm/WeRGods/answer/115066646102
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115066646102/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115066543958
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115066543958/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115066554710
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115066554710/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115066514774
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115066514774/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115066353238
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115066353238/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115066261846
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115066261846/people
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 ♡النور لهذا شكرا♡
26 days ago 

9 people like this 

 ♡انا و اختي نحب بعض كثير ودائما ننور بعضنا بكل الي تقول 

 ما اجملكما

♡♡ 
26 days ago 

7 people like this 

 احسك معصب

 النك معصب

 هههههههههههه

♡_♡ 
26 days ago 

7 people like this 

 ♡اذا؟م أو كتابة ...أم مالكيف أتحدث دون توقف هل بالك

 بما تحبين

♡♡ 

 سيان االمر ولكن الكالم الى اشير كنت
26 days ago 

8 people like this 

 قبل ال تروح قلنا كيف نقدر نسامح؟

 تعلم ان كل انسان اساء اليك النك طلبت منه ذلكعندما 

 قد ال تدرك كيف ولماذا طلبت منه ذلك

 ولكن عندما تدرك هذه الحقيقة

 ستكون قادرا على السماح

 بل لن تضطر الى السماح النك لن تغضب

 وهذه هي اسمى درجات حب الكون

 عندما دخل المسجد وهي تذكرنا بقصة الصحابي الذي قال عنه الرسول انه من اصحاب الجنة

 فلما تبعه احد الصحابة ليعلم سره

 لم يرى منه اي امر مختلف وزائد بل انه اقل من عادي مقارنة بعبادة الصحابة

 اال انه كان ال ينام اال وقد سامح كل من اخطأ واساء اليه

 نأخذ من الدين ما يفرقنا ونترك ما يجمعنا

 ♡َنسلم وال ُنسلم فال♡
26 days ago 

19 people like this 

 وناسسه كالمك يونسس وانا ابغى نصصيحه مثلهم

 ال تقلدين الناس

 ♡النصيحة هي هذه♡
26 days ago 

9 people like this 

 لما الرحيل؟

 ما كان الرحيل

 ♡مستحيل البقاء الن اال♡
26 days ago 

9 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/115066270806
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115066270806/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115066282070
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115066282070/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115066296406
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115066296406/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115066259798
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115066259798/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115066085718
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115066085718/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115066106454
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115066106454/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115066042198
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115066042198/people
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 الكون ليه يحبني؟ ولماذا لم يساعدني بالمواقف السيئه !!

 يحبك دائما

 ويساعدك دائما

 ما يحدث في المواقف السيئة ان االنسان عندما ال يثق بالكون

 فرغبته هي ان يدعه الكون لوحده

 ون يحبك حبا غير مشروطا فانه ينفذ كل رغباتك حتى لو كانت "ابتعد عني" ولكننا ال نعلموالن الك

 ال تشكك في حب الكون

♡♡ 
26 days ago 

14 people like this 

 ♥طلبتك يالغال..قل تم...ال تطول غيابك علينا 

 هههههههههههه

 ♡املكها ال وعودا اعد ال♡
26 days ago 

10 people like this 

 ( شكرا لك احببت ذاتي فيك-اكتشفت ان حبي لذاتي محبة اشفاق .. االن احبها من منظور القداسة شعرت بتاج نوراني اعلى راسي. ...:

 اقسم بعظمة كلماتك

 ان ما تكتبينه من حروف يشع نورا ال يدركه اال من عاشه

 ♡♡♡♡الالمشروط الحب ذواتنا فنسلب ذواتنا من ذواتنا على نشفق♡♡♡♡♡

 جدا جدا جدا قريبة استنارة عالمة هو تاجال

 "قليل بعد"

♡_♡ 
26 days ago 

14 people like this 

 ️❤قبل التروح أريد سر خاص فيني ونصيحة مستقبلية ️❤أحساسي انك بتغادرنا االن . وماجاوبتني 

 احساسك صحيح

 سر خاص

 سينطق الكون من خاللك لو تحدثت دون توقف

 ال تجربي االمر

 افعليه مباشرة

 فال ينجح اال بعفوية

 نصيحة مستقبلية

 في المرة القادمة التي يغضبك فيها احد

 احبيه

 اقري وجود رسالة

 وتاملي كلماته

 لةستفهمين الرسا

 سينمو وعيك

 وسيختفي الشخص

 او على االقل تصرفه المزعج

♡♡ 
26 days ago 

17 people like this 

 انت انسان؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/115065936214
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115065936214/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115065927254
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115065927254/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115065684822
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115065684822/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115065482070
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115065482070/people
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 طبعا

 انسان

 واكثر

♡♡ 
26 days ago 

8 people like this 

 هل الغيره تقلل من االستناره

 طبعا
26 days ago 

7 people like this 

 أنا جألسه أشكك بمفهوم طيب متى إشوف نتيجته؟

 عندما تتوقفين عن االنتظار والتركيز على التشكيك فقط
26 days ago 

10 people like this 

 شخص ذكي االمر الوحيد المحبط فيك ان كان ما تقوله تراهات و حملت أوزارها

 ههههههههههه

 ما اجملك

♡♡ 
26 days ago 

8 people like this 

 لىاذا بتوقف االزدواجية ، يتوقف الوعي األدنى عن تصنيف تجاربنا اثناء المعاناة ، وبالصمت والتسليم ندرك ونرتفع الى مستوى الوعي األع

 كلمات قدسية انحني لها تعظيما
26 days ago 

9 people like this 

 ❤همم احسني معك لسنا على نفس المستوى هذا اليوم ، القاك في يومنا يا صديقي 

 القاك عندها

♡♡ 
26 days ago 

6 people like this 

 ♡♡♡دائما اراك توجهني وتنصحني ،، رؤية ذهنية 

 هذه طريقة ادراكك لي

 وهي رسالتي بالنسبة لك

 غيروقد تختلف لدى ال

 ♡للمشاركة شكرا♡
26 days ago 

8 people like this 

 اجوبه رائعه وممتعه ... امتنان كبير لك

 ♡وجودك لك اشكر♡
26 days ago 

6 people like this 

 رشح لي فلم اسهر عليه اليوم

The Invention of Lying (2009) 

 من أروع االفالم

 التي تجسد لك بطريقة مبدعة

 المادية عندما يغيب احد المفاهيم االزدواجية كيف تكون الحياة

 كيف ان اختالل التوازن بين مفاهيم الحياة االيجابية والسلبية يخلق عالما رماديا

http://ask.fm/WeRGods/answer/115065268822
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115065268822/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115065383766
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115065383766/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115065376086
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115065376086/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115065373782
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115065373782/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115065361494
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115065361494/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115065352278
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115065352278/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115065239126
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115065239126/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115065222998
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115065222998/people
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 فلم يجسد عالم من البشر الذين ال يجيدون الكذب

 بل ال وجود للكذب في عالمهم

 درجة 121للفلم مقدرة على تحويل منظورك للحياة 

 ة الحياة من جميع الزوايااي المقدرة على رؤي

 وان لم تستخلص منه الرسالة والوعي

 ♡يكفي وهذا ♡فهو كوميدي جميل 
26 days ago 

19 people like this 

 ♥♡اليوم مختلفة كأنك شخص ثاني :( .. هللا يصلح الحال طريقتك

 انا في كل لحظة شخص اخر

 التغير على مر االيام ليس بمفاجئة :(

♡♡ 
26 days ago 

7 people like this 

 الن تؤلف رواية؟

 بوهيميا

 اسم الرواية

 بدأت وربما لن تنتهي

 فانا ال اكتب اال عندما احب ان اكتب
26 days ago 

8 people like this 

 نتغلب على االزدواجيه بان نؤمن )بان كل شيء (نؤمن او آمن به احدهم صحيح !!!

 بالضبط

♡♡ 

 الكلية تعريف هو كتبته ما

 الوجود ووحدة

 ♡والنزاع الصراع فلما حقيقي شيء كل♡
26 days ago 

11 people like this 

 ️❤️❤احسك تحبني انا بس 

 ♡♡فقط انت احبك اللحظة هذه في♡♡
26 days ago 

7 people like this 

على شرحك هذا انا رايحه فيها هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه تفكيري الخارجي ممتاز لكن الداخلي مصيبة ، جاري التغيير 

 هههههههههههه

 ....بانتظار النتيجة

 هههههههههه

 هللا يصلح الحال

♡♡ 
26 days ago 

8 people like this 

 اللي يقولون عنه مستحيل .. لعبتي .. و ممتعه جدا

 انت من اسياد المعاناة الشجعان
26 days ago 

8 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/115065147478
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115065147478/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115065076310
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115065076310/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115064964694
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115064964694/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115064887638
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115064887638/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115064803414
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115064803414/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115064812630
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115064812630/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115064769622
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115064769622/people
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 ️❤افرح بوجودك شكراً لك ولردودك 

 ♡♡سيدتي سرور بكل♡
26 days ago 

8 people like this 

 انت رائع وانا احبك

 ♡♡أحبك♡♡
26 days ago 

7 people like this 

 ياهلل ثالث مره أسأل نفس السؤال بس بصيغه ثانيه انا اخترت بلدي هل اقدر اعيش بدوله ثانيه و ال الزم اتحمل قراري واعيش فيها

 كنت حرة في االختيار اول مره

 وانت حرة في االختيار كل لحظة

 ال احد يحتم عليك فعل ما تفعلين

 افعلي ما تحبين

 صدف لتقودك اليهاوان كان يناسبك الهجرة ستتجلى ال

 ♡تحبين ما افعلي♡
26 days ago 

14 people like this 

 ك امر مرهقأشك حتى بوجود هللا واسأل نفسي دائماً هل هوا موجود ام ال؟الش

 مرهق النه يستأصل كل مفاهيمك التي زرعت لسنين وسنين

 شك حتى تتعب وتوقف

 االمر لك

 فال عجلة اطالقا

 المهم انك عندما تصل الى ايمان يكون عن قناعة

 او ال حاجة لك بايمان غير مقنع غير مناسب لك

♡♡ 
26 days ago 

7 people like this 

 هل الكتابة تخفض الوعي؟

 شعورك اثناء الكتابة سيجيب هذا السؤال
26 days ago 

10 people like this 

بعد مستوى الوعي اال على الوحدة مع الكون ، وهي شعور بالحب المطلق لكل الكون لكن ماسبب وصول االنسان الى هذه المرحلة هل هو الصمت 

 واالتحاد باللحظة حتى الشعور با األبدية ؟

 زدواجيةوصوله يتم بالتوقف عن اال

 وال تتم اال بصمت االفكار

 والقبول التام المطلق

 الحب الكامل

♡♡ 
26 days ago 

10 people like this 

 تطريز باليقين ؟ ههههههههانزين اذا وصلت مرحلة ال

 بيعيهم بالسوق

♡_♡ 

 يشتري احد يمكن

 الوحيدة الفايدة هذي

http://ask.fm/WeRGods/answer/115064046166
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115064046166/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115064554070
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115064554070/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115064665174
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115064665174/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115064599638
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115064599638/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115064591190
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115064591190/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115064545366
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115064545366/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 ههههههههه

 حليلك يا

♡♡ 
26 days ago 

7 people like this 

 ههههه شلون ممتاز :/

 الن االستنارة ليست مدرسة وال مفاهيم

 االستنارة تفرد بالتجربة حتى الوصول الى قمة الوعي

 عندها ستدرك كل شيء

 فال يهم ما تختار

 ستصل الى نفس النتيجة

 ♡مطلق نور♡
26 days ago 

7 people like this 

 مرات اصدقركالمك واتبعه ومرات ال احب اتبع مفاهيني

 وهذا اجمل ما يفعله االنسان

 يختار ما يناسبه من كل هذا الوجود الفسيح

 فلما التزمت والتمسك والتعصب لرأي ونحن احرار

 اترك الباقي مما ال تحب لمن يحبهخذ ما تحب و

 ♡اختالفاتنا رغم جميعا يسعنا الكون♡

 التركيبات بشتى كلها لنجربها اال وجدت فما
26 days ago 

10 people like this 

 شكرا لك على نورك

 منك واليك

♡♡♡♡ 

 االصدق ذاتك مرآة اال انا ما

 مفاهيم اي من نقية

♡♡ 
26 days ago 

6 people like this 

 واذا وصلت لمرحله اشك حتى بالتنوير :/ و اشوفه حاله حال الديانات!

 ممتاز

♡_♡ 
26 days ago 

7 people like this 

 اقطع الشك باليقين

 الشك محاولة الدراك حقائق الحياة مجتمعة

 اليقين اختيار حقيقة واحدة وانكار غيرها

 فعال اليقين يقطع الحقيقة الى قطع صغيرة "ما يسمى باالزدواجية" ومن ثم يختار االنسان احدها ويؤمن بها وينام

 فيكره كل من يؤمن بغيرها

 تقطعه من الحقيقة الكلية هو حقيقي ايضا ولكنه ليس الحقيقة الوحيدةالن من يؤمن بغيرها يحاولون ايقاظه وتذكيره ان ما اس

 ♡واالستنارة والكلية ، والنوم االزدواجية معنى سيعلم االجابة هذه وفهم تامل من♡
26 days ago 

7 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/115064514646
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115064514646/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115064472918
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115064472918/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115064438614
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115064438614/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115064393814
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115064393814/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115064370262
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115064370262/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115064289110
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115064289110/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 صار عندي شك بكل شيء :/ طبيعي ؟

 بل هذه هي اليقظة

 ♡جدا طبيعي♡
26 days ago 

9 people like this 

 لالسف لم اجد شيء احبه ألفعله ،، انا حقا حزينه

 اذن فانت عاشقة للحزن

 ♡تحبين بما استمتعي♡
26 days ago 

8 people like this 

 ما الهدف من مراقبة الكون لي او مراقبة الحيوانات لي ؟ ارجو االجابه

 تجربتك فريدة مميزة

 من يراقبك عن كثب ابتاع تذاكر مقاعد امامية اليمانه ان تجربتك هي االجدر بالمشاهدة

 وبقية الكون يشاهدون عن بعد بشكل يشبه بث التلفزيون

♡♡ 
26 days ago 

16 people like this 

 تافكر بكل صغيره وكبيره اعيش معناه كبيره قررت وضع حد لها عشت فتره ممن عزله استغفر واسبح بعداو ايام قضيتها في البكاء بعد فتره كن

ن واضحك كثير مع نفسي من بعض المفاهيم وصلت مرحله جميله بعد ذلك شعرت اني صأل للجنون لو استمريت بدات ارجع تدريجيا لسابق هل هذا الجن

 هو االستناره؟

 ما بعد الجنون هو االستنارة

 كنت ستصل لو لم ترجع تدريجيا

♡♡ 
26 days ago 

7 people like this 

 ليش ما اشبع منك ؟

 ♡النور من الكون يشبع ال♡

 الحقيقية ذاته يمل من يوجد وال ذاتك انا
26 days ago 

9 people like this 

ة دقائق ة لعدأنا بحاجة لألجابة فأتمنى أال تتجاهل السؤال: اليوم إستخدمت طريقة األلوان لعمل اإلسقاط، شعرت بتنميل في جسمي وبقيت على هذه الحال

ة أخرى فشعرت بإهتزازات ثم إختفت، بعدها بساعات حاولت مرة ثالثة فلم أشعر بأي من األعراض وأنا اآلن في قمة القهر، إلى أن إختفت، حاولت مر

 ماذا أفعل؟ وهل لديك نصيحة لي؟

 توقفي عن المحاولة

 فانت تقومين ببلورة التجربة

 "جعلها مادية اكثر فاكثر"

 عقلك يسيطر على مجريات االمور

 و اصمات العقل وتنويم الجسد وايقاظ الوعيفي حين ان الهدف ه

 ♡بالمرور للوقت اسمحي♡
26 days ago 

8 people like this 

 ى وال الحيوانات وال مين ؟مين اللي يراقبني دايم وعيي االعل

 كلهم

 كل الكون

♡♡ 

http://ask.fm/WeRGods/answer/115064262742
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115064262742/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115064258134
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115064258134/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115064139094
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115064139094/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115064052054
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115064052054/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115063603798
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115063603798/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115063970646
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115063970646/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 المراقبين احد وهي مادية الحيوانات

 الكثير وغيرها
26 days ago 

8 people like this 

 ️♥ت انا مااملك مصدر مالي لكن عندما اقرر امتالك شيء احبه يتجلى المال في حياتي .. كم انا ممتنة لهذه الوفرة صدق

♡♡ 
26 days ago 

8 people like this 

 ️❤شكًرا على الرد شكًرا من الليله سأبدأ الكتابه في الدفتر وسأعلم أطفالي على هذه الطريقه قلبي يخفق من السعاده أشكرك 

 ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡أحبك♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
26 days ago 

8 people like this 

 شكرا شكرا شكراا جد انت رائع احبببك

♡♡♡ 
26 days ago 

6 people like this 

 ..  افعل ماأحب .. او اتقبل و احب ماأفعل االثنين راح يعطوني نفس النتيجه .. صح ؟!

 طبعا

♡♡ 

 تحب ما فعل المطاف بنهاية االثنين ان لوجدت الحظت لو
26 days ago 

8 people like this 

 randomlyكتاب تنصحني بقرائته 

 كتاب انصحك بقراءته بشكل عشوائي؟

 اذهبي الى المكتبة وضعي يدك على اي كتاب واقرأيه

 ♡العفوية حرىباال او العشوائية معنى هذا♡
26 days ago 

5 people like this 

 غيابك دائما جميل ...اجمل منه حضورك

 ♡♡بدوني ذاتك تجدين فانت اجمل، هذا♡♡
26 days ago 

6 people like this 

 كل شي اراه باهت وليس له معنى

 ثالثة اسئلة متزامنة عن نفس المشكلة

 البشر ال يعلمون ما يحبون

 ون لتلونت الحياة بالحب والسعادةلو فعلوا ما يحب

 ابحث االن

 االن

 عن شيء تحبه وافعله

 خالف الجلوس وقراءة االجابات هنا

 وستعود هنا ممتنا  
26 days ago 

7 people like this 

 لماذا فقدت رغبتي بكل االمور ؟

 ثالثة اسئلة متزامنة عن نفس المشكلة

 البشر ال يعلمون ما يحبون

http://ask.fm/WeRGods/answer/115063927382
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115063927382/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115063561302
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115063561302/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115063909718
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115063909718/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115063853910
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115063853910/people
http://ask.fm/fatmah29
http://ask.fm/fatmah29
http://ask.fm/WeRGods/answer/115063840598
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115063840598/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115063789654
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115063789654/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115061466710
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115061466710/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115063623766
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115063623766/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 لو فعلوا ما يحبون لتلونت الحياة بالحب والسعادة

 ابحث االن

 االن

 عن شيء تحبه وافعله

 خالف الجلوس وقراءة االجابات هنا

 وستعود هنا ممتنا  
26 days ago 

6 people like this 

 عندي برود ونظرة باهتة لكل شي ..

 ثالثة اسئلة متزامنة عن نفس المشكلة

 البشر ال يعلمون ما يحبون

 ون لتلونت الحياة بالحب والسعادةلو فعلوا ما يحب

 ابحث االن

 االن

 عن شيء تحبه وافعله

 خالف الجلوس وقراءة االجابات هنا

 وستعود هنا ممتنا  
26 days ago 

6 people like this 

 اثق انك راح تجاوب هالمره شخص واقف في طريق هدفي ومانعني اوصل له كيف احبه وليش احبه

 رسالته واضحة

 هدفك سيتحقق ولكن ليس من خالل هذه الطريقة

 اقبلي بوجوده وبأن هدفك سيتحقق بأي طريقة

 وبعدها عيشي حياتك كما تحبين

 وسيتجلى ما تريدين

♡♡ 
26 days ago 

9 people like this 

 حسن  هل ستتضايق اذا وجدت من هو اكثر منك علما

 كان العلم هو ما ابحث عنه كنت الفعل لو

 ♡المزيد ليعلمني اتى انه اعلم مني اعلم هو من اجد عندما حتى♡جهد او عناء دون يأتيني ينفك وال♡استنرت ان منذ العلم هجرت♡

 ههههههه عندما تستنير تعلم ان كل من حولك اصدقاءك المحبين يساعدونك

 ون منافستكوعندما تكون نائما تشعر انهم اعدائك الكارهين يحاول
26 days ago 

12 people like this 

 وحدة الكون وقوانين الكون من القوالب

 قوانين الحياة المادية من القوالب

 ذبية والضوء وسرعته والوقت وصفاتهالحرارة والجا

 اما القوانين االربع فهي كونية تشمل كل جوانب الوجود

♡♡ 
26 days ago 

4 people like this 

لعزيز.. كيف ممكن ان اعرف هدف رساله اتتني عن الفضاء والكائنات الفضائيه.. الن اغلب احالمي عن هذا الموضوع جدا معقده وال صديقي ا

 افهمها!!!

http://ask.fm/WeRGods/answer/115063604566
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115063604566/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115063701846
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115063701846/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115063598934
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115063598934/people
http://ask.fm/SethRollins680
http://ask.fm/SethRollins680
http://ask.fm/WeRGods/answer/115063561046
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115063561046/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115063505494
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115063505494/people
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 الرسائل الفضائية ابسط من ان تحلل وتفكك رموزها

 عش حياتك بوعي

 وستجد مفاتيح الرسالة واضحة جلية ال تحتاج الى جهد

 سوى ان تكون واعيا

♡♡ 
26 days ago 

9 people like this 

Cc يامساء الحب 

CC♡ 
26 days ago 

5 people like this 

 ابحث عن االسئلة التي تشعر بأنك تريد االجابة عليها ، واجب عنها

 ابحث عن االجابات التي تحب وعشها

 االسئلة انفصالية

 االجابات تكاملية

 خصوصا التنويري منها

♡♡ 
26 days ago 

7 people like this 

 انوي لي في عالمك اني استنير؟

 حتى لو فعلت

 وحتى لو تجليت

 ستكون نسختك مستنيرة هنا

 وانت قد تكون في نسخة غير مستنيرة

 ال يهم اال ما تختاره انت

♡♡ 
26 days ago 

8 people like this 

 هل الصدقه تزيد الوفره في حياتي ؟

 ا تحبما يزيد الوفرة هو صرف المال في م

 ان كان الصدفة هي ما يحمسك فستزيد الوفرة طبعا

 ♡فال ال كان ان♡
26 days ago 

11 people like this 

 ؟ هل االخالق مفاهيم ليس اكثر

 ♡طبعا♡
26 days ago 

6 people like this 

 مرتاحه بدون صاله وبدون صيام اصوم فقط عن الطعام المويه ال عادي ترفع ذبذباتي

 ده مرتفع خالف اطعمة اللحومالماء ترد

 النباتية اعلى من اللحوم واقل من الماء

♡♡ 
26 days ago 

5 people like this 

 اي قول يوهم بوحدة الوجود وقال انها سوء أدب مع هللا وانها سقطات اليأتيها العارفون الكمل !!!؟ماتعليقكابن العربي اعلن البرءة من 

http://ask.fm/WeRGods/answer/115062757462
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115062757462/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115063479126
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115063479126/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115063388502
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115063388502/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115062782550
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115062782550/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115063137622
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115063137622/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115063180886
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115063180886/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115063193174
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115063193174/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 جميلة هذه الدعوة للمناظرة

 ولكن ما قال صحيح له

 وقد قلت انا كما قال

 وانت عليك االختيار

 فلو علقت على كالمه لقللت من قيمته وشككت بصحته

 وهذا غير مقبول

 لى كالمي السهبت في المسهبولو علقت ع

 وحدة الكون قانون كوني

 ايمانك وعدمه به ال يلغي وجوده

 فلما نجبر بعضنا على االيمان به او عدم االيمان؟

 وحدهم من يعلمون "ضمنيا" ان مفاهيمهم تحتاج الى ايمان جميع من حولهم بها لتصبح حقيقية

 والجهاد والتكفير والتفجير يقومون بالدعوة والمناظرة والنقاش والجدال والقتال

 اما انا افعلم انك ما سألت السؤال اال من حيرة

 وما بحثت عن التعليق اال بحثا عن مبرمج

 اما انا فكراكر ولست مبرمجا

 اتبع كالم ابن العربي فهو االصلح لك

♡♡ 
26 days ago 

6 people like this 

 رفيجاتى صارو يخافون على منك وكل يوم يجيكون على صليت وال ماصليت هههههههه

 هههههههههههههه
26 days ago 

6 people like this 

 امن كره حجاب الرأس بعد ان عرف الحقيقه ولكن ال تستطيع نزعه بسبب األعراف هل إذا مات يرجع للحياه إلعادة التجربه النه لم يستفد منه

 على االغلب نعم

 ولككن ان تنازلت عن االمر بشكل محب

 المفهوم الجل المجتمع الذي تحبينهوقبلت 

 ♡فال
26 days ago 

7 people like this 

 اعظم كتاب في الوجود من اعظم ملهم في الوجود

 ♡وقداستك بعظمتك بدمت♡العظام اال مةالعظ يدرك ال♡
26 days ago 

5 people like this 

 ادينا امثله ع برمجات انت تبرمجتها و كيف قدرت تغيرها ؟

 ضرني برمجاتال تح

 ربما برمجة القيام بالتأمل بشكل يومي دون افكار

 دقائق 11لمدة ال تفل 

 من البرمجات التي اقدمها كل ما ورد في الموقع من طرق لالسقاط النجمي

 جميعها برمجات
26 days ago 

5 people like this 

 pالترد على اي سؤال لي الني اعلى منك بالوعي :

http://ask.fm/WeRGods/answer/115063085142
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115063085142/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115062791766
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115062791766/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115062954326
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115062954326/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115062923606
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115062923606/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115062900822
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115062900822/people
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 ان شاء هللا

 ههههههههههه

♡♡ 
26 days ago 

3 people like this 

 احس طول يومك تتامل ورايق وعايش اللحظه وحتا وانت بالحمام وانت بكرامه هللا يهنيك وان شاهلل نصير مثلك

 ♡أحسنت♡

 ههههههههههه
26 days ago 

6 people like this 

 ️❤ارجووووك اخبرني شي يفرحني يخصني انا ال تهمل رسالتي

 لن اهملها

 واتمنى ان ال تهملي رسالتي

 اقتني كتيب مذكرات

 اكتبي فيه في كل يوم صفحتين

 صفحة لما فعلت من امور تحبينها

 كرهينهاواخرى لما فعلت من امور ت

 او على االقل ال تشعرين بالتشويق لها ولكن تفعلينها بشكل تلقائي

 كلما زادت صفحة الحب زاد الفرح في حياتك والسعادة والتجلي وتحقق المعجزات

 سيكون كتابك اعظم كتاب في الوجود
26 days ago 

23 people like this 

 ما الفرق بين عين اليقين وحق اليقين وعلم اليقين؟

 العين اصل الشيء

 حق اليقين خالف الوهم

 علم اليقين ادراكه

 فرجل يدري وال يدري انه يدري فذلك الغافل فذكروه
26 days ago 

7 people like this 

 ابو شكلك ️❤️❤️❤️❤احبككككك 

 ♡دون سبب ههههههههه♡
26 days ago 

8 people like this 

 ما رأيك في كتاب الجفر?

 مصدر من مصادر علم االرقام

 حقيقي جدا لمن يؤمن بما بين طياته

♡ 
26 days ago 

3 people like this 

 كل يوم ادخل ادور عليك

 لو دورتي في وعيك لوجدتيني حاضرا طوال الوقت
26 days ago 

5 people like this 

هههههههه فديتك الغالي حتى نحن ان شاء هللا ...اال ونحب عمارنا كثر ماتحب ذاتك واكثر بعد.. ويعلني افدى الرمسه اللي اتقنتها 

 ️❤️❤️❤وبقوه

http://ask.fm/WeRGods/answer/115062711382
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115062711382/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115062702166
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115062702166/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115060179286
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115060179286/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115057818710
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115057818710/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115061931862
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115061931862/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115062347350
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115062347350/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115062278742
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115062278742/people
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 ♡اتمنى♡
26 days ago 

2 people like this 

 انت رائع فعال

♡♡♡ 
26 days ago 

4 people like this 

 sheri  متى ليلة القدر ؟

 انت وحدك من يعرف االجابة لهذا السؤال
26 days ago 

5 people like this 

 مسكرها في وجهنا الليلة، وال جواب على اسألتنا. احبك

 ♡احبك♡اجابة هذه♡
26 days ago 

5 people like this 

 هل االستناره هدف؟

 ال

 االستنارة معرفة البداية والنهاية

 معرفة الغاية والوسيلة

 معرفة الهدف والسبب

 وعندها االستمتاع بالرحلة

 ايا كانت النهاية والهدف والغاية

♡ 
26 days ago 

5 people like this 

 لماذا عندما اسمع موسيقى بيتهوفن اشعر اني اعرفها وليست غريبه علي. بالرغم من اني اسمعها الول مره ؟

 ♡البشر كل فيه يشترك جدا عالي مستوى على ألفت النها♡
26 days ago 

8 people like this 

 اذا ازلت مفاهيمي بوعي وفعال قد ازلت الكثير كيف اواجه المجتمع ام ابقي االمر سرا احس تناقض

 افعل ما تحب دائما

 ان ازلتها وانت محب

 اومك من المجتمعفسيزول من يق

 وان ازلتها على مضض

 فسترى من يقبلها على مضض

 وان ازلتها بخوف

 فستتجسد المقاومة حرفيا
26 days ago 

10 people like this 

 كيف اضبط ذبذباتى على تردداتك

 ♡تفكير دون اكتب ما اقرأ♡
26 days ago 

8 people like this 

 ي باالسقاط النجميهل استطيع ان اجد اجوبة ع جميع اسألت

 طبعا
26 days ago 

4 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/115062391894
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115062391894/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115062029398
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115062029398/people
http://ask.fm/shareifa112
http://ask.fm/WeRGods/answer/115062142550
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115062142550/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115062145110
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115062145110/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115062106710
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115062106710/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115062021206
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115062021206/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115062013014
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115062013014/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115061992278
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115061992278/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115061907030
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115061907030/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 مساءك ورد /فمن عاش روحانيته"رمضان" لن يسأله التمهل؟؟ شلون ؟

 ♡كله الخير على لتحصل ساعة ضانرم من يكفي♡

 امل اال ان يبقى رمضان الى االبد ال ان يعلم التمهل منه يريد من

 وحتى لو فعل لما نفع
26 days ago 

11 people like this 

 ما اللذي يجب علي فعله !

 ال يجب على اي احد فعل اي شيء

  ان كان "يجب" على االنسان فعل شيء فهو

 التوقف عن تلقين نفسه كلمة "يجب" واستبدالها بكلمة "يحب" ـ

 الفرق نقطة في الكتابة

 ولكنه كون من الكئابة

 ♡تحب ما افعل♡
26 days ago 

8 people like this 

 ههههههه أهال أهال اليوم أنا شاطرة قلت وقررت انك راح ترجع لالسك ورجعت فعال :$

 ♡امرك تحت♡
26 days ago 

5 people like this 

 هل المالئكة حقيقيون ام فقط حقيقيون لمن يؤمن بهم

): 

  كل شيء حقيقي

 فقط لمن يؤمن به

♡♡ 
26 days ago 

9 people like this 

 ممكن تشرح لي اية ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشرة يوم القيامة اعمي

 يولد المسلم في بيئة مسلمة

 فيتربى على مفاهيم االسالم

 ويتبناها

 جزئا من شخصيته فتصبح

 فيكبر ويدرك انها ال تناسبه

 فبدال من ان يقوم بالخيار الصحيح وهو احد امرين

 اما ازالة المفاهيم بعد مراجعتها بشكل واعي ويقظ

 او تقبلها ومحبتها ايضا بشكل يقظ وواعي

 بدال من ذلك يقوم باالبقاء عليها

 موقنا انها الخيار الوحيد الصحيح

 ومن ثم يعرض عنها

 هذه اسوأ تجارب الحياةو

 ان تتمنى معتقدات ومفاهيم ال تناسبك

 ثم تقوم بتجاهلها

 يةفالمسؤول مطلقا حرا كان اختيارك♡غيره اختر او بحذافيره واتبعه احبه♡مذهب عن مذهب♡الحاد او دين تتبنى عندما♡المسؤولية تأتي الحرية مع♡

 ♡مطلقة كاملة
26 days ago 

http://ask.fm/WeRGods/answer/115057810006
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115057810006/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115061798998
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115061798998/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115057802838
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115057802838/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115061730902
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115061730902/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115057803094
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10 people like this 

 هل صحيح ممكن نعرف مستقبلنا. من مكتبة االقدار

 نعم

 وهو احد المفاهيم

 صحيح لمن يؤمن به

 وتسمى االكاشك ريكوردز في علوم الكباال

 اللوح المحفوظ للمسلمينوهي ذاتها 
26 days ago 

10 people like this 

 هل هي قسوة ان أتمنى ان يتم اغتصابك لتشعر بمعاناة طفله وطفل !

 فال احد يتعرض لشيء ال يوافق عليه بمفاهيمه ووعيه االعلى ليست قسوة

 ما تتمنينه لي هو بسبب تعاطفك معهم

 وسبب تعاطفك معهم هو سبب اغتصاب المزيد منهم

 الواقع اننا كبشر نرعي اهتمامنا لما يعجبنا

 وانت بتعاطفك

 وتمني المزيد لي

 تهتمين باالمر

 اب االطفال :(فعلى االرجح سترين احداث في حياتك الغتص

 ♡ذاتك بحق سوى قسوة ليست هي♡حذر مما تحب وتكرها♡

 ♡احبك♡
26 days ago 

8 people like this 

 ️❤يله من ليالي القدر؟يعني تعتبر استنارتك كانت ل

 نعم طبعا وهي اقدس ليال القدر على االطالق

 ولم تكن في رمضان
26 days ago 

10 people like this 

 اريوانا يرفع الوعي مثل الدي ام تيهل الحشيش الم

 الدي ام تي

 احد المواد المسماة بسايكودالك

  المنشطة للوعي

 وهي تفرز بشكل طبيعي من الغدة الصنوبرية خصوصا في ساعات الفجر

 ولها قدرة على رفع الوعي الى مستوى الوعي االعلى

 وموجودة في الحياة بشكل طبيعي في عدة عناصر

 ضفدع السام وشجرة االيوكاسا والكمأ السحري وغيرهكالفطر السحري وال

 اما الماريوانا ومنتجاته "الطبيعية" فهي قادرة على رفع وعي االنسان الى مستوى القوالب

 فيفهم كيف تسير الحياة

 الحياةفمستوى وعي القوالب يتم فيه تصميم قوانين الحياة وهناك يقبع الفالسفة يعلقوا لالبد في تحليل قوانين ومفاهيم 
26 days ago 

8 people like this 

حياتهم وحققوا كل شي يبونه من الشهره والمال  دنيا عجيبه اللحين الفنانات مثل هيفاء وهبي وليدي غاغا ونانسي عجرم وميريام فارس... عايشات

هم تبيدخلون الجنه وانا كنت اتوقع مصيرهم النار وكنت اعتبرهم في ضالل لحديث الرسول نساء كاسيات عاريات ...الخ احسهم اللحين عايشات حيا

 صح النهم اخدموا الكون وسوو كل شي يحبونه

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115057803094/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115061506390
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115061506390/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115061210198
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115061210198/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115061219414
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115061219414/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115061164886
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115061164886/people
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 هم يفعلون ما يحبون وانت تفعلين ما تحبين

 فعلت ما ورد في الحديث رغم كرهه فانت الوحيدة المالمة على ذلكان 

 فلم يجبرك احد عليه

 ♡تحبين ما الى غيريه او اخترت ما احبي♡
26 days ago 

9 people like this 

 ليلة القدر ماذا تعني بالمفهوم النوراني البعيد عن الدين !!وهل هي حقيقة

 حقيقي جدا

 معناها من منظور نوراني

 يفسرها "دينيا"ـ

 هي خلق تأثير كرة الثلج

 حيث تتعاظم وتربو الروحانية "الخشوع" حتى يصل الى اقصاه

 وهذه طريقة ذكية

 شهر 11متدين ينتظر رمضان بين النها تعمل على جعل ال

 اثالث 2ثم ينتظر االواخر بين 

 1ليال او  11ثم الليالي الفردية بين 

 ليالي محتملة 1ثم ينتظر ليلة القدر بين 

 ذلك التسامي بالخشوع يصل اقصاه في احد الليالي بعد ان صعد هذه المستويات من الوعي

 "لتركبن طبقا عن طبق"

 لقدر "الخاصة به"ـفيكون االنسان في ليلة ا

 وفيها يكون اتصاله مع وعيه االعلى حتى اقصاه

 يكون الخشوع في اعمق درجاته

 ويكون الوحي مفتوحا والدعاء مجابا

 وهذا لسبب وجيه فقناة االتصال مع الذات الحقيقية مفتوح صعودا "دعاء وجذب" ونزوال "وحي والهام وراحة وسكينة"ـ

 ♡شهر الف من خير♡القدر ليلة♡

 ♡شاطئ على تأمل لحظة هي♡القران من صفحة في دمعة هي♡سجدة في الخشوع لحظة هي♡القدر يلةل♡

 التقويم في يوما ليست القدر ليلة

 الشهر في رقما ليست

 ومكان زمان كل في االنسان يعيشها حالة هي

 مبلغا البشر من بلغت االنفصالية ولكن

 ليلة :( 261حوا فقط بليلة من على انفسهم بهذا الخشوع الى درجة ان سم بخلوا حتى

 ♡عليها قسوتهم من نجاتهم اعظم وما♡ذواتهم على البشر قسوة اعظم فما♡
26 days ago 

16 people like this 

 ♡انت من أعمق منطقة للجمال انت كنزي و سري الصغير أحبك 

 ♡سيدتي احبك♡
26 days ago 

3 people like this 

تى حصلت المواقف واالحداث ،احسها احيانا حصلت منذ زمن بعيد واحيانا احس االيام متصله ،كلها يوم واحد ،ماالتفسير ؟ ال احس بااليام ، ال اعلم م

 ارجوك اجبني

 تفاوت في درجات الوعي

 داللة على نوم عميق حد وعي العقل الباطن "كرجل الي او روبوت"ـ واحيانا وعي نيام واخرى وعي حقيقي

 يقة الوحدية لخلق تجربة واضحة المالمح "زمنيا مكانيا"ـاستيقظي فتلك هي الطر
26 days ago 

http://ask.fm/WeRGods/answer/115060973910
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115060973910/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115060790358
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115060790358/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115057962838
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115057962838/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115060701014
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5 people like this 

 عنهم وبكثره في هالزمن ..اختارو هالشيء ؟ حتي االطفال المعتدي عليهم جنسيا اللي نسمع

 هم اختاروا التواجد في زمان ومكان يحدث فيه االمر

 النها تجربة فريدة من المعاناة انتظروها طويال

 حتى اصبحت شائعة بسبب مفاهيم البشر التي تتزايد في السلبية عصر بعد عصر
26 days ago 

6 people like this 

 يموت االف المرات تقصد النوم

 بل في الحياة

 واما النوم فهذا حقيقي ايضا ولكن مختلف "فيسيولوجيا"ـ

 لو ان الموت لم يحدثانا اتحدث عن موت حقيقي واعادة خلق التجربة من جديد كما 

 تخيلوا السيناريو التالي

 انت تعشق ركوب الدرجات النارية

 وتسير بسرعة جنونية حتى ان كل مفاهيمك تصرخ بمشاعرك وتلج بافكارك انك ستموت

 وتشعر انك اقتربت من الموت حد الموت

 وال شيء يحدث

 ر من عدم حصولهما ال تعرفه ان ارجحية انك مت في حادث جراء تهورك هو احتمال اكب

 ولكن وعيك يختار العودة بالزمن الى نقطة اخرى و"حذف" او حجب ذكرياتك تلك

 امر ال يدركه اال من فارق الحياة المادية

 "بموت او تأمل"

 ♡اخل حدودها وقيودهاد العيش نتقن ولكننا الحياة من اكبر نحن♡الوجود بحجم كائنات نحن♡
26 days ago 

9 people like this 

 في حضرتك أحس بكياني يرتجف...

 النك تنظرين الى كيانك الحقيقي من خاللي

 فاجلي حضور ذاتك فال اقدس من لحظات الرجفة والخشوع

 ♡مقدسة انت♡
26 days ago 

4 people like this 

 مارسالة الشخص البخيل ؟

 رسالته: معتدقين متداخلين

 انيمعتقد ان المال هو الطريقة الوحدية لتحقيق االم

 ومعتقد اخر ان امرا سيئا سيحدث

♡♡ 
26 days ago 

6 people like this 

These days I feel your presence in my life all the time.... I'm so grateful for being here and now...♥♡♥ 

♡♡ So am I ♡♡ 
26 days ago 

3 people like this 

 ؟؟ نيران في قلبي ماتتوقفكيف انتقم من الشخص اللى اغتصبني 

 اعلمي انك من اختار االمر

 سيصرخ عقلك وانت تقرأين هذه السطور

 ولكن تجاهليه "فقط للحظات"ـ

 اعلمي ان كنت تؤمنين بالرب

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115060701014/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115060607062
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115060607062/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115060487254
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115060487254/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115060497494
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115060497494/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115060297302
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115060297302/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115060296022
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115060296022/people
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 انه قد قدر ما حدث

 فان كان لك ان تغضبي فليس على االنسان المسير

 بل على من كتب القدر

 وهل يغضب االنسان على الرب؟

 نه يعلم ان لكل مصيبة حكمةال يفعل ال

 وان لم تكوني مؤمنه

 فاعلمي ان االنسان ليس صدفة من لحم وجلد تحوي عقل يفكر بجهل

 وانما مراحل تسعة من الوعي

 على احداها يخلق االحداث وفقا لما يناسب تجربته

 اعلمي انك انت قبل الحادثة كنت تخافينها

 كنت تعيشين وتعطينها طاقة للتجلى في حياتك

 لم اقل تحبينها""

 ولكنك كنت تستعدين لها

 صارحي نفسك فال احد يهتم لتجربتك اكثر منك

 الحياة نتاج المفاهيم

 وال يعني ان مفاهيمك سيئة

 بل يعني انك كنت تخافين ما حدث

 وما حدث االغتصاب اال النك بحاجة لخوض هذه التجربة

 ولن تفهمي الفائدة من التجربة

 ها كان لزاما وضروريااال عندما تقرين ان وجود

 لست بحاجة لحب الشخص

 ولكن ال تكرهيه

 وال تكرهي ذاتك "وهو االهم"ـ

 احبي ذاتك فانت محبوبة من الكون ومني ومن كل من حولك

 بل حتى ممن اغتصبك ان اردت تصديق االمر

 ♡ذاتك تحبين وانت جديد من االحداث تذكري♡

 تركضين او تسيرين وانت تذكريها

 تتنفسين وانت تذكريها

 النار او االشجار او الماء او السماء في محدقة واعينك

 عنك منفصلة حياة وكأنها تذكريها

 حلم في عشتيها

 ♡وصرت اجمل وافضل بعدها انت زلت ما انت انك ستعرفين♡

 اقبليها

 ذاتك واقبلي

 ذاكرتك من وستختفي

 ♡احبك♡
26 days ago 

16 people like this 

 هل نشأت نشأة مبرمجة؟ أي إنك تأثرت بأفكار و معتقدات والديك؟؟

 طبعا
26 days ago 

8 people like this 

 هل األموات اختارو الرحيل

http://ask.fm/WeRGods/answer/114979307862
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114979307862/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115060112982
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115060112982/people
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 طبعا

 في كل مره يختارون الرحيل

 "حقيقة مخيفة: كل انسان مات على االقل مرة واالغلب انه مات عشرات او مئات المرات"

 شن وهو صحيح ايضاال اقصد بذلك "تناسخ االرواح" او الريانكارني

 ولكن اقصد في نفس الجسد

 يموت االنسان االف المرات

 ولكنه يقوم بحجب تلك الذكريات حتى يكمل حياته دون تدخل من هذا الحدث

 ♡اعي ال بما اهذي مجنون فانني تفعل لم وان♡التصديق اوان حان فقد داخلك في صدى الكلمات لهذه استشعرت ان♡
26 days ago 

10 people like this 

 هل ترى أحالم الشامسي ملكه زي ما هي تقول؟

 كل انسان ملك

 ولكن البعض يفضل ان تكون مملكته خالية من المماليك

 تار مملكة من البؤسوالبعض االخر يخ

 هي ملكة "كما تقول" واال لما سألت عن االمر

 ♡الهة انت♡ملكة فلست انت اما♡
26 days ago 

4 people like this 

 عايشت معاه بس .. اصال حبيته .. من جد عوالم وابعاد اخرى تتابعني متعه .. ومثير لالهتمام .. حاسه اني غيرمو ت

 ♡غير لحظة كل في♡

 ـ"انت اقصدك" مقدس هو ما بكل واقسم

♡♡ 
26 days ago 

4 people like this 

 ياخي شكلك ماتدري اني احبك : ( ياخي زينك ويازين كالمك وزين حضورك وهللا لو انا عندك اخمك واحب راسك ياملي وكلي انت

 ♡الجميلة حائل لهجة♡هههههههههه♡
26 days ago 

7 people like this 

 لو رحت لدكتور مو زين وكنت واعيه ممكن هالدكتور يأتي بداله دكتور احسن منه بسبب وعيي وحب الكون لي ارجووك جاوب ودي ارتاح :)

 سيكون عالجك لديه فسيكون مفعوله كسحر طب الشرق الحكيم وطب الغرب الحديثلو رحت لدكتور بايمان انه 

 سيكون سحرا متطورا

 سيكون اعجازا الهيا

 ولكن كيف يمكن لمن يصف الدكتور بـ "مو زين" ان يعتقد خالف ذلك

 "حتى وان ذهب الى غيره"

 ♡خاللهم من االمراض فتخلق♡المسبقة باحكامنا اطبائنا نصنع نحن♡
26 days ago 

8 people like this 

 م رساله اني م افضفض الحد وافضل انا اكون صامته مع نفسي واتحمل عنائي بنفسي ؟

 "ادراك غير واعي"

 سيخلق سلسلة تفاعلية من المعاناة ان التذمر

 اراهن انك ال تملكين الكثير من المشاكل المتوالية

 ولكنك تحصلين على نصيب جيد منها وال تلبث ان تختفي
26 days ago 

6 people like this 

 عندما قرأت ان هناك من يراقب تللك الفتاة احسست بقشعريره النني احس بذلك

http://ask.fm/WeRGods/answer/115060037206
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115060037206/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115058415190
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115058415190/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115059932502
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115059932502/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115059896918
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115059896918/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115059792982
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115059792982/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115059737686
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115059737686/people
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 ♡للصحبة فليتأهب♡بالوحدة يستأنس كان من♡االدراك من جديد عالم الى بكم اهال♡
26 days ago 

6 people like this 

 لم تجب علي :) كيف للسجين ان يفعل مايحب او مايريد ؟ يجب ان اقتل حراس السجن التحرر من قيودهم اللعينه !!

 Sucker Punch 2011تابعي فلم 

 وستفهمين الرسالة
26 days ago 

8 people like this 

 انت اخترتنا تالميذك ونفهم رسالتك وإال احنا اخترناك معلم لنا ؟ بس قراءة الصفحة غيرت أشياء كثيرة مثل السحر جد تأثيرك قوي

 عندما اردت التنوير

 تجسدت لك

 أي ان واقع االمر

 لسنا تالميذ وال معلمين

 انت كائن نوراني ال يرى نوره اال من خالل المرايا

 فتخلق حولك من يعكسها لك

 وهذا ما فعلته

 خلقت المراة وكنت انا المراة

 فرأيت ذاتك النورانية من خاللي

 ♡انت هما والمدرسة والتلميذ المعلم♡

 ♡االدوار توزيع يحبون بشرال ولكن♡
26 days ago 

9 people like this 

 امبييييييييه صج صدمتني

 ♡صدمة من طلبت ما مع تعايشي االن♡والعوالم واالكوان داالبعا كل من هم يراقبك من♡االجابة اراد من أنت♡
26 days ago 

6 people like this 

التنوير و يطمحون لكسب األتباع و المريدين! ينشرون الخير فقط بمقابل مادي... هناك صوت في  هناك من يقولون بأنهم مستنيرين لكنهم يبيعون

 داخلي يخبرني أن كسب المال بهذه الطريقة يتعارض مع اإلستنارة هل هذا الشعور مجرد )برمجة( أو ما شابه؟

 طبعا برمجة

 فاالنسان يصرف المال ليحصل على السعادة

 ؤالء فشراءها امر مبرر لك ولهمفان كانت السعادة لدى ه

 يقول اوشو عندما سئل عن سبب بيعه الكتب بمال

 ان العلم المجاني ال يقدر اطالقا

 وما اقوله انا

 لست مضطرا للدفع الحد

 فلديك ذاتك ان اردت الوصول اليها فهناك النور والخير كله

 الحب والسعادة والجمال

 وان لم ترد الوصول اليها بالطريقة السهلة

 فانت انسان بشري جدا

 تريد طرقا صعبه عسيرة

 حدود وقيود

  سيوفرها لك المستنيرون

 او حتى غيرهم من الواعون

 واحيانا النيام يبيعوك ما اشتروه

http://ask.fm/WeRGods/answer/115059697494
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115059697494/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115059364182
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115059364182/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115058470742
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115058470742/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115059391830
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115059391830/people
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 ♡تشتري وماذا♡ال ام تشتري هل♡تختار لحظة كل في انت♡

 مجبور انك تظن ولكنك
26 days ago 

8 people like this 

 أشتقت آلك . أحبك

 ♡أحبك♡
26 days ago 

3 people like this 

 ابي صدمه منك

 ♡صحيح♡الوقت طوال يراقبك من هناك بأن الشعور ذلك♡
26 days ago 

9 people like this 

 ❤اشكرك بسببك احببت كوني انثي واحببت الموت 

 انتظري حتى اجعلك تحبين الكون كله بعيوبه قبل مزاياه

 حتى الكره ذاته ستحبينه

 ♡بأكمله الكون ستكونين عندها♡
26 days ago 

9 people like this 

 ماهو مفهموم الكسل؟ وماتفسير اني اتكاسل عن فعل ما احب؟

 ال يمكن لالنسان ان يتكاسل عن ما يحب

 عندما تكون كسالنا فانت تحاول اقناع نفسك بفعل امر ال تحبه

 ♡استيقظ♡
26 days ago 

9 people like this 

 هل يمكن للشخص المستنير ان يطمع بالمال؟

 المستنير ال يطمع

 يريد المال فيحصل عليه

 وان لم يحصل عليه ال يحزن

 المستنير بشر عادي

 يملك رغبات

 هو الفرقوهذا 

 انه "يملك" الرغبات

 وليس كما هو الحال مع البشر النائمين

 الرغبات "تملك" النائمين

 ارغب في الكون كله واقبل ما تحصل عليه فقط

 ♡المطلقة والسعادة والحكمة القناعة هي تلك♡
26 days ago 

7 people like this 

 احبك طيب؟ احبك احبك احبك احبك احبك احبك اححخببكك

 ♡ههههههههههههه♡
26 days ago 

4 people like this 

 حبيبي دائما يشتهيني .. رغبته على طول حاضره تجاهي .. مستغلني جنسيا عدل .. هل يحبني ؟

 طبعا

 طريقة الرجال في التعبير عن الحب مغايرة عن طريقة االناث
26 days ago 

http://ask.fm/WeRGods/answer/115059327830
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115059327830/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115058693718
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115058693718/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115058788438
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115058788438/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115059228758
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115059228758/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115059118678
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115059118678/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115059030870
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115059030870/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115059050326
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115059050326/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115058976086
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7 people like this 

 ماهي الرسالة من كوننا وجدنا في بيئة مليئة بالذكور المتحكمين ؟

 الذكور ماديين

 لو كانت الحياة اناث لعم السالم ولغابت المعاناة

 ابت الحياةولو كانت الحياة ذكور لعم الدمار ولغ

 في كال الحالتين سيفقد البشر ما جاؤا الجله

 "المعاناة"

 ♡واالناث الذكور♡

 ♡مثالي توازن♡

 البشر منظور من االمر بشاعة رغم

 االله منظور من قدسي انه اال

 يفشل كون وال يخطئ اله فال

 وال وعي يعبث

♡♡ 
26 days ago 

9 people like this 

 ❤❤❤الحظت عندما افعل ما احب اشعر اني اكتشف واتعرف على نفسي . كاني اتعرف عليها الول مره

 ـ%111صحيح 

 ♡رهم كل في ذاتك الى اقرب جديدة انسانة لحظة كل في تصبحين انت♡
26 days ago 

8 people like this 

 مع كل هذا الوعي اال اني احس ماني قادره اوصل لذاتي

 الن هذا الكالم ليس تعاليم

 وليس مفاهيم

 س ايمان ومعتقدلي

 هو ايقاظ وادراك

 هو درس واحد فقط

 "افعل ما تحب تكن ذاتك وتحصل على ما تريد"

 ان لم تفهم هذا الدرس هنا فانت في المكان الخطأ

 ♡هنا التواجد غير امر كان وان حتى♡تحب ما افعل♡
26 days ago 

13 people like this 

 اذا الُجبن بيخليني غنيه .. هال بالُجبن ههههههه

 فات االوان

 انت اشجع من ذلك

 انت كمن ترك كل العاب المدينة الترفيهية وركب اخطرها

 فلما صعد القمة واوشك على الهبوط قال انا جبان

 هههههههه
26 days ago 

7 people like this 

 اهدافهانت تقول ال تخططون وال تحطون اهداف !! شلون مانخطط الزم االنسان يخطط عشان ينجز ويحقق 

 اذن فانت استثناء القاعدة

 ♡عيشها حساب على كان وان حتى♡لحياتك خطط♡

 لك انه صحيح قال غيرك الن صحيح انه تعتقد ما وليس تحب ما تفعل ان اعلمك انا يريد ما عكس احدا اعلم ال انا

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115058976086/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115058836822
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115058836822/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115058836054
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115058836054/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115058768214
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115058768214/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115058723926
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115058723926/people
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 فحتى وان كان االمر مناسبا لهم فانت فريد

 انت مختلف ومميز

 فمفاهيمهم قد ال تناسبك

 خطط

 انتظر

 وان تجلت اهدافك فذاك طريقك

 ان كان قلبك ينبض حبا

 فانت ذاتك

 وان كنت ال ترى نتائج

 وتشعر باالنفصالية عن ذاتك الحقيقية

 فانت تعيش في بدن غيرك

 في حياة انسان اخر

 تمشي في طريق يوصلك الى بيت غيرك

♡♡ 
26 days ago 

12 people like this 

 مااجمل كلماتك

 ♡تعشقينها لهذا♡ذاتك اال الطريق هي♡
26 days ago 

3 people like this 

 "رسالة كل االديان ايصالنا لالستناره" هل صحيح مافهمته ؟

 رسالة كل االديان وكل المفاهيم ايصالك الى ذاتك حيث االستنارة نعم

 ♡احذر ولكن♡

 غيرك تتبع ال ان يجب

 ♡تحبه ما يناسبك انه رتشع ما والمعتقدات والمفاهيم العلوم هذه من اختر♡

 اسرع بشكل وستصل

 فكل الطرق تؤدي الى الذات

 ولكن الطريق الذي تحبه اسرع واقل عوائق

 واما من يسلك طريق غيره فربما سيمشي طويال قبل ان يصل

 ال يهم الدين او المعتقد الذي تؤمن به

 المهم انك تحب ما تؤمن به

 ♡االديان روحانية هي هذه♡

 ♡والتسليم بالقبول يكن لم ان للدين جمال وال♡
26 days ago 

8 people like this 

 م السبب والحكمه من الفرق الكبير والشاسع بين الذكر واالنثى

 ♡نراه الذي البديع التوازن♡
26 days ago 

3 people like this 

 "مالفرق بين ان اخلق شيء وبين ان افكر في شيء ...سؤال غبي بس ماعليه كرمك جميل 

 انت في كل لحظة تخلق شيء

 قد تقرر الخلق في البعد المادي "تجسيد" وهو ما يسمى خطأ  بالجذب

 وقد تقرر "التفكير" فتخلق االفكار في بعد اخر "البعد الفكري" او تشعر بامر فتخلق مشاعرا في البعد العاطفي

 او تحلم فتخلق عوالم في البعد النجمي

http://ask.fm/WeRGods/answer/115058679638
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115058679638/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115058564950
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115058564950/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115058549590
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115058549590/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115058261334
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115058261334/people
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 انت في كل لحظة تخلق شيء

 في الحياة الماديةولكنك 

 وبدل ان تتأمل ما حولك من ما تخلق "شجر حجر جبال سماء ماء بحار انهار" تقرر التفكير

 فتخلق عوالم موازية وبديلة للمادي فال تستطيع النظر لجمال هذا الخلق البديع

 ♡بذلك تعلم ال كنت وان حتى♡امر تخلق لحظة كل في انت♡
26 days ago 

7 people like this 

 كل انسان به صفات االلوهية كيف لي ان اصنع المعجزات ؟

 عندما تنام تصنع المعجزات

 عندما تقوم بقانون الجذب تصنع المعجزات

 نع المعجزاتعندما تحب تص

 عندما تتأمل تصنع المعجزات

 سبب جهل البشر بالوهيتهم هي النظر الى الحياة كشيء موجود بهم وبدونهم

 والواقع ان ال شيء مما تراه موجود اال عندما نظرت اليه "صدق هذا وستعرف انك اله يدعي الضعف"ـ

♡_♡ 
26 days ago 

10 people like this 

اكيد استمتعت باجمل لحظاتك اليوم عشان جيه ما شفناك ياخي ما اجمل حبك لذاتك ^_^... دمت بكل 

 ️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤الود

 ما اجمل نوركم ووعيكم

 هههههههههههههههههههه

 طبعا هذا بالضبط ما يمنعني من تجسيد جمالكم والتواجد بينكم

 ♡العيش واسعد السعد اعيش♡وام او نظام او نمطد او بعالقة التزم ال♡لحظة كل في احب ما افعل♡

 ♡ييت ما جيه عسبت هيه لبالد، هل برمسة عليج مارد وماروم الرمسة غاوية♡
26 days ago 

9 people like this 

غ احس الشي االكيد اللي اخذته منك و راح احمله معي لالبد اسوي اللي احب صرت اسال نفسي وش احب اسوي بعد شوي حتى لو كان التامل بالفرا

 ممتنة و سعيدة بمقابلتك ️❤ربع و احدق بالفضاءراح ات

 ♡كلماتك اجمل ما♡
26 days ago 

4 people like this 

 ️♥️♥️♥بحبك  هللا على حضورك هللا على نورك وربي

♡♡♡♡♡ 
26 days ago 

3 people like this 

 هل انا اخترت اكون انثى ؟

 أجل
26 days ago 

3 people like this 

 يعني الناس االغنياء جبناء النه اختاروا درجة معاناه اقل ؟؟

 بالطبع

 واالصحاء كذلك
26 days ago 

6 people like this 

 ليش دايم احس بالشي قبل يصير ؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/115058399062
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115058399062/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115058257238
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115058257238/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114967691350
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114967691350/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114853442646
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114853442646/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115058125654
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115058125654/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115058095702
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115058095702/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115058060374
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115058060374/people
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 تنبأت النك فقط خارقه انك فظننت♡الحدث هذا خلق او بجذب قام من انك وتناسيتي" خلقتيه النك" يصير راح انه وعرفتي♡تخلقينه قررتي النك♡

 ♡منك تدخل دون يحدث الذي بالمستقبل

 الواقع، ان شعورك واستبصارك وعلمك بما يحدث هو ليس استبصار او شعور او تبؤ

 هو في الواقع شعور مختلف تماما اساء البشر فهمه

 هو لحظة من تواصل وعيك االصغر "الذهن البشري المكون من االفكار والمشاعر" مع الوعي االعلى

 التصال يعلم الذهن البشري ما يقوم الوعي االعلى بخلقه من احداث مستقبليةوفي اثناء هذا ا

 فانت لست خارق وتقرأ المستقبل

 انت خارق جدا النك تخلق المستقبل

 وانت اخرق النك تظن ان ال عالقة لك باالمر

 اخرق صيغة المبالغة وليلس الصفة

 او ربما كانت كذلك

♡_♡ 

 اساءة ال
26 days ago 

6 people like this 

 ماذا نفعل لفلسطين وسوريا لكي نخفف معناتهم ؟ هل نحن السبب في معاناتهم ألننا مركزين عليها؟

 ♡طبعا انت السبب

 جميل وعيكم

 منه بأرحم ولست المعاناة اوجد الرب ان فاعلم مؤمن كنت ان

 رب وللبيت االبل رب انا وقل

 وان كنت ملحد فاعلم ان االنسانية بحب االخرين وليس بالتعاطف معهم

 وان كنت واع

 فاعلم ان الطاقة والنية وغيرها انت احق بها

 وكل انسان يعيش حياته وفقا لما يريد

 صور لك االمر كمحرقة وحشيةحتى وان كانت مفاهيمك ت

 ♡يكرهون ما يخلقون البشر♡
26 days ago 

8 people like this 

 ️❤️❤️❤️❤️❤️❤فيك يسسسسسسس عرفت انك بتطل علينا الليله اهليين 

 ههههههههههه

 تنبؤاتكم تذكركم بمن انتم

 شكرا لتجسيدي في عالمك

 يريدون ما خلقوني النهم بل مسبقا، سيحدث ما يعرفون النهم ليس ولكن خارقين انهم العميقة والحقيقة♡يظنون انهم خارقين النهم يستطيعون التنبأ البشر♡

 ♡بدونه او بعلمهم سيحدث كان انه فيظنون

 هههههههههههه
26 days ago 

6 people like this 

 احتاج لخلخله مفاهيم ؛؛؛ كلماتك هزتني والزلت احتاج معلمي ؛؛؛ عد

 رة""انت تعيشين كذبة كبي

 ♡صنعها كيف او لماذا او صنعها من يهم ال ههههههههه♡

 رأتط التي االسئلة اول انها رغم

 المهم انك تعيش الكذبة ما دمت غير مدرك لوجودها

 ينكشف السر عندما يدرك وجوده

http://ask.fm/WeRGods/answer/114819414870
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114819414870/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115057878870
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115057878870/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/115057774166
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115057774166/people
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 وليس كما يعتقد البشر "ينكشف السر عندما نفهمه"ـ

 ♡وزعزعة وقلقلة خلخلة حالة في مفاهيمك♡

 فرحا   ارقصي
26 days ago 

4 people like this 

 ️❤علمتني شلون احب نفسي، شكرا 

 ♡تعاليمي اهم♡
26 days ago 

4 people like this 

❤️❤️ I love u man 

♡SO DO I♡ 
26 days ago 

4 people like this 

 ️❤هللا على صدق المستنير!!

♡♡ 
26 days ago 

4 people like this 

 كل صفحتك ؟؟هل يجب علي ان أقرأ 

 ال

 اقرأ ما تجده امامك

 وتوقف عندما تمل

 ♡واحد سؤال حتى فهم من تحرمك كذبة هي الصفحة ختم في الرغبة♡
26 days ago 

4 people like this 

 يأااااااههه وهللا معجزه مين يصدق أني راح أوصلك عن طريق صدفه "بالتويتر" ،صدق من قال ان الصدف والحظ مايناسب عصرنا

 ♡تصدقين انت شيء اهم♡
26 days ago 

5 people like this 

 االسقاط النجمي  ♡الموت بعد الحياة حول تمحورت امسية♡

 ♡وداعا  ♡انتم كما مشروط ال بحب ودمتم احبكم♡
29 days ago 

15 people like this 

 هل المنتحرين يشعرون بسعادة بعد الموت ؟

 طبعا

 ولكنهم يدركون عندها ان حياتهم المادية كانت مفيدة ولها هدف ولم يتحقق

 فيحاولون العودة

 ولكن يجب ان نذكر امر مهم

 النسان الغير واعيعند موت ا

 احيانا ال تنتقل روحه مباشرة الى البعد النجمي

 وانما تعلق في البعد المادي او ما يسمى البعد النجمي المنخفض التردد او البعد االثيري

 وهو ما يسمى لدى االديان بالنار او الجحيم

 هذا المكان يعلق فيه من كان يعتقد ان الموت نهاية كل السعادة

 ودة دون النظر الى ما هو موجود في البعد النجمي من جمال وسعادة وحبفيحاول الع

 والنه يحتاج الى طاقة فانه يعلق بهاالت البشر

 "ظاهرة العوالق الهالية"

http://ask.fm/WeRGods/answer/115016205654
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115016205654/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114816736854
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114816736854/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114809990230
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114809990230/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114858278998
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114858278998/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114858648406
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114858648406/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114858859862
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114858859862/people
http://ask.fm/WeRGods
http://ask.fm/WeRGods
http://ask.fm/WeRGods/answer/114912993366
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114912993366/people
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 الشيطاني بالتلبسوهي ما يعرف لدى المتدينين 

 وهي مختلفة عن التلبس الذي ذكرناه قبل قليل

 ن مات للتو بهالة انسان اخر ويصبح جزئا من وعيههو عندما يعلق وعي انسا التلبس الشيطاني

 ويحاول اقناعه بالقيام بعادات ادمانية كان الميت يحبها

 ويجب ان نفهم ان الميت العالق ال يعلق اال بمن يملكون تردد منخفض جراء فعل امور يشعرون انها خاطئة

 مثل

 التدخين

 او االغاني

 و منخفضاالتدخين بحد ذاته ال يملك ترددا مرتفعا ا

 ولكن البشر بمفاهيمهم قد ينظرون اليه كامر ضار او يجلب السيئات

 فعندما يمارس هذا الفعل من يؤمن انه خطأ فان تردده ينخفض

 فتعلق به هاالت االموات

 التلبس الشيطانيوهي ما يسمى 

 فتجبرة على فعل االمر مرارا وتكرارا حتى وان كان يكرهه

 كعادة ادمانية قسرية

 ئما هو اما ترك العادة االدمانيةالحل دا

 او النظر اليها كأمر ايجابي جميل روحاني ممتع ذا تردد عالي

 وهذا يفسر سبب شعور المسلم السني من يحرم االغاني والدخان بالهم وااللم عندما يفعلهما

 وشعور الملحد الغير متدين بالنشوة والسعادة لدى فعلهما

 ن مفهومهما مختلففاالثنين يقومان باالمر ذاته ولك

 واما ما يحدث للميت فانه بعد زمن سيدرك ان الموت ليس امرا مخيفا

 فيستسلم ويرتفع تردده عن هذا البعد المنخفض من العالم النجمي او ما يسمى بالجحيم

 فيذهب الى النعيم

 حيث كل شيء ممكن

 حيث يعيش بسعادة وحب

 وقد يشتاق للحياة المادية ويعود

 وقد ال يفعل

 اك كل ما تريد ممكنفهن

 "♡"فهي جنة ولكنها ليست جنة مادية كما يعتقد وانما وجود فيه كل موجود ممكن

 ♡مسبب غير ووجود مشروط ال وحب محدودة ال بقدرات خالدة كائنات نحن♡

 الجميلة العبارة بهذه اخلت من مفاهيمنا وحدها

 الجاني ونحن كضحية نعيش ان لنا سمحت النها لها فشكرا

 ♡امسيتنا االجابة بهذه وتنتهي احبكم♡
29 days ago 

29 people like this 

 الزم نسمع المقطوعه بسماعات

 ال
29 days ago 

10 people like this 

لخيل ي اهههههههه وهللا انك صادق حتى المس هذا يحدث لحافظ للقرآن ولحد االن لم يجدو تفسير لذلك غير انهم اقنعونا انه سحر او "مس" وحنا مع 

 شقرا =(

http://ask.fm/WeRGods/answer/114912651862
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114912651862/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114912637526
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114912637526/people
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 ♡ههههههههههههه♡

 ♡خيل يا شقراال مع♡

 وعي دون المبرمجين تبعية
29 days ago 

9 people like this 

 ي شي يصير يثبت عشان ارتاحابي دليل اننا اله اب

 قانون الجذب

 مثال بسيط

♡_♡ 
29 days ago 

10 people like this 

 ♡♥♡احب اللحظه الي تجاوب فيها على سؤال لي 

♡ 
29 days ago 

7 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114693897046 اي مقطوعة ؟ 

 مطقوعة موسيقية تساعد االنسان على نسيان األلم والندم

 مع صور للفضاء من منظار هبل الفلكي

 

29 days ago 
21 people like this 

اجك الى اجابتك دقيقة ورجع هل يمكنني ان اقابله عبر األسقاط النجمي او احاول ان اساعده؟ احت 32اسقاط احتااج مساعدتك ,اخوي توقف قلبه 

 ومساعدتك

 نعم

 هو االن معلق في البعد النجمي االثيري المنخفض

 غالبا سيختار العودة
29 days ago 

12 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114912599638
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114912599638/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114912596310
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114912596310/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114912520790
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114912520790/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfaGMFH48iDvU-rsaoh6RveWGownvt73qlnaUb0wnQs9DNlHZ9B8DSmg-VVbuFfZ9vn3urJ8I4ERB2AxQN2Z2oF_J
http://ask.fm/WeRGods/answer/114912500054
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114912500054/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114660887382
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114660887382/people
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 لقد علمتني الكثير اشكرك من اعماق قلبي واحبك جدا جدا '

♡♡♡♡ 
29 days ago 

9 people like this 

 ️❤بيتهوفن وودي أشكرك النها أعطتني نشوه تقريبا مثل النشوه الي احسها لما أجرح  يمكن ما تذكرني بس مره عطيتني مقطوعت

♡♡ 
29 days ago 

8 people like this 

تمنعني من اني اعيش هنا و االن .. ايش  -حسب ما فهمت  -.. من مالحظتي فان هذه الصفة مكروه في علوم الطاقة ، النها  multi taskerطبعي 

 انسب طريقة عملية اقدر اتعامل فيها و ازيد من عيشي هنا و االن ؟!

 ادراك ان الوقت يكفي للقيام بكل ما تحب
29 days ago 

9 people like this 

 الروح مؤنثه

 الجنس مفهوم مادي
29 days ago 

12 people like this 

 نةأكتشفت ان المفاهيم عندي مثل " الملفوف" مفهوم تحتها الف مفهوم ، اغطي مفاهيم متأصلة فيني بمفاهيم مغروسة فيني من أهلي :) انا حزي

 ♡بالضبط♡

 حزينة ولست♡حرة♡ انت ولكن
29 days ago 

12 people like this 

 الف نسمه اقل تقدير.. معناته اموري تمام .. وتعرفي عليك ما كان صدفه.. انا جدا 2١١عشان انا عرفتك من بد هالناس الي حولي عاالقل من بد 

 مصدقه انك ال عبث وال صدفه .. انت ثمرة شي كان يتغير داخلي مؤخرا

 ♡القول احسنت♡
29 days ago 

10 people like this 

 سبب مس الشيطان (؟اشرح ) التسامح 

كما يسمى لدى المتدينين. عندما يؤمن شخص بأن الدين هو كل شيء وان ال وجود للشر في حياته فسيقوم الشر بمحاولة لعب  التلبس الشيطانيومن امثلته 

شخص ليغمر ويغلب عليه. وتحدث دوره في حياة هذا شخص ويستمر هذا الشخص بمقاومته ومنعه. فال يجد اال ان يفرض نفسه بنفس مقدار ايمان هذا ال

. وهي ليست كما يتصورها البشر امر مخيف مجهول. ماهي اال شخصية االنسان االخرى تحاول الظهور في حياته التلبس الشيطانيهنا ما يسمى بظاهرة 

ين" هكذا هم البشر. ومن يقرر ان يكون "مالكا" للعب دورها ومن ثم المغادرة. وكل البشر الطبيعيين يعيشون بهذا التناوب احيانا "مالئكة" واحيانا "شياط

 خالصا سيصبح بالطبع ... "شيطانا" خالصا

هم ليسوا مذنبين خاطئين ومقصرين كما يظن االخرون بل هم اكثر مالئكية من من  التلبس الشيطانيامر مضحك بالفعل... في الواقع من يحدث لهم 

 نهم شيطاني جدا. فبقدر طيبتهم يحمل هذا الشيطان من شرصنعوا هذا الظن. والنهم مالئكيين جدا، فان شيطا

دمها خوال ادل من ذلك على مقدرة هذه الشخصية االخرى "الشيطان" من تحدث لغات غريبه عن الشخص ال يستخدمها او حتى لغات ميته ليس فقط ال يست

 بنفس قوة المالك. بل ال يمكن له ذلك. كنوع من اثبات من قبل الشخصية االخرى لتعلن وجودها وانها

لممارسين لهذه اما ما يستخدم من طقوس دينية بما يسمى بـ "طرد االرواح" او "استخراج الجان" ما هي اال قناع لما يتم حقا. ما يتم حقا هو ان هؤالء ا

لطبع سيفعل ولكنه لن يلبث ان يعود. الطقوس عندما يقرأون ايات مقدسة على الممسوس هم في الواقع يحاولون مؤقتا جعل الجانب المالئكي يطغى. وبا

نه في يفعلو وعندما تستمر المعاناة غالبا ما يلجأ القراء والممارسون لهذه الطقوس الى الضرب كنوع من المساعدة "للمريض" للتخلص من "الشيطان" وما

جددا في وعيه بعد ان اقصاها. والمضحك مجددا ان الحقيقة هو انهم يجعلون الممسوس يكره الدين، وبهذا الكره يسمح للشخصية االخرى ان تندمج م

يطان" ش"المريض" عندما يضرب ويكره الدين، يختفي المس. ويكون الممارس للطقوس ساعده على كره الدين بشكل غير واعي، والنتيجة كانت اختفاء "ال

الممسوس يسمح بالتناوب بين الشخصيتين كما في دوامة  فيظن الممارس انه طرده بينما هو في الواقع جعله يندمج في وعي وشخصية الممسوس واصبح

 ين ويانق

 امر يدعو للسخرية! اليس كذلك؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/114690872150
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114690872150/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114693897046
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114693897046/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114658642518
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114658642518/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114912360022
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114912360022/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114644686678
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114644686678/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114912281942
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114912281942/people
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29 days ago 
15 people like this 

 ️❤يييييتك فدييي

♡ 
29 days ago 

6 people like this 

I never dreamed that I'd meet somebody like you 

♡U don't need to dream to manifest♡ 
29 days ago 

4 people like this 

 عادي النه حب?ماجاوبتني حبيبي اذا اثنين يحبون بعض لهم رسلله لبعض واذا فهمنا الرساله يختفون واال العالاقه 

 رسالة المحبين هي تذكير احدهما االخر بجماله

 عندما يدرك احدهما انه جميل جدا ومستحق للحب دون وجود الطرف االخر

 سينتهي الحب وسنتهي العالقة
29 days ago 

14 people like this 

 شعرت بالرهبة من كمية الوهم الذي حولي ! كيف أننا عظماء ، لكن شعرت بالخوف اننا نشعر ان الحياة حقيقية ! 1شاهدت فيلم مايتريكس

 هههههههههههه

 امر طبيعي

 ائق فقط هو كل الوجودتأمل كيف يحلم البشر ويصدق ان الحلم الذي يمتد لمدة خمس دق

 وستعرف ان الحياة اكبر من ذلك

 وان الوجود اكبر منهم كلهم
29 days ago 

9 people like this 

 ؟؟نسامح وال مانسامح 

 ال تتنازل

 افعل ما تحب

 وال تكره ما حدث ومن فعله
29 days ago 

11 people like this 

 نك معنا اتمنى ارد لك جمايلك مهماً سويت قليل عليك انت تستحق اكثرألن هالسنه غيير لو اشوفك قدامي بضمك بقووه:( اعشقك وربي رمضا

 كنت الضمك واحضنك بالمقابل

 ♡تحبين ما فعل سوى بالمقابل اريده شيء ال♡
29 days ago 

9 people like this 

لواعية ا هل تملك عصا سحرية ياأخي من يوم تابعتك تغيررت كثيير أشياء فيني سبحان هللا رغم أنني صار لي سنوات وأنا أنمي ذاتي وأتابع كل الناس

 ♡أحببببك♡ كلهم عنهم غيير أنت لكن♡

 نعم املك

 وهي في يدك

 ح عينيك ومساعدتك في تحريك يدككل ما فعلت هو فت

 ♡شكل سحريب المستحيل تحقق واالن♡
29 days ago 

10 people like this 

 واجهه المعاناة؟ماهي أول مشاعر المستنير اثناء م

 المفاهيم

 والمشاعر

http://ask.fm/WeRGods/answer/114911599702
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114911599702/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114912195414
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114912195414/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114912193366
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114912193366/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114912121686
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114912121686/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114912097366
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114912097366/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114911998294
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114911998294/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114912022358
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114912022358/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114912027478
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114912027478/people
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 واالفكار

 كلها جيوش االيجو

 سيستخدمها كلها ضدك
29 days ago 

9 people like this 

 سعادة مطلقة؟يعني بعد الموت 

 طبعا
29 days ago 

7 people like this 

 ليش االيجو يسوي كذا؟؟؟ اخترناه بعد؟!.

 نعم نحن من خلقه وليس اختاره

 ؤمن به هو ايجوكل مفهوم ن

 كل معتقد نعتقده هو ايجو

 عندما تجتمع هذه المفاهيم معا

 تصبح كائن حي

 يخلق مشاعر

 والمشاعر تولد افكار

 فنظن اننا لسنا اال مفاهيم ومشاعر وافكار

 ننسى اننا كنا اطفاال ال نملك ايا من هذا ومع ذلك كنا موجودين

 ال نزال موجودينننسى اننا في احالمنا ال نملك مفاهيم ومع ذلك 

 االيجو يدافع عن نفسه ليبرر وجوده

 فعندما يدرك االنسان ان الوجود اكبر من الحياة

 وان الوعي واالنا الحقيقية اكثر من مجرد مفاهيم

 فلن يكون لاليجو سلطة وتحكم بالحياة

 فال يملك اال ان يدافع عن نفسه

 فنحن من جعله دفاعي

 في كل مره اختلفت مع انسان

 مره كرهت انسانفي كل 

 في كل مرة تمسكت برأيك وكذبت غيرك

 انت كنت تدرب االيجو على الدوغما والعدائية والتشبث

 واالن وقد تمردت انت على مفاهيمك، فال يملك اال ان يقوم بما كنت تقوم به

 فببساطة هو انت سابقا

 اما االن وقد اردت االنسالخ عنه فال بد من خوض هذه الحرب

 عدائية لن تنجح مع سيد العدائيةولكن بحب فال

 احب االيجو وامتن لوجوده واقر بفائدته

 اعلم انه خدم غرضه بكمال ومثالية وقد حان االوان ان يندمج في وعي اكبر، حيث يكون هو جزء من التجربة ولكن ليس هو كل التجربة

 ♡والسعادة والحب النور حيث مراحلة اقصى الى ويصعد بعدها الوعي ويتسامى معه واالتفاق التصالح يتم عندما تحصل جميلة نورانية لحظة♡
29 days ago 

14 people like this 

 كيف أغير خيار الشجاعة والمعاناة ؟

 فهم وادراك الحياة وسبب وجودها ودور مفاهيمنا ورغباتنا في خلق المعاناةعبر 

 عندها تعلم انك حر تماما في اختيار ما تريد

 وستكون مسؤوال عن ما يحصل

 فال تعود انسان يعاني

http://ask.fm/WeRGods/answer/114911955286
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114911955286/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114911890774
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114911890774/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114911549014
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114911549014/people
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 الن المعاناة نابعة من االنفصالية

 واليك شرح بسيط

 نحن بقدرات ألوهية، وباجساد بشر

 نستطيع خلق ما نريد

 ما نختار خلقه هو التاليو

 عالم مليء بالقيود والحدود

 ورغبات كبيرة سريعة

 فيصطدم االمران المتناقضان

 او يسيران باتجاهين متعاكسين ليمزقاننا ألما ومعاناة

 ال نحن الذين قبلنا حقيقة اننا مسؤولون عن خلق حياة وظروف مقيدة ومحدودة

 الئم مع ما حولناوال تخلينا عن رغباتنا الكبيرة التي ال تت

 عندما تدرك انك بتشاؤمك وشكك تخلق بيئة مانعة للتحقق والتجلي

 ستكون سعيد سواء تحقق او لم يتحقق ما تريد

 وهكذا تغير المعاناة

 اما خيار الحياة فينتهي بالموت

 ♡االبدين ابد سعيدا خالدا ستبقى بل بعدها وجودك ينتهي وال♡
29 days ago 

12 people like this 

 ليش احس انه الموت شي جميل؟ و احس اني اتشوق له؟

 النه فعال جميل

 وهو نهاية المعاناة
29 days ago 

8 people like this 

 انا بسوي تأمل كل يوم بنية اني انزل كل يوم كيلو من وزني دوبي بدأت ايش رايك بالطريقة ال تجاوبني سطر بس ^_^

 ربما ستنجح

 أثير على مفاهيمكالمهم ان يكون للتأمل ت

 اشعر من سؤالك بايجابية كبيرة مبشرة
29 days ago 

8 people like this 

 في الخارج يتحكم بذات االنسانعند االرتفاع عن مستوى المفاهيم ال يبقى شئ 

 طبعا

 عند قطع حبال وسالسل المفاهيم التي تعمل كمراسي تبقيك في قاع البحر المظلم

 ال يملك وعيك الخفيف المنعدم الوزن اال ان يطفو اال السطح بسرعة وتسارع مضطردين

 فتشعر بالحرية وبعدها المسؤولية

 ♡♡♡فالسعادة والحب والسالم
29 days ago 

5 people like this 

 هل سيعود المسيح ك انسان ينشر الخير؟

 لمن يؤمن بذلك فقط
29 days ago 

3 people like this 

الااااا  طبقت طريقة حب الذات و حب كل شيء حولي بهذه اللحظه .. تخليت عن كل االثقال وشعور بالظلم او الكره او االنتقام او الضعف .. حبيت حب

خالل ايام فقط من تغييري!  ️❤هو وليس من اجل ان يتغير .. اخوي صارله سنتين ما يكلمني كلمني وباسني وقلبه كله حب لي مشروط كل شي كما 

 معجزه! انا فعال على طريق التجليات

http://ask.fm/WeRGods/answer/114911556950
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114911556950/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114911607126
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114911607126/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114911604310
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114911604310/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114911499606
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114911499606/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114911530326
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114911530326/people
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 هههههههههههههههههههه

 ما اجملكم عندما تعون الكالم وال تحاولون عبثا فهمه

 فقط وعي

 ادراك

 وبعدها تجلي

 وتبلور

 حقيقي

  فلسفةال

 وال خيال

 ♡ضحية فيه انت عالم تصنع ان احيانا تختار ولكنك♡لحظة كل في صنعك من الحياة♡
29 days ago 

15 people like this 

 دقني اذا بخبرك تحسنت نفسيتي هلق بس هههههه اضحك على حالي شلون تغيرت نفسيتي فقط الني اتواصل معك مع االخوة المشاركين ... احبكمبتص

 ♡♡ههههههههههه♡♡

 هذا التواجد يملك هذا النوع من التأثير على الموجودين
29 days ago 

9 people like this 

كان عندي طاقة سالم رهيبة وطارت يوم ضايقني أحدهم أستسلمت للغضب وصرخت بس هجم علي األكتئاب وش السوات انصحني تكفى كيف أرجع في 

 ي مهما حصل ؟سالمي الداخي مره ثانية وال اضايق ثان

 ما تسمينه سالم كان تسامح

 التسامح ضار جدا

 التلبس الشيطانيوهو سبب 

 يجب عليك الغضب عندما تريدين الغضب

 السالم ال يتم بمسامحة من في الخارج

 بل في حب الذات، مما يجعل من في الخارج محبين لك

 عندها لن يكون هناك خيار اال ان تعيشي مع من يحبك بسالم

 ♡االستنارة حتى♡االيجو يخلقها مشوهة نسخة لها الجميلة مفاهيمال جميع♡
29 days ago 

11 people like this 

 حزني لفقدها لقيت مصايب تنهال علي حتى التنفس صار ثقيل ومتعب .. متعبه جدآ .. توفت امي من يومين غير

 عندما نعيش الحزن نخلق المزيد منه

 ال بأس بالحزن

 ولكن ليس كأنه كل الحياة

 يجب ان نعلم ان مغادرة انسان هذه الحياة راحة له

 انه يعيش االن حياة جميلة

 يومين هي فترة قصيرة

 تك بالتواصل معكولكن بعد فترة بسيطة ستقوم والد

 اعدك بذلك

 وستأتين لتأكيد الخبر هنا

 االمر جميل جدا

 اعلمي انها اختارت المغادرة

 فكيف تحزنين عليها وقد اختارت

http://ask.fm/WeRGods/answer/114911296086
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114911296086/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114911272278
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114911272278/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114911317334
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114911317334/people
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 الفراق مؤلم بال شك

 وال بأس ان تحزني وتبكي

 ولكن بعدها افعلي ما تحبين

 فال شيء يسعدها االن اكثر من ان تعيشي كما تحبين

 وصعدت اصبحت تدرك الحقيقة المطلقةفهي االن وقد غادرت 

 ان الحياة اوجدناها لنستمتع بها رغم القيود والحدود

 رغم المعاناة وااللم

 ♡السعادة تتفجر المعاناة قاع من♡
29 days ago 

13 people like this 

يا جمال االطفال عايشين احلى حياه مايفكرون ويضحكون طول اليووم واذا احد ضربهم يبكون بصوت عالي لكن بسرعه ينسون ويرضون ويندمجون 

 بااللعاب وبأي شي قدامهم ودي ارجع طفله

 االجمل منهم

 ان يعيش الكبير كطفل متأمل وعفوي

 ما يحب يفعل فقط

 عندها ستكون طفل بقدرات كبير

♡♡ 
29 days ago 

8 people like this 

 ي الواقع عوضا عن التامل او االسقاط؟الفضائيين موجودين على االرض لما ال يالقون من يتصل بهم ف

 نعم
29 days ago 

4 people like this 

 اذا تمرد جميع الناس بتنتهي الحياه الماديه

 نعم
29 days ago 

6 people like this 

 خلق رصيد مما احب اليوم هو مضاعفة رصيد ما احب غدا؟

 ما تفعله هذه اللحظه استثمار يتضاعف اللحظة القادمة

 حب االنال

 يصبح حب اكبر بعد قليل

 والكره االن

 هو المزيد من الكره بعد قليل
29 days ago 

9 people like this 

 ب ذواتنا .. هل انت تعرفنا ؟انت قلت اننا النعرفك ونح

 ♡♡♡انتم جوانب جميلة من حياتي ما زالت مادية وال ادركها اال من خاللكم
29 days ago 

6 people like this 

 ❤❤❤❤وهللا ردودك تثلج الصدر في كل اجابه ندرك شيئ جديد شكرا لك احبك من اعماق قلبي 

 ♡♡♡♡♡احبك♡♡♡♡♡
29 days ago 

6 people like this 

 طيب اخواني انا اخترتهم بعد :)

 كل حياتك

 تختارينها في كل لحظة

http://ask.fm/WeRGods/answer/114911181142
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114911181142/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114911215958
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114911215958/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114911174486
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114911174486/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114911173206
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114911173206/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114911057750
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114911057750/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114911032918
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114911032918/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114911063126
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114911063126/people
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 تختارينهم عندما تغضبين منهم

 تختارينهم عندما تشتكين منهم

 تختارينهم عندما تتذمرين وتمتعضين

 اال تالحظين ان مشاكلنا كالخوف من الجن اختفت عندما توقفنا عن التحدث عنها؟

 كن بشكل غير واعينحن نختار حياتنا في كل لحظة ول

 يدركه الواعي فقط

♡♡ 
29 days ago 

13 people like this 

ايقين من تصرفاتي وطبعا ما اعرف افهمهم يخلوني فحالي... بس حبيت افضفض الني من عرفتك تغيرت بطريقه جدا احبها ...الكل الحظ ..واهلي متض

 ️❤اعرف الحل او الجواب موجود عندي، وراح يوصلني... احبك

 ♡الحياة سر تعرفين فانت الصمت اال لك املك ال♡
29 days ago 

7 people like this 

 لماذا يوجد في حياتي ناس يتحكمون في حياتي. كيف افهم الرساله من ذلك؟

 انت تؤمن بالمفاهيم التي يلقنونك اياها

 لذلك هم يتحكمون بك

 الرسالة بسيطة

 توقف عن االيمان بمفاهيمنا

 تخرج من سلطتنا

♡♡ 
29 days ago 

14 people like this 

 مين زوربا:/؟

 اغريقي عاشق جدا للحياة يفعل ما يحب وقتما يحب دون تفكير او تبرير
29 days ago 

7 people like this 

 هل برأيكم العالم العربي يتعمد إهمال غزة؟

 طبعا فاالهمال هو وسيلة الخالص

 والدرس تعلمه العرب بالطريقة الصعبة
29 days ago 

7 people like this 

 ودي اقول لاليجو وهللا ما اتركك بس خلني اتأمل تكفى

 يعرف واعرف انك تكذبين لو قلتيها

 يؤمن بااليجو بعد اليوم فمن يتأمل لن

 ♡اعلمه كما جيدا هذا يعلم هو صدقيني♡

 ♡الحقيقة هذه يجهل من وحدك انت♡
29 days ago 

6 people like this 

 ة طريقة فاألجوبة اختلفت.على أي حال رأيك في قراءة الفنجال والكف للتنبؤ بالمستقبل،خرافة أم حقيقة؟حاس

 عندما يسأل انسان هل الشيء الفالني حقيقة ام خرافة

 هو يقوم برحلة ازدواجية

 يريد ان يحدد هل البشر بعضهم خطأ ام صح

 الواقع ان كل الخرافات حقيقية

 بها ليس لك وانما لمن يؤمن

http://ask.fm/WeRGods/answer/114910985302
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114910985302/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114911003222
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114911003222/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114910852950
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114910852950/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114910691414
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114910691414/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114910813270
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114910813270/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114910718550
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114910718550/people
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 وان كان سؤالك شخصيا فاالجابة لديك بالفعل

 ال يمكن ان نجد شيء يشترك به البشر بااليمان

 اال االرض والجاذبية والحرارة والبرودة

 المسلمات الوجودية فقط

 اما المفاهيم الثقافية الدينية االجتماعية فهي ازدواجية فردية

 تختلف من انسان الخر

 وهي كلها حقيقية

  من يؤمن بهاال يراها اال

 المجانين يؤمنون بكل شيء فيرون كل شيء

 لهذا هم مجانين

 والعقالء جدا ال يرون اال ما يؤمنون به لذلك حياتهم مملة

 اما الواعي فتتغير مفاهيمه وتتغير حياته

 والنائم يؤمن بما يخبره به االخرون فيعيش حياة االخرين

 والمستنير يفهم كل ما كتب اعاله :(

 ♡الحقيقية الطويلة الحياة قائمة من هيمكمفا اختر♡
29 days ago 

13 people like this 

 هههه بس احبه احسه مهتم فينيلما اتأمل كل مكان بجسمي يحكني وعارفه انه االيجو هههههه

 مهتم فيك طبعا

 ويخاف تتركينه

♡♡ 
29 days ago 

6 people like this 

 جديدة بدايتها ذاتي .. وشفت كل شيء بنظرة جديدة بدون اي برمجة سابقة .. شنو يكون وضعي؟ اذا كفرت بكل المفاهيم .. ودخلت رحلة

 ههههههههههههههه

 وكأنك تريد مفهوم اخر عن شكل الحياة بدون مفاهيم

 سأترك لك اختبار التجربة

 فلكل انسان تجربته الفريدة

 الن مفاهيمهم فريدة

♡♡ 
29 days ago 

9 people like this 

 انا احب الوقت الذي اقضيه في حسابك ولكني ال احبك شخصياً كما يقول لك اآلخرون ...

 انت ال تحبين الوقت الذي تقضينه في حسابي

 ن شخصيوهم ال يحبو

 فهم ال يعرفون من انا شخصيا

 انت وهم تحبون ذواتكم عندما تكونون هنا

 ♡بك اهال♡
29 days ago 

8 people like this 

النسان ذاته ويفعل ما يحب وعندها سيكون كل ما يفعله بر لهما ال ابشرك عندما نفعل مانحب يتهموننا بالعقوق !! بس لهم دينهم ولي يجب ان يحب ا

 دين ..

 ههههههههه

 ♡جربي♡

http://ask.fm/WeRGods/answer/114910558550
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114910558550/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114910633558
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114910633558/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114910557014
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114910557014/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114910491990
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114910491990/people
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29 days ago 
9 people like this 

 3الحظت لما اكتب بطريقة الشعورية صارت تشبه كتاباتك مع حفاظها ع اسلوبي الخاص >

 أحسنت

♡♡♡♡♡♡♡ 
29 days ago 

8 people like this 

 الحياه عند هللا او الوعي االعلى مستويات

 ♡طبق عن طبقا لتركبن♡
29 days ago 

7 people like this 

 ❤❤اشتقنا لوعينا وروحنا وذواتنا معك 

♡ 
29 days ago 

6 people like this 

Miss you bro 

♡ 
29 days ago 

6 people like this 

 ال احس طارق السويدان واعي

 النه اعلى منك في الوعي ولكن كالكما نيام

 ئمجميع من يؤمن بالمفاهيم التقليدية التي تخلق المعاناة نا

 ومن يقوم بخلق مفاهيم جديدة واعي

 ومن يدرك المفاهيم ودورها

 وال يتمسك بأي مفاهيم

 مستنير
29 days ago 

8 people like this 

 هوم برالوالدينشنو مف

 حب الخارج دون الداخل

 ونتيجتها المعاناة

 يجب ان يحب االنسان ذاته ويفعل ما يحب

 وعندها سيكون كل ما يفعله بر لهما
29 days ago 

8 people like this 

 ماهو سبب حبي لغريبين االطوار؟؟؟

 النهم متمردين على القيود والمفاهيم والمعتقدات

♡♡ 

 الحقيقية لذواتنا انعكاس هم
29 days ago 

13 people like this 

 اذا شفت الناس تقول مهال رمضان ومدري ايش وضايق صدرها!احس وقتها اني غلط! مب معقول حبهم له!

 "مهال رمضان"

 داللة على انهم عاجزين عن عيشه

 فمن عاش روحانيته لن يسأله التمهل

http://ask.fm/WeRGods/answer/114910387542
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114910387542/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114910425174
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114910425174/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114910380886
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114910380886/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114658765910
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114658765910/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114644805974
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114644805974/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114910208086
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114910208086/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114909854806
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114909854806/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114909619542
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114909619542/people
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 هذه رسالة واضحة جلية انهم فشلوا

♡♡ 
29 days ago 

15 people like this 

 "ياليتني قدمت لحياتي "وليس "في حياتي "هل افهم ان حياتنا الحقيقيه لم تبدأ بعد !!!؟

 قبل والدتنا واثناء حياتنا المادية وبعد موتنا حياتنا الحقيقية مستمرة

 حياتنا الحقيقية متزامنة مع حياتنا المادية

 كلما سعدنا وقمنا بما نحب نقدم لحياتنا الحقيقية المزيد من النمو الروحي وتطور الوعي

 وعدم فعل ما نحب، يجعل حياتنا الحقيقية ال تستفيد من هذه التجربة

♡♡ 
29 days ago 

12 people like this 

 يعني انا اخترت حياتي قبل ال اجي بالدنيا اخترت امي وابوي ؟ ليه مااخترت اكون بنت الوليد بن طالل ما هذا الغباء !!

 ن الحياة الرغيدة سهلهال

 وانت قدمت للحياة للمعاناة

 فانت شجاعة ولست غبية

 ولكن االن ال تفهمين

 تخيلي هذا المثال البسيط

 لو كنت تعشقين افالم الرعب

 هل ستبحثين عن فلم مرعب جدا

 او فلم ساذج بسيط يحتوي مشهد او اثنين من الرعب؟

 على اقصى درجات الشيءجميع البشر يجمعون على انهم يحبون ان يحصلوا 

 اقصى درجات الرعب او الكوميديا او غيرها

 الحياة هي حلم او فلم عنوانه المعاناة

 وكل انسان يختار درجة العمق

 ومن يختار درجة معاناة كبيرة هو شجاع جدا

 اما من يختار درجة معاناة متوسطة فهو اقل شجاعة

 اما الحيوانات الموجودة على كوكب االرض

 ة جدافهي جبان

 تخاف ان تكون بشر

 ولكنها متشوقة لرؤية معالم الحياة عن قرب وعن كثب

 دون الغوص في دوامات المعاناة القاتلة

 فكان الخيار ان تكون كائنات بال وعي معقد

 دون مفاهيم وافكار ومشاعر

 فقط عقل باطن غرائزي
29 days ago 

12 people like this 

 حال حالتي النفسية االن من تمنعك من االجابة النك تعتبرها اقل من الوعي المطلوب لالستجابة ؟

♡_♡ 
29 days ago 

6 people like this 

 ارججوك كتابك ، اريد قرائته ارجوك :) متى تتسنى لي الفرصه كي اقراه

 عندما يحين الوقت
29 days ago 

5 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114909975382
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114909975382/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114909889110
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114909889110/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114909753686
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114909753686/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114909766742
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114909766742/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114909764182
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114909764182/people
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 نصيحة لزيادة الوفرة الماليه

 اصرفها فيما تحب

 وافعل ما تحب
29 days ago 

9 people like this 

 ماهو سبب حبنا لالطفال والحيوانات والكائنات الصغيره !!

 النها كائنات تعيش الحياة دون تعقيدات المعتقدات والمفاهيم

 حياة غريزية بسيطة

 نحبهم الننا نشتاق لذواتنا اللواتي تشبههم كثيرا

♡♡ 
29 days ago 

12 people like this 

 زم اشكك فيها عطني مثالالعذرني بس مافهمت ايش هي المفاهيم العميقه اللي 

 اي مفهوم او معتقد يبدأ بكلمة "مستحيل"ـ

 مثل

 جيني فلوسمستحيل ت

 مستحيل يروح المرض

 صعب انجح

 صعب يتغير الوضع

 ما اظن

 ما اعتقد

 ما اتوقع

♡♡ 
29 days ago 

13 people like this 

 ️❤بهجه والسرور ، يا من كسرت قيود تفكيرنامال قلبك بال

♡♡ 
29 days ago 

6 people like this 

 األشهر االخيرة بشكل ملحووظ هل له دالله وغيرها في 1111-١١١- 33تكرار االرقام المتطابقة مثل 

 االرقام منبهات كونية لقداسة الحياة والوهية البشر

 علم االرقام يفصل كل رقم

 ولكن تكرار ارقام او انماط ارقام يعني ان االنسان يحتاج ان يكون واع بشكل اكبر

 عندما يستيقظ ويكون واع بشكل اكبر سيدرك الرسائل من تلقاء ذاته

 ئل مختلفة من انسان الخرفالرسا
29 days ago 

9 people like this 

 جاع ؟طيب االنسان اللي يخوض معاناه لكنه بائس متشائم كاره الحياه هل هو ايضا ش

 الشجاعة هي اختيار ظروف مليئة بالمعاناة

 اليأس والتشاؤم نقيضها الوعي وال عالقة لها بالشجاعة او الجبن
29 days ago 

5 people like this 

 سبب تعلق االطفال فيني ؟

 عفويتك
29 days ago 

8 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114909760342
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114909760342/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114909618774
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114909618774/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114909624918
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114909624918/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114909596246
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114909596246/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114909517910
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114909517910/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114909462614
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114909462614/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114909483094
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114909483094/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 زم اشكك بحصول الشي عشان يصير ؟؟ال

 عني عدم حصولهالتشكيك بحصول شيء ي

 التشكيك بمفاهيمك المعيقة لحدوث االماني هو ما يسرع التجلي وتحقق الرغبات
29 days ago 

8 people like this 

 اتخلص منهفتور كيف 

 متى فعلت اخر شيء النك تحبينه؟
29 days ago 

7 people like this 

 هل تؤمن بان هناك عوائق امام االهداف ام نحن من يصنعها؟

 نعم البشر هم عوائق تحقيق رغباتهم
29 days ago 

6 people like this 

 ني اذا سألتك عن اشياء انت مجاوبها من زماناالف اجابة:/ ، اعذر 4وانا بعد اول مرة اجي صفحتك امس، اكثر من 

 ♡بك اهال♡
29 days ago 

6 people like this 

 دافنشي و نيوتن مستنيرين صح؟.

 نعم
29 days ago 

6 people like this 

 هل تنزعج ان كررتي سؤالي حتى احصل على االجابه ؟

 ال اطالقا
29 days ago 

6 people like this 

 ؟ هل االستيقاظ الكاذب مثل لما: احد يصحيني للنوم وفجاءه القى نفسي بالسياره رايحه للدوام بدون ما اتذكر متى رحت الحمام وغسلت ولبست

 ال

 ـالكاذب هو عندما "احد يصحيك من النوم وفجأه تلقين نفسك بالسيارة رايحة للدوام وانتي بالطريق فجأه تلقين نفسك نايمه للحين وتحلمين" االستيقاظ
29 days ago 

8 people like this 

 وش الحل مع االحالم اكرها .. تخرب علي النوم

 االحالم هي الهدف من النوم

♡♡ 
29 days ago 

7 people like this 

 بيتهوفن واعي ام مستنير

 مستنير على حد علمي
29 days ago 

6 people like this 

 رأيك بالوهابية؟.

 التشدد في الدين وتجريده من عمقه والتركيز على سطحية المعاني مرحلة من مراحل الغوص في

 هي وسيلة للحصول على المزيد والمزيد من المعاناة

 ال يعتنقها اال شجعان يعشقون المعاناة

♡ 
29 days ago 

8 people like this 

 أول مرة أدخل صفحتك ورأيتك باخر المشاركات .. هل ما تتحدثوا عنه له عالقة باالحالم أو الرؤيا ؟!

http://ask.fm/WeRGods/answer/114909408854
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114909408854/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114909421654
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114909421654/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114909365590
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114909365590/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114909364054
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114909364054/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114909313366
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114909313366/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114909331798
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114909331798/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114908992086
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114908992086/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114909052502
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114909052502/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114909122134
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114909122134/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114909167702
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114909167702/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 له عالقة بالوجود كله
29 days ago 

7 people like this 

 ماهو رأيك بطارق السويدان

 نائم مبرَمج مبرِمج )مفعول وفاعل(ـ

♡♡ 
29 days ago 

6 people like this 

مرات.. اخر 3في شي يصيرلي وانا نايمه من فتره.. يشبه االسقاط النجمي..يحصلي غصب عنني واكون بصارع عشان ابقى في جسدي صارلي فوق 

بنسحب غصب عني والمشكله لما مره قمت مفزوعه وابكي بقوة. و كل مره بوصل الني اتشهد احس اني مو قادره اقاوم خروجي من جسدي كاني 

 suha.s.h  اصحى ما اقدر اجزم ابدا هو كان حلم وال ال وقت ماصار!!

 اسقاط نجمي ولكن تقاومينه
29 days ago 

6 people like this 

 حسن  هل يمكن استخدام االستيقاظ الكاذب فى تنفيذ االسقاط النجمى

 سؤال ذكي

 نعم

 عندما يحدث االمر

 فكر انك في حياة حقيقية ولكن بجسدك النجمي

 االحداث وحاول تغيير

♡♡ 
29 days ago 

9 people like this 

 مافائدة الصيام عن الطعام واالكتفاء بالماء ..؟؟

 عندما تأكل شيء

 شيءتصبح على تردد هذا ال

 النباتيين يتمتعون بالنقاء النهم يأكلون خضار

 وهي مسالمة ومتناغمة مع الحياة

 ومن يصوم يسهل عليه ان يرتفع تردده الن ال شيء يخفض تردده

 وهذا سبب ارتفاع روحانية الصائمين

 اما الماء فتردده عاليه

 وال يخفض تردد االنسان

♡♡ 
29 days ago 

12 people like this 

 هل مالمح االنسان .... تدل على شخصيته

 عندما تنظر الى انسان وتعتقد انه شرير الن مالمحه شريرة

 "هو ليس شرير وال خير في االصل"

 يجعله يبدأ بلعب دور وفقا العتقادك ولكن اعتقادك

 هذه مفارقة البيضة والدجااجة

 وايهما اتى اوال

 االنسان ليس شرير باالصل ولكن اصبح شرير عندما اعتقدت ذلك

 فيما يعتقد البشر انه كان شرير باالصل وتحليلهم اتى نتيجة للموجود

http://ask.fm/WeRGods/answer/114909133142
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114909133142/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114909015894
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114909015894/people
http://ask.fm/soseettaaaaaa
http://ask.fm/WeRGods/answer/114908874838
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114908874838/people
http://ask.fm/SethRollins680
http://ask.fm/SethRollins680
http://ask.fm/WeRGods/answer/114908774486
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114908774486/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114908807510
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114908807510/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 مفهوم مقلوب

 شأنه شأن مفاهيم كثيرة في الحياة

 ستقبلمثل قراءة الم

 نعتقد ان المستقبل مقدر

 ونحاول قراءته

 وما يحصل حقا اننا عندما نحاول معرفة المستقبل

 نقوم بـ "خلق المستقبل"ـ
29 days ago 

11 people like this 

 هل لنا من اسمائنا نصيب .... اسمي نوره :(

 ليس بشكل وجودي

 ولكن عندما نؤمن يكون لالسم دور كبير

 تماما كاالبراج وتاريخ الميالد

 من ال يؤمن باالبراج ستكون كذبة له

 النه ينتقل الى عالم ليست االبراج حقيقيه فيه

 وكذلك االسم

 د ظروف حياتكمن يؤمن ان له دور في تحدي

 ستتغير الحياة وفقا لمفهومه
29 days ago 

10 people like this 

 فالقران لماذا اجد الطمئنينة والراحة في كتب وين داير وال اجدها

 ♡مفاهيمه تناسب ذاتك اكثر من القران

♡ 
29 days ago 

7 people like this 

 كيف يكون االسقاط الكاذب

 كاذباستيقاظ كاذب وليس اسقاط 

 هي الظاهرة التي تحدث عندما يوقظك من حولك للعمل او المدرسة وانت نائم

 فتشعر انك استيقظت وبدأت بممارسة انشطتك الصباحية وكأنها "حقيقية" حتى تكتشف انك ما زلت نائم وتحلم باالستيقاظ

 "حقيقي"

 بين عالمات تنصيص النها حقيقية وليست وهمية

 ولكن البشر يسمونها وهمية
29 days ago 

11 people like this 

 في شي بالكون اسمه صدفه ؟

 نعم

 ذاك االبداع المتقن والمثالية الالمتناهية

 وكان علم االحصاء واالرقام ال يعلمهم شيء يسميها البشر بجهل "صدفة"

♡♡ 
29 days ago 

8 people like this 

 ❤اشعر وكأنك تراقيبني دائما 

 لك الني امثل الوعي االعلى

 ووعيك االعلى دائما يراقبك ويهتم بك

  فتشعرين بوجودي

http://ask.fm/WeRGods/answer/114908682070
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114908682070/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114908632406
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114908632406/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114908596310
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114908596310/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114908569174
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114908569174/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114908545622
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114908545622/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 سواء في اليقظة او االحالم

♡_♡ 
29 days ago 

9 people like this 

 Ebtesam  يسعدك هللا✨ابتسم تلقائيا ردودك أشوف لما✨✨✨ لوجودك ةسعيد أنا✨

 ♡ابتسام♡
29 days ago 

7 people like this 

 المواقف المحرجه كيف نتعامل معها؟

 اعمل تحول وعي

 اجعل وعيك خارج جسدك

 كأنك انسان مشاهد

 واضحك على نفسك

 وسيقع من حولك في غرامك

 وسينظرون اليك على انك كوميدي جدا

♡♡ 
29 days ago 

13 people like this 

 ليش كل ما جيت اتأمل انوم :)

 عاش البشر لعصور وسنين وقرون

 وهم معتادين على فقدان الوعي عند التأمل

 يظنون ان ما يحدث اثناء النوم غير مهم

 فاصبح الوعي منخفض جدا

 رتفاع اثناء النوماالن بدأ الوعي باال

 فظهرت ظواهر كثيرة

 كاالسقاط النجمي

 واالستيقاظ الكاذب

 واالحالم الجلية

 وغيرها
29 days ago 

5 people like this 

 جساد األنبياء تحللت ؟أ

 طبعا
29 days ago 

6 people like this 

 ️❤أقبل بها ؟أود نصحيتك ولك حبي مسائك سعادة قلب . تمت ترقيتي في مجال عملي وانا في حيرة من أمري .هل 

 كما نردد دائما

 امام كل خيار ومفترق طرق

 اسأل نفسك سؤال بسيط دون تفكير وتحليل

 "ما الخيار الذي احبه اكثر؟"

 وتوجه اليه

 يفضل التأمل قبل السؤال

 كما يفعل المسلمون في صالة االستخارة
29 days ago 

7 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114908522582
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114908522582/people
http://ask.fm/Ebtesam113
http://ask.fm/WeRGods/answer/114908494678
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114908494678/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114908421974
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114908421974/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114908389718
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114908389718/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114908361814
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114908361814/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114908296790
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114908296790/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 ️❤اختصار صفحتك وكالمك وكل معلومه قلتها: التأمل

♡ 
29 days ago 

6 people like this 

 شلون الشقيري واعي وهو في اشياء برمجيه لما الحين؟ او انه يحاول يوصلها بصوره ابسط

 الواعي ليس خالي تماما من البرمجة

 وال يعني ابدا انه ال يقدم برمجة لالخرين

 البشر وفقا للعصرولكن على االقل هو يقوم بتحديث برمجة 

 وال يقبل مفاهيم ال تناسبه

 سؤالك يقصد به المستنيرين

 هم من ال يقدم مفاهيم الحد

 فقط يجعلون من حولهم يدركون المفاهيم في الداخل واثرها على الخارج

♡♡ 
29 days ago 

9 people like this 

 ماشاهلل على كثر العلم و التنوير الي عندك ليش اكثر شي مهتم و مسلط الضوء عليه االسقاط النجمي ؟ و هل هو اهم من التأمل ؟

 التأمل اهم

 ولكن االسقاط هو اكثر تشويقا للبشر

 لبعد المادياالسقاط هو تمرد الوعي على ا

 او الحياة الدنيوية

♡♡ 
29 days ago 

7 people like this 

 انا مسويه دايت ومخففه اكل ومؤمنه اني بنحف، هل هالطيقه صحيحه؟

 طبعا
29 days ago 

5 people like this 

 افهم الرسائل بسرعه انظر لكل شي حولي اقول هذا انعكاسي واحاول افهم رسالة كل شخص موجود في حياتي بس حاسه مااقدر

 يجب عدم بذل جهد

 ستتجلى الرسائل تلقائيا
29 days ago 

8 people like this 

 الشقيري واعي؟

 نعم
29 days ago 

5 people like this 

 ️❤فرحانه ومستمتعه بالحياة ..وبنفس الوقت اشتاق للموت 

 اجمل حياة

 توازن بين النور والدنيوية

 بين الوعي والمادية

 ا وزوربابوذ

 استمتعي بها

♡♡ 
29 days ago 

5 people like this 

 ماهي االشياء التي يصعب على العقل البشري تخيلها ؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/114908294998
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114908294998/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114908233814
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114908233814/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114655752022
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114655752022/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114908153686
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114908153686/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114908015958
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114908015958/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114907997782
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114907997782/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114907984214
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114907984214/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 الوجوديات غير المادية

 "الالزمن والالوقت والالحزن"

 ويستحيل على العقل البشري ان يتخيل

 "يستحيل"

 ان يتخيل

 "الالوجود"

♡♡ 
29 days ago 

5 people like this 

 مساء السعادة:(

♡♡ 
29 days ago 

6 people like this 

 مامعنى قوله تعالى :)ياليتني قدمت لحياتي (

 ليتني عشت حياتي كما احب

 اقصر بحق نفسي الجل مفاهيم غيريليتني لم 
29 days ago 

6 people like this 

عتك واليوم انا استنرت شكراً لك لما اقرأ قرآن كاني اتكلم عن نفسي اكلم وعيي قبل شهر سئلتك ابي اصير مثلك قلت لي سوي اللي تحبينه وتابعيني تاب

كتشفت أن اافسره انا عرفت ليه هللا ماله وصف ألنه هو بداخل كل بشر وكل بشر رب بكيت كثير اليوم اكتشفت أشياء كنت اغفلها ونايمه عنها باألصح و

 كل اللي حولي وهم وهم انعكاسي

 ♡به احتفالي اال هذا من اجمل ال♡دةجدي استنارة وهاهي♡

 ♡♡♡بك سعيد انا
29 days ago 

10 people like this 

 كيف اكون جميله :(

 باليقين انك جميلة

 يجعل من حولك يرونك قبيحة اي تشكيك

 "يجب ان تفهمي ان مالمحك المادية ال تعني شيء اطالقا"

 وحدها طريقة نظرك لجمالك من يحدد طريقة نظر من حولك اليك

♡♡ 
29 days ago 

17 people like this 

 أنت لحن ، ووحضورك هو العازف شكرا لك وكم آحبك يا رجل

♡♡♡♡ 
29 days ago 

5 people like this 

 هل اجاثا كريستي مستنيره ؟

 ال
29 days ago 

5 people like this 

 ماهو رأيك بغازي القصيبي ..... شخصيه احبها جداً 

 ♡واعي
29 days ago 

4 people like this 

 اميل جدا للدراما و لعب دور الضحيه .. وغير مستمتعه بذلك ..اود التغير بشده..كيف

http://ask.fm/WeRGods/answer/114907823702
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114907823702/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114907783510
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114907783510/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114643955798
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114643955798/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114907713622
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114907713622/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114907693910
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114907693910/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114907641942
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114907641942/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114907662678
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114907662678/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114907609174
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114907609174/people
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 يةمع الحرية تأتي المسؤول

 اعلمي ان حياتك نتيجة اختياراتك

 اعلمي انك حرة تختارين ما تريدين ولكن تتجاهلين هذه الحقيقة

 عندها ستكونين مسؤولة عن اختياراتك وستتوقفين عن لعب دور الضحية الرجعي القديم

♡♡ 
29 days ago 

6 people like this 

 هل بوذا و اوشو وصلوا الى نفس المرحلة من التنوير ام احدهما جاوز االخر ؟ هل التنوير مقامات ؟

 نعم

 التنوير هي اقصى درجات الوعي

 ال شيء فوق التنوير اال الالوجود
29 days ago 

5 people like this 

 ايش رسالة االحالم في المنام ؟ ليش بعض االحالم تبقى بالذهن و بعضها ننساها و بعضها تكون غير متصلة ببعضها

 الحالم التي يعيشها بوعي عالياالنسان يتذكر ا
29 days ago 

5 people like this 

 اختيارك العفوية !تظنني سأستسلم من عدم إجابتك على سؤاالتي سأكررها لعلها تحظى بفرصة 

♡ 
29 days ago 

5 people like this 

 الدعاء بالكالم ام بالنيه والشعور ؟؟:/

 احدهما او كالهما

 اء ان يكون كالميا شعورياولكن عرف البشر للدع
29 days ago 

11 people like this 

 من هو الشخص الواعي ؟

 الذي يختار مفاهيمه ومعتقداته بنفسه

 ا يلقنه االخرونوليس وفقا لم

 رسالة االخرون عندما يلقنونك المفاهيم

 "هكذا عشنا حياتنا، ونظن ان مفاهيمنا ستفيدك ولك الخيار في قبولها او رفضها"

 الواعي يدرك هذه الرسالة ويختار ما يحب

 اما المستنير فدرك كل المفاهيم وعالقتها ببعضها وكيف تكون كلها شيء واحد

 تهيدرك كلية الوجود ووحد

 يدرك ديمومة الوجود وخلوده

 يدرك انعكاس الحياة وفقا للداخل

♡♡ 
29 days ago 

12 people like this 

 مااجمل حياتي بوجودك

 لنفسك برؤية الجمال اال من خالل مرآتيال تسمحين 

♡♡ 

 بالمفاهيم ملوثة الحياة مرايا بقية

♡♡ 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114907531094
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114907531094/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114907492950
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114907492950/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114644612950
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114644612950/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114611008854
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114611008854/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114907313494
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114907313494/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114907253590
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114907253590/people
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 ومعالمها جوانبها كل في الحياة جمال يرى المفاهيم من يتخلص من

♡♡ 
29 days ago 

7 people like this 

 ️❤أحبك 

 ♡احبك
29 days ago 

5 people like this 

.............♥♡♥:-) 

♡.♡ 
29 days ago 

4 people like this 

 ..  د على صاحبها الحياة "مو قادره اصيغ لك اللي افكر فيه بس الحياة فيها كثير متع اخاف اكرهها لو عشت زي ماتقول يقال " دقة الفهم تفس

 دقة الفهم تفسد الحياة

 ولكن ادراك الحياة يزيد من عمق المتعة

 ال نعلم التحليل

 بل ايقاف التحليل

 ليس الفهم

 وانما االدراك

 ليس التفكير

 وانما التأمل "اصمات الفكر":ـ

♡♡ 
29 days ago 

8 people like this 

 مرة دخلت البيت الشعوريا فعلت كما يفعل أبي عند دخوله ، طريقة النظر ورفع الشماغ والعقال ، ماذا يسمى هذا؟

 ايجو

 طنبرمجة العقل البا

 ♡حياتك تعيش ال انك مؤشر♡

 مبرمج نائم
29 days ago 

7 people like this 

 طالب ُمشتت بأختيار تخصص جامعي، قدم له نصيحة:

 النسب هو التخصص الذي تحباالختيار ا
29 days ago 

3 people like this 

منك , في حالة االسترخاء في الفراش أجد يداي تتحرك ال أرادياً وتتحرك كأنها  أعتذر لك إن كان سؤالي اليعود بالفائده العامه ولكن أتمنى اإلجابه تكرماً 

 بدر  تطوف لألعلى ثم تتجه إلى بعض الشاكرات بالجسد ماتفسير ذلك , وجزاك هللا خير

 طفو الجسد النجمي

 بداية انفصاله

 وقد انتقل الوعي الى الجسد/البعد النجميينوللعلم: ال يحدث هذا االمر اال 

 في المرة القادمة حاول تحريك يدك )ليس عضليا وانما فكريا وعاطفيا( تحريكها بعيدا عن التشاكرات

 حركها الى االعلى لينفصل المزيد من ذراعك مما يجعل باقي جسدك ينفصل اكثر واكثر

 حاول لمس السقف بيدك

 بايمان تام انك قادر عليه

 ير بجسدك النجميستط

http://ask.fm/WeRGods/answer/114907201110
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114907201110/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114907038806
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114907038806/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114907130966
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114907130966/people
http://ask.fm/fatmah29
http://ask.fm/fatmah29
http://ask.fm/WeRGods/answer/114609769558
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114609769558/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114610959702
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114610959702/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114612038742
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114612038742/people
http://ask.fm/bader_mohd
http://ask.fm/bader_mohd
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29 days ago 
7 people like this 

 ط النجمياالسقا  ♡بوجودكم امسية ككل متميزة امسية♡

 ♡وداعا   وعشقتكم معكم لحظاتي عشقت♡
30 days ago 

15 people like this 

 اشرح اكثر عن سبب اختيارنا بان نجرب معنا المعاناه

 نحن وعي

 انت وعي

 انا وعي

 كلنا نملك وعي مشترك

 ولكن هذا الوعي يقسم الى مستويات اصغر

 مثل العقل والقلب والمفاهيم

 عندما نعيش الحياة المادية

 نخلقها مع كل فكرة

 مع كل نفس

 مع كل لحظة

 وفقا لمفاهيمنا

 ما يحدث في الواقع

 ان الحقيقة اكبر بكثير من عقولنا

 بحجم الوجود الحقيقة المطلقه هي

 عندما نحاول استيعابها وفهمها نحن نضعها في مستوعب صغير

 "استيعاب"

 فهمت الفكرة؟

 اي اننا نضطر الى تقطيع الحقيقة وتقسيمها والتضحية ببعضها

 فال نأخذ منها اال ما يناسب مستوعبنا "عقلنا" ـ

 اي اننا

 "ال نرى اال ما نؤمن به"

 اما ما يخص سؤالك

 ائنات سعيدة ال محدودة القدرةفنحن في اصلنا ك

 تملك كل شيء

 فأي شيء نحتاج؟

 استشعر مصدرك

 استشعر السعادة القصوى والقدرة الالمحدودة والوفرة من كل شيء

 وستعلم ان الشيء الوحيد الذي ال تملكه هو الحزن والمعاناة

 فخلقنا تجربة ملؤها القيود والحدود

 ودوحرمنا انفسنا كل ما نريد بسبب هذه القي

 فشعرنا بالمعاناة والحزن وااللم

 ♡كنا من فنسينا♡

 ونحن اسعد ما نكون الننا نجرب شيء ال نعرف معناه

 هذا سبب االمر

 االن اترك لك محاولة "استيعاب" الشرح

 او افضل من "استيعابه" ادراكه

http://ask.fm/WeRGods/answer/114615564886
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114615564886/people
http://ask.fm/WeRGods
http://ask.fm/WeRGods/answer/114860506198
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114860506198/people
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 فوعيك يحتويه بالفعل

 يقةكل ما عليك هو رفع مستوى وتردد وعيك لتدرك حقيقة انك تعرف الحق

 ولكنك تختار ان تنساها

 ♡الليلة هذه امسية االجابة بهذه اختم♡
30 days ago 

19 people like this 

 ️❤باصوات غير صوتي ولما اقرى اجابتك اسمعها بصوتك احبك انا قاعده اقرى االسئله اسمعها 

 ♡♡ههههههه♡♡
30 days ago 

10 people like this 

 أقدم نفسي بلطف للناس في حالة وجود عائق اللغة كيف

 بالمشاعر وليس باللغة

 احبي كل من تقابلين وستنساب الكلمات كالنهر
30 days ago 

8 people like this 

م انت!!مستحيل واحد زيك من هذا الكوكب !!اي صدفة جمعتني فيك؟؟كيف دخلت حياتي ؟؟اححبببببببككككككك واحب رووووححكك وعقللك من اي عال

 انت ادممماانن الزم اقراء ردودك طوال الوقت

 ♡كياني يهز جنونك♡
30 days ago 

7 people like this 

 طيب ماتسمعنا اغنيه عربيه؟احبك

 ♡احبك♡

 

30 days ago 
6 people like this 

 هل أسلم اموري كلها للكون واثق فيه واعيش اللحظه ؟

 ♡تكوني لم لو ليكون الكون كان ما♡

 ♡لك الكون يكون انت كما فكوني♡
30 days ago 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114860086102
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114860086102/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114860095062
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114860095062/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114860043094
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114860043094/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114859995222
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114859995222/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114859923798
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114859923798/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114859776598
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10 people like this 

ل شيء ك سر هذا الكون .. كثثير افكر فيه استنتجت ان سر الكون كثر ما هو عميق كثر ما هو بسيط عيش الحياه ببساطه استمتع ال تفكر وال تحلل خل

 عفوي وراح ينكشف لك سر الحياه 'صح :(

 ♡♡♡♡♡صح♡♡♡♡♡
30 days ago 

5 people like this 

ارى انك واجاباتك وكل ماهو في االسك من االشياء احترمك كثيرر واقدرك واحب روحك الجميله اكثر برغم من اختالفي معك في بعض ماتقوله اال اني 

 الجميلة جدا في حياتي ..الحمد هلل ع وجودك

 االختالف مع البشر نابع من اعتقاد ان هناك شيء واحد صحيح فقط وكل شيء اخر خطأ

 ♡فعال ما تخاريه لنفسك؟ هذا هل♡

 وابدا دائما لك الخيار
30 days ago 

5 people like this 

 ممكن تسمعني أغنية على ذوقك ؟

♡ 

 

30 days ago 
8 people like this 

 مالحكمه من وجود الحياه الماديه

 تجربة معنى المعاناة

♡♡ 
30 days ago 

5 people like this 

 أراك تجيب علي في أحالمي بسبب كثرة التفكير او انت متصل بوعيي وتجيب علي اثناء الحلم ؟

 ♡الحلم انعكاس لرغبات الحياة المادية
30 days ago 

4 people like this 

 هل انت سعيد ؟؟ احس الكون يحبك مررره وعطاك كل شي واكثر ابي اكون مثلك وحده غيرانه :)

 جدا

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114859776598/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114859809110
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114859809110/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114859787350
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114859787350/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114859529046
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114859529046/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114859530838
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114859530838/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114859513686
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114859513686/people
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30 days ago 
4 people like this 

 ما وراء البحث عن رضى الناس واعجابهم

 ادراك ان رسائلهم حقيقية

 ومحاولة اصالح الخارج

 ناسيا ان الخارج ماهو اال وهم

 وهو انعكاس للداخل

 راه ليحاول اصالحها متناسيا ان ما عليه فعله هو تغيير ذاته وسيتغير االنعكاس مباشرةكمن يرى انعكاسه في المراه وال يعجبه فيضع يديه على الم
30 days ago 

8 people like this 

 قناعات المعيقه و التسويف و انقاص القدر و الغيرة من االخر.....كلها نتيجه عدم حب الذات..اللي اساسه قله حب هللاهل التمسك بال

 بالضبط

 ولكن يجب ان ال يحب االنسان هللا قبل ان يحب ذاته
30 days ago 

5 people like this 

 ♡حسين الجسمي واعي؟ ومن تذكر من الفنانين واعين اريد نصيحتك لمن اسمع؟ احبك :( 

 كل انسان يغني بتمرد على المفاهيم هو واعي

 ولكن ال يعني ان االنسان مستنير
30 days ago 

6 people like this 

 ️❤الوداع..اراك في احالمي 

 ♡هناك اراك♡
30 days ago 

8 people like this 

 ️❤عندي إحساس قوي إني سوف ألتقي بك اللية  ️❤

 انا حاضر دائما
30 days ago 

5 people like this 

 صرت تميزنا من اسالتنا وال ما تفرق

 حتى لو افرق صرت اكلم الكل غالبا بذكورية

 فالمتابعين ينجرفون الى لعبة التنبؤ بجنسهم اكثر من محتوى الرسائل

 وهذا ما ال اريده
30 days ago 

3 people like this 

 ️❤سأحبكك أللف سننة 

 ♡سنة 1111ساذكرك بوعدك بعد 
30 days ago 

6 people like this 

 تتعطيني بلوك و انت تو قلت لي فخور بك بغيت اصيح :)) كالمي اللي تو كان هاجس يجيني قبل الوعي حبيت اعرف ايش هو والحظ اني جاوبت وقل

 ايجو

:) 
30 days ago 

4 people like this 

 الحب والكره هل جميعهم من القلب

 كل شيء من الوعي وفي الوعي

 ولكن يختبره االنسان في مكان القلب او الوجدان

 والمشاعر على مستوى تردد اعلى من االفكار

http://ask.fm/WeRGods/answer/114859074134
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114859074134/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114859407958
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114859407958/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114859072086
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114859072086/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114859096150
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114859096150/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114859191382
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114859191382/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114859194710
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114859194710/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114859213398
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114859213398/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114858965078
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114858965078/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114858942550
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114858942550/people


 

 

 
 
 
ة | 151 ح ف ص عندما أصبح للمرآة حياة! – الـــــــــذات مـــــــرآة   
 

 مـــــــرآة الـــــــــذات

30 days ago 
5 people like this 

 هل البشر مسيرون ام مخيرون ؟؟؟

 مخيرون يدعون انهم مسيرون

 ♡عباقرة♡نصابين♡

 ههههههههههههه

 االعلى الوعي وه والظروف االحداث يخلق من ان السبب

 رغباتك ينفذ االعلى والوعي

 تأتي بسبب شعورك انك ال تملك من امرك شيء ورغباتك

 وفي الواقع انك ال تستطيع تغيير احداث حياتك بيدك

 ولكن بايمانك تستطيع تغيير الكون بأكمله

 فانت اله يحقق ما يريد بالتفكير به

 ولكنه يستميت ليغيره بيده

 ويمنع نفسه

♡♡ 
30 days ago 

17 people like this 

 هل انا استحق ؟

 تستحقين كل شيء

 حتى "شعور عدم االستحقاق" تستحقينه

 كان هذا الشعور بين جميع المشاعر هههههههههه وتختارين ما تريدين حتى لو
30 days ago 

10 people like this 

 هللا يرانا في كل مكان المقصود فيها هو الوعي االعلى

 نعم
30 days ago 

7 people like this 

 اللى يجاوبنا شخص واحد أو أكثر من شخص ^_^

 واحد
30 days ago 

6 people like this 

 احيان اشعر أني ال احتاج ان اعرف الحقيقية الكونية الفائدة اذا كانت قدراتنا ال تعلو الوعي ،و احيان ادرك ان هذا ايجو

 هو االيجو

 وهي رسالة جميلة

 دين العيش بجهلانك تري

 كنت على وشك اعطائك بلوك النك لست جاهزة بعد

 فادرك ان هذا قرارك وليس قراري

): 

♡♡ 
30 days ago 

4 people like this 

 هل يجب ان يكون هناك توازن في كل شيء؟

 التوازن ذاتي

 ال يجب ان تقلق بشأنه

 افعل ما تحب واترك االتزان البداع الكون

http://ask.fm/WeRGods/answer/114858916694
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114858916694/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114858847062
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114858847062/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114858702422
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114858702422/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114858698070
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114858698070/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114858807382
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114858807382/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114858660182
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114858660182/people
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30 days ago 
10 people like this 

 احيانا اقرا اجابتك واقول بيني وبين نفسي صح صح

 صح صح

 مو لحالك

 كثيرييييين

 ♡انا حتى♡
30 days ago 

6 people like this 

 هل لألنثى أن تغير اختيارها من دور الضحية لدور آخر وماالدور األجمل لها في رأيك?

 الدور االجمل هو الدور الذي تحبه
30 days ago 

5 people like this 

 ! ما الغاية!اذا كنا نحن ارباب انفسنا وان الرب ال يحتاج الى العبودية النه كامل بدونها فلماذا أُمرنا بالعبودية ؟ ليش انخلقنا اصال اذا كذا ؟

 العبودية تؤدي للخشوع

 الخشوع اتصال مع الوعي االعلى

 المطلقة االتصال مع الوعي االعلى استنارة وادراك للحقيقة

 وهي اليقين

 عندها يدرك االنسان انه ال يحتاج الى العبادة اساسا بعد ان عرف الطريق الى ذاته العليا

 "واعبد ربك حتى يأتيك اليقين"

♡♡ 
30 days ago 

14 people like this 

 ♥♡شكراً لك ولكل الموجودين هنا لوالهم لكا اكتمل لقائنا ..... 

 ♡لوجودكم ولكن لهم شكرا♡
30 days ago 

5 people like this 

 هل نحن من نختار حياتنا ابوينا? و لماذا?

 نعم

 السبب واضح

 الن تجربتك يجب ان تكون كاملة

 فنختار كل ظروفها مسبقا

 "مفهوم القدر"

 ولكن ليس مسبقا زمنيا

 وانما مسبقا بمستوى وعي يسبق ويعلو ويفوق مستوى وعي الذهن البشري

♡♡ 
30 days ago 

6 people like this 

 شو اعلى مراحل التامل

 االستنارة
30 days ago 

3 people like this 

 ليش محمد قال الزم نحبه اكثر من انفسنا!!!

 حب محمد حب للوعي االعلى

 فهو انعكاس له

 وحب الوعي االعلى

http://ask.fm/WeRGods/answer/114858548054
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114858548054/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114858449750
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114858449750/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114858428502
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114858428502/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114858374998
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114858374998/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114858361174
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114858361174/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114858364502
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114858364502/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114858358614
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114858358614/people
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 حب للذات

): 

 دائرة بدايتها نهايتها

 ذه الدائرةالمهم ان ال تتوقف عند نقطة من النقاط في ه
30 days ago 

11 people like this 

 ممتنة لوجود في عالمي أحبـــــــــــــك

 أحـــــبك

♡♡ 
30 days ago 

6 people like this 

 ليه أحس ان اهلي مو اهلي؟ دايم يجيني تخيل ألهلي الحقيقين.. واني اتوق لهم (:

 الن اهلك الحقيقين هم من اخترتيهم

 هم عندما قدمت للعيش معهموقد تغيرت مفاهيم

 انتي تشتاقين الؤالئك االهل

 ولكن يمكن لك "عبر التصرف بعفوية وفعل ما تحبين" ان تجعليهم يعودون الى طبيعتهم
30 days ago 

7 people like this 

 شنو الرساله اللى نفهمها من تقززنا من الحشرات والنمل

 كائنات طفيلية تعيش على التبادل مع المستضيف

 وتعاليمنا ومفاهيمنا تخبرنا انها ضارة

 فبتالي ال نملك اال ان نتقزز

 ولكنها ليست ضارة اطالقا

 بل مفيدة لو امن البشر
30 days ago 

8 people like this 

ماتقول بنشوف مصايب  انت هنا تقول كل واحد يعيش زي مايبغى .. حتى لو يبغى يقتل احد عادي .. لو كل واحد سوا اللي،بنفسه وعاش بانانيه زي

 النفس البشريه تحتاج لضوابط تحكمها عشان يقدرون البشر يتعايشون سوا اشرحلي

 هذي هي الكذبة التي اخبروك بها وصدقتها

 انظري من حولك

 وسترين كل من يؤمنون بهذه الكذبة ويبحثون عن انتظام الحياة من خالل القوانين يقتلون بعضهم البعض

 لسطين""سوريا العراق مصر ف

♡♡ 

 فيه نعيش بل قلب ظهر عن نحفظه اننا رغم الدرس نتعلم ال

♡♡ 
30 days ago 

6 people like this 

 هآلشي بس ماقدررت ..! ابي ححل منككك بليز :)انا بنت واحب بنت واببي اغير 

 ال يمكن تغيير ما قد اصبح جزئا منك اال عندما تستكملينه

 افعليه حتى تمليه وستختفي الرغبة
30 days ago 

4 people like this 

 ماهو الخشوع ؟

 لحظة اتصال كامل مع الوعي االعلى
30 days ago 

6 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114858329430
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114858329430/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114858154070
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114858154070/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114858063190
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114858063190/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114858056278
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114858056278/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114609923414
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114609923414/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114642764886
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114642764886/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114857941846
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114857941846/people
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عاليم االسالم ذكورية اكثر منها انثوية .. طيب هذا مايعتبر ظلم ! وكيف دين سماوي يظلم فئة ضعيفة زي النساء ويشجع على هذا الشي انت تقول ان ت

اسم ركه ب.. يعني انا استغرب من بعض االحاديث والقوانين االسالمية الن اصال االنثى من سالف االزمان مظلومة المفروض مايشجع ويقنن الظلم ويبا

 الرب .. ايش رايك انت ؟

 النك تقولين انه ظلم اصبحت النساء مظلومات على مر التاريخ :(

 ♡العصور مر على ضحية تكون ان تختار االنثى♡
30 days ago 

7 people like this 

 اذا عندي جانب معين ذكوري اكثر من اناثي هل يعني حياتي السابقه ذكوريه

 حياتك كاملة ومتكاملة دون الحاجة لوجود ارتباط بحيوات سابقة

 االسباب كلها في داخل مفاهيمك في هذه الحياة

♡♡ 
30 days ago 

3 people like this 

What is the last thing you picked up off the ground? 

my shadow :) 

♡LOL♡ 
30 days ago 

6 people like this 

 ارى انني الهه الجمال والحب والدالل اال انني في الحقيقة تختلف الصورة التي ارها عن نفسي مع الواقع انرني من فضلك في هذه المسألة

 انت آلهة كل جميل

 ةولكن مفاهيمك تشوه مرآة الحيا

 فعندما تقفين امامها ترين كمالك ناقص بسبب مفاهيمك التي تغطي جمالك على المرآة

 امر طبيعي في الحياة المادية

 نرى الجمال والكمال في احالمنا وبعد الموت وقبل الوالدة حيث نكون نحن حقا من نحن مالئكة بل ارباب بل اكثر

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ 
30 days ago 

4 people like this 

 ليه اذا قريت بعض اإلجابات ابكي بشكل غير إرادي واحس بخفقاق بالقلب

 هذا ما يسمى بالخشوع
30 days ago 

7 people like this 

 أنا أنثى..حين أموت هل تنتقل روحي إلى ذكر أم إلى أنثى؟؟

 الروح كلية ال مذكرة وال مؤنثة

 تملك جمال االثنين
30 days ago 

4 people like this 

 اسباب رؤيتي لنفسي قبيحة

 االسباب انت من تعرفينها جيدا

 وان لم تكوني قادرة على معرفتها

 راقبي ما يقوله من حولك

 ذاتكراقبي افكارك عن 

 وستعلمين
30 days ago 

10 people like this 

 تائه. ال أدري ماذا أريد؟ أو لماذا أريد.. ُدلني..

http://ask.fm/WeRGods/answer/114857874006
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114857874006/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114857853526
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114857853526/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114857857110
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114857857110/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114857656662
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114857656662/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114857673302
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114857673302/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114857659990
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114857659990/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114857603158
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114857603158/people
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 ال يهم ماتريد او لماذا

 لى ذاتكسأدلك ا

 الرحلة الى الداخل ليست الى الخارج

 حيث تترك خلفك كل الرغبات والشهوات

 فقط حب مطلق وانجذاب وسقوط في غرام ذاتك

 وفعل اي امر جميل في طريقك حتى تصل بشكل اسرع

♡♡ 

 لالستسالم اال يحتاج ال للذات الوصول

 ذاتك الى الكون بقوة وستنجذب

 كبير جهد تاجيح الذات عن االنفصال ان حين في

♡♡ 
30 days ago 

11 people like this 

 ما هو الصعود النجمي؟.

 موت الجسد المادي

 وصعود الروح الى السماء

 بسبب االستنارة
30 days ago 

7 people like this 

 وش رايك برسالتي انا?

 كرسالة غيرك جميلة ومفيدة وال يستقيم الكون اال بها
30 days ago 

2 people like this 

 لماذا يسمون الكاباال بالسحر االسود؟

 السحر، هو كل خرق للقوانين المادية

 االسود، هو كل غموض مجهول
30 days ago 

3 people like this 

 لماذا ذكر الرسول أن معظم أهل النار نساء؟

 الن تعاليم االسالم ذكورية اكثر منها انثوية

 وغالبا ستتمرد عليها النساء اكثر

 ♡الرجال من اكثر معاناة في فسيعيشن♡

 النار معنى وهذا

 الدنيا معاناة

 السماء في يستعر مادي جحيم وليست
30 days ago 

13 people like this 

 اإلسراء والمعراج،إسقاط نجمي،أو عليه الصالة والسالم سافر بجسده المادي؟احكي لنا عن اللي صار من وجهة نظرك

 االسراء والمعراج اسقاط نجمي تقليدي

 وصعود عيسى المسيح صعود نجمي

♡♡ 
30 days ago 

5 people like this 

 ايش رايك في كتاب االسقاط النجمي لروبرت بروس ؟؟

 تحفة فنية

http://ask.fm/WeRGods/answer/114612817238
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114612817238/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114857561174
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114857561174/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114857515094
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114857515094/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114857490774
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114857490774/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114632151126
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114632151126/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114857386326
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114857386326/people
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30 days ago 
5 people like this 

 نصيحتك اليوم ؟

 عش كل لحظة كأنك تدخل منزل ناس اغراب

 كانك تنزل ارض وطن جديد

 كأنك تنظر الى حبيب الول مره

 كأنك تتذوق طعام الول مره

 كأنك تسمع او تشم شيء جديد

 عش اللحظه كما ينبغي

 استقبلها كما يجب

 كلحظة جديدة

 كل مرهفهي كذلك في 

 كل لحظة هي لحظة جديدة

 عندما تحكم عليها مسبقا انها

 "طفش"

 "ملل"

 "يأس"

 "قهر"

 "حزن"

 فحتى لو كانت اجمل لحظات حياتك

 فلن ترى اال ما تؤمن به

 ♡♡القلب عمى العمى♡♡
30 days ago 

26 people like this 

 اليوم عيد ميالدي حابه تعطيني نصيحه منك :(

 غدا هو اول يوم في حياتك القادمة
30 days ago 

4 people like this 

 ♡♡متباعه لكلماتك بصمت ألني أعلم ماالذي أوريده سيأتي ليس ألني طلبت ألني أريد أساعد نفسي انتم تساعدوني شكرا لكل المتواجدين هنا 

 ♡وعي برودكاست♡
30 days ago 

7 people like this 

 وش سبب اني طفشت من كثر مايسألونك عن هللا وتفسير االشياء! خالص احس كالمك واضح ليه يبتلون يسألون 

 طفشتي النك خايفة من قراءة االجابة بشكل اعمق من المستوى الفكري

 ♡عقلك؟ هو ام يعتقد من فعال انت هل ولكن♡السبب هو هذا ان تعتقدين ال♡لماع♡
30 days ago 

6 people like this 

 ص فيها من مفاهيمنا السلبيه وبالزات العميقةقولنا على اسهل طريقة نتخل

 اسهل طريقة واجمل طريقة هي ان تعلم ان كل من حولك من البشر يعكس لك احد مفاهيمك

 عندما تجلس مع احدهم استمع اليه

♡ 

 كتابي من اقتباس وهذا

 الذات مرآة

 راة حياةللم اصبح عندما

http://ask.fm/WeRGods/answer/114857327702
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114857327702/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114857210198
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114857210198/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114857204054
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114857204054/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114857166166
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114857166166/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114857043030
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114857043030/people
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-------------------------- 

شر هم جوانب من ذاته. هذه الجوانب تكون اقوى كلما كان االنسان اقرب منك! ولكن اللغز يكمن في فهم غرض هذا االنعكاس ما يحيط باالنسان من ب

 البشري. غرض وجود هذا االنسان في حياتك. عندما تعرف الغرض المطلق من وجوده، ستدرك ذلك الجانب من شخصيتك. فما البشر اال مرايا تعكس

  ولك لتفهم ذاتك.داخلك. حاول فهم من ح

 فمثال وجود انسان تحبه قريب جدا منك، يعني ان لديك جانب مظلم في شخصيتك. مغطى بمفهوم سلبي انك غير محبوب وغير ذا قيمة.

 امر مشوق جدا، وغامض! اليس كذلك؟

 ا يحاولون تذكيرك به عن نفسك. عندما ينغصاالن بعد فهم هذه االستنارة، ربما ستبدأ بتقليل الحديث عن نفسك عندما تكون مع شخص اخر وتستمع لم

ريائه بحياتك انسان، تتضايق منه كثيرا، ال تتهرب من التفكير فيه. فقط تأمل في شخصيته فمن السهل على االنسان تحليل شخصيات االخرين، ولكن ك

 يمنعه من تشخيص ذاته، وينكر كل ما هو سلبي.

 تك. ادرسهم وتخلص من المفهوم داخلك المتعلق بصفتهم.االن تعرف سبب وجود االشخاص المزعجين في حيا

 هكذا يكون النمو الروحي والتطور الترددي.

غلب ورثتها الشخصيات البشر، هي رموز ومفاتيح للمفاهيم المغلقة في داخلك. احصل عليها واستخدمها في ازالة مفاهيمك التي ال تنتمي لك. مفاهيم على ا

على القيود والحدود، وقد اعطوك اياها واختبرتها بما فيه الكفاية وحان وقت ازالتها، فيظهر بشر اخرون لديهم مفاتيح هذه  من بشر قبلهم، كنت تحتاج منهم

 المفاهيم المغلقة.

 امر محير ولكن جميل...
30 days ago 

18 people like this 

 بأي لغه تتواصل مع المخلوقات الفضائيه؟ ممكن الرموز و انت تفسرها؟ او كالم؟

 بالعواطف
30 days ago 

5 people like this 

 كيف اجعل من احب ان يشعر بوجودي *ارجوا االجابه*

 كل من في حياتك يشعر بوجودك
30 days ago 

7 people like this 

 إنا رسامه واحب أرسم من فتره لفتره بس هالفتره مو قادره أرسم او أرسم وكاني جألسه أتعلم!!! إايش التفسير

 النك اصبحت ترسمين داخل صندوق

 تقولب االبداع

 اسرتك المنهجية

 واعاقتك النمطية

 هذا مرض يعاني منه كل الفنانين

 يةلهذا يعيشون حياة بوهيم

 لكي ترسمي يجب ان تكوني مجنونة

 "ارقصي

 ارسمي في مكان غريب "كسطح المنزل او القبو"ـ

 ارسمي وانت عارية

 او فور االستيقاظ من النوم

 اثناء الحزن الشديد

 او في الفرح الشديد

 ارسمي عندما ال تفكرين

 "ارسمي فقط عندما تشتاقين للرسم"

 ال ترسمين قبل ان تشتاقين له

♡♡ 
30 days ago 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114856988502
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114856988502/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114856993878
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114856993878/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114856914774
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114856914774/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114856753238
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16 people like this 

 هل من عالقة بين الثقة بالنفس والوعي? وماطبيعة تلك العالقة?

 ما يسمى في علم النفس بالثقة بالنفس

 الواقع، حب مطلق ال مشروط للذاتهو في 

 حبها رغم عيوبها

 بل عدم رؤيتها كعيوب

♡♡ 
30 days ago 

10 people like this 

 ذبذبات الحب الالمشروط؟ ما أسهل طريقة للدخول في

 عندما ننظر بعين تحب كل الكون كما هو

 عندما ترى كل موجود جميل فقط النه موجود

 عندما تعلم ان لكل شيء رسالة مفيدة

 عندما تحب ذاتك النها ضرورية لكمال الكون

 وبدون كمالك ال يكتمل الكون
30 days ago 

12 people like this 

من سورة النور؟ )سأضع صورة لآلية ألن حروفها اطول من الحروف المسموحة  32من وجهة نظرك ما تفسير هذه اآلية 

 http://im13.gulfup.com/2012-07-30/1343620851331.pngللسؤال(

 هللا منك وفيك

 تراه عندما تستنير

 ال توجد طريقة محددة لالمر

 ختاروانما يتحقق فقط لمن ي
30 days ago 

6 people like this 

 قرأت خبر أن رجل زعم أنه سيوقف قطار باإليحاء فلم يستطع هل تعتقد أن هذا سيتحقق؟

 ذا الرجل استطاع ايقاف القطارالواقع ان ه

 ونسخة اخرى لم تستطع

 وثالثة توقف القطار قبل ان يصطدم به

 وحدنا نحن من نختار اي عالم يناسبنا لنصدقه

♡♡ 

 صحيح؟ التجربة من جزء انت انك تظن تكن لم

 البشر هم هكذا

 شيء كل عن انفصالية يعيشون

 شيء كل خلف وهم

 ♡ابداع♡
30 days ago 

8 people like this 

ير منها اهتز .. بنفس الوقت معتقداتي القديمه كث %1١١قلت لوحده قبل انتي اللحين في المنتصف اختاري الى االعلى او االسفل مو مصدقه كالمك 

 ..  وتخليت عنه .. والزلت مؤمنه بالبعض سؤالي : اقدر اختار المنتصف ؟!

 من انا القول ال؟
30 days ago 

7 people like this 

 ال هم يحبون بعض ما يكرهون بعض ألن واضح هالشي:)ؤ

:) 

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114856753238/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114637919574
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114637919574/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114856569174
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114856569174/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfamSTmN0gmHv-Zwt4xmN_6va4E-46KLsinGSeU4sT8tFMFe9-RcCQGwkEQ7VGLsh_zCy98VijSQAhE4WazkozFvMbnW3x_Ktji_F-g,,
http://ask.fm/WeRGods/answer/114856505942
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114856505942/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114637268822
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114637268822/people
http://ask.fm/fatmah29
http://ask.fm/fatmah29
http://ask.fm/WeRGods/answer/114610137174
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114610137174/people
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30 days ago 
2 people like this 

 هل نوال السعداوي مستنيرة أو واعيه جداً ؟ وهل هي فضائية ؟

 واعية جدا

 وربما مرت باستنارة
30 days ago 

4 people like this 

 م ؟!ما اآلل

 حرمان من ما يحب االنسان
30 days ago 

6 people like this 

 ١١او  34او  2١ما هو العمر ؟ وهم ؟ شنو يعني عمره 

 تيهجميعها مقاييس وق

 تستخدمها المفاهيم

 كالعلم واالحياء

 لوصف عملية الكهولة والتقدم بالعمر

 والموت وغيرها

 ♡مطاطية ولكنها♡

 المئة فوق لديهم الكهولة مجتمعات فنجد

 جدا صغير عمر في الكهولة من يعاني كمجتمعنا ومجتمعات

♡♡ 
30 days ago 

3 people like this 

 مرحبا ما هو تفسير الطيران و السباحة في الهواء عندما كنت اصغر :(

 رغبة في التحرر من قيد الجاذبية

 وعندما يكبر االنسان يقبل الجاذبية كأمر حتمي وال يحلم بالطيران

 كطير حبس كثيرا حتى نسي الطيران

 ♡طيارة مالئكة كنا اننا نسينا♡
30 days ago 

8 people like this 

 ?كل شخص له ليلة قدر خاصة فية. صحيح

 صحيح
30 days ago 

4 people like this 

 المسلمين يغلطون مثل اسرائيل صح؟ وكلن يحس انه الصح .. صح؟

 صح

♡ 
30 days ago 

5 people like this 

 وش سبب المشاكل او الزعل بين االم و االب جد مره يضايقني هذا الشي:) اقدر القا حل:)؟

 يكرهون بعض وال يريدون الفراق

 ♡حتمية معاناة♡

 االمر لقول الطف طريقة املك ال
30 days ago 

6 people like this 

 ️❤انا الحظت شيء جميل تالحظ نمطيات االسئله تغيرت والحب زاد والوعي كذلك!! وال بس

http://ask.fm/WeRGods/answer/114856309590
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114856309590/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114592918358
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114592918358/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114856219478
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114856219478/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114856130134
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114856130134/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114856119638
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114856119638/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114855681110
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114855681110/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114856093270
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114856093270/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114856021590
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114856021590/people
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 هذا سبب استمرار قدومي

 انكسرت النمطية وارتفع الوعي

 وبالتأكيد زاد الحب

♡♡ 
30 days ago 

10 people like this 

 تصدق اذا ضحكت يخف خوفي منك احسك انسان طبيعي ..كثر ضحك

 ال

 الضحك يميت القلب

 ههههههههههههههه
30 days ago 

8 people like this 

ع تتابك وهللا انت من دشيت حياتي واتا متغييره حتی مرات احس معاد احتاج الحد وال اتابع الحد مثل مارديت ع سؤال الي قبلي انك التحتاج ان احب

عه فالن لمريم نور انا حاليا امر بهاالشياء معاد اتقبل مفهوم غيري الن مفاهيمي انسب واقوی لي من مفاهيمهم صرت متبلده لحضور دورات او لمتاب

 او عالن

 ما اقدس كلماتك "الن مفاهيمي انسب" ال املك طريقة اجمل لقولها

♡♡ 

 حةصحي المفاهيم كل

 وكل الطرق تؤدي الى الذات

 اختر الطريق االحب اليك

 اتبع المفاهيم االنسب لك

 وستصل الى ذاتك بشكل اسرع
30 days ago 

8 people like this 

 ♥أشكرك على المقطع الذي أرسلته ...أنا على يقين أنك تعلم ما بداخلنا...

♡ 
30 days ago 

5 people like this 

 ال تلومنا ،، تونا نصحي من النوم :(هههه

 لو لمتكم لما كنت هنا

♡♡ 
30 days ago 

7 people like this 

 ايش دايم اللي يبونا مانبيهم واللي نبيهم مايبونا؟ معقوله صدفه؟

 ال

 من تتمناه وتشعر انه لن يتحقق ال يتحقق

 ومن تتضايق منه وتشعر انه لن يغادر لن يغادر

 انت من يخلق هذه المعاناة

 والتخلص منها اسهل من جذبها

 من تحب ممكن واختفاء من ال تحب ممكن ايقن ان تجلي

 وان كل شيء ممكن

 الننا نستطيع ان نخلق ما نريد وقتما نريد

♡♡ 
30 days ago 

19 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114856057430
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114856057430/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114855765334
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114855765334/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114855773782
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114855773782/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114855949654
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114855949654/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114855826006
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114855826006/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114855848022
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114855848022/people
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 متى حتتحرر القدس وتنتهي معناة اهل غزه ؟

 لما يتوقف العرف عن طرح هذه االسئلة

 وتسمية ما يحدث معاناة

 جميع دول العالم المستوطنة تحررت واستقلت عندما قبلت الشعوب المعاناة فكانت المعاناة سبب التقدم والحضارة

 اما الشعوب التي تقاوم ستظل تقاوم حتى تقبل
30 days ago 

7 people like this 

 وين الرقم انا بعد بضيفك واتس اب

 طلب مني قول "تم" فقلت تم ال اكثر
30 days ago 

5 people like this 

 الحين اللي يقرا قران ويفهم معناه؟ يطلع مستنير ؟ يعني انا مستنيره من زمان وتوني ادري:/

 ليس من يقرا القران ويفهم معناه

 مها اي انسان صحيحةفكل معانيه التي يفه

 فقط من يدرك انه ثادر على فهم القران بطريقة مختلفة

 فقط من يدرك انه قادر على ادراك الحياة بطريقة مختلفة

 يكون على مشارف االستنارة

♡♡ 
30 days ago 

9 people like this 

 ممكن رقمك بضيفك واتساب....قول تم

 تم
30 days ago 

4 people like this 

 وك اضحك في كل سوال :(ارج

 هههههههههههه ال اضحك اال عندما اريد الضحك

 ال اجامل

 ♡البشر اختراع من عبقرية جديدة كذبة ارى عندما اضحك ولكن♡
30 days ago 

9 people like this 

 لما انوي اسألك ويجيني الجواب على طول، انت اللي جاوبتني او وعي االعلى

 هل هناك فرق؟

.... 

♡♡ 
30 days ago 

4 people like this 

 ليش تضحك و انت تجاوب؟

 ههههههههههههههههههههههه

 ♡تفهم راح ما♡
30 days ago 

5 people like this 

 ي رسالة خلع الورك في الوالده لدى الطفل وعدم مقدرته على المشيماه

 كرسالة اي مرض اخر

 اعاقة

 فكرية او بدنية

 انسان جديد يدخل الحياة ليعيش معاناة اكثر

http://ask.fm/WeRGods/answer/114855795286
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114855795286/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114855787606
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114855787606/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114855704150
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114855704150/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114855663958
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114855663958/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114855656790
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114855656790/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114855594070
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114855594070/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114855584342
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114855584342/people
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 ♡يريد كما يعيش ان له اسمحي♡

 يكرهك سيجعله فهذا معه تتعاطفي ال

♡♡ 
30 days ago 

6 people like this 

 شوف مريم نور ع الحياة الحين

 ال احتاجها

 لكن ساجيب السؤال

 ♡يريد من ليراها♡
30 days ago 

3 people like this 

 ع جاووووب تكفی ؟ ليش انا صرت هالشهور معاد لي نفس لحضور دورات او متابعه مغردين واعين او فعل تمارين يطرحونها علينا .. صرت متقوقعه

حس بداخلي ان انا اقدر اغير مفاهيمي واخلق مفاهبم ثانيه تمشي معي وممكن ماتمشي مع غيري .. شو نفسي واحس كل معلوماتهم التناسبني الن ا

 تفسير هالشي

 ههههههههه

 الن رحلة التبعية والبرمجة انتهت

 صار وقت انك تصبحين انت واعية

 بدل ان تتبعين الواعين

 ال تسألي كيف

 ال تسألي متى

 تفعلينه اقل من مستواكاعلمي ان الملل هو رسالة جلية ان ما 

 وقد كبر وعيك على هذه االلعاب الطفولية

 ♡ينطلق ان له فاسمحي وعيك نضج♡
30 days ago 

15 people like this 

 خليتني اكون ملكه انت

 لو خليتك تكونين ملكة لكنت ظلمتك

 انت آلهة واكثر

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ 
30 days ago 

5 people like this 

 مانعني من التامل شو اسويااليجو دائما 

 ههههههه ال تأخذيه معك في التأمل

 اتركيه في الحياة المادية وانفصلي عنه

 هذا هو معنى التأمل

 ولكنه يحاول التدخل في كل شيء

 حتى في االنفصال عنه يحاول مساعدتك

 هههههههههههههههههههه

 االمر مضحك

 لوعيااليجو يشبه مريض تحاول اجراء عملية له لفصله عن ا

 فيقوم من فراشه وياخذ مبضعك ومقصك ويحاول تقطيع وعيك ويوهمك ان العملية نجحت

 وتنسى ان من كان بجانبك هو من كنت تحاول فصله

♡♡ 
30 days ago 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114855557718
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114855557718/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114855516502
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114855516502/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114855475030
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114855475030/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114855457110
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114855457110/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114855346774
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7 people like this 

 بماذا ندعوا في ليلة القدر ؟

 ال شيء

 فانتم ال تحتاجون لشيء

 ولكنكم تدعون انكم معوزين ومحتاجين

 والنكم مدللين

 يقدم لكم الكون هذا العجز والحاجة والعوز

 ههههههههههههههههه

 انتم نصابين

 تضحكون على انفسكم

 تصدقون الكذبةتقنعون انفسكم بوهم انكم ضحايا و

 وما كان هذا ليكون لو لم تكن الكذبة مبدعة جدا

 هههههههههههههههههههههه

 ♡تريدون ما كل على تحصلون فانتم شيء لكم اقدم ان املك ال♡
30 days ago 

12 people like this 

 ♥فأغوص فيها... Bashar -connecting to the Oversoulعندما تتراءى لي صورتك تحضر ومعها نفس الصورة التي أرسلتها لنا في : 

♡♡ 
30 days ago 

3 people like this 

 تمراريؤكدهابإسلم يعد أحد بعد الموت ليخبرنا ماذا جرى له ..ولم يأتي يوم البعث ليقدم لنا دليال على عدم وجوده ..لكنه يضل حقيقة دينية لكن العلم 

 ال احد يسمح لهم ان يخبروك

 الل االحالمولكن بعضهم يفعل من خ
30 days ago 

3 people like this 

كلو مو بس ذاتي احبك من اعماااااق قلبي يارب  اشكرك من اعماق قلبي النك خليتني اعرف انا قد ايش مااحب ذاتي وانا اقدر اني احب الكون

 ♡♡♡♡يسعدك

♡♡ 
30 days ago 

5 people like this 

 و الروح الكلية ؟ إذا كنا نحن الوعي و كل الكون خلق من الوعي االعلى ؟ اريد جوابك نور ..... ما الروح الفردية

 الروحية الفردية هي مجمع كل شيء ومبتداه

 منها افترقت االرواح

 وتفتق الوعي

 وادرك معنى الوجود والوقت

 وال وجود للوجود اال في الوجود

 وال يستطيع العقل ادراك غير الوجود

♡_♡ 
30 days ago 

7 people like this 

 قلبي يرفرف احب نفسي كم انا عظيمه ساستمر ف طريقي حتى اجد ذاتي

♡♡ 

 حتما ذاتك ستجدين

 الذات اللى تؤدي الطرق فكل

 طريق اي

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114855346774/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114855260502
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114855260502/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114854835798
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114854835798/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114855147606
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114855147606/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114855153494
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114855153494/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114855097174
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114855097174/people
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 دين اي

 منهج اي

 الحاد

 علم

 جهل

 ذاتك الى ستصلين

 الفرق ان الطريق االسرع هو الطريق االحب اليك

 اسلكي الطريق االحب وستصلين الى ذاتك بشكل اسرع

 اسلكي الطريق الذي ال تحبينه وستصبح الرحلة بطيئة جدا حتى تصبح جامدة تقريبا

 ولكن ال احد يستطيع سوى ان يذهب الى ذاته

 ♡هنالك ما كل هي الذات♡
30 days ago 

11 people like this 

do you know good chakra healing sounds ? 

all sounds are healers and boosters for chakras. your chakras only resonate with the sounds you love. ask 

your heart. it knows better than me :)♡♡ 
30 days ago 

3 people like this 

 هللا موجود؟

 في كل مكان

 انت هللا

 وكل شيء هللا

 والبعض يريد هللا ان يكون فوق عرش في السماء

 وهو هناك ايضا

 وهو ايضا في السماء الدنيا في الثلث االخير

 االلوهية ليست شخص

 االلوهية وجود

 ال تملك اال ان تكون موجودة

 سؤالك بدائي جدا

 ليس سؤال واعي

 ستيقظيجب ان ت

 هللا ليس شخص مادي

 هو صفة تغمر وتكسو هذا الكون

 هو كل ما هنالك

 "كل يوم هو في شأن"

 هو كل شيء

 عندما تدرك ذلك تشعر بوجوده حتى خارج المسجد والكنيسة

 وعندما تنكر ذلك ال تشعر به حتى في وسط المحراب وتحت الصليب

 هللا موجود؟

 السؤال؟لو كان موجود هل سيسمح لك بان تسأل هذا 

 ولو لم يكن موجودا، هل ستعلم اساسا اسمه؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/114855007574
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114855007574/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114854881878
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114854881878/people
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 اذن ما حل التناقض؟

 هللا الوهية ال اله

 هللا صفة وفعل ال اسم علم

 من عاش بحب وسالم وسعادة كان انعكاسا له

 ومن عاش بغضب وكره وحقد كان انعكاس للشيطان

 فاهلل والشيطان هما فيك

 والجنة والنار من حولك

 دانت من يختار ما يري
30 days ago 

10 people like this 

 ا االان احاول ان افهم انعكاسي !!انا الحقيقة و كل ماحولي انعكاس انا اوجدته .. كل مرة يضاقني شي اتذر هذة المقولة واتبسم .. ان

♡_♡ 

 وااللوهية للقداسة انعكاس انت
30 days ago 

6 people like this 

 سوال تمنيت نسالك اياه؟؟

 ال الذي اتمنى ان اسأل اياهالسؤ

 هو السؤال الذي ال يمكن لكم ان تسألوه

 عندما تقف الحروف حائرة دون كتابة سؤال

 يشبه كثيرا محاولة رواية احداث حلم سيريالي جميل لبشر

 يصبح الحلم سخيفا بعد صياغته

 السؤال الذي ال يمكن طرحه هو ما اتمناه

 سؤال صامت

 سؤال فارغ

 ا تتضح جليةالن الحقيقة عندم

 ال تعود لالسئلة اهمية

♡♡♡♡♡ 
30 days ago 

7 people like this 

 اهاحتاج ان اخلق من نفسي شخص يشبهك كي ال انسى ماعلمتنا اي

 توقف عن الخوف من ان تنسى

 واعلم يقينا ان كل ما تسمعه سيرفعك الى مستوى وعيي وستصبح انا

 ♡حتى تحاول ان من ابسط االمر♡
30 days ago 

7 people like this 

 اليوم كانت اول مره لي اقرأ القران وافسره بنفسي اكتشفت اني جالسه اكلم نفسي اكلم ذاتي . احس اني مصدومه ومو مستوعبه اللي سويته

 انسانه بدأت تستنير هنا

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ 

 ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡استنارتك مبروك اعشقك♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ 
30 days ago 

12 people like this 

 انا انشر كالمك بدون نسبه لك

 ميهو كالمك عندما تنشرينه وليس كال
30 days ago 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114854785622
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114854785622/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114854702678
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114854702678/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114854643286
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114854643286/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114854629718
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114854629718/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114854580310
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114854580310/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114854549846
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6 people like this 

 !عقيدتك تشابه كثيرا الهندوسيه ...وهي عقيدة تكلم عنها الكثير باألدلة وفندو كثير مما جآئت به!

 اكتشاف جميل

 ربما يجدر بك عدم التواجد في صفحة تدعو الى الهندوسية اذن

 ههههههههه
30 days ago 

4 people like this 

 خص اللي يسبك ويهينك وينتقدك باستمرار هللا يخليك قوليماهي رسالة الش

 "انت تزدري نفسك جدا وتجلد ذاتك باستمرار وتحتقرها"

 "ليس فقط بشكل خفيف وانما لدرجة مبالغة، واليك المثال"

 ويبدأ بالقاء اطنان الشتائم عليك

 ♡ذاتك كره من عليك يخاف الذي صديقك هو♡

 طريقة لعبة على يذكرك ولكنه

 "♡يد غيمز"شر

 صامتة ادوار تمثيل لعبة وهي

 االغنية او الفلم اسم تخمين على المشاركين لحثل

 مباشرة االسم قول بدل

 مسرحية كلها فالحياة

 رسالة ويؤدي دور يلعب فيها من وكل

  بوجودية يعيشها احد ال

 الن الحياة طبيعتها االزدواجية

♡♡ 
30 days ago 

6 people like this 

 ❤ Love you ❤شعاع نورك و تدفق شالالت الحب منك لتأخذنا لعالم غريب وجميل بهذه السرعة وهذا اإلحساس, تدل على أنك من بعد آخر. 

 لعالمك ?!كن أرحل عندك, مم

 لما اتي اال الخذك

 ولكنك انت من يرفض

 ولكنك تظنين العكس

♡_♡ 

 الحياة ميناء في مرساتك هو عقلك
30 days ago 

5 people like this 

 ️❤ههههههههههه ياسالااااام علييك... قربت لالستناره انا.. يمكن وهللا استنرت ماعرف.. المهم اني صرت سعيده وانا احبك اكثر

 قربتي

 ال احد يستنير وال يعلم انه استنار
30 days ago 

5 people like this 

 !!!هل تعتقد ان السفنينه الفضائيه التي وقعت على كوكبنا والكائنات الفضائيه التي وجدت حقيقه!! اذا جوابك نعم.....اال تعتقد انه تواصل

 نعم لكل االسئلة

 ستعلم االن انك لم تكن تطرح االسئلة الصحيحة

 الن اسئلة جديدة ظهرت

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114854549846/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114854448726
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114854448726/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114854365270
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114854365270/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114854368342
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114854368342/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114854388310
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114854388310/people
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 ستعلم ان طرح االسئلة هروب من الحقيقة

 بصفة رحلة الى الحقيقة

♡ 
30 days ago 

4 people like this 

... ️❤اال يمكن ان اللعبه قد تحركت بسببها هي وليس الجن!! اعرف جوابك*_^.. كال الحالتين صحيحه ما آمنت به اذا فهو صحيح صديقي الغالي

 صح !!!!!

 ههههههههههههههههههههه

 ♡حلوكم يا♡

 الحياة في العميقة الحقيقة

 صحيحة كلها اجابة من اكثر سؤال لكل ان

 من يختار اجابة واحدة فقط

 واجية ومعها السلبية وبالتالي المعاناةسيعيش االزد

 النه سيقلل من قدر تجربة االنسان االخر الحقيقية

 والنه يقلل من قدر تجربة االنسان االخر

 سيقلل الكون من قدر تجربته الخاصة

 فيعيش في انخفاض وهبوط في الوفرة والسعادة

 نعم كالهما صحيحين واكثر بكثير

 فاالجابات ال تحصى وال تعد

 ن لكل نظام مفاهيم تفسير االمريمك

 "نفسيا دينيا فيزيائيا وغيرها"

 روحيا يعتقد انها وسيلة للتواصل مع االرواح

 نفسيا وعلميا يعتقد انها ظاهرة تسمى ايديموتورز

 وفحواها ان الالعبين يحركون القطعة وفقا الستفراغات عقولهم الباطنة

 ا وهما الحقيقة ذاتهاولكن ما يحدث ان كال التفسيران مكمالن لبعضهم

 فلو سأل العلماء ماهو العقل الباطن

 لعلموا انه وعي ال اكثر

 فال مكان للعقل الباطن في الجسد المادي

 ولو سأل الروحانيون كيف يتم التواصل مع الالعبين

 سيدركون انه من خالل وعيهم

 نقطة التقاء المادة واالثير هي الوعي

 فكل شيء يخلق فيه وينتهي فيه

 ♡هههههههههههه بكاح♡
30 days ago 

5 people like this 

 ️❤️❤اشتقنااا :)

 ♡♡ونحن كذلك واال لما كنا اتينا
30 days ago 

4 people like this 

 ♡♡♡أحبببك ♡كلماتك عانقت كلما ذاتي أعانق أنني حاسة ♡وضعت نية لرمضان أن أجد ذاتي الحقيقية وأصل لدرجات عالية من الوعي فعرفتك 

 ذا بالضبط سبب وجوديه

 ان اكون مرآة لمن اعمته المفاهيم عن النظر في داخله لرؤية ذاته

http://ask.fm/WeRGods/answer/114854257750
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114854257750/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114853853270
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114853853270/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114602818390
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114602818390/people
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 كل ما عليهم هو النظر في الخارج وسيرون جمال وعيهم ينعكس من خاللي

 ♡اكثر ال♡الوامرك وتنفيذا طلبك على وبناء لك هنا انا♡
30 days ago 

6 people like this 

" كلمة برتغالية وتعني الحب الذي يبقى بعد غياب المحبوب، أهديها لك ألني عشت هذا الحب Saudadeاعتقد اني فهمت رسالة ظهورك في حياتي. "

 ❤اآلن بسببك 

 كة الحبما اجمل مشار

 ♡واالن هنا شيء كل ويبقى والكلمات االجساد فتغيب♡حاضرا او كنت غائبا احبك♡
30 days ago 

4 people like this 

 لخوف من شخص بسبب تهديدو لياكيف اتخلص من ا

 افعلي ما تحبين وستجدين الطريق للتخلص من الخوف

 ال تخضعي لخوفك

 فالخوف ال يريدك ان تخضعي

 يريدك ان تفهمي انك تؤمنين بمفاهيم سلبية فقط

 افهمي الرسالة وعيشي حياتك

 يرتفع ترددك

 ويختفي عدوك

 الرسالة بسيطة

 التنفيذ ابسط

 في االمر واصعب ولكن قبوله هو اعقد ما
30 days ago 

7 people like this 

 أليست المجامله من االنسانيه ؟

 وما هي االنسانية؟

 منتج سلبي باعوه بغالف جميل

 تريته باالنانية التي لطالما انتقدتواش

 ال يستطيع االنسان ان يجامل بصدق

 فالمجاملة مبنية على الكذب

 وال يمكن لالنسان ان يحب باخالص

 ان لم يحب ذاته

 فكيف لمن لم يعرف الحب الحقيقي ان يحب

 وال حب حقيقي اال حب الذات

 وال حب يمتد لالخرين اال بعد حب الذات

 حولكفاحب ذاتك تحب من 

 افعل ما تحب، يحبك الكون

 ♡بالمعاناة فليبشر يقبلها لم ومن♡الحياة هذه اال حياة ال♡
30 days ago 

5 people like this 

 ❤ق ولكن اكثر االسئله ال اعرف معناهاا وماتوحي اليه؟ هل الن كنت في ضياع؟ اريد اصبح مثلك فاناا فخوره بك وبحب الناس من حولك حسابك مشو

 ستصبحين مثلي ان توقفتي عن محاولة الفهم

 ♡♡♡فهنا نسأل ونجيب بعفوية فنكتشف من نحن ونصبح من نريد
30 days ago 

3 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114853803606
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114853803606/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114853761110
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114853761110/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114853668182
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114853668182/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114591880278
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114591880278/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114853493590
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114853493590/people


 

 

 
 
 
ة | 169 ح ف ص عندما أصبح للمرآة حياة! – الـــــــــذات مـــــــرآة   
 

 مـــــــرآة الـــــــــذات

 حبيبي سافا توحشتك :(

 سافا لحبيبة :(
30 days ago 

3 people like this 

 التاريخ صدق؟ كلن يقول سالفه غير الثاني :| ما ندري من نصدق!!

 التاريخ مثل الحياة الحاضرة

 واالخبار السياسية

 والمؤامرات المخباراتية

 واالكتشافات العلمية

 واالحكام الدينية

 ماهي اال قائمة

 بوفيه مفتوح

 ها صحيحهكل

 تختار منها ما تريده ان يكون جزءا من تجربتك

 ووهللا واقسم بك وبكل ماهو مقدس انه سيصبح حقيقي

 وال ادل على ذلك من ايماننا بأمر في صغرنا ورؤيتنا له فنكبر وننكر

 ويختفي وندعي

 انه ما كان وال كنا

 فيصبح ما كان حقيقيا خيال

 ويصبح هذا الخيال حقيقيا لنا

 دنا الخيال فكان تاريخنا الشخصي الحقيقيالننا ار

 خيال محض

 فكيف بتاريخ غيرنا؟

 لنا ان نبث فيه الحياة

 او نواريه النسيان

 فاختر من قائمة الحياة ما تطيب له ذائقتك فكل ما على القائمة متوفر وحقيقي جدا

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ 
30 days ago 

4 people like this 

 افتقدتك ياصديقي اين انت؟

 كنت هنا ولكنك لم تكن على مستوى ترددي فلم تدركني ولم ادركك

♡♡ 
30 days ago 

5 people like this 

اهيم. مفمن جميع ال امنت انه كما خلقنا انفسنا من طين من قبل. بالتالي نحن لدينا القدره والقوه على تعديل انفسنا اذا اردنا حقا وامنا بقدرتنا وتحررنا

 ♥♥♥نحن نستطيع السيطره على حياتنا ومصيرنا♥♥♥

 صحيح

♡♡ 
30 days ago 

4 people like this 

 ♡ت روحنا بحبك...ألخيالية مع حبك الغامر...حتى أنني أنسى تناول الطعام ...مخيرة أصبحت أعيش حالة عشق أليام األفي ا

 اقرأ كلماتك واعلم اني لم اكن ادرك حجم الوعي من حولي

 ♡نوركم اعشق♡

 عنه تدرون ال كنتم وان

http://ask.fm/WeRGods/answer/114853495382
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114853495382/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114853332822
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114853332822/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114601908310
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114601908310/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114853317462
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114853317462/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 وفيكم منكم انه تدركوا حتى لكم حروفي فستعكسه

 ♡احبك♡
30 days ago 

6 people like this 

 ♡♥أنا أطمع إلى مقطع آخر من كتابك اليوم أيضا ... لو تكرمت

 ♡سرور بكل♡

 "حياة للمرآة اصبحت عندما الذات، مرآة"

________________________ 

اقرب منك! ولكن اللغز يكمن في فهم غرض هذا االنعكاس  االنسان كان كلما اقوى تكون الجوانب هذه. ذاته من جوانب هم بشر من االنسانب يحيط ما

 البشري. غرض وجود هذا االنسان في حياتك. عندما تعرف الغرض المطلق من وجوده، ستدرك ذلك الجانب من شخصيتك. فما البشر اال مرايا تعكس

  اول فهم من حولك لتفهم ذاتك.داخلك. ح

 فمثال وجود انسان تحبه قريب جدا منك، يعني ان لديك جانب مظلم في شخصيتك. مغطى بمفهوم سلبي انك غير محبوب وغير ذا قيمة.

 امر مشوق جدا، وغامض! اليس كذلك؟

خر وتستمع لما يحاولون تذكيرك به عن نفسك. عندما ينغص االن بعد فهم هذه االستنارة، ربما ستبدأ بتقليل الحديث عن نفسك عندما تكون مع شخص ا

ريائه بحياتك انسان، تتضايق منه كثيرا، ال تتهرب من التفكير فيه. فقط تأمل في شخصيته فمن السهل على االنسان تحليل شخصيات االخرين، ولكن ك

 يمنعه من تشخيص ذاته، وينكر كل ما هو سلبي.

 زعجين في حياتك. ادرسهم وتخلص من المفهوم داخلك المتعلق بصفتهم.االن تعرف سبب وجود االشخاص الم

 هكذا يكون النمو الروحي والتطور الترددي.

غلب ورثتها الشخصيات البشر، هي رموز ومفاتيح للمفاهيم المغلقة في داخلك. احصل عليها واستخدمها في ازالة مفاهيمك التي ال تنتمي لك. مفاهيم على ا

 ت تحتاج منهم على القيود والحدود، وقد اعطوك اياها واختبرتها بما فيه الكفاية وحان وقت ازالتها، فيظهر بشر اخرون لديهم مفاتيح هذهمن بشر قبلهم، كن

 المفاهيم المغلقة.

 امر محير ولكن جميل...
30 days ago 

9 people like this 

 كيف اقدر اسوي اسقاط نجمي بدون تمارين ودورات ؟؟؟؟؟

 لما ينام جسمك ال تنام
30 days ago 

5 people like this 

 رمز قصة حمل مريم العذراء بعيسى من غير أب؟.

 معجزة ربانية ال اكثر

 وربما قصة لتغطية عشق ممنوع

 االمر سيان لو ادركت الحقيقة

 فاحيانا تتجلى قدرة الرب لتحقيق االماني المحرمة
30 days ago 

4 people like this 

 مره ذكرت في جواب ) ان تجلس و تراقب من حولها بصمت و ستكتشف سر ( هل السر هو ان الناس وهم ؟ ) هذا ما شعرت (

 بالضبط

 هم وهم

 يكهم انعكاس لما ف

 ال شيء حقيقي حولك

 اال انت

 اال شعورك

 اال وعيك

 فقدس هذا الوعي واحبه وافعل ما يحب

http://ask.fm/WeRGods/answer/114853137750
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114853137750/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114852891478
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114852891478/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114852929366
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114852929366/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114852951382
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114852951382/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 وال تكن عبدا لمخلوقات وعيك

 فانت من اوجدها في داخل وعيك

 ادراكك مستنير وجميل

 ♡♡♡بك فخور♡♡♡
30 days ago 

16 people like this 

 داخلي خوف من منح الحب وخوف من ان التقي بذاتي وخوف حتى من ان يزداد وعيي ما تفسير هذا?

 ال تفسير له

 انت تعشقين المعاناة ال اكثر

 ♡بها استمتعي♡
30 days ago 

4 people like this 

 انت اجمل شي صار في حياتي

 وانت اجمل شيء صار في الحياة

♡♡ 
30 days ago 

5 people like this 

 أنا راضية بوهم استنارة االيجو، إلن عمري ما حسيت بسكينة و سالم زي اليوم. أهالً بالوهم.

♡♡ 
30 days ago 

4 people like this 

 احد معانيه خالل وقت قصير جدا ؟ -هل مصطلح تجلي 

 ال

 التجلي يعني تجسد الرغبة

 الوقت مفهوم نسبي

 يزيد كلما زادت المفاهيم المشككة وينقص عند نقصها

 وقنه ايجابيةويكاد ينعدم كلما كانت مفاهيمك معززه م
30 days ago 

6 people like this 

 احبك ،، انا جربت التأمل جم يوم والنتيجة مذهله مع وزني حقيقية انصدمت

 ال تنصدمين

 صدمة تشكيكال

 والتشكيك تعطيل

 امتني واقري بوجود هذه الظاهرة وكأنك تملكينها كحق مكتسب

 اسعدي بها واستمتعي بجسدك

 احتفلي به دون خجل

 "ربما عارية"

 واستمري بالتأمل والرغبة بالمزيد دون السؤال عن الكيفية والوقت
30 days ago 

14 people like this 

 اذا سحبتي علينا بتقفل دي الصفحة ؟ :)

 ال
30 days ago 

3 people like this 

 لما استنير ...اقدر احقق احالمي؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/114853000534
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114853000534/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114852854614
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114852854614/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114852812374
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114852812374/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114852845910
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114852845910/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114852701270
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114852701270/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114852683350
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114852683350/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114852677718
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114852677718/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 لما تستنيرين ما حتكون عندك احالم

 راح تستيقظين من االحالم وتعيشين واقع جميل كله حب وسعادة
30 days ago 

10 people like this 

 شنو سوت عشان تزيد التجليات كالسحر ؟ ️❤الللللله  ️❤

 احبت ذاتها وفعلت ما تحب

 فكانت ساحرة بل اله في جسد انسان

 يخلق ما يريد حتى دون عناء بذل المجهود
30 days ago 

13 people like this 

 اذا انت تقول البشر هم الهة اجل مين المالئكة ومين الشياطين ومين ابليس؟ ومين ادم وحواء وايش الجنة والنار , حيرتني وهللا

 انعكاس اللوهية ووحدة الكونجميعهم 

 ولكن كلن بطريقته

 وكذلك الشجر والحجر

 والماء والسماء

 واالرض والجبال

 والهواء

♡♡ 
30 days ago 

5 people like this 

 ال تختفي الحين مازلنا بحاجتك عد ارجوك......

 ♡ال اقول ان اال املك ال ههههههه♡
30 days ago 

3 people like this 

 ت زادت كالسحر :(التجليا

 هذا ما عودتنا عليه التجليات

 تتزايد كالسحر وبشكل صدف

 لتلفت انتباهنا

 ونعيش بتشوق وال نعود للنوم مجددا

 ♡♡استمتعي♡♡
30 days ago 

5 people like this 

 ليش اختفيت

 النمطية للنيام

 ال يداوم على الحضور كل يوم اال من يتعلق بأمر

 اما انا فاتي عندما اشتاق لجوانب شخصيتي التي ما زالت تستنير

 فاراها تنعكس في اسئلتكم الجميلة

 اما عندما اجد نفسي في حالة استنارة ووعي عاليين

 ان اعيشهما فال املك اال

 ولو اجبرت نفسي على المجيء النخفض ترددي لمستواكم

 مينوربما كانت الرسالة لكم ان ال تعتمدوا وتتعلقوا بشخص ال يعني له هذا التجمع اال رسالة قد تنتهي االن او بعد قليل او بعد يوم او يو
30 days ago 

9 people like this 

ا هقلبي يرقص فرحا بلقاء حبك ونورك ...أصبحت أعيش حبك طول اليوم حتى وان لم تحضر ... وتعجز الكلمات عن الوصف ....مشاعر فياضة لم أعهد

 ...♥من قبل 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114852655446
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114852655446/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114852632406
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114852632406/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114591361110
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114591361110/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114588940630
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114588940630/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114852437078
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114852437078/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114596484694
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114596484694/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 ♡اروع وال اجمل ال♡
30 days ago 

3 people like this 

 ️❤ انت انسان رائع وانا سعيده انه يعيش على كوكبنا انسان مثلك استفدت منك و جداً جداً سعيده اني تابعتك

 اعيش الذكرك بمن انت

 فانسي وجودي وتذكري من انت

 فهذه هي رسالتي

 وليس جعل البشر يتحملون الحياة لوجود المستنيرين

 بل لعلموا انهم جميعا مستنيرين نائمين

♡♡♡♡♡♡ 
30 days ago 

7 people like this 

 الرهاب االجتماعي .. شالحل معه؟

 الرهاب االجتماعي حالة وعي بين افخاخ المفاهيم

 فيخشى االنسان حتى ان يتحرك ويفضل االنعزال والتقوقع

 وهو قادر على شفاء ذاته بعد زمن من التخلص من المفاهيم

♡♡ 
30 days ago 

3 people like this 

 شي في الواقع ؟حلمت اني اتحكم بعقول الناس. وحلمت كمان اني اقدر احرك االشياء عن بعد. هادا يعني اني قريبه من تحقيق هادا ال

 هذا يعني انك تتمنين هذا الشيء

 وتقدرين تسوينه

 لكن مفاهيمك ومعتقداتك تمنعك

 عشان كذا يتحقق في حلمك
30 days ago 

4 people like this 

 التوكيد الفعال بالتنويم االيحائي ال يزيد عن كلمتين او ثالث؟

 ال يهم العدد

 ولكن عندما تزيد الكلمات فهذا يعني ان الرغبة معقدة جدا

 يجب تفكيكها الى رغبات بسيطة والتركيز على اهمها

 مثال:ـ

 هور""ابغا فلوس كثيرة عشان اسافر لمدينة احبها عشان اقابل شخص مش

 ثالث رغبات لن يتحقق اي منها
30 days ago 

6 people like this 

 .-مصداقة الجن افضل من صداقة نسل آد -لعبت الويجا وبالفعل تحركت ، 

 ربما هي كذلك "لك"ـ استمتع
30 days ago 

2 people like this 

 ماذا أفعل كي أحب الحياةأريد ان ارحل من هذه الدنيا ال أريد ان أعيش في هذا العالم البائس 

 ههههههههه تخلي عن فكرة الرحيل اوال لتحبي البقاء
30 days ago 

3 people like this 

 ️❤️❤️❤ك️❤عشق فوق الوصف. ممتنة "لك" يا نور. أحأنا في حالة حب و️❤️❤️❤

 ♡امسيتنا بها نستهل جميلة كلمات♡
30 days ago 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114852399190
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114852399190/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114852337750
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114852337750/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114598849110
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114598849110/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114852257110
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114852257110/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114852232790
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114852232790/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114817179734
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114817179734/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114852174166
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114852174166/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114852177494
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3 people like this 

 Rasha Al Adwan εïз  ي عاآلسك ؟ :|إلكو أكاونت ثاان

 ال
30 days ago 

4 people like this 

 )ليه تاخرت :

 الني لست على ميعاد على احد

 انا ال التزم مع احد بوعد

 بالتالي ال اكون متأخرا ابدا

 فانا دائما امشي وافعل ما احب

 دون اي اعتبارات او مجامالت لغير ما احب
30 days ago 

7 people like this 

 كيف أسوي تنويم إيحائي لنفسي؟

 ترديد توكيد معين

 "انا نحيف" "انا نحيف"

 "انا سعيدة" "انا سعيدة"

 بصوت مسترخي ونبرة هادئة

 دون تفكير او تحليل

 وفي حالة من الهدوء واالسترخاء

 "حالة ترانس"

 ا االنسان قبل النومكالحالة التي يكون عليه
30 days ago 

13 people like this 

 قت واحد ؟دقايق وووإلخ وال الزم أمشي على و 1١دقيقه وبكرا  2١الحين عادي اليوم أتأمل 

 كلمة "الزم" اخطر كلمة

 الالزم الوحيد انك تسوي الشيء الي تحبه

 سوي عشرين 21سوي عشر واذا  11واذا الي تحبه 

 واذا ودك ما تسوي تأمل وتلعب وتتابع ام بي سي تو فهذا افضل تأمل
30 days ago 

10 people like this 

 ♥♥♥دمعت ، مو تعلق بس حب 

 ♡جميل♡
30 days ago 

3 people like this 

 احس ب ارتياح اذا شفتك تجاوب

 ♡جديد من تتحرك الحياة وكأن♡
30 days ago 

7 people like this 

 ص مفهوم انه مميز دئما مايتجسد هذا المفهوم بان يرتبط بإنسان غير مميز ؟هل لو كان لدى الشخ

 عندما يكون لدى االنسان مفهوم صادق انه مميز

 سيحيط به اناس يأكدون هذا المفهوم ويتصرفون على اساس ان هذا االنسان مميز
30 days ago 

11 people like this 

 ♥♥♥هللا كنت ادعي قبل شوي قلبي رف 

♡ 

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114852177494/people
http://ask.fm/RashaAladwan98
http://ask.fm/WeRGods/answer/114852173398
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114852173398/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114588170070
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114588170070/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114852048726
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114852048726/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114592954454
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114592954454/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114852028246
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114852028246/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114852006230
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114852006230/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114593938518
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114593938518/people
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30 days ago 
3 people like this 

 شي تنصحني اعمله كل يوم؟

 التأمل
30 days ago 

7 people like this 

 اشتقت لك كثير

 ♡صادقة مرآة خالل من اال رؤيتها تستطيعين وال لذاتك اشتقت♡

 ♡الصادقة مراتك الني لي تشتاقين♡
30 days ago 

5 people like this 

 اين انت يامنيرنا

 هنا االن
30 days ago 

5 people like this 

 '~LMOOY  صفحة جميله ؛$ تابعتكك~

 ♡بك اهال♡
30 days ago 

4 people like this 

 ♥♡♥متنان لك لمشاركتنا في تنورك ومعرفتك ...ورفع وعينا إلكل ا

 ♡يناالخر تنوير♡اللحظة في سعادتي مصادر اكبر هذه♡
30 days ago 

3 people like this 

 ماذا افعل لو اردت اكثر امور طّيبه في حياتي؟

 احبي الحياة بخيرها وشرها

 دوكال تكرهي الشر فيصبح ع

 احبيه فيصبح خيارا اضافيا الى جانب الحب
30 days ago 

8 people like this 

ة منك،سواء على المستوى الواعي أو الالواعي أو الذبذبات أوانتقالك إلى نسخة تعيش هذا اليمكن ويكاد يستحيل أن يحدث لك أمر ال تريده دون دعو

 الحدث!! وضح لنا

 عندما تحدث لك امور سلبية يكون بسبب انك تعيش حياتك بسلبية

 وعالمتها وجود مخاوف وكره وحقد وتشاؤم ويأس وتذمر

 والعكس بالعكس

 ةحدوث االيجابيات يتزامن مع عيشها بايجابي

 وعالمتها وجود تشويق وحماس وحب وسعادة ورغبة في الحياة وفعل ما تحب في كل لحظة وحب من حولك

 هذه هي الطريقة المثلى لعيش الحياة

 ♡تحب ما وافعل ذاتك احب♡
30 days ago 

7 people like this 

 ياحبك للّتغلي!

 طبعا
30 days ago 

5 people like this 

 ائي لنزول الوزن فعاله؟جلسات التنويم االيحي

 التنويم االيحائي يساعد في ابطال جميع العادات االدمانية

 كاألكل المفرط او التدخين او الجنس

http://ask.fm/WeRGods/answer/114851969878
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114851969878/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114851959894
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114851959894/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114593742678
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114593742678/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114600886102
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114600886102/people
http://ask.fm/lmo654
http://ask.fm/WeRGods/answer/114851909974
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114851909974/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114596830038
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114596830038/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114597283158
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114597283158/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114591452502
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114591452502/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114598597206
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114598597206/people
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 ولكن ليس بالضروره ان ينتج عنه خسارة وزن

 فيجب ان يكون مفهوم االنسان ان السمنة بسبب االكل

 وا وزنهمما سيفاجئك ان بعض البشر حتى وان توقفوا عن الطعام لن يخسر

 الن سبب السمنة امر مغاير

 كاالعتقاد ان سمنتهم مرض مثال

 وهنا يأتي دور التنويم االيحائي في العثور على المفهوم خلف السمنة ومحاولة تفكيكه
30 days ago 

7 people like this 

بسببك صرت احس اني اسعد وحده بالكون احس فيني فائض حب لو وزعته على هالعالم كفاهم احببببك ياروح روحي 

 ️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤انت

 عندما يشعر االنسان انه يملك حب يكفي الكون

 فهو يعيش حالة حب ذات حقيقية

 سينعكس عليه هذا الحب بوفرة ال محدودةعندها يحب كل من حوله و

 حالة جميلة يسعدني ان اكون سببها
30 days ago 

10 people like this 

 ️❤احبك جداً جداً 

 ♡احبك♡
30 days ago 

5 people like this 

 االسقاط النجمي  امسية نيرة بوجودكم

 ♡أحبتي وداعا  ♡
about 1 month ago 

17 people like this 

 من اختار لهذه الروح ان تكون شجاعه وتلك جبانه وهذه تستنسر قبل تلك.. من!!!

 وعيك االعلى

 نت عندما طرحت السؤال فذلك وعيك االدنىواما ا

 "الذهن البشري"

 وعندما تقرأ اجابتي وتشعر بانها صحيحه او خاطئة فذلك وعيك االعلى مجددا يخبر وعيك االدنى عبر المشاعر
about 1 month ago 

14 people like this 

 ️❤️❤️❤️❤️❤️❤اشتقتلك (:

♡ ♡ 
about 1 month ago 

7 people like this 

 نحن حين نسألك نتجول في وعينا الشخصي بحرية.. االن اظنني اعرف لم تنهال عليك األسئلة ثمة متع هائلة وراء هذا

 ♡ جميلة استنارة ♡
about 1 month ago 

7 people like this 

 اذا هللا يحبنا ليش نتالم ونتمنى امور وندعي والتتحقق

 الهك يحبك جدا لدرجة انه يسمح لك تفهم الي تبغا

 وتعتقد الي تبغا

 حتى لو تعتقد انه يكرهك بيخليك تعتقد انه يكرهك

 النه يحبك جدا ما يقولك "ترا انت غلطان"ـ

http://ask.fm/WeRGods/answer/114596833366
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114596833366/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114600962646
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114600962646/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114594212694
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114594212694/people
http://ask.fm/WeRGods
http://ask.fm/WeRGods
http://ask.fm/WeRGods/answer/114760053078
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114760053078/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114759867222
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114759867222/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114759940438
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114759940438/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114574113622
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114574113622/people
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 ير مشروط"ـهذا معنى "الحب الغ

♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ 
about 1 month ago 

21 people like this 

 كله.. ممكن اعيش فيه واكون سعيد ما عندي انتماء للمكان , احس كل مكان مريح بالعالم

 هذا اتصال مع الذات وهو داللة على وعي عالي
about 1 month ago 

13 people like this 

جججميل ، احس انك احلى شيء صار بحياتي لحد الحين ، دايما كنت اسأل اسئله وما كنت القى جواب اكتشفت الحين اني كنت اسأل ياخي انت شيء 

 ️❤️❤الناس الغلط ، ممنونه لوعي االعلى اللي خالني اعرفك .. احبك 

 وانا ممنون لوعيك االعلى كذلك

 كلمات نيرة

♡ ♡ 
about 1 month ago 

8 people like this 

 الحريه ماهي ؟

 الحرية هي انك قادر على اختيار ما تريد

 ريةحتى وان كان اختيارك "ان تشعر انك ال تملك الحرية" فتلك هي اقصى درجات الح

 ويعيشها البشر وال يدركون عمق حريتهم
about 1 month ago 

15 people like this 

 كرا لك احبكانت من جعلتني استيقظ من نومي وجعلت وعيي يعود شك

  ♡صح النوم

  ♡وصباح النور

 نور ال يتبعه نوم بعد االن

 ♡احبك ♡
about 1 month ago 

10 people like this 

 ؟ هل المستنير منجز

 ♡المستنير يشعر بشعور السعادة للمنجز حتى لو لم ينجز، وينجز بابسط جهد ما يريد
about 1 month ago 

10 people like this 

 ربة واالشتياق لالهل واالصدقاء من فضلك ؟عالج الغ

 حب ذاتك

 فاالشتياق لالهل اشتياق لجوانب من الذات منسية كان االهل يحبونها نيابة عنك
about 1 month ago 

19 people like this 

 هل يوجد شهداء كما ذكر القرءان؟

 كل انسان شهيد مفاهيمه
about 1 month ago 

8 people like this 

 ♥♥يلة جميلة حديثك و موسيقاي المفضلة والصوت األحب على روحي ل

 ووجودك االقدس
about 1 month ago 

6 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114759880790
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114759880790/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114559944022
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114559944022/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114759727702
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114759727702/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114605145686
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114605145686/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114564928086
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114564928086/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114551230550
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114551230550/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114553731926
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114553731926/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114759670614
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114759670614/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114759686230
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114759686230/people
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اكتب فيهالك واشعربنوع من الحرية في التعرف على روابط جديدة باآلخرين.اتمنى ان تعذرحجم الرغبة في التواصل التي ستتكون في  هذه المرةاألولى

كل لشكل األسئلة،بعضهاملح وبعضهااقل الحاحاولكن ليس بالضرورةاقل لذة في موقف التأمل نفسه. اوال:هل يمكن ان تكون كلمةجن تعبير واختصار 

 لمتعددة في االسقاط!االجناس ا

 ال

 ♡ بك اهال ♡
about 1 month ago 

2 people like this 

 ن حولنا .. ويعجبني ايضا ان اجدها في كتابكتعجبي طريقتك في شرح رسائل االشياء واالحداث واالمراض م

 ♡ وجودك يعجبني ♡
about 1 month ago 

8 people like this 

 الرسول بأنها ال عين رأت وال أذن سمعت وال خطر على بال بشر ؟ هل نحن االن بالجنه التي وصفها

 انت في الجنة تلك عندما تشعر ان ال شيء يشبه اللحظة

 وال حياة مثلها

 تلك هي فردوسك

 فاسعد بها قبل ان تملها

♡ ♡ 
about 1 month ago 

13 people like this 

 يعني كل الكون وطن؟ونحن نضع حواجز

 بالضبططططططططططططططططططططط
about 1 month ago 

4 people like this 

 يعني انا شجاعه الني اخترت اني اكون بنت مسلمه من المذهب الحنبلي :(

 بكل تأكيد

♡ ♡  

 كل من اختار تجربة مليئة بالقيود والحدود اكثر واكثر

 هو شجاع اكثر واكثر

♡ ♡ 
about 1 month ago 

9 people like this 

 احب الُحب

 كيف ال
about 1 month ago 

5 people like this 

 انت اجمل انعكاس لي

 كل انعكاس لك جميل

 كيف النسان ان يرى بعض منه جميل وبعضه االخر ال

): 

 ♡ احبك ♡
about 1 month ago 

10 people like this 

 شكرالتواجدك اشعر بالسالم يمألالمكان

 ♡ اليه نصبوا ما هذا ♡
about 1 month ago 

5 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114571033686
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114571033686/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114548887382
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114548887382/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114759465046
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114759465046/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114759597398
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114759597398/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114759458390
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114759458390/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114759560022
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114759560022/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114759447894
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114759447894/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114759525718
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114759525718/people
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 سنهاجر يوماً إلى السماء ، ما كانت األرض وطنآ لنا و لن تكون -

 الوطن هو في الداخل

 ال السماء وال االرض وطن

 في الواقع السماء واالرض وكل شيء هو انعكاس للداخل

 فاذهب انما تريد فانت تعيش بين اوهام واسقاطات منعكسة من داخلك
about 1 month ago 

5 people like this 

 لوين راح أوصل ؟

 الى هنا

 ال يوجد مكان اخر غير هنا
about 1 month ago 

4 people like this 

 انت كنزي وسري ومصدر سعادتي ووعيي

♡ ♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 من اوجد وعي االعلى من اوجد الوجود كله ولماذا اوجده اال يتعين على ذالك خالق حكيم ومن يقلب الليل والنهار ونحن نيام ؟

 دائرة الملحد والمتدين المفرغة

 ان كان لكل موجود موجد فمن اوجد الرب؟

 رب موجود، فالوعي موجود بال موجودوان لم يكن لل

 هذه االسئلة دوامة سلبية هابطة

 من يدخل فيها سيبقى نائما غافال عن الحقيقة الواضحة

 فالنائم ال يرى النور ولو كان امام عينيه مالم يفيق
about 1 month ago 

6 people like this 

 وفقطيحدث ان ابتسم بحب شديد االن... وصلت لمرحله اني اكتب اسأله وامسحها الني اعرف الجواب لمرحله ماعاد فيه افكار فمخي .. سعاده قصوى 

 ️❤. احبك

 ♡ ♡ عندها ذواتنا نحب ان اال نملك ال ♡ ♡
about 1 month ago 

5 people like this 

ذكيرنا وضعت االي باد بدون شعور وصرت "أقسم بكل ما هو مقدس "اني لما قرأت جوابك على االشخاص ف حياتنا يحملون رسالة وانهم يحاولون ت

 ♡♡♡♡الف ف الغرفة شعرت بحب غامر لشخص كان وجودة يزعجني .. أحبك جدا .. واكثر .. عندما اعلم انك انعكاسي 

 كم اعشق هذه التجارب

 انا في حالة حب معك

 تتالشى كينونتي عندما اقرأ مثل هذه الكلمات

 اكون انت واعيش تجربتك

♡ ♡ ♡ ♡ ♡ 
about 1 month ago 

13 people like this 

 انا فاتحة الصفحة وكل دقيقة اسوي ريفرش .. التتوقف عن ادراج االسئلة واالجوبة لو سمحت :(

 ♡ورسر بكل♡
about 1 month ago 

4 people like this 

 لما ما اشك يعني انا صح؟

 ♡ ال ♡
about 1 month ago 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114759516246
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114759516246/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114759437910
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114759437910/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114759410774
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114759410774/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114564550742
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114564550742/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114759263062
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114759263062/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114759283542
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114759283542/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114759267926
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114759267926/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114759239254
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4 people like this 

 انت اجمل شي عرفته اشتقت لك مرحبا بعودتك اتمنى كل البشر يقرو كالمك اححبك

 اهم شيء ان تقرأيه انت
about 1 month ago 

3 people like this 

من هو  خرعندما أقول سبحان هللا من أنّزه؟ عندما أستغفر من أستغفر؟ لنا مشيئه وهلل مشيئه؟ يعني هناك شئ حتى وان كنا منه فإنه ليس نحن شيء آ

  ارجوك؟هللا

 تنزهين الكمال من النقص

 وتسامحين ذاتك على زالتك

 مشيئة هللا هي مشئته ومشيئتك هي مشيئتك

 كيف اذن يحاسبك على مشيئتك ان كانت مشيئته منفصلة؟

 االمر وما فيه ان االنسان ليس على مستوى وعي واحد

 عندما يستغفر ويسبح ينتقل الى مستوى وعي اعلى

 هو انعكاس االلوهية ويكون هو الرب وهللا

 وتتحد المشيئة وااللوهية والقداسة

 وعندما ينغمس في الحياة ويشعر باالنفصالية

 تنفصل المشيئة والقداسة والنزاهة والغفران

 انت تختارين في كل لحظة ان تتحدي او تنفصلي

 ولكن انفصالك ال يعني ان هذا هو الحال على الدوام
about 1 month ago 

15 people like this 

 لماذا االن احس بالملل وال اهتم باالسئلة؟

 النك ال يجب ان تكوني هنا

 لديك امور اكثر تشويقا يجب ان تفعليها

 ♡ فعليهاوا عنها ابحثي ♡
about 1 month ago 

6 people like this 

 هل فهمي لالستناره انها لحظيه وليست بالضروره ان تكون دائمه مستمره صحيح!!

 صحيح

 كن عندما يعود االنسان الى كهف مفاهيمهول

 يصعب عليه ان يبقى هناك طويال بعد ان خرج ورأى النور
about 1 month ago 

6 people like this 

 هل لعبة ويجا حقيقية ؟ ام مجرد كذب وخرافه

 ال يوجد خرافات في الحياة اطالقا

 اطالقا

 اطالاااقا

 يجب ان نفهم هذا الدرس

 كل ما قدمته البشرية حقيقي

 وال يدركه اال من يؤمن به

 اللعبة حقيقية شأنها شأن كل شيء

 سيلة ناجحة للتواصل معهمولن تعمل اال لمن يؤمن بوجود االشباح او الجن ويؤمن ان اللعبة و
about 1 month ago 

8 people like this 

 قلي الباطن يمكن يحقق اي شي!انا من معرفتي لقانون التجاذب، احس االسقاط النجمي يبي يعلمني ان ع

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114759239254/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114759194454
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114759194454/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114571702614
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114571702614/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114759064150
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114759064150/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114759059542
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114759059542/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114567839318
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114567839318/people
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 وعيك االعلى وليس عقلك الباطن من يستطيع تحقيق اي شيء وكل شيء
about 1 month ago 

7 people like this 

 اخي هل البصيرة هي نفسها االسقاط النجمي ؟

 ال

 وقد بينا الفرق بينهما في بداية االمسية
about 1 month ago 

3 people like this 

 على حسن تجاهلك مشكور

 بكل سرور سيدتي
about 1 month ago 

3 people like this 

1) i do not want to be sad or depressed but sometimes i do and i cannot help it :( how can i 

overcome this 2) i know i'm a great person but i do not love myself, i do not hate myself but i do not 

love it either. why is that ? 

Knowing u r great, and not being able to love it is such a paradox. Obviously, greatness is not ur criterion for 

love. maybe peace or letting go is. try it out... 

as for overcoming sadness, it is as simple as doing something that excites u :) 

♡ ♡ 
about 1 month ago 

6 people like this 

 ومن ينتمي إليك ؟؟ من يفهمك وينسجم معك مثال ؟

 ي اليهامن ينتمي الى اللحظة هو من يشعر انه ينتم

 اما من ال يفعل فيجب ان ال يجبر نفسه على التواجد حيث ال ينتمي

 "ولكن اعلم ان من أتى لن يغادر دون ان يجد ذريعة وبعضهم يغضب حتى اعطيه الذريعة"

♡ ♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 ماراح تدخل مره تانيه؟؟

 عند طرح السؤال كانت االجابة ال

 اما اليوم فها انا
about 1 month ago 

4 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114758325078 ستنارة ام وصلتها ؟ شعور جميلاذا انا بطريقي لال 

♡ ♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 في مراهقين مستنيرين

 المستنيرين ال يصنفون

 من كل الفئات االجناس االعمار االعراق واالزمان واالماكنهناك مستنيرين 
about 1 month ago 

3 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114758325078 اذا انا قريبة لالستنارة أم تستنرت ؟ 

 االستنارة حالة من يصلها ال يسأل عنها

 قابل ال يسأل عن اي شيء اطال
about 1 month ago 

3 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114558993238
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114558993238/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114552111958
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114552111958/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114758992214
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114758992214/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114563646806
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114563646806/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114758870102
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114758870102/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114561027158
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114561027158/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfaGMFH48iDvU-rsaoh6RveWGownvt73qlnaVY0csSc1DNV_Z9B8DSmg-VVbuFfZ9vn3urJ8I4ERB1ghaOmVwqFjP
http://ask.fm/WeRGods/answer/114758836822
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114758836822/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114758818646
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114758818646/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfaGMFH48iDvU-rsaoh6RveWGownvt73qlnaVY0csSc1DNV_Z9B8DSmg-VVbuFfZ9vn3urJ8I4ERB1ghaNWB2pVnJ
http://ask.fm/WeRGods/answer/114758760534
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114758760534/people
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 تؤمن بوجود هللا ؟

 كنت الجيبك لو كنت ستفهمين

 ولكن لدي طلب

 مكان :(ال اظن انك تنتمين الى هذا ال

 ارجو البحث عن الحقيقة في مكان اقل سطوعا

 فمن يستيقظ في هجير النهار ال يرى حتى وان فتح عينيه لشدة وهج النور
about 1 month ago 

8 people like this 

 َنرجسّية ذآْت !  وشكًرا وجدت في صفحتك اجوبه لتساؤالت لم اصّرح بها .. شي غريب فعاًل 

 ال غرابة في حياة ملؤها الغرابة

 افذ وباب وحيد محاط بافخاخ المفاهيمولكن من الطبيعي ان ال نرى النور ان كنا قررنا العيش في بيت متهالك بال نو
about 1 month ago 

3 people like this 

 ظيم بحيث هو صادم لكثيرين. وبالضرورة يحتاج لعمق عظيم الستيعابه.اتفق باننا خلفاء االلوهة هذا ليس عاديا مطلقا .. هذا ع

 ♡ صدقت ♡
about 1 month ago 

3 people like this 

 ☺♥ خلقت هذه الكلمة إلى اليوم برتاحلك وهللا  ممكن أحبك منذ ان

 ال املك اال ان اقبل هذا العرض الغامر

♡ ♡ ♡ 
about 1 month ago 

2 people like this 

لى لين ة انه صفي ايه بالقرآن تقول او معناها " واعبد ربك حتى يأتيك اليقين " طبعا ربعنا فسروها ان اليقين هو الموت .. واسوة بالرسول عليه الصال

 مات هل اليقين هو الوعي؟

 اليقين هو االدراك واالستنارة

 ادراك ان كل ما هنالك صحيح وكل ما هنالك مقدس واننا جزء منه
about 1 month ago 

6 people like this 

 "كالهما مخطئ في التناظر" طيب بالنسبة لهم هذا الشيء حقيقي، و كل شيء حقيقي.

 طبعا

 دهم ان كل شيء حقيقي لما حاول اقناع االخرولكن لو ايقن اح

 فاالخر ايضا يؤمن بشيء هو حقيقي ايضا "له وحده"ـ

 هل فهمت ؟

♡ ♡ ♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

. بينما انا . الفلسفة تقود لالستنارة ؟ انصحني بكتب فلسفية مفيدة .. ماتفسيرك لكرهي لمادة الفلسفة ايام الثنوية ولكني كنت احرز فيها درجات جيدة

 االن ابحث بحثاً عن كتب الفلسفة !! شي غريب

 ليس كل الفلسفة تقود لالستنارة

 بعض الفلسفة تقدم مفاهيم

 نارة هي التخلص من المفاهيماالست

 بعض رحالت الفلسفة هي للخارج

 رحلة الفلسفة للداخل

 ابدأ بالتشكيك

 وكن فيلسوف وعيك

http://ask.fm/WeRGods/answer/114758742102
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114758742102/people
http://ask.fm/hnoooalghamdi
http://ask.fm/hnoooalghamdi
http://ask.fm/WeRGods/answer/114567581526
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114567581526/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114574071382
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114574071382/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114577874006
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114577874006/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114758662230
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114758662230/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114758622550
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114758622550/people
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 واقرأ ما تكتب

 وستعلم ان اعظم كتاب فلسفة هو ما تكتبه اناملك

---------------------------------------------------- 

ي في الواقع دوامية. هي في الحقيقة قصيرة جدا. خمسة االف سنة من الفلسفة هي في الواقع بداية ثم منتصف فالفلسفة ليست حقا منبسطة جدا ومتمددة. ه

تتسع  لحياة.ثم نهاية. والنهاية هي البداية. فكلما انتقلت من مستوى الى مستوى او من منتصف الى منتصف انت في الواقع تكمل دورة كاملة في دوامة ا

ل نهاية لها هي بداية لألخرى. كذلك هو االمر للدوامة ذاتها. بدايتها نقطة هي بداية الوقت ونهايتها غير موجودة الن الدوامة متسعه الدائرة في كل مره. وك

ل عكس ب لدوامة.الى االبد. ولو وجدت نقطت االبد فستكون هي نقطة البداية. فأبدية الوقت هي بداية الوقت وال سبيل للوصول لها من خالل الدوران "مع" ا

 الدوامة!

امر  من مفاهيم.كما ترى عزيزي القارئ ان السباحة مع التيار )او االتساع مع اتساع الدوامة( هو امر يسير فما عليك اال ان تعيش وفقا لما تسمع وتفهم 

د )الى االبد كما يقولون( وبما ان االبدية هي يسير ال يعيق الحياة. ولكن هذه العملية ابدية. وللوصول الى االبدية ستستمر الدوامة الى ان تصل الى االب

شبه تكون مرهقه ونفسها نقطة البداية. فأقصر طريق لها هو السباحة عكس تيار الدوامة. من خالل مخالفة كل ما تسمع من مفاهيم. عندما تقوم بهذه العملية 

يم الغير راسخة الى ان تصل الى مفاهيم انغرست بإتقان في ذهنك فيكاد مستحيلة )ليست مستحيلة( تسمى عملية تدمير المفاهيم. قد تبدأ بسرعه بالمفاه

نا ان تصل ممك يستحيل ازالتها. ولكن الواقع، انه وان طالت العملية فعلى االقل هي في تناقص واقتراب مضطرد من البداية )وهي باألبدية(. فاألمر يصبح

 الى االبدية.

♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 عندما اسأل و االجابات تأتي اللي هذا يدل على ارتفاع الوعي صحيح ؟

 طبعا
about 1 month ago 

3 people like this 

ومه معل لو سمحت رد علي ، انا صرت ما اهتم بالصالة و ال قراءة القران ، بس زادت معرفتي باهلل كثيييير بس ما صرت محتاجة ادعيه و كل يوم تجي

 كان خفي عندي ، ما اعرف احس بتشتت انا على صواب ؟ تبين لي نور

 طبعا على صواب

 وما الصالة والقران الى لتصلي الى هذه المعرفة

 وال ادل من االية التي استشهدنا بها اول االمسية

 "واعبد ربك حتى يأتيك اليقين"

 ♡ وجد فماذا هللا فقد ومن فقد، فماذا هللا وجد من ♡

 وية والحب الالمشروط الذي يغمرك حتى وان اغمضت عينيك عنههللا ليس اال رمز لالله

 ولهؤالء النيام من اغمضوا اعينهم يحتاجون الى عبادات وطقوس واديان وطرق

 اما من استيقظ واستنار فسيجد القداسة في كل جوانب الحياة

 ستكون كل االصوات قران وايات

 كل الحركات عبادات وصلة

 سةستكون كل اللحظات خشوع وقدا

♡ ♡ 
about 1 month ago 

8 people like this 

ها او اشبهه بدوامه البشر غنيون عنها ، واصمات العقل افضل اتوقع التفكير اشبه بمتاهه لها بدايه وليس لها نهايه تبدأ من نقطه وال الالشيء نهايت

 حل الغالق تلك الدوامه الالمنتهيه

 طبعا بالضبط

  ♡ بديعة استنارة ♡

 وقد كتبتها بطريقة مشابهة في كتابي

------------------------------- 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114758568278
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114758568278/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114758528854
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114758528854/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114758325078
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114758325078/people
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قة قصيرة جدا. خمسة االف سنة من الفلسفة هي في الواقع بداية ثم منتصف فالفلسفة ليست حقا منبسطة جدا ومتمددة. هي في الواقع دوامية. هي في الحقي

تتسع  لحياة.ثم نهاية. والنهاية هي البداية. فكلما انتقلت من مستوى الى مستوى او من منتصف الى منتصف انت في الواقع تكمل دورة كاملة في دوامة ا

لك هو االمر للدوامة ذاتها. بدايتها نقطة هي بداية الوقت ونهايتها غير موجودة الن الدوامة متسعه الدائرة في كل مره. وكل نهاية لها هي بداية لألخرى. كذ

ل عكس لدوامة. بالى االبد. ولو وجدت نقطت االبد فستكون هي نقطة البداية. فأبدية الوقت هي بداية الوقت وال سبيل للوصول لها من خالل الدوران "مع" ا

 الدوامة!

 القارئ ان السباحة مع التيار )او االتساع مع اتساع الدوامة( هو امر يسير فما عليك اال ان تعيش وفقا لما تسمع وتفهم من مفاهيم. امركما ترى عزيزي 

بدية هي ن االبما ايسير ال يعيق الحياة. ولكن هذه العملية ابدية. وللوصول الى االبدية ستستمر الدوامة الى ان تصل الى االبد )الى االبد كما يقولون( و

شبه تكون مرهقه ونفسها نقطة البداية. فأقصر طريق لها هو السباحة عكس تيار الدوامة. من خالل مخالفة كل ما تسمع من مفاهيم. عندما تقوم بهذه العملية 

ك فيكاد فاهيم انغرست بإتقان في ذهنمستحيلة )ليست مستحيلة( تسمى عملية تدمير المفاهيم. قد تبدأ بسرعه بالمفاهيم الغير راسخة الى ان تصل الى م

نا ان تصل ممك يستحيل ازالتها. ولكن الواقع، انه وان طالت العملية فعلى االقل هي في تناقص واقتراب مضطرد من البداية )وهي باألبدية(. فاألمر يصبح

 الى االبدية.

م متمددة تمدد الوقت وتمدد الحياة. ال نهاية لها اال بنهاية الوقت. وال نهاية للوقت هذا سبب عدم اتصال الفلسفة الى نتيجة. او االديان. او العلم. الن المفاهي

 اال عند االبد.

تها عان كنت تحب التبرير، فانت تركب مركب وسفينة الفالسفة. ستأخذك بسرعة الى طرف الدوامة، حيث االحداث تنبثق. ولكن رغم جمال الرحلة وسر

 ائية!وكثرة مرتاديها، اال انها ال نه

لفالسفة. وهذه ا فال يمكن لفيلسوف ان يدرك الحقيقة المطلقة بالفلسفة المضطردة المادية. ولكن عندما يستنير يدرك ان الفلسفة الصحيحة هي خالف ما يظنه

 هي الفلسفة المعاكسة للتيارـ التي تأخذك الى نقطة البداية وبالتالي نقطة النهاية!

 فكلها لولبية متسعه. او دوامية الشكل. االمر ينطبق على جميع المفاهيم 

لما ابتعد عن كفالعلم مثال، اقربه للصحة هو اساسه. فتجد أينشتاين ابحر في بحور العلم باتساع وسرعه مضطرده لفترة من الزمن. حتى ادرك الحقيقة انه 

 البداية اقترب منها. فادرك بعبقرية نسبية االشياء. حيث كل شيء ينتمي لكل شيء.

عنصر طبيعي حتى االن وتركيب االف بل ماليين المواد الصناعية ومع ذلك لم ولن  111ك علم الكيمياء على وجه الخصوص، حيث تم اكتشاف وكذل

وم. م اليجميع علو يصل احد منهم الى العنصر او المادة الكاملة المثالية. وربما نظرية االربعة عناصر )االرض النار الهواء والماء( اقرب الى الحقيقة من

 واقربهم للحقيقة على االطالق نسبية أينشتاين فكل االربعة واحد وهو عنصر النور.

♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ 
about 1 month ago 

6 people like this 

 وانا ادخل بزنس وال ميديا

 االجابة ذاتها

 فتغير التخصص والمجال ال يغير طريقة التواصل مع الذات والقلب
about 1 month ago 

3 people like this 

 ماتعليقك؟ http://youtu.be/uAlmVycmu7w ( …: 2 - 4مناظرة بين ديباك شوبرا و ريتشارد دوكنز ) 

 مناظرة العلم والوعي

 العلم ينتهي ثم نمر بفجوة يأتي بعدها الوعي

 بعض العلماء يقف على شفير هذه الفجوة وينظر الى عمقها بدل ان ينظر الى الجانب االخر حيث يبدأ الوعي

 ولو فعل الدرك

 واليوم بوجود نظرية االشرطة ونظرية

M 

 اصغر واصغر اصبحت الفجوة

 ولكن هذا ال يعني ان البشر سينظرون الى اعلى

 فلطالما نظر البشر بين اقدامهم

 كالهما مخطئ في التناظر

http://ask.fm/WeRGods/answer/114548907606
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114548907606/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114758280790
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114758280790/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbmQCiQvy3bmsJwcoRe06-eFpUn9marilXuXYkspJ6kGZxTxpUlfL2w7VVeHfLMr_Tix9Q,,
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 يجب ان ال يحاول االنسان اقناع غيره ما يعرف

 يجب عليه ان يعلم من يحب ان يعرف ما يعرف

 وان يترك من ال يحب ان يعرف ما يعرف وشأنه

 ♡ الالمشروط الحب ذلك ♡
about 1 month ago 

5 people like this 

 لماذا صعب ان نفهم رسائل االشخاص لنا ؟

 الننا ال نعلم انهم رسل يحملون رسائل

 اشخاص منفصلين عنانظنهم اعداء او 
about 1 month ago 

12 people like this 

 تنصح ندخل قانون او طب؟

 انصحك ما تدخل وال واحد

 برك ايهما افضل االن""قلبك سيشعر بالخوف وسيخ

 ♡ االن قلبك اتبع ♡
about 1 month ago 

6 people like this 

 !مارساله االشخاص اللي دايم تزعل منك وحتى بدون سبب

 "انت تكره نفسك حتى بدون سبب"

 رسالة واضحة
about 1 month ago 

7 people like this 

 ي !!!اريد ان افهم رسالة شخص ولكن دون خروجه من حيات

 ال تحاولي فهم رسالته اذن
about 1 month ago 

4 people like this 

 يقولون لو تأملت في شي تآخذ صفاته مارأيك ؟

 شخص او حدث عندما تتأمل شيء

 تصبح على نفس التردد

 من يتأمل بانسان محب حنون سعيد

 يصبح سعيد حنون ومحب

 ولهذا عندما تقدم االديان االلوهية على شكل رمز او صورة مادية

 تفعل ذلك لكي يسهل على المتدين ان يتأمل هذه الصورة فيصبح انعكاسا لها

 اي شيءعندما تستنير تحب كل ما هنالك وال تضطر الى كره 

 النك تفهم كل شيء وبعدها تختار ما تريد

♡ ♡ 
about 1 month ago 

11 people like this 

قال ان جميع االختراعات مصدرها  --نصفه و بعدها استوقفتني اشياء لم استطع ان اكملها ألنها تخالف كالمك ما رأيك بكتاب قوة العقل الباطن ؟ قرأت 

 ما رأيك ؟ --العقل الباطن و ان العقل الباطن مخزن فيه جميع االشياء ، حتى االشياء الضائعة يمكنك معرفتها من خالل سؤالك له 

 وعي االنسان وقدم التنويم المغناطيسي والبرمجة اللغوية العصبية كاخر اكتشافاته ثم وقف عاجزا علم النفس توقف عند العقل الباطن كمنتهى

 بينما العقل الباطن والتنويم ليسا اال بداية علم ما وراء النفس

 الواقع ان علم النفس يسمي كل مستويات الوعي "غير مستوى الفكر" باسم العقل الباطن

 بينما في علم ما وراء النفس

 ذكرناها بالتفصيل سابقا 1مستويات الوعي 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114758030166
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114758030166/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114758170454
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114758170454/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114758102102
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114758102102/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114757971542
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114757971542/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114758029398
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114758029398/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114758005846
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114758005846/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 ولكن استهل من الثالثة

 الوعي االعلى 2

 مستوى القوالب 2

 المفاهيم 1

 المشاعر 6

 االفكار 1

 العقل الباطن 8

 العقل الالواعي 1

 ♡ ♡ منه اكثر تعلم انك واعلم الكتاب قراءة اكمل ♡ ♡
about 1 month ago 

8 people like this 

 متابعة جديدة ، اجاباتك لها طاقة عجيبة .. وش السالفة ؟!

 ال يمكن شرح االمر

Stick Around and Find for your Self 

 هناك امور يجب ان تختبر لتفهم

 الحياة مثال :(ك

 تخيل لو قابلت مالكا يعيش في عالم سرمدي من الحب

 وحاولت وصف حياتك المادية له

 ههههههههههه لن يفهم حجم المعاناة اال ان عاش هنا
about 1 month ago 

10 people like this 

 هل تحزن وتبكي!

 نعم ولكن ليس كثيرا
about 1 month ago 

6 people like this 

ي ي اذا كنت اريد ان اخرج احد من حياتي افهم رسالته... ومن ثم سيخرج بطريقة سهله من حياتي .... ابسط طريقة لمعرفة رسالتهم .... ألننيعن

 عجزت اعرف رسالة اشخاص

 طبعا

 فمثال من يقول لك "انت دب" رسالته انك غير محب لجسدك

 احب ذاتك تنتهي رسالته

 ته انك تظن انك غبيمن يقول لك "انت ما تفهم" رسال

 ثق انك اذكى من مشى عليها وستنتهي رسالته

 سيغادر كل هؤالء المزعجين

 النهم ببساطة اصدقائك

 يحاولون تذكيرك بما نسيت

 "نسيت ذاتك"
about 1 month ago 

23 people like this 

 ليش يوم اقرا كالمك احس أني ابا اصيح

 النه مراة لذاتك الحقيقية الكاملة

 التي لطالما اعتقدت انها مشوهة وناقصة

 رؤية ذاتك بهذا الجمال تبكي كل القلوب
about 1 month ago 

8 people like this 

 اكثر اشخاص يجب ان يمتنوا لك بناتي خلصتهم من حرصي الزائد عليهم وثقت بهم واطلقت سراحهن

http://ask.fm/WeRGods/answer/114757856086
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114757856086/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114755989078
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114755989078/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114757782614
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114757782614/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114757700694
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114757700694/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114757688150
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114757688150/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 ستمتنين انت اكثر منهن لي

 ائل التربية الحديثةفباطالقهن سيغمرنك بحب ال تجلبهم كل وس

 فمع الحرية تأتي المسؤولية

♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡  

 انت مدرسة وعي
about 1 month ago 

12 people like this 

 اني كنت تبتسم من سؤال جاءك؟صح!احس قبل ثو

 كنت اضحك

 ولكن هذا امر دائم

 حتى وانا اجيبك االن

♡_♡ 
about 1 month ago 

8 people like this 

 قطع آخر من كتابك ...تختاره أنتممكن م

  ♡بكل سرور

------------------ 

ندما تؤمن عالحقيقة المطلقة ان كل شيء حقيقي. هنا تصبح ربا ، وهذا طبيعي بشكل بسيط جدا ال يقبل الذهن البشري بساطته لرعونته وغروره. وهو انك 

دل على ذلك من ما توصل اليه الوعي البشري من نظريات عن الجذب وتحقيق بان كل شيء حقيقي وممكن، تستطيع جذب خلق تجسيد ما تريد. وال ا

ه دينك السابق. الاالماني والتجسيد وغيره. فكلما قبلت اكثر وامنت اكثر. عدت الى البداية اكثر. تصبح قادر على ان تخلق اشياء لم تستطع خلقها من خالل 

وم في نهاية وطرف الدوامة اعلى بكثر من معايير االديان. فال يقبل العقل البشري مفهوم الالهوت والسبب ان وعيك البشري بوجود المعطيات الحاضرة الي

  المسيطر اليوم. ونرى ذلك اكثر واكثر مع اتساع الوقت.

يريد.  شيء بمجرد انكيف ال ومفهوم الحقيقة المطلقة )االيمان بان كل الحقائق حقيقية( هو بشكل ما يشبه تعريف الرب. فالرب يستطيع ان يخلق كل 

 والرب يؤمن بانه قادر على كل شيء. فبأيمانك بالحقيقة المطلقة انت تشترك مع الرب في المفهوم الوحيد الحقيقي فيه

 فتصبح انت بذاتك رب.

--------------------- 

 او على االقل انعكاس للرب لمن يجدون في انفسهم حرجا من ان يكونوا وربهم واحدا
about 1 month ago 

14 people like this 

 يسلم قلبك المعطاء ويديم ربي نورك العظيم ️❤ياخي احبببببببببك وبجنون 

 ♡كجنونك بجنون اعشقك وانا♡
about 1 month ago 

7 people like this 

نا باخل في جوابه..اخبارك انت طمنا يا خوي وينك صرت ما عاد تنشاف زعالن وال كل هدي قطاعه؟؟ في غيبتك قلنا عسى ما به خالف حتى في سؤال

 Bashar  عليك..بصراحه افتقدناك هليومين مالك حس.تعودنا عليك يا خوي قبل ال ننام نقرء كل اجاباتك

 اجابتي محاولة ايقاظ

 عندما تصبح اجاباتي منوم

 استخدم الفراق منبه ووسيلة ايقاظ
about 1 month ago 

7 people like this 

 هل يمكن رؤية الرسول صلى هللا على وسلم ؟؟ في االسقاط ؟

 نعم

 وتحدث كثيرا
about 1 month ago 

6 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114757665366
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114757665366/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114757594454
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114757594454/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114757555798
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114757555798/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114757522006
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114757522006/people
http://ask.fm/Bashar9090
http://ask.fm/WeRGods/answer/114757505878
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114757505878/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114560901974
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114560901974/people


 

 

 
 
 
ة | 188 ح ف ص عندما أصبح للمرآة حياة! – الـــــــــذات مـــــــرآة   
 

 مـــــــرآة الـــــــــذات

 مالفرق بين االحالم واالماني ؟

 االماني رغبات

 واالحالم تجلي للرغبات ولكن في بعد غير مادي

 البعد الماديوتحقق االماني تجلي للرغبات في 
about 1 month ago 

6 people like this 

 وال يهتم بالباقي.. فهمت صح وال *_^!!! اذا .. من اليحلم، ليس له اماني يود ويتمنى تحقيقها وال تتحقق، هو يعيش اللحظه

 صح تماما

♡ ♡ 

*_^ 
about 1 month ago 

6 people like this 

 مالفرق بين االيمان واليقين ..؟

 اليمان واليقين ازدواجية مفردات للتمسك بمفهوما

 ربما يراها البعض كدرجات متفاوته للتمسك
about 1 month ago 

6 people like this 

 سيرك لي ليلة القدر ...وكيف نستفيد من طاقتها ..؟!!ماتف

 رمضان تجميع لروحانية وايجابية المسلمين

 وليلة القدر تجميع لروحانية رمضان

 فيها يشعر االنسان بتواصل كامل مع الهه "وعيه االعلى" وفيها يحقق ما يريد

 وقد تركت عشوائية مع نمطية الفردية

 21و  21يظل يحاول  22او  21ان لم يعش الليلة في  كي ال يشعر االنسان باالستسالم

 لدى المسلمين 1قدسية رقم  21وسبب نجاحها دائما في 

 ♡ ♡ ♡العام هذا ناجحة قدر ليلة لكم اتمنى ♡ ♡ ♡
about 1 month ago 

13 people like this 

 هل تحلم بالتنوير ؟

 ال احلم بما يمكنني ان اعيشه

 احتفظ باالحالم بما ال يمكن لي فعله

 كزيارة العالم االخر مثال :(
about 1 month ago 

4 people like this 

 انت سبب اختفاء حزني وضيقي لالبد

 ♡ ♡ احتفاال لرقصنا معك كنت لو ♡ ♡
about 1 month ago 

11 people like this 

 لماذا احبك ؟؟

 لو كان له سبب لما احببتني

 تحبيني الني مرآتك الصادقة لذاتك

 التي لم تشوهها مفاهيم البشر

 من يقف امام مرآة ملوثة يرى ذاته مشوهة ناقصة

 اما انا فاعكس لك ذاتك كما هي كاملة

♡ ♡ 

 فيها ومن المرآة تحبي نا اال تملكين فال

http://ask.fm/WeRGods/answer/114757448534
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114757448534/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114757411670
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114757411670/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114755989334
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114755989334/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114757260374
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114757260374/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114757288534
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114757288534/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114757241686
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114757241686/people
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 "انت اي"

♡ ♡ 
about 1 month ago 

10 people like this 

 كون ال يكاد يتسع لكل هذا الحب:(((االمسيه اليوم رائعة مليئة بالحب بشكل غريب اظن ان ال

 ههههههههه صحيح

 الن الحب يحتوي الكون وليس العكس

 ولكننا عندما نختار ان ال نشعر اال بمقدار ضئيل من الحب

 نخلق وهم ان الحب موجود داخل الكون

 وعندما نختار ان نشعر بمقدار ضئيل من ذواتنا

 نخلق وهم اننا موجودون داخل الكون

 ا بوعينا وحبنا نحتوي الكونوالواقع انن

♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ 
about 1 month ago 

7 people like this 

 طلع الجواب من دون سسبب! ؟ هل هذا جوابك ايضا؟ ام مختلف؟ ~~ بحث بداخلي سبب احساسي انك قريب مني

 سؤالك لماذا يوجد انعكاس لذاتي

 والسبب ابسط من ان يوصف بكلمات

 السبب يشبه سؤالك اثناء وقوفك امام المرآة لماذا ارى ذاتي؟

 االجابة ابسط من اتوصف

 "النك هنا"
about 1 month ago 

3 people like this 

االمس  كنتطفلي هوضيفي األحب في هذه الحياة..رأيتني معه وثمةاخرين الاراهم يحاولون حقنه،بينما لم اكن خائفةولكنني ارى المه اوخوفه في عينيه 

انه ب بكفيه وأكرر بنغمةعذبة جدا جدا لم أعهدها )هللا اكبر(كي اليختلط عليه امر اللقاء باهلل، وكنت اشعربدهشتهم وحبهم للصوت/احب التفكير كفي

 اسقاط ولو لم احاوله يوما

  ♡ حلم هو ♡

 وفيه انعكاسات لمفاهيم كثيرة مختلطة

 دينية في الغالب واخرى واعية

 طفلك شجاع ال تخافي عليه
about 1 month ago 

3 people like this 

 ودي اشوفك من صج انا اكتبلك واحس المشاعر تطلع بروحها انت قمة

 ا ونتصرف كذواتنا وال نملك اال ان نسمح للحب بالتدفق ففيضان السعادة الوحب اكبر من ان يقاومفي لحظة سمو الوعي نصبح ذواتن
about 1 month ago 

5 people like this 

 تقرأ عن الصوفية؟ وإيش رأيك فيها؟

 مذهب يتصف بالروحانية والوعي

 ال يعني انه جيد وغيره سيء

 كل ما في االمر ان من يؤمن به هم اناس اقل شجاعة من من امن بمذهب اكثر تشددا وقيود
about 1 month ago 

3 people like this 

 ♥.يأشيخ روح حبيتك حب ، كنت خايفة منك ههههههه 

♡ ♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114757094230
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114757094230/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114755928150
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114755928150/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114756860502
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114756860502/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114571454550
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114571454550/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114755905366
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114755905366/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114755886678
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114755886678/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114755781206
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114755781206/people
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 ماهو تعريف الجنون اتمنى الجواب

 تمرد على كل المفاهيم
about 1 month ago 

3 people like this 

 الوعي االعلى موجود وغير موجود ...صح. على حسب ايماني !!

 موجود دائما كما انت موجود دائما

 ولكن ايمانك انه غير موجود يحجب ويمنع اتصالك به

 وربما تشعر بانه غير موجود :(

♡ ♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 ليش أسألك أسئلة أعرف إجاباتها ؟! أنا مستغربة من نفسي

 شك في كل ما تعرفين

 بداية وعي
about 1 month ago 

4 people like this 

 لن تخلق وتتكون االشياء بالتفكير ، بل بالصمت نصل الى الوعي األعلى ويتحقق من خاللنا

 طبعا
about 1 month ago 

5 people like this 

 بحاجة ) واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ( من هنا عرفت ان اليقين ليس ما علمونا انه الموت بل هو االستنارة ، عندما تعرف الوجود تعرف انك لست

 لتعبد هللا ألنك هو ، هللا يرزقنا اليقين

 يلةآية جم

 ويستدل منها على ان االسالم صحيح حتى تدرك الحقيقة المطلقة

 عندها استمرارك في العبودية او ال امر عائد لك فقد تحققت الغاية المشنودة

 ان يمكن وال ةالحيا يحب يستنير من اما ♡حياتهم بتنظيم ليقومون والعلم والدين للسياسة يحتاجون لذا والحياة الكوكب يدمروا قد خطيرين بشر النيام♡

 ♡الحياة تدمير او للسيطرة يسعى
about 1 month ago 

9 people like this 

I love u 

♡So do I♡ 
about 1 month ago 

2 people like this 

 هل للجنون حدود!

 ال
about 1 month ago 

2 people like this 

 عادل الكلباني مستنير ؟

 واعي غير مستنير
about 1 month ago 

2 people like this 

 ؟️❤ايش بكون اسم الكتاب

 اسم الكتاب

 "قصة كتاب"

 وربما تغير اسمه الى

 "مرآة الذات"

http://ask.fm/WeRGods/answer/114755881046
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114755881046/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114555268182
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114555268182/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114755673430
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114755673430/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114755669846
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114755669846/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114755300438
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114755300438/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114755617110
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114755617110/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114755587926
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114755587926/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114755586902
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114755586902/people
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 وهذه هي مقدمته

--------------------------------- 

 لطالما كتب اإلنسان الكتب، ولطالما عاشت الحروف بقانون الكاتب...

التطور والتوثيق والكتابة، عاش كتاب واحد. كتاب يعيش في كون مختلف ال بشر وال كائنات حية. فقط كتب ولكن قبل ان يوجد اإلنسان، ليتعلم الحياة و

تة سواقالم. قرر احد الكتب ان يكتب. فبدأ بخط الحروف. حروف ليست كحروفِنا. حروفها بشر وشجر وحجر ارض وماء وسماء. بدأ يكتب وانتهى بعد 

  ايام.

في الحقيقة بدأت البداية. فقبل البداية لم يكن هناك معنى للبدايات والنهايات. فمفهوم الوقت هو االخر كتب في تلك الستة ايام. كتب ثم كانت الحياة. او بدأت. 

لحظة،  تعريفه انه مكون من لحظات. وان كل انتقال من حرف آلخر يسمى لحظة. اجل، هذا هو معيار الوقت، او تعريفه. الحركة! من حرف للتالي تولد

 واالنتقال من لحظة للتالية يسمى وقت.

اهيم خر احد مفمثل هذه الكلمات والنظريات، ظهرت االديان والطقوس والعلوم. لتفسير وتبرير الوجود وغير الوجود. المشكلة ان التبرير بحد ذاته هو اال

 .............هذا الكتاب. فالتبرير مثل الحركة والوقت، هو انتقال من مفهوم آلخر..................
about 1 month ago 

16 people like this 

فتك بالتايم الين صررخت وضحكت بصووت عالي ومااهتميت ماتتصور وش كثر فقدتك وكل يوم اشيك على حسابك وكنت قاعده بالصاله مع اهلي وش

 للي حولي بس كلهم قاموا يهزئوني وعلى فكره صرت اسوي اشياء قبل ماكنت اسويها والفضل لك :) ال تغيب عنا بلييز

 هههههههههههههههههه

 تجربة جنونية جميلة

 ال اعدك

 فالوعود كاذبة

 انا موجود هنا االن

 اما االبد فهو لالبد

 املك لك اال اللحظة وفي اللحظة كلي لكال 
about 1 month ago 

6 people like this 

 نورأهاًل بعودتك ، اشتقت ان اكتشف ذاتي من خاللك ، فأنت 

♡♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 ️❤️❤️❤هل اخبرك احد انك اعظم مدرس ؟!! انت رساله اهديت لي ممتنه لك 

 ♡ا يكفيانت اخبرتني وهذ
about 1 month ago 

5 people like this 

 في معظم اجاباتك رسائل باطنية ال ادري ان كانت مقصودة منك ام ال ؟

 ال اعلم

 جلية ولكنك تظنها باطنيةربما هي 

 وربما تدرك امورا اعمق مما اقول

♡_♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 ه ...ماذا لو لم نكن ..وأتت القيامة ...ونار وجنة ..وحساب ...ماذا يكون مصيرنا ؟ ابحث عن اجابه حقعلى افتراض اننا آمنا بأنا آله

 وهل سيحاسبك ويعذبك من اعطاك العقل وامرك بالتفكر

 ففعلت ما امرت واتيت بما دلتك عليه ضروفك وما كتب قبل خلقك في القدر؟

 على افتراض ان االمر صحيح طبعا :(

♡♡ 
about 1 month ago 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114754705494
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114754705494/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114754707286
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114754707286/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114754710870
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114754710870/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114755287126
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114755287126/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114755134294
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114755134294/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114755060822
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5 people like this 

اهل كل الحب .. احبك حب غير طول عمري كنت من الناس اللي ما تقول كلمه احبك الي احد وما اتعلق باحد بسرعه .. لكن انت غييير انت تست

 ️❤️❤️❤مشرووووط 

 ♡♡♡♡ابدعت♡♡♡♡
about 1 month ago 

2 people like this 

 ينمحاربين اإللحاد هل هم غير مقتنع

 محاربين االلحاد خائفين جدا من وجودهم

 النهم يعلمون ان وجودهم انعكاس لوجود الشك داخلهم

 ههههههههههه

 ووهللا واقسم بكل ما هو مقدس ان هذا هو واقع االمر

 ههههههههههههههههههه

 ♡بحب يضحك ان اال يملك ال البشر حال يتأمل من♡
about 1 month ago 

6 people like this 

 .W  اش هو غسيل الدماغ ؟ واش يسوو للشخص!

 مفاهيم جديدة مدعمة بمفاهيم اخرى ترتبط بمفاهيم الضحية

 تى ما اذا ترسخ المفهوم في عقل االنسان الباطن تصرف وفقا للمفهوم بجنون دون تشكيكح

 غسيل المخ ليس عملية سرية مخابراتية فقط

 هي عملية يومية يقوم بها المجتمع عندما يرسخ مفاهيم ال نقبلها ولكنها اصبحت جزء من ذواتنا

 نؤمن بهفنصبح نتصرف بجنون دون اي تحكم او تشكيك بمدى خطأ ما 

 عملية تفكيك هذه البرمجة تتم بالتشكيك بكل شيء

 شكك بكل شيء وستستفيق من هذا النوم
about 1 month ago 

6 people like this 

،  اي اآلونة األخيرة محد يسمع لي حتى لو تعليق بسيط. واحيانا انسى نفسي وأنا اتكلم وانقهر الني مااحب الناس الي تهرج كثير وتنسى نفسهف

 اصبحت التزم الصمت أغلب الوقت واحس محد يبغى يسمع لي ، مدري هذا سؤال وال سالفة ههههههه.

 سالفة

 االمر بسيط

  وعيعندما تتحدثين تتحدثين بال

 تحدثي مع من حولك كانك تتحدثين مع نفسك

 دون مجاملة او مداراة وستدركين انهم بدأوا يقعون في حبك

 وستخشع جميع جوارحهم استماعا لكلماتك
about 1 month ago 

6 people like this 

 ♥} ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً { 

 ال شك
about 1 month ago 

4 people like this 

 أنى لي الحصول على هذه االستنارة ؟ هل هي بالبحث عنها ؟

 نعم ولكن رحلة البحث الى الداخل وليست الى الخارج
about 1 month ago 

2 people like this 

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114755060822/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114755060054
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114755060054/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114755051606
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114755051606/people
http://ask.fm/i_wi
http://ask.fm/WeRGods/answer/114755010646
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114755010646/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114754978134
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114754978134/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114754907734
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114754907734/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114754883926
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114754883926/people
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 ليش وانا نايمة قبل ساعتين حلمت برجوعك لالسك بس بشخصية تانية وكنت عامل زي الخيار اما نتبع حسابك القديم الي عن االستنارة وحسابك

ي اط او تعلق او اي شي زالجديد الي كالمه كان مختلف شوية عن القديم وكمان في صورة شخصية لك وفاكرة الحلم والصورة بالتفصيل ؟ ال تقول ارتب

 كدا ألني ماكنت انتظر عودتك

 ساترك لك تفكيك رموز حلمك

 قبل المغادرة كنت اجيب على االسئلة حتى ادركت ان البعض يريد ان يصبح تابعا

 فتوقفت اربعة ايام ليصدم من كان يعتمد ويركن الي بتبعية عمياء

 وعدت كمودع وكأن كل لقاء اخر لقاء

 موز في حلمك تجاهلتيها وستكمل االحجيةاالن ربما هناك ر

 ♡♡بك اهال♡♡
about 1 month ago 

3 people like this 

 ♥احبك دون شروط و لو رأيتك لعانقتك ♥ ♥عندما اكتب اسئلتي في صفحتك أشعر بالحب 

 ♡اراك عندما بدوري ساعانقك♡
about 1 month ago 

3 people like this 

كتبه وش بيكون فيه انا متحمسلة مرة لما قطعت انا حزنت وقلت شكله احس راح شي من قلبي وحزنت اكثر النك ما كملت متا يصدر كتابك هل قاعد ت

 الكتاب ونشرت

 الكتاب سيكون نهاية هذا الحساب
about 1 month ago 

6 people like this 

 هل الحكماء مستنيرين؟ و الواعي الحكيم ما مدى قربه من اإلستنارة و كيف يصل اليها؟

 الحكمة وعي عالي جدا

 واقرب ما تكون استنارة

 وغالبا هي استنارة
about 1 month ago 

3 people like this 

 ❤❤❤ممتنه الجابتك فعال كل الناس اللذين قابلتهم فهمت الرساله التي يحملوها لي 

 اعلم ذلك سيدتي

♡♡ 

 لوجودك ممتن
about 1 month ago 

3 people like this 

 هل يمكن لنا ان نشعر بفراغ وحزن كبير بعد غياب من كانوا هنا لتوصيل رساله وانتهت!!

 طبعا

 اعندما نملك مفهوم ان غيابهم نقص لكمال حياتن

 من يعلم ان حياته كامله بهم او بدونهم لن يحزن
about 1 month ago 

6 people like this 

 موضوع وبس؟اقدر اخلي احد يحبني وال ما اهتم في هذا ال

 ال تهتمين
about 1 month ago 

4 people like this 

 ما سر رؤية الوجوه المخيفة اثناء التأمل او اغماض العينين قبل النوم؟

 تجسيد لمخاوفك الكثيرة
about 1 month ago 

4 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114754840662
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114754840662/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114754839126
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114754839126/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114754819926
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114754819926/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114754802518
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114754802518/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114754691670
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114754691670/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114754687574
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114754687574/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114754730582
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114754730582/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114754678102
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114754678102/people
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 ت اليه ؟؟ما الذي يجعلك متيقن ان هذا كل شيء !ربما كان هناك ماهو اعلى مما وصل

 وربما ال

 لن تعرف حتى تصل الى هذا المستوى وتحاول الصعود اكثر

 اما وانت تسأل هذا السؤال فليس لك ان تدرك ما اعلمه

 كما فعل موسى مع الخضر

 كن انا ثم ابحث عن ما هو اعلى وستدرك ما اعني
about 1 month ago 

4 people like this 

 احاديث محمد المنقولة عنه صحيحة ؟ واذا صحيحة ليش اهان المرأة

 النها تناسب زمان غير الزمان

 ال يناسب هذا الزمان منها اال ما نشعر انه مليء بالحب
about 1 month ago 

3 people like this 

 اسم كتابك لو سمحت احتاجه جدا و وين اقدر االقيه ؟

 لم يصدر بعد
about 1 month ago 

3 people like this 

في مرة كنت نائمة ورايت جسدي يرتفع الى سقف الغرفه وكنت في حالة وعي تام ومذهولة مما ارى واستقظت وجسدي مبلول من التعرق .. سؤالي 

 اك اسقاط نجمي ؟ مع العلم اني لم اكن اعلم اي شيء عنه )ارجو الرد (هل كان ذ

 حرارة الجسد والتعرق داللة على انه كان في حالة من عدم االستقرار الحيوي

 اما درجة حرارة عالية للغرفة

 او حرارة حمى قوية

 بكل حالة من االحوال انفصل الوعي بعد ان ركب مركبة الجسد النجمي

 روبا من الجسد المادي الذي يمر بحالة طوارئكقارب انقاذ ه

 ♡طبعا نجمي اسقاط♡
about 1 month ago 

2 people like this 

 ️❤يت اشوف حاجات قريبه منه وش يعني!استاذ اذا سويت تأمل لشخص وبد

 التأمل يقوم به االنسان لينفصل عن الحياة وعن االخرين ويتصل مع وعيه االعلى

 ال اظن انك تقصدين التأمل

 ربما ظاهرة اخرى

 كرري السؤال بعد المراجعة
about 1 month ago 

2 people like this 

 ♡شكرا لك على الجواب أححبك

♡♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 ياجمال روحك ...شكرا لك ..شكرا على غيابك ...وشكرا على حضورك ..

 شكرا على كلماتك الكاملة والمقدسة
about 1 month ago 

2 people like this 

ه محاولمعلومه خطيره تعلمتها منك اليوم،انو لما نحاول نقنع احد بفكره ،نكون اصال حنا مو مقتنعين فيها ومحاوله اقناعنا المستميت للشخص هي 

 القناع انفسنا،معناته ان هالفكره الي ندافع عنها مانكون مؤمنين فيها ايمان مطلق بالداخل

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 ما اعظم وعيكم

http://ask.fm/WeRGods/answer/114754659158
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114754659158/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114754629206
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114754629206/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114754571606
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114754571606/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114551598678
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114551598678/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114753384790
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114753384790/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114754418774
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114754418774/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114754411094
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114754411094/people
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 نعم بالضبط

 فكل من تراه يحاول الدعوة المر هو في الواقع يحاول دعوة ذاته لتصديق االمر

♡♡ 
about 1 month ago 

10 people like this 

 انا أومن بوجود الجن ومره واقفه اغسل مواعين وااللمحت شيء اسود زي الظل السريع بجنبي ؟ ايش تفسيره

 ما تؤمن به يصبح حقيقي لك
about 1 month ago 

3 people like this 

 من الجميل ان تحب نفسك وتكتفي بها عن كل شي حولك .. احمد الرب لكونه منحك هذا الشعور .

 ♡الرب خالل من الشعور هذا نفسك منحت النك اشكرك وانا♡
about 1 month ago 

2 people like this 

 لماذا اعيش لحظات الفراق دائما مع كثيير من الناس اللذين قابلتهم ماهي الرساله من ذلك؟

 الرسالة انك تتعلمين الرسالة بسرعة

 متغيرة بشكل سريع جدا انك

 مما يجعل هؤالء البشر يمرون في حياتك ويؤدون دورهم بسرعة ويقدمون رسالتك

 وتقومين بالتغيير الالزم وينتهي دورهم فيغادرون

 ليس كرها لك وانما النك اسرع منهم فتتركينهم على مستوى وعي اقل مما اصبحت عليه
about 1 month ago 

16 people like this 

 ️❤شكراً لالجابه 

 ♡لوجودك لك شكرا♡
about 1 month ago 

2 people like this 

 االمان الني بجانب شخص لم اشعر به اال هنا .. شكرا لك لما اقرا لك احس بسعاده احس انتا انا .. اححححبك بال شروط

♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ 
about 1 month ago 

2 people like this 

 في التخلي تجلي ، لماذا يحصل شعور التخلي باألصل ؟ اشعر به كثيرا

 التمسك الشديد بالطرق والخطوات والنمطيات المادية يملك تاريخ انتهاء صالحية

 عقل فيبدأ الوعي القيام بدوره الحقيقيبعدها يستسلم ال

 فعندما يستسلم العقل "التخلي" ـ

 يسمح للوعي بخلق ما تريد "التجلي"ـ

 "اعظم قوة تحتاج الى ألطف لمسة"

 "♡"عندما يحاول عقلك بجهد تحقيق ما تريد، هو يمنع وعيك االعلى من تحقيق ما تريد
about 1 month ago 

11 people like this 

 هل هذه اإلشارات نراها ماديا حولنا أم في الخيال و االحالم و الصور الذهنيه؟

 االول او الثاني واحيانا كالهما في ان

 ♡ ♡ شريةالب للقدرة حدود ال ♡ ♡
about 1 month ago 

4 people like this 

 كيف اصبح مثلك الاحتاج الى احدةفقط ذاتي ؟

 ال يوجد كيفية

 ى االرض وستشع حبا وسعادةاعلم انك اقدس واهم من عل

http://ask.fm/WeRGods/answer/114754370134
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114754370134/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114754338646
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114754338646/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114754308950
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114754308950/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114754274134
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114754274134/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114754261334
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114754261334/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114754207318
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114754207318/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114753842774
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114753842774/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114754081366
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114754081366/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

about 1 month ago 
11 people like this 

 يا حظ اهلك فيك

 انتم اهلي
about 1 month ago 

7 people like this 

http://www.youtube.com/watch?v=QGJuMBdaqIw&channel=KatyPerryVEVO  اهديك هاذي االغنيه وكلماتها♥♥ 

♡ ♡ 
about 1 month ago 

2 people like this 

 نتظر، بس شعور و ايمان ، و دايما النتيجة صحيحة، بس الناس ما تصدقني.أنا دايما تجيني االشارات المادية بدون ال اكتب و ال ا

 ال تنتظر تصديقهم

 فكلما حاولت اقناعهم "نقص" ايمانك انت

 وبدأت تختفي االشارات

 توقفوا عن محاولة استعطاف من حولكم

 واعلموا انهم بانكارهم لكم يقولون لكم رسالة بسيطة واضحة جلية

 ♡"امك يرحم اقناعي محاولة عن توقف تقنعني، تقعد لما بنفسك تشك قاعد انت"♡
about 1 month ago 

16 people like this 

 انت اراني ✨️❤ورك وحضرتك االلوهيه كم يا احبك يارجلانا فقط ودي اجلس عندك ، ابي يحيطني ن

 انا انت

 واتمنى لو كنت في حضرتك
about 1 month ago 

5 people like this 

 ♥♥♥في حالة عشق, ترى معك وال مع كلماتك و المع روحك  أنا♥♥♥ 

 مع كل ما هنالك

 محاول تقسيم العشق تجعله اقل من ما هو عليه

 العشق حالة يعيشها الوعي مع كل ما في الوعي

♡ ♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 ان كنت رباً هل تستطيع ان تخلق حيواناً جديداً؟ او تتحدث لغات من دون ان تتعلمها؟

 موسى القى عصاه فكانت حية تسعى

 وناقة صالح تفتقت من حجر

 دث لغات لم يسبق حتى ان سمعها" او ازدواجية الشخصية يتحالتلبس الشيطانيومن يمر بتجربة "

 بل بعضها لغات ميتة

 ههههههههههه

 ال نريد ان نصدق اننا انعكاس لاللهوية

 وفي ذلك االنكار داللة على اننا ارباب نختار ما نريد

 حتى وان كان اختيارنا ان ننكر حقيقتنا

 وفي انفسكم افال تبصرون؟

♡ ♡ 
about 1 month ago 

9 people like this 

 بّطل تقول شعورك ال ُيخطئ، ألن شعوري أكبر خّطاء في العوالم واألبعاد جميعها ..

http://ask.fm/WeRGods/answer/114754102358
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114754102358/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114754083158
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114754083158/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4jimH36os44xmN_6ufsQrpra2tmhPlHApSOZwScy7y6kVZEjNkBAyPD-JstFnisYMthzAjrmFaO2R_pV7JbBHThKLuz3-eprBCR42OJ8fdGMJeGzc,
http://ask.fm/WeRGods/answer/114753855574
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114753855574/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114754000214
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114754000214/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114753924694
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114753924694/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114753889366
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114753889366/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114753853782
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114753853782/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 هههههههه شعورك انت فقط يخطئ

 مميزة اعلم انك ستغضبين انك اصبحت

 ولكن هذا ما تريدينه

 الشعور ال يخطئ ولكن العقول تخطئ

 عندما نفكر كثيرا تختلط مشاعرنا

 لذلك عندما تحاول حل اسئلة اختبار مثال بعفوية

 اما ان تصيب في اغلبها او تخطئ في اغلبها

 قلما تكون النتيجة متساوية بين الخطأ والصح

 قومي بالتجربة وستدهشين للحقيقة

 مميزة وان شعورك كشعور غيركانك لست 

 صادق

♡ ♡ 
about 1 month ago 

6 people like this 

 معك االن في االسك تختفي االسئله واالفكار ويبقى شعور االتصال بك وبكل من

 لحظة سمو وعي

 ال يجب ان تدنس باالفكار والكلمات

 هذه لحظة كينونة فقط
about 1 month ago 

5 people like this 

بهذا  لاءالمباراه اتوقعت فوز المانيه بس سألت نفسي مين راح يفوز وفجأه شوفت علم المانيه واتأكدت انو المانيه راح تفوزدائما تجيني الرسائاثن

 الشكل مو الهام بس بشوف الجواب صدفه ليش؟

 ههههههههههههههه

 االشارات المادية رسائل خفية تشبه رسائل االستخبارات

 نسميهم "ساذجين" وهم في نهاية المطاف يدركون ما سيحدث قبل ان يحدثال يفهمها اال من 

 انا استخدم هذه االشارات المادية دائما

 وهي تعمل بشكل ممتاز

 ولمن هم على وشك طرح السؤال "كيف استخدم االشارات المادية عشان اعرف المستقبل" اليكم االجابة مقدما

 و من مكان بعيد عنكعندما تريد معرفة امر خفي من المستقبل ا

 "اي محاولة معرفة امر بعيد مكانيا او زمانيا او االثنين"

 راقب ما يحدث حولك

 كن كعميل استخبارات او مصاب بجنون االرتياب

 انتبه لكل كلمة وحركة وصورة ورائحة تمر عليك وانت تحاول معرفة االمر الغائب

 وستالحظ انها اشارات واضحة

 افهم الرسالة

 اكتبها

 تظر تحقق االمروان

 وقارن ما حدث بما تنبأت به

 واسعد بقدرتك الخارقه الضائعة خلف المفاهيم المقيدة لوفرتنا وقدرتنا الالمحدودة

♡_♡ 
about 1 month ago 

23 people like this 

 بس اعرف اجابتك بتقول المستنير اليسئل بس كيف انا احس انو كل الي هنا واعيين

http://ask.fm/WeRGods/answer/114753741654
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114753741654/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114753722710
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114753722710/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114753602134
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114753602134/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 هم واعيين
about 1 month ago 

2 people like this 

 ♥♥♥انت انعكاسي لي انا احبببببببببببككككككككك 

 ♡ اعشقك ♡
about 1 month ago 

3 people like this 

 توقع كل الي يسئلوك مستنيرين وال يريدون االستناره !ت

 هل يهم؟

 المهم انهم هنا االن
about 1 month ago 

3 people like this 

 يقولون انه عالم جن وقد سمعت ان باستطاعة الفتاه ان تلتقي بوالدتها المتوفى فكيف لي ان افرق ما إذا رأيت امي او جني متلبس بهيأتها سمعت لناس

 ارجو الرد ؟

 شعورك ال يخطئ
about 1 month ago 

3 people like this 

 .. في داخلي اسئلة تكاد توصلني للجنون kikسنوات غيرت حياتي ..عندك  3احتاج الى التحدث معك كثيرا.. امر بموحلة صعبة منذ 

 kikال ما عندي 

 ولو فعلت لما تواصلت معك فالجنون بعده الحقيقة

 الجنون جيد

 ى ان تصليه بسرعةاتمن
about 1 month ago 

2 people like this 

 ♥♥♥اليوم اشعر انك جزء مني او إمتداد لي ، شعور بالعمق و ال آه 

 الشعور الممتد ليخلق شعور توحد الجزء مع الكل آه من عمق

 "مقلوب عبارتك"
about 1 month ago 

5 people like this 

 ♥♥♥ق أعماقي ، بكيتكالمك عن جاهزيتي دخل الي أعم

 اعانقك بحب

  ♡ ـ........وشك على انت ♡

 ال يهم ما في الفراغ

 ستعيشينه على اي حال
about 1 month ago 

5 people like this 

 ♡التبلد متعه والجنون متعه ، افعل ماتحب لتحصل ع ماتحب .." جميله هي الحياه 

 جميلة كجمال كلماتك
about 1 month ago 

3 people like this 

 فففففديتك ي هللا انت اعظم شخص عرفته المهم انا الحين عرفت اجابة للي ابيه

♡ ♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 ♡♡سقاط أخاف بماذا تنصحني أنا خوافةالكلما أردت عمل ا

 صيري شجاعة او اتركي االسقاط

 الن الي يخاف ما ينجح اصال

http://ask.fm/WeRGods/answer/114753592918
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114753592918/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114753561942
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114753561942/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114753572182
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114753572182/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114551272022
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114551272022/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114753294166
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114753294166/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114753440342
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114753440342/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114752905302
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114752905302/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114753389142
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114753389142/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114753370454
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114753370454/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 وعشان تتغلبين على الخوف انتبهي لحقيقة مهمه

 ترا انتي في كل ليلة تنامين تسوين اسقاط نجمي

 بس الفرق انك ما تدرين

 مالفرق انه ما يصير باالرض يصير بعالم االحال

 لما تفهمين هالشي، يصير الخوف نكته مضحكة مثل نكتة خوفنا من البعبع وحنا صغار
about 1 month ago 

8 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114752822102 ههههههه االن عرفت انك مستير بالفعل جميله االجابه 

:] 
about 1 month ago 

2 people like this 

 طب لو هدا الشخص صار له شي مابي اشعر بالذنب وشلوووووون ..

 ال تدعين عليه بالموت

 ههههههههههههههه

 يطاالمر يا سيدتي بس

 انت لديك مفهومين متناقضين وقويين في نفس الوقت

 احدهما انك تودين اقصاء من تكرهين بالدعاء عليهم بالموت

 واالخر ان الموت امر سيء وال تريدين فعل امر سيء الحد

 المفهوم االول خاطئ

 والثاني خاطئ

 يجب ان ال نحاول اقصاء من حولنا النهم انعكاس لشيء داخلنا

 نا هم يذكروننا بما في داخلناوعندما يزعجون

 والثاني خاطئ الن الموت ليس سيء

 وحتى لو كان فال يمكن ان تضر احد اال بموافقته

 فانظر ماذا ترى

 االمر لك سيدتي
about 1 month ago 

6 people like this 

 ️❤اسأله وما جاوبت على واحد حتى  1١يمكن سألتك اليوم 

♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 االسقاط النجمي خرافه

 نعم هو خرافة لك

 وهذا ما نستمر بترديده

 ال يمكن النسان ان يدرك وجود شيء ال يؤمن به
about 1 month ago 

6 people like this 

 سألتك سؤال ولما رديت وانا أقرأ االجابه قلبي يطق بقووه اسمع صووته وش السبب !! اول مرره تصير معي

 حضور كامل للحظة

 لو لم تركزي على قلبك الختفى مفهوم الوقت ولشعرت ان هذه اللحظه هي الماضي والحاضر والمستقبل في آن

De Ja Vu 
about 1 month ago 

8 people like this 

 ♥♥♥را ♥ك♥. شأشعر بالهدوء و الغبطة و أنا أغوص في هذا العالم معك...مشاعر جميلة وقوية, أتمنى أن تالزمني طول الوقت♥♥♥ 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114753291606
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114753291606/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfaGMFH48iDvU-rsaoh6RveWGownvt73qlnaVY00nScpCMlXZ9B8DSmg-VVbuFfZ9vn3urJ8I4ERB1ghRM291oF7L
http://ask.fm/WeRGods/answer/114753193046
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114753193046/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114753153622
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114753153622/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114752986454
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114752986454/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114753073494
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114753073494/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114753016662
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114753016662/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 من يتمنى ان يستمر االمر

 كنائم يحلم حلم جميل يخاف من االستيقاظ

 ولو استيقظ وبدأ بتغيير حياته وجعلها نسخة عن الحلم الصبحت حياته حلم جميل

 "اول خطوة لتحقيق الحلم، هي االستيقاظ من الحلم"

 ♡ عفوا ♡
about 1 month ago 

6 people like this 

 لو دعيت علي شخص بالموووت هدا شي سئ مني ..ارجووووووووك تجاوب

 ال
about 1 month ago 

3 people like this 

 Fatma  مادام كل علمك إنت اللي حصلت عليه بنفسك معد بسألك وبحصل عليه بنفسي وأسرع منك بعد أحبك

 من اجمل التحديات

 ♡ احبك ♡
about 1 month ago 

4 people like this 

 نكتب اسماءنا الجل ان نثبت لالخرين بان هذا لنا مب عشان نثبت لنفسنا! للي حولنا اكيد

 لك؟ومن هم الي حو

U R MISSING the POINT!!! 

 الي حولك هم انعكاس لك

 عندما تحاول االثبات لهم انت تحاول االثبات لنفسك

 كمن يقف امام المرآة ليثبت لنفسه انه هو هو

 مهما حاولت اقناع من في المرآة ال يملك اال ان يعكس لك شكك

 فستستمر في اقناع نفسك كم يتحدث لنفسه دون هوادة وال نهاية
about 1 month ago 

11 people like this 

 الشعور بالندم كيف يؤثر فينا؟

 سلبيا طبعا

 ه فرصة تحقق رغباتناالندم متولد من مفهوم ان ما ذهب لن يعود، وذهبت مع

 وهذا مفهوم سلبي يولد مشاعر ندم تنتج عنها قرارات سيئة تمنع تحقق رغباتنا التي "نظن" انها لن تحدث

 هل فهمت المعضلة؟

 ههههههههههه

 امر مضحك جدا
about 1 month ago 

9 people like this 

 likeإجاباتك كلها تدخل قلبي ...أنت السر.....

 السر هو في عيش السر دون محاولة فك السر
about 1 month ago 

7 people like this 

 ال أود ان يعرف الناس االسقاط النجمي حتى ال يتم استعماله بشكل خاطئ : )

 ال يمكن استعماله بشكل خاطئ
about 1 month ago 

3 people like this 

 ♥♥♥هولو لنا االستنارة وجعلوها صعبة اما انت تقربها لنا وتجعلها ممكنة قريبة لعدد كبير هل يا ترى هذا يعني استعدادنا 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114753018710
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114753018710/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114752998486
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114752998486/people
http://ask.fm/FAD141818
http://ask.fm/WeRGods/answer/114752865110
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114752865110/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114752822102
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114752822102/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114752572246
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114752572246/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114752627286
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114752627286/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114752762710
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114752762710/people
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 وهل لها معنى غير ذلك؟

 لم اكن القول ما قلت لو لم تكوني في اجهز حاالتك

♡ ♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

..لم لم تصل الى االتحاد ؟؟؟هل هناك درجات في التنور مريم نور تؤمن بنفصال اإلله عن الخلق مع انها تعلمت على ايدي متنورين وهي ايضا متنوره .

 ومستويات ؟؟

 ليست مستويات استنارة

 االستنارة قمة الوعي

 واقسام البشر ثالث

 بشر نيام

 يعيشون على مفهوم واحد والباقي يعتبرونه خطأ

 منفصلين عن الكون يدعون الحب الحقيقي ويتعاطون الحب المزيف

 زيفا لذلك كرههم يتجسد وحبهم ال يتجسدويكرهون كرها حقيقيا غير م

 بشر واعين

 استيقظوا على ان مفاهيمهم ال تناسبهم

 وبدأوا برحلة بحث صاعدة ال تزال في صعود

 يحبون من يشبههم وربما ال يكرهون غيرهم ولكن ال يحبونهم ايضا

 ومثالك عن مريم نور ان كان صحيحا فهي من هذا القسم

 وبشر مستنيرين

 وا الحقيقة المطلقةوهم بشر ادرك

 ان الوجود ال نهائي

 وان كل شيء هو في االصل واحد

 وان كل مفهوم حقيقي، ولكن ال ترى اال ما تؤمن به، وما ال تراه هو حقيقي وربما يراه غيرك من من يؤمنون به

 وان كل شيء في الحياة متغير، اال التغيير هو الثابت الوحيد
about 1 month ago 

7 people like this 

 انا حسوده مابي احد يعررفك حتى مااسوي لك ريتويت عشان محد يقرأ لك

 الحسد مفهوم متولد من ندرة النعم

 شيء موجود بوفرةناتج عن جهل البشر ان كل 

 فيجعلهم يتمنون احيانا ان الشيء غير موجود لكي ال يحصل عليه غيرهم حتى لو لم يحصلوا هم عليه

 اعلمي انك لو امنتي ان الكون يحبك ويعطيك ما تريدين ستحصلين على كل ما تريدين

 دينواعلمي ان نقص وعدم وفرة ما تريدين هو بسبب ايمانك ان الحياة ال توفر لك ما تري
about 1 month ago 

9 people like this 

 ودي اجرب االسقاط بس ابي شي يثبت ان اللي بقابلهم مو جن متلبسين ؟؟؟؟ ارجو الرد ضروري

  يوجد اثباتال

 حقيقيمن يملك هذه المفاهيم المخيفة له يجب ان ال يفكر بمغادرة منزله ناهيك عن مغادرة البعد المادي والتجول في بعد كل ما تفكر فيه يصبح 

 ♡لك مبكرا الوقت زال ما♡
about 1 month ago 

4 people like this 

 كنت حابه اعرف تفسير الينتين اللي شفتهم بس شكلك ما راح ترد قررت اكتشف االمر بفسي احبك

 ربما سأمر على السؤال واجيب وربما ستدركين االمر بنفسك

 بكال الحالتين حبك انعكاس لحبي لك

http://ask.fm/WeRGods/answer/114752688726
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114752688726/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114752456534
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114752456534/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114752427606
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114752427606/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114560974678
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114560974678/people
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about 1 month ago 
3 people like this 

 كيف احب حب مش مشروط

 الحب الغير المشروط

 حب لمجرد الوجود

 ال اكثر وال اقل
about 1 month ago 

5 people like this 

 اده "اظن ان الفرق بين البصيرة واالسقاط ان البصيرة تكون في خير وصالح فال تكون ألي شخص اما االسقاط فالعكس ؟ ارجو االف

 البصيرة رؤية االحداث عن بعد "زماني او مكاني او بهما معا" والوعي ما زال في الجسد المادي

 االسقاط النجمي، مغادرة الجسد النجمي للجسد المادي وذهاب الوعي مع الجسد النجمي والتجول في انحاء البعد المادي

 لجسد النجمي ولكن التجول في البعد النجميالحلم، مغادرة الجسد النجمي للجسد المادي وذهاب الوعي مع ا
about 1 month ago 

3 people like this 

؟؟ يعني فرعون كان صادق لما قال انه رب ؟؟ بس هو ظلم نفسه لما امر الناس بالعبوديه صح ،  يعني كلنا ارباب بداخلنا الربوبيه تسري بعروقنا صح

 وال عندك استنتاج ثاني !!!!!

 العبودية سيطرة

 ظلم نفسه عندما طلب العبودية

 فالرب ال يحتاج الى العبودية

 النه كامل بدونها واال لما كان رب

 كلماتك نيرة
about 1 month ago 

5 people like this 

 كل شيء له تعاكس الخير عكس الشر ومؤمنين بهم يعني عكس الكون وهم ؟ وال الحياه الماديه وهم وعكسها الكون

 هم والحقيقةالكون يحوي الو

 الوهم ال يعني الالوجود

 الالوجود عكسه الوجود

 والوهم موجود

 ولكن عكس الوهم الحقيقة

 فما تراه من بشر واحداث وارض وسماء كلها وهم

 ولكن شعورك المتولد منها ووجودك حقيقيان جدا

 تماما كالحلم

 تعيش احداثه وانت تعلم انك موجود

 وشعورك حقيقي جدا

 ر ويختفي وفقا الفكاركولكن ما تراه يظه

 الحياة المادية تشبه الحلم ولكنها مقيدة اكثر

 وال تتجلى االفكار وتختفي بسرعة بسبب عوائق المفاهيم
about 1 month ago 

4 people like this 

عن  تنصحني اكمل في طريق التنوير انا احب االسالم ومعتدله ماتبع اي حزب وال اي طائفه واسمع اغاني الن مااحسها حرام هل التنوير حيبعدني

 ؟؟ االسالم او حيزدني حب فيه ةعلى فكره مااكره اي دين يمكن الي يعبدو النار والبقر وكذا استغرب منهم شويه

 ال تتركي شيئا تحبيه

 االستناره ستزيد وعيك نور على نور
about 1 month ago 

4 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114752331350
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114752331350/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114752332374
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114752332374/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114552193110
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114552193110/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114752219222
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114752219222/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114752111702
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114752111702/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114563072598
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114563072598/people
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 ليش لما اتحمس لشي مايسير

 حماس يصاحبه شك انك غير محظوظه ولن يحدث االمرالن ال

 لست وحدك

 اغلب البشر يشاركونك التجربة
about 1 month ago 

10 people like this 

ى قتبست من كالمك ووضعته في احد القروبات بدون ذكر المصدر الني اعرف انه راح يتحول الكالم الى هذا انسان مجهول ووو ...الخ سامحني علانا ا

 االقتباس كالمك لقي صدى كبير في القروب

 كلماتي ليست ملكي

 اقتبس وانسب لنفسك

 ولك مطلق الصالحية والحب
about 1 month ago 

7 people like this 

 استطيع ان اكون رباني لكن ال استطيع ان اكون رب وحتى على مر التاريخ لم نرى من اصبح ربا...ماتعليقك ..دمت بنور

 ب ان رأيته؟وهل ستعرف الر

 هل عشت التاريخ كله ورأيت كل من فيه حتى استنتجت هذا االستنتاج؟

 ما هو الرب لك؟

 كائن منفصل عنك يعيش في السماء ينتظر ان يحاسبك؟

 طبعا لن ترى هذا الكائن على االرض

 الن هذا الكائن موجود في السماء

 نزوله الى االرض يعني انفاء صفة الربوبية عنه

 غير مفهوم للربولكن عندما ت

 وتعلم ان كل الرسل انعكاس للرب

 انك عندما تخشع انعكاس للرب

 ان الطفل انعكاس للرب

 ان الجمال والحب انعكاس للرب

 ستعلم ان الرب في كل مكان وزمان

 حتى وان لم تعلم ذلك فهو كذلك
about 1 month ago 

5 people like this 

 جااوبب كثير

 حاضر سيدتي
about 1 month ago 

3 people like this 

 ♥اي شئ يقوى بااليمان...طيب كيف اقوي ايماني باي شئ..هل من تكنيك هل من اسئله معينه

 نعم

 ابحث عن من يشاركك االيمان

 ابحث عن كتب

 عن مصادر

 عن معلمين

 هذه هي عملية البرمجة

 وعكسها تفكيك البرمجة

 وتبدأ بالتشكيك والتمرد
about 1 month ago 

9 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114752025430
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114752025430/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114751947350
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114751947350/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114751695702
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114751695702/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114751688278
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114751688278/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114751668566
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114751668566/people
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اطلع بالناس واقول كالمك ان كل شي وهم خالني اثق بنفسي واتشجع في بعض المواقف حتى لما اكون لحالي في مكان عام وكنت خايفة امشي وانا 

 بنفسي انتوا وهم انتوا وهم هههههههههههههههه

 ♡جميل جنون♡

 هههههههههههههههههه
about 1 month ago 

4 people like this 

 ماذا يعني اني مخلوق ؟ انسان؟

 وهم اننا هنا رغما عن ارادتنا

 لنقوم بامور غصبا عنا

 لكي نعذب بال خيار

 تجربة يختارها االنسان ليشعر انه ضحية ويستشعر عمقا جديدا للمعاناة

 الحياة المادية هي فلم مرعب لما قبل الحياة

 ويتضح هذا جليا من كلمات القران

 ة على السماوات واألرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها اإلنسان إنه كان ظلوما جهوال""إنا عرضنا األمان

 والمعنى ان تجربة الحياة المادية كبشر مخيفة جدا للجبال والسماء واالرض

 ولكن البشر اختار ان يخوضها بشجاعه

 ولكن ليس وهو مدركا انه فعل ذلك

 ات قبل الحياةدخل في الحياة وقد حجب ذكراي

 ولهذا وصفه القرآن بـ "جهوال" النه مهما حاول ان يتذكر ما حدث قبل الحياة لن يفعل

 الن حقيقة الحياة المادية هي عدم معرفة حقيقتها
about 1 month ago 

11 people like this 

 اقدر استخدم قانون الجذب عشان اسافر؟؟

 طبعا

http://www.iskat.tk/15711587158515751585-157516041608158016081583/4 
about 1 month ago 

3 people like this 

 ️❤نا ماابغاك تكون معروف عشان ترد علينا ولو الود ودي تكون لي لوحدي ا

 انا لك لوحدك "في هذه اللحظة" فما انت فاعلة؟

 ♡النفسهم حتى وال حولهم لمن وليس للشهرة ملك المعروفين♡
about 1 month ago 

3 people like this 

 !!بما ان الحقائق ومانراه وهم كيف اعمل بما تقول وانت ايضا وهم ...وان نظرت الى ماتقول بإمان سينج االمر وان رأيت العكس ابضا سيصح !

 النتيجة واحدة ان امنت بما اقول او لم تفعل

 الحياةوكذلك هي 

 ان عشتها نائما او واعيا النتيجة واحدة

 الفرق ان ادراك ما اقول يجعلك مسؤوال عنها

 وعدم ادراككا يجعلك تشعر انك مجرد بيدق على رقعة شطرنج
about 1 month ago 

3 people like this 

 طيب ماتخاف احد يسرق افكارك ؟

 يسعدني لو فعل احدهم

 فلهذا السبب تكتب الكتب

 لكي يسرقها االخرين ويصبحوا واعين بها
about 1 month ago 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114751667542
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114751667542/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114751592534
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114751592534/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zln_i68cpplXTp7PZ4Uuy8qPun3eTY0gqSs1LN0q0-REEQms6VVGEdLsp-DG38sdk6URA2Q5NNgp-qVjEb3m2x5vc1WWGrZ4vR4iNJ8LQHcRTFTCk
http://ask.fm/WeRGods/answer/114565038934
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114565038934/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114751498582
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114751498582/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114751436886
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114751436886/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114751384406
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3 people like this 

 يخي الشي الي عجزت استوعبه كل هالعلم والحكمه الي فيك اال انك غير مشهور ؟ مو شرط غني اهم شي "معروف" ؟؟مافكرت تتناقش تسوي مناظره

 من علماء او دكاتره يدعون انهم علماء

 الحد لو فعلت لتوقفت عند ذلك

 عندما ينغمس االنسان بالتفاعل من مع من حوله باقناعهم ومحاولة خلق اتباع

 يتوقف نموه ووعيه وربما عاد الى النوم وظل يحلم باالستنارة

 ال يهمني ان اكون "معروف" ما دمت اسعد باستنارة رواد هذا التجمع حتى وان كانوا غير "معروفين" فانا اعرف وعيهم وهذا كل ما يهم
about 1 month ago 

6 people like this 

جوه نسائية غالبا زجاجية رمادية شفافة ارى في نومي وجوه يذهلني جمالها رغم انني حين اصفها بعد ان اصحو تظهر لالخرين مخيفة .. مثال:و

لقاء فعلي وعيون زجاجية فضية مائلة للزرقة. ال استطيع حتى في الحلم ان اكتم كلمة واااااو ياللجمال ..هل هذاانسجام مع الخوف وتقبل له؟ ام هو 

 بكائنات اخرى؟

 ههههههههههه

 جميع االشياء جمالها مطلق

 مفاهيم البشر تجعلها مشوهة

 حلم "غالبا" نكون بال مفاهيم فنرى الجمال في كل شيءعندما ن

 عندما نحضر معنا قصص احالمنا ونرويها بلغة بشرية

 يدركها البشر بعد ان تعمل المفاهيم عملها

 فيخاف من يخاف ويتقزز االخر وال يبقى من الجمال اال اسمه ومحاوالتك اليائسة القناعهم بغير ذلك

 في الحياة الماديةهذا الجمال، موجود في كل شيء 

 ولكنك انت بدورك تتجاهلين هذا الجمال عندما تنظرين الن مفاهيمك تفعل ما تفعله مع من يسمعون روايات احالمك

 ♡ون احكام مسبقةد الجمال لندرك بتأمل الحياة نعيش ان الوقت حان♡
about 1 month ago 

4 people like this 

 مثالً؟ 13ما هو تعليقك على التشاؤم باألرقام؟ كالتشاؤم بالرقم 

 التشاؤم من اي شيء ان صحبه ايمان تام يصبح حقيقي

 القرار لك ان تتبنى هذا التشاؤم او تنكره

 قيقي وانكاره يجعله غير حقيقي "لك" وهذا ال يعني انه لن يكون حقيقي لغيركايمانك يجعله ح
about 1 month ago 

3 people like this 

 ر من البنات االجمل مني...و اعلم ان هااشئ خطا..هل يكفي الوعي بذلكانا واعيه اني اغا

 يكفي او ال يكفي القرار لك

 ولكن عندما تدركين االمر وال تفعلينه يعني انك تدركينه على المستوى الفكري فقط

 وليس على مستوى المشاعر والمفاهيم
about 1 month ago 

2 people like this 

 انا اقدر اسوي االسقاط باي مكان ....عادي ؟

 نعم
about 1 month ago 

4 people like this 

 هل لديك قناة باليوتيوب ؟

 ال
about 1 month ago 

3 people like this 

 هل لالستنارة مراحل ؟

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114751384406/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114751264854
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114751264854/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114574083414
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114574083414/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114750576470
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114750576470/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114750658646
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114750658646/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114553965910
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114553965910/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114750434902
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114750434902/people
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 ال

 تماما كقبس الكهرباء

ON 

OFF 

 اما ان تكون واعيا او نائما
about 1 month ago 

6 people like this 

 وش الشي الي تبغا توصله للبشريه ؟

 انهم قادرون على ان يكونوا ما يريدون

 رب او شيطان

 او فقط انسان
about 1 month ago 

6 people like this 

 متى تنزل لنا فيديو حلقه او فلم تذهب بنا في رحله لعوالم .؟؟ فكر باالمر الكلمات التكفي

 ال شيء يكفي اال االدراك واليقظة

 وال يستيقظ اال من كان جاهزا ايا كانت الطريقة

 ربما سافعل على اي حال
about 1 month ago 

4 people like this 

 ليش اشتاق لحبي االول مع انو انا اللي قررت االنفصال؟

 النك قررتي تنفصلين

 تشعرين انه ما زال يحبك

 وتشعرين انك بحاجه لهذا الحب

 لحاجة للشعور بالحبالحب االول هو تجسيد الشد درجات ا

 سانعادة يحدث اثناء المراهقة عندما يمر االنسان بأشد درجات االنفصالية عن الذات فيحتاج الى اكبر قدر من انعكاس الحب متجسدا في شكل ان

 فكلما مر بتجربة انفصالية اشتاق لشعوره ذاك النه اقوى شعور
about 1 month ago 

8 people like this 

 مارأيك بفتاة برج االسد..؟!

  ال اعلق على االبراج

 فهو علم قائم زاخرة بالمفاهيم

 وما اقدمه هنا هو التخلص من المفاهيم وليس تبني مفاهيم

♡ 
about 1 month ago 

6 people like this 

 مع اني اشوف القرآن عظيم بس احس انه يقيدني و ما صرت اتشوق اقراه زي زمان و احس بالروحانية

  يرهاقرأي غ

 اقرأي ما تحبين

 فالقداسة فيك

 وليست في حروفه
about 1 month ago 

6 people like this 

 ايش الرساله من الوسواس القهري ؟

 داقية العقلشك في مص

 وايمان تام بمصداقية العالم المادي

http://ask.fm/WeRGods/answer/114551148886
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114551148886/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114750327638
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114750327638/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114750308182
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114750308182/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114750252886
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114750252886/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114750253398
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114750253398/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114750245974
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114750245974/people
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 ينتج عنه تجربة سلبية "الوسواس القهري" وحدهم من يؤمنون ان الحياة المادية هي كل شيء

 وان معتقداتهم هم اهم شيء

 وان عقله ال شيء

 يمر بهذه التجربة
about 1 month ago 

2 people like this 

 وش تحليلك لطاقة العين الحاسده؟ منوين تاخذ قوته؟

 بعض البشر يعيش االنفصالية عن من حوله

 ال يعلم ان من حوله انعكاس لما في داخله

 وعندما يرى ما يحب يتجسد في من حوله

 يشعر بالغيرة الشديدة والحقد

 ولفرط هذين االمرين

 ينتقل االنسان الى عالم متوازي اخر

 يرى فيه هذا االنسان يفقد هذه النعمة التي تعجبه

 وهي تجربة سلبية جدا

 فيها يشعر االنسان انه مستحيل ان يحصل على ما يحصل عليه غيره

 مرولهذا يتمنى ان يسلبهم ما يملكون بشدة "فيتحقق" اال

 هذا ال يعني بأي حال ان من حوله تحت سلطته

 هم يشعرون ويؤمنون انهم عرضه لالمر ويريدون تجربة ان تسلب منهم نعمهم

 فيحدث لهم االمر

 اي تجربة سلبية اليوجد فيها جاني وضحية

 كالهما متفقان على القيام باالمر

 ولكن على مستوى وعي اعلى من العقل
about 1 month ago 

8 people like this 

بجسمي كم مرة اسالك وماتجاوب علي لكن ذي مرة متاكده انك ح تجاوب ,كيف اسوي االسقاط مرة كنت خالص بسوية واحس جسمي يهتز وشلل 

 واحس جسمي خفيف وفي فيني نوم في نفس الوقت وفجاءه حسيت ان طحت وصحيت وش التفسير ؟؟

 نجحت في االسقاط

 سقوطك كان بسبب عدم استسالمك للتجربة
about 1 month ago 

4 people like this 

 قل لنا عن التأمل أمرا لم تقله قبل اآلن..

 رحلة مغادرة للحياة المادية بتذكرة عودة مؤكدة
about 1 month ago 

7 people like this 

 ل دينفضاحس باالنتماء للكون احس بحبي لكل الديانات وهللا ايش الضالم الي كنا عايشين والعنصريه مو سب السالم لسنه هالوقت شوهوا االسالم وا

 كلمات نيرة

 ♡وبنورك بك اهال♡
about 1 month ago 

7 people like this 

 ارجوك اعطينا طريقه نتحرر فيها من معتقداتنا حاولت كثيرا لكن لم انجح اشعر انها تخنقني:)

 تصرفي بعفوية

 ت لك مفاهيمك الافعلي امر واحد فقط تحبينه حتى لو قال

 امر واحد فقط

 حتى وان كان بسيط

http://ask.fm/WeRGods/answer/114750142806
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114750142806/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114554165334
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114554165334/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114749947734
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114749947734/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114749929558
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114749929558/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114749908310
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114749908310/people
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 كسر القاعدة الول مره يشق طريق من خاللها يسهل بعدها تكرار المرور عليه

 ♡واحد امر فقط♡
about 1 month ago 

11 people like this 

♡♡♡♡ 

♡♡♡♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 ط اسمه فيه !! هذي حقوقك !!انت شخص غريب في احد يألف كتاب ومايح

 هههههههههه

 ما اجملك

 حتى سؤالك بدون اسم

 حقوقي في ماذا؟

 انا ال اشك اني من كتب الكتاب

 وال احتاج الثبت لنفسي هذا االمر بكتابة اسمي عليه

 وحدهم من يشكون بهذه الحقيقة يقومون بتوثيقها النفسهم
about 1 month ago 

4 people like this 

 هل ترى مانكتبه لغة عربية أم رموز ؟

 اراها كمفاهيم ومعتقدات

 واحيانا مشاعر

 ال رموز وال كلمات وال افكار

 مفاهيم غالبا
about 1 month ago 

4 people like this 

بالنسبه لي لما اترك  من بعد ماعرفتك تغيرت فيني اشياء كثير اولها اني ماصرت اخاف من الموت الي كان مسبب لي عقده لكن صارلي حاجه سلبيه

ي الصاله معد اخاف واحس تركها شي عادي قبل لما كنت اتركها كنت احس اني بموت ونهايتي قربت. بس الصراحه احس اني ارتحت .مع انو لما اصل

 بخشوع احس براحه اكثر .

 في كلماتك تجدين الجواب

 اتركي الصالة وقتما تريدين

 مي بالراحةوعندما تشتاقين للخشوع صلي بخشوع وانع

 عندما غيرت فيك خوفك من الموت ال يعني ان تفعلي ما تحبين

 المهم ان تفعلي ما تحبين بدافع الحب وليس بدافع الخوف

 فمن يصلي خوفا ال يخشع صدقا

 ومن يصلي حبا يكون انعكاس اللوهية الرب
about 1 month ago 

6 people like this 

 هل االسقاط النجمي هو البرزخ ؟

 تجربة االسقاط النجمي تحدث في البعد المادي

 وليس في عالم البرزخ او العالم النجمي

 زخاالحالم، الحياة بعد الموت، تحدث احداثها في عالم البر
about 1 month ago 

4 people like this 

 سمحتأحس بالقيود بداخلي ، وتقلب المزاج بشكل مزعج،أراقب نفسي كثيرا و اتعبنس ذلك ،نصيحتك لو 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114749838422
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114749838422/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114749877078
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114749877078/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114749785174
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114749785174/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114749766230
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114749766230/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114749670486
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114749670486/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114560916310
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114560916310/people
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 وصف واضح وبسيط

 انت انتقائي في شخصيتك

 تسمح لبعض الشخصيات بالظهور ولعب دورها في حياتك

 وتكبح وتمنع بعضها

 فتصرخ اصوات متناقضة في وعيك

 المزاج ليس اال شخصيات مختلفة تنتظر دورها

 عندما تشعر بالغضب اغضب

 وعندما تشعر بالحزن احزن

 ال تفعل فقط ما تعتقد انه مناسب

 ل شخصية تظهر وكل مزاج يطرأ هو جزء منكفك

 ويقول لك انك بحاجه للغضب

 وانت تعلم انك تحب ان تغضب ولكن تمنعك مفاهيمك

 تحبس هذا الغضب في داخلك

 فيصرخ في وعيك غضبا

 تبدو هادئا من الخارج وفي داخلك لجة افكار وتالطم مشاعر وقتال مفاهيم

 ♡بعفوية تصرف♡
about 1 month ago 

6 people like this 

 هل تفعل ماتحب ؟ وكم عدد االشياء اللي تحبها وتستمتع لما تعملها ؟

 ال افعل اال ما احب

 عددها عدد ما افعل
about 1 month ago 

2 people like this 

 إشتقت كثيرا وكنت أعلم أن إختفائك وراه درس الزم افهمه مااجملك وشكرا لوجودك في عالمي

 ♡البشر تفيق ال الكلمات♡

 ♡يفعل غالبا الفراق♡
about 1 month ago 

5 people like this 

 انت سر و كنز تغُيري ؛$ شكرا

 وامثالك سبب وجودي
about 1 month ago 

5 people like this 

حة وتحوم في عمل دؤوب حول في النوم..ثمة من كان يقول لي انها نوع من المالئكة .. كائنات اشبه بالنحل الدائري المضيء صغيرة جدا وبأجن

 اغصان ووريقات شجرة. .هذا الشكل غريب على عقلي ولكن قلبي يقول لي انني رأيت نوعا من المالئكة فعال.. مالئكة الشجرة

 ال يهم الوصف والشكل

 ما يهم هو الشعور الذي تجده في حضرة هذه االشياء

 عظم صالة واطهر مسجد وكنيسةفالقطرة التي تشعرك بالوهية الكون هي اقدس كتاب مقدس وا

 ومؤلفات وااللف الخطب والتعاليم التي تجعلك تنفصل عن الكون ماهي اال مادية ودنيوية

 ان كان شعورك بقرب الفراشة مالئكي فهي مالئكة وال تحتاجين لمن يخبرك بهذا

 وان كان شعورك انفصالي فهي انفصالية وان كانت تبدو كالمالئكة
about 1 month ago 

3 people like this 

 Tanheedah  ليش ماجاوبت سؤالي عن العالقات .. ازعل؟؟

 الزعل جميل
about 1 month ago 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114749459798
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114749459798/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114749456982
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114749456982/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114749346134
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114749346134/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114749307990
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114749307990/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114574091094
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114574091094/people
http://ask.fm/Tanheedah
http://ask.fm/WeRGods/answer/114553119830
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6 people like this 

 احسك زدت في االستنارة

 ♡الليلة اسئلتكم خالل من هذا سأعرف♡

 معكم وجودي خالل من هذا وستعرفون

 استنير زلت ما اني يعني وديفوج

 التنوير قمة الى وصلت اني يعني وغيابي
about 1 month ago 

4 people like this 

 وأعيش الحياة كما هي وأشعر اني في الطريق الصحيح )(نويت أال أتبنى أي مفهوم 

 الطريق الصحيح ليس االمتناع عن عيش الحياة وعدم تبني اي مفهوم

 وانما عيش الحياة كما تحبين

 فقط"ـ -فقط  -تبني فقط ما تحبين "فقط 

 ذلك هو الطريق الصحيح "الوحيد"ـ
about 1 month ago 

9 people like this 

 كل الناس الي يظهرون في حياتنا او نحن نظهر في حياتهم يكونون انعكتس لصفاتنا السلبيه فقط ...ممكن يكونون انعكاس للصفات االيجابية

 ادة هو انعكاس لمفاهيمك االيجابيةمن يشعرك بالسع

 والعكس صحيح

 البشر من حولك انعكاس لكل مفاهيمك بغض النظر اكانت سلبية ام ايجابية
about 1 month ago 

5 people like this 

 ماهي االلوهيه ؟

 كل ما هنالك هو تجسيد لاللوهية
about 1 month ago 

3 people like this 

 ر لي حياتي كلها ألني تعبت, فهل هذا تصرف صح?صرت مخلية الكون يسي

 طبعا

 مع الثقة ان الكون يدللك وينفذ رغباتك

 هذا هو التصرف الصحيح
about 1 month ago 

6 people like this 

 وش انسب طريقه اسقاط ازين لي ؟ 14انا ولد عمري 

 المنبه
about 1 month ago 

2 people like this 

 س تكره انا حتى الي يأذوني احبهم وارحمهم ولست بحاجة لهم ..!هههههه شلون النا

 "شلون"

 الجواب يطول عندهم

 ولكن االكيد ان لديهم جواب

 خاطئ

 ولكنهم يؤمنون به

 ولهذا يكرهون من حولهم وبكرههم لهم يكرهون ذواتهم

 انت انعكاس جميل للوعي

 ♡احبك♡
about 1 month ago 

3 people like this 

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114553119830/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114749245270
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114749245270/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114554299990
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114554299990/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114749106518
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114749106518/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114749107286
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114749107286/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114749106006
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114749106006/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114749079382
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114749079382/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114748826710
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114748826710/people
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 ممكن تكون مثال جاينا من بعد آخر? كم نسبة اإلحتمال?

100% 
about 1 month ago 

4 people like this 

 ومن وجد ذاته قبل ان يتعرف عليك وشعر باالنسجام بتواجدك ، وبغيابك أحب اختيارك وترك لك الحرية وبنفس درجة الحب لم تقل ،سيظل يلتقي

 بأشخاص بجمال روحك بكل مكان

 بالضبط
about 1 month ago 

4 people like this 

 استغرب الني لم اتأثر بغيابك واول م عرفتك كنت ابى اسألك اسئله كتيره لكن االن م عندي اي سؤال

 ني جدايسعد
about 1 month ago 

3 people like this 

http://2.bp.blogspot.com/-a4xKe4UX6_0/TkqquZUG6-

I/AAAAAAAABOM/vR6_CXK2s1E/s1600/Holotope+experience.jpg دقيقه وانا اتامل هذا الشكل فيتغير شكله كل ما  44منذ

ط بالضب اتعمق في الصوره ، لم يرعبني سوى تحول الصوره من االلوان الزاهيه الى االسود واالبيض هذا الشيء لقد قاطع اسماط عقلي ، ماذا حدث لي

 ؟ ارجوك اجب

 ضتلونات الحياة وزدواجياتها وتنوعها في االساس ماهي اال نور ابي

 يضاف عليه االسود ليجعل االبيض اكثر سطوعا

 الرسالة ان كل ازدواجيات الحياة

 الدين والكفر وااللحاد

 الفقر والغنى

 الصحة والمرض

 السعادة والغضب والحزن والفرح

 العلم الوجهل

 الصغر والكهولة

 كلها ازدواجيات

 وفي اصلها هي ذات واحدة وانت كذلك

 حدفالواحد هو الكل والكل هم الوا
about 1 month ago 

4 people like this 

 التأمل مفيد النقاص الوزن

 اقل فوائده

 ولو كان الهدف منه انقاص الوزن لما علمته الحد

 مل كوني وجودي يجعلك تدرك ابعاد االمر كلها، اي انكالتأ

 تنقص وزنك

 وتفهم لماذا زاد وزنك

 وكيف زاد وزنك

 ولماذا تريد انقاصه

 وكيف تنقصه

 وكيف تحبه كما هو

 وكيف يحبه البشر

 وكيف ينظر اليك البشر

 ولماذا ينظرون اليك كما يفعلون

http://ask.fm/WeRGods/answer/114748883542
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114748883542/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114748981078
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114748981078/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114748962390
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114748962390/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tffLRHSB0h3js-Jotog7M8euF_1Pr8eqQwnb3DklAS9cnaRb0uXxkNGsnKE_zBcJZjEjGgrMbnFoDsws9QQ4NohnMH2LxwPGtizm5p4AcAtbJd9-AVYcOXmr1w3v008vIXdM81PDoO5pcN1Dj7eFEpO79gBHhVxz7EJfcL19_BVs,
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tffLRHSB0h3js-Jotog7M8euF_1Pr8eqQwnb3DklAS9cnaRb0uXxkNGsnKE_zBcJZjEjGgrMbnFoDsws9QQ4NohnMH2LxwPGtizm5p4AcAtbJd9-AVYcOXmr1w3v008vIXdM81PDoO5pcN1Dj7eFEpO79gBHhVxz7EJfcL19_BVs,
http://ask.fm/WeRGods/answer/114748906326
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114748906326/people
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 ولماذا تنظر الى نفسك كما تفعل

 حقيقة االعمق واالبسطالى ان تصل الى ال

 ان الوزن ماهو اال رسالة لك انك تكره ذاتك وتريد تغييرها

 فاحبها كما هي وسينقص من تلقاء ذاته

 فمن ال يفهم الرسالة ستبقى الرسالة حتى يفهمها

 ومن يفهمها ستزول الرسالة حتى وان لم يفعل شيئا ازائها
about 1 month ago 

11 people like this 

 ️❤حبيبي سعييدة بعودتك كنت فاقدة شي كبييييير بغيبتك 

 لم اعد لتجدي ما فقدت

 عدت لتفهمي اني عندما اغيب مره اخرى ستفقدين ذاتك

 وانسي امريفاعثري عليها 

 فما انا اال انعكاس لها
about 1 month ago 

3 people like this 

رض الن وعيه منخفض جدا هل ذلك ينطبق على االنسان بمعنى ان اللذين يقتلو يكون قال داوسون في احدى مقاالته ان هناك نوع من الناموس سينق

 وعيهم منخفض لذلك يموتوا جاوبني ارجوك

 تنقرض وتموت الكائنات عندما يرتفع وعيها وليس العكس
about 1 month ago 

3 people like this 

 اكرهك النك ماجاوبت على سؤالي مو زي قبل

 حبك مشروط

 وكذلك كرهك

 ♡كرهك رغم واحبك♡وبدونه بحبك ذاتي احب♡
about 1 month ago 

4 people like this 

 ؟في رحلة االسقاط النجمي هل هناك احتمال ان نعرف اسرار ال تمكنا من العودة لجسدنا المادي ارواح شريرة مثال تمنعنا ونكون في غيبوبة 

 ال

 وال حتى في الموت

 دك المادي اال انتال شيء يمنعك من العودة لجس
about 1 month ago 

3 people like this 

 فيها في المدرسة (:بما انك رديت باالنجليزي بسألك كيف تعلمت اللغة، نفسي اتعلمها بس كرهوني 

 ال يتعلم االنسان اال ما يحب
about 1 month ago 

3 people like this 

بغيبتك وبعدد األيام بالضبط وعلمت متى وقت رجوعك !!! ان شاء هللا تكون بخير ومرتاح في غيابك وفي  يا سبحان هللا ، قبل أسبوع وانا أتأمل علمت

 رجوعك فرحت بشوفتك

 ♡حياتك في ستفعلينه ما تعلمي ان لنفسك تسمحي ان جميل♡
about 1 month ago 

4 people like this 

ري د"لقد خشيت على نفسي " شعرت بصاعقة وانا اقرا المعلومات مع اني سامتها من قبل لكن مافكرت تكون صدق .. لكن انت كالمك المس شيئا ما ا

 لس اتأمل طول الي مكل الي قاعدة اسوية اني اوقف االفكار عشان اعي ودي اج

 اذن تأملي طول اليوم

 فهذا اخطر من المعلومات ذاتها

 تأملي طول اليوم وراح تصلين الى "مصدر" الكلمات

http://ask.fm/WeRGods/answer/114748771158
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114748771158/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114748745302
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114748745302/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114547486294
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114547486294/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114748319830
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114748319830/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114748550230
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114748550230/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114748624726
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114748624726/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114748394326
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114748394326/people


 

 

 
 
 
ة | 213 ح ف ص عندما أصبح للمرآة حياة! – الـــــــــذات مـــــــرآة   
 

 مـــــــرآة الـــــــــذات

about 1 month ago 
4 people like this 

 Fatma  أحيانا أكرهك وأحيانا أحبك

 عندما تكرهيني تكرهين ذاتك وعندما تحبيني تقبلينها

 ما انا اال مرآة لما في داخلك

 ومن يكره المرىة وينسى ان ما في داخلها هو ذاته

 انسان نائم

 تعنيها وانما تعكسها منك اليك اما المرآة فمشاعرك ال

 ♡بحب دمت♡
about 1 month ago 

5 people like this 

If you could make anyone in the world fall in love, which two people would you put together? 

♡man and himself♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 لما قريت كل اجوبتك الي تعمدت اخليها بسبب عجز :)اووه مش معقول مارديت اال 

 ♡اهتمام حياتك في الرسئل تعين النك شكرا♡
about 1 month ago 

4 people like this 

 ما هي البراءة؟ لما األبرياء هم أكثر من يعاني بين الناس؟

 البريء ال يعاني

 انت تعاني النك تظن انه يعاني

 البرائة تسليم

 والتسليم حب

 وقبول وسالم داخلي

 والن هؤالء المسالمين االبرياء اقوياء جدا

 هم يوكلون اليك مهمة التنازع الداخلي عنهم

 فيما ينعمون هم بالسعادة

♡♡ 
about 1 month ago 

10 people like this 

ولكن تغيرت المواضيع واشياء لم افهمها .. فتعمقت انت ُتخيفني حًقا :( اعرفك منذ زمن ليس بقليل في تويتر .. واآلن عدت لحسابك بعد انقطاع طويل 

 وليست اكثر في قراءة اجوبتك لكي افهم الجذب واالستناره والزلت اجهلهما لم استطع اكمال القراء اشعر بخوف وضيق والغريب انها للمره الثانيه

 جسّية ذآْت !َنر  المره االولى، توقف عن ذلك :(

 توقفي عن االتيان هنا

 اعلم انك ال تستطيعين

 لهذا تطلبين هذا الطلب الغير عقالني

 شأنك شأن كل من يحاول اتهامي بأني خطأ

 هو يصرخ بصوت االيجو والمفاهيم مستجدا الي ان اغيب النه يعجز ان يدير ظهره لما يقرأ هنا

 ♡هنا سأبقى♡
about 1 month ago 

7 people like this 

 حتى لما غبت عنا ايام ماكنت انتظر رجعتك الني مااحس فيه سؤال ابي اسألك اياه مع اني كلي اسئله

 ♡االنسان يكون ان جميل♡

 وافكار اسئلة بال واعيا يكون

http://ask.fm/WeRGods/answer/114748475478
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114748475478/people
http://ask.fm/FAD141818
http://ask.fm/WeRGods/answer/114748510294
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114748510294/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114748525654
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114748525654/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114748321110
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114748321110/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114748236118
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114748236118/people
http://ask.fm/hnoooalghamdi
http://ask.fm/WeRGods/answer/114567541590
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114567541590/people
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about 1 month ago 
4 people like this 

 هل ستغلق حسابك اآلسك والتويتر في يوم من االيام ؟

 طبعا
about 1 month ago 

4 people like this 

 مسائك ورد . سؤالي عن القرين هل لكل انسان قرين ؟ و ماهو القرين هل هو المالك الحارس؟؟

 القرين

 لحارسالمالك ا

 كالهما مفاهيم

 كالهما انعكاسات لوعيك االعلى

 احدهما ينظر له الدين على انه شيطان يغويك لفعل ما تحب ولكنه يخالف معتقداتك

 واالخر يحميك ويقوم بمساعدتك في روحانيتك ورحلة وعيك

 كلها انعكاسات لوعيك االعلى
about 1 month ago 

6 people like this 

 شموخا..  لو سمحت باالسقاط النجمي لقيت مكتوب اتخاذ وضعيه غير مرحية!وبالطرق الزم استرخي واخذ وضيعه مريحه!!كيفذا عجست افهم

 مريحة غير مزعجة ولكن ليست مريحلة لدرجة ان تغرق في النوم

 ♡نوم وليس استلقاء او جلوس وضعية اتخذي♡
about 1 month ago 

6 people like this 

م بهم اهت جاتني *حومه كبد* من الثورات والبالهاء اللي قاعده تصير ومابي اكذب على نفسي واتأثر على الصور والتعليقات الغبيه ونقد العرب ماعدت

نها انه صمد وصور غزه والتفجيرات الصور اللي يصورونهم بسوريا تجيني افكاره انها تمثيل اجل طفل ميت مخلينه يمسك ورقه مطبوعه المستفاد م

 اللي تصير تناقض الناس طفشت منه

 ماهي اال انعكاسات لرغباتنا بشعورنا اننا ضحايا

 اما االن وفي ثورة الوعي تصبح مسرحيات الثورات الجسدية مهزلة فكرية ال تنطلي على الوعي المستنير

 ♡جميلة استنارة♡
about 1 month ago 

5 people like this 

 ♥♥♥♥كان عندي إحساس 

♡♡♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 أول ماعرفتك عندي حماس ووفرة أسئلة الحين أفكر وأفكر يطلع سؤال أو سؤالين اكتفينا أو وصلت وفهمنا رسالتك ؟

 الرسالة وصلت

 ذواتكم هي قرانكم وهي الهكم وملهمكم وكونكم

 ت متصل مع ذاتك الحقيقيةلست بحاجة لمن هم في الخارج ما دم
about 1 month ago 

7 people like this 

كل االسئله الي بداخلي ، سؤال أخر هل في خالل األسبوع الماضي سويت ما السر وراء أني أشعر بغيابك و عندما أفكر بك تظهر لي أجوبتك على 

 ️❤اسقاط و ظهرت لي في االحالم ، ؟ الني من يومها في شي غيريب تغير داخلي وال أعرف كيف اوصفه شي مذهل ومريح جداً، و اهالً بعودتك 

 هذا ما قصدته هنا

http://ask.fm/WeRGods/answer/114747029078 

 وجودي ليس لكي ترتبطوا بي وانما لترتبطوا بذواتكم

 فمن وجد ذاته لن يحتاجني

http://ask.fm/WeRGods/answer/114747935830
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114747935830/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114748121174
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114748121174/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114552403542
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114552403542/people
http://ask.fm/sm0000kk
http://ask.fm/sm0000kk
http://ask.fm/WeRGods/answer/114560138326
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114560138326/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114553584982
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114553584982/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114747508566
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114747508566/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114747526230
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114747526230/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfaGMFH48iDvU-rsaoh6RveWGownvt73qlnaVYkgvScFDNV_Z9B8DSmg-VVbuBe1rumz1n8Bl5UJB1gtUNWNyog,,
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 ولدى ذاته سيجد كل ما كان يحتاجه مني

 يجدها لن يجدها مهما بقيت هناومن لم 

 عدت الني ما زلت نصف بشري اعشقكم عشقي لذاتي البشرية

 ولكن من يتمنى االبدية سيحرم من اللحظة ومن االبد على حد سواء

♡ ♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 نورت ليلتنا بودجودك ....♥ما عندي أسئلة بس حبيت أقللك إنه اشقنالك وهللا .....و كنت بقلوبنا 

 كان الفراق ارباكا لوعي كل من استيقظ ثم قرر ان يعود الى النوم

 قرر ان يأتي كل يوم ويقرأ هنا ويغادر

 كروتين

 ل كانت حلقته االولى جميلةكمسلس

 وسينام ويتابع بروتينية جميع الحلقات

 ولن ستفيق اال في الحلقة االخيرة

 الوعي ليس مسلسل

 الوعي فلم

 يجب ان تعيشه كل مره وكل لحظة

 انا لست نهرا، يأتيني العطشان فيرتوي كلما شعر بالعطش

 انا نهر، يمطر ليزهر الوعي، او تموت جفافا في المستقبل

 ا ال اعطيكم علم وال معرفةان

 انا اعلمكم كيف تصبحون مثلي

 فال تعودوا بحاجة الي

 ومن كان يأتي وما زال يأتي ليتعلم مني معلومات ومعرفة

 فليستعد لفراق قريب

 وهنيئا لمن فهم الدرس

 فلن يشتاق ويتألم الى ذاته

 النهم بتواجده هنا التقى بذاته

 فلم يعد يحتاج الى وجودي

 ♡نومهم ضحايا فهم غيرهم على اشفق وال♡حبهموا اعرفهم♡
about 1 month ago 

11 people like this 

 أهالً بعودتك ^^

♡♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 زمان يا فن , عودا حميداا

 شكرا جزيال
about 1 month ago 

5 people like this 

 ️❤اشتقتلك 

♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 احس ودي اتكلم معاك كالم طويل ابي اقولك اس~لة كثيرة تشغل بالي اشياء كثيرة بس ما اعرف كيف اصيغها لك هينا

http://ask.fm/WeRGods/answer/114747667542
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114747667542/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114747029078
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114747029078/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114747178582
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114747178582/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114747201110
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114747201110/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114747134294
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114747134294/people
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 ههههههههه

 اعرف شعورك تماما

 عندما يرتفع الوعي تستنفر جميع معتقداتك ومفاهيمك

 فتحيط بك افكار ال اول لها وال اخر

 بالصعود متجاهلين االفكار والمشاعر وال سبيل للخالص اال باالستمرار

 فهي وسيلة اللهاءك عن تركها واالتصال بذاتك العليا

 االجمل من طرح السؤال

 تجاهل السؤال

 تجاهل االفكار

 رحلة الى الداخل

 نهايتها لقائك بذاتك الحقيقية

♡♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

يرنا بمص اسقاط انا اعتقد انو هالكون كله قائم على إله واحد وهو خالق كل شيء ف كيف سيكون البشر والكون بدون إاله؟ يوجهننا ويساعدنا ويخيرنا

 ث كل االنبياء عن ملكوته وربوبيته؟ تحمست لإلجابة! هل تؤمن بهذا الشيء اللذي تحد

 اله

 رب

 محرك كون

 خالق

 ذرة

 سينقيوالرتي

 انفجار عظيم

 بداية

 قوة مطلقة

 بداية

 مصدر

 كلها ازدواجيات تصف الوهية الكون

 الوهيته هي انت

 منك وفيك

 انت عندما تموت تعود لتصبح هذه االلوهية

 منهااما هنا في الحياة المادية فانت "جزء" 

 ولست منفصل عن االلوهية

 درس لن تفهمه البشرية بعقولها

 بل تستشعره بقلوبها

 اسمح لهذه الكلمات ان تمر في وعيك وسيهتز كيانك

♡ 
about 1 month ago 

7 people like this 

يء غريب قلت انو لو آمنا بالجن رأينا الجن وإذا آمان بالمخلوقات الفاضائية رآيناهم , هل تقصد من كالمك انو كل شيء يحدث لنا مجرد خيال او ش

 نشوفه خيال ام شيء مادي؟ اريد ان اسمع اإلجابة وبشدة

 خيال مادي

): 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114585791062
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114585791062/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114585138518
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114585138518/people
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♡ 

 الماالح في كالخيال تماما

 الحلم اثناء حقيقي مادي انه نشعر

 صعب عقلك يستوعب صح؟

 الن هذا الكالم فوق مستوى العقل

 كيف نعرف اثناء الحلم ان ما نراه خيال وليس حقيقي؟

 ببساطة ال نعلم

 الن الشعور حقيقي جدا

 وكذلك في الحياة المادية

 كيف نعرف ان ما نراه خيال وانعكاس اليماننا فقط ال غير

 ال نعلمببساطة 

 الن الشعور حقيقي جدا

 ♡مادي خيال الحياة♡

 ♡وانت شعورك اال حقيقي شيء ال♡
about 1 month ago 

7 people like this 

تقول انو الجنة والنار حياة ثاني وليس بشيء مادي ! طيب ليش اجل وصفها ربي بالقرآن لنا وصف كامل؟ هل مثال لو كانت حياتي الثاني اسقاط انت 

 جنة بكون فيها زي ماوصف القرآن؟ اسئلة كثير جدا  

 الن البشر النيام ال يفهمون عمق العبارات البسيطة

 نائمة من المعنى المجازيفيكون التصوير المادي اقرب الى عقولهم ال

 اما االنسان الواعي فسيدرك حقيقة ان هذا التصوير المادي ما هو اال رسالة للنائم
about 1 month ago 

5 people like this 

 الزم كل مستنير يجرب االسقاط النجمي مره أو مرات ؟

 ال
about 1 month ago 

3 people like this 

 zahrona  نام بس الجسد لكن الوعي يبقى ويكون جسمي كله فيه اهتزازات وقلبي يدق بسرعه ! ليش :) ! متعب واجد هالشيلما انام وانا متضايقة ي

 انفصال وعيك عن جسدك المادي وانتقاله الى الجسد النجمي

 انت تملكين قدرة االنفصال التي يتمناها ممارسون كثيرون
about 1 month ago 

5 people like this 

 لهفي القران كانت كلمة اكثر الناس. بعدها اليعلمون. اليشكرون اليعلمون....فسرها بطريقتك الجمي

 الن اغلب البشر مبرمجون نيام

 ال يؤمنون بما يعلمون

 بل بما يقوله الغير لهم

 والنهم امنوا بمفاهيم غيرهم

 فانهم ليسوا ذواتهم هم ذوات االخرين

 فانهم ال يشعرون بالحب والتكامل والسالم

 بل باالنفصال واالزدواجية

 نونوالنهم ال يشعرون بالحب والسعادة فانهم ال يشكرون وال يمت

 هم غاضبين على الخارج

 غير مدركين ان الخارج نتاج الداخل

 لو غيروا الداخل كما يقول القران

http://ask.fm/WeRGods/answer/114584999510
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114584999510/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114584641622
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114584641622/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114746487126
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114746487126/people
http://ask.fm/zahrona112
http://ask.fm/WeRGods/answer/114583163222
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114583163222/people
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 "ان هللا ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم"

 النعكس الجمال والحب من حولهم

 ولشكروا هللا كثيرا

 واصبحوا من القلة الشاكرين

 فاهلل عند ظن عبده به

 ♡رقانيفت ال واالمتنان النور♡
about 1 month ago 

5 people like this 

عن الفضائيين واإلسقاط ولنقل األديان؟ أم كل مستنير  السالم عليك :( هل المستنيرون يقولون نفس الكالم؟ يعني هل كل مستنير يعرف ماتعرف مثال

 وله طريقته؟ سؤالي الثاني مايحدث اثناء اإلسقاط يعتبر أفكار أم صمت فِكر؟

 االستنارة ليست علم

 وليست معلومات

 وليست معرفة

 االستنارة حكمة وادراك لحقيقة واحدة

  تراه ليس كذب النك ال تراه فهناك من يؤمن به ويراه""كل المفاهيم حقيقية، ولكن ال ترى اال ما تؤمن به، وما ال

♡♡ 

 االستنارة نقاط اعلى هي هذه

 تردده على نحن ما ندرك ولكننا حقيقي شيء كل ان يعلم االمر هذا يدرك من

 تراهم بالفضائيين تؤمن عندما

 ابل الجن كثيراويق يرى مجتمعنا كان ولهذا

 لمواجهات معهم تنعدماما االن وقد تناقص االيمان بهم فتكاد ا

 ♡علم ليس النور♡

 ♡خارجك وانعكاسه داخلك العلم لوجود ادراك النور♡
about 1 month ago 

6 people like this 

 hala   ترد على اسئلتي او اعجابي بك على كل  ال بأس فأنا املك قلب واسع واتفهم الجميع وانا استمتع باجوبتكانت ال

 ♡واسع قلبك الن هذا على ارد انا وها جميل♡
about 1 month ago 

5 people like this 

ها وسألتك كم مرا ماجاوبت ، ياليت تقولي احنا كل شي يصير بحياتنا وكل شي نسويه ربي كاتبو لنا صح ؟ طيب ليش يحاسبنا ع اشياء هو قلنا سو

 وهو كاتبها لنا

 حياتكانت من يختار 

 "انت من اختار ان يعتقد ان هللا سيحاسبك"

 لذلك انت من يجب ان يجيب السؤال

 فانا سبق وان قلت ال احد يحاسب كما نظن

 ♡احرار غير اننا نؤمن ان المعتقد كان وان حتى معتقد بأي نؤمن ان احرار نحن♡

 ♡بحرية به نؤمن اخر معتقد فهذا♡

 ♡الحقيقة وستدركين باالمر فكري♡
about 1 month ago 

4 people like this 

 ♥♡المستنير هو من حثنا علي األنانيه..ردا علي موضوع الشاحن

 طبعا

♡♡ 
about 1 month ago 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114584198998
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114584198998/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114581893974
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114581893974/people
http://ask.fm/futursmile
http://ask.fm/WeRGods/answer/114578640470
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114578640470/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114546703958
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114546703958/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114546657622
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3 people like this 

لى حياتنا.. هل هو من يغادر حياتنا فهو ال يناسب وعينا الننا اصبحنا اعلى منه .. كلمات من ذهب .. بماذا تفسر عودة من غادر حياتنا مرة اخرى ا

 ارتفاع بوعيهم.. وما تفسيرك لعدم قبولي بوعودتهم مع العلم بفترة ما كنت انتظرها ...

 ارتفاع بوعيهم او انخفاض في وعيك

 ان تكررت رسالتهم السابقة فهذا دليل على انخفاض وعيك

 وان كانت رسالتهم جديدة "فهنئا" كالكما االن على مستوى وعي اعلى

♡♡ 
about 1 month ago 

7 people like this 

 لو سمحت ممكن الشكل ألتأمل بعين مفتوحه!

 كليةالتأمل بهذا الشكل بعين مفتوحة يسمح لك بالتواصل مع الروح ال

http://2.bp.blogspot.com/-a4xKe4UX6_0/TkqquZUG6-

I/AAAAAAAABOM/vR6_CXK2s1E/s1600/Holotope+experience.jpg 
about 1 month ago 

6 people like this 

 الفاصل بين قانون الجذب واالسقاط النجمي يجتمعان ام انهما اليجتمعانمالحد 

 كل شيء يجتمع مع االخر فكل شيء في الكون هو في االصل واحد

 يتجزأ ويفترق كلما تعمقت في االزدواجية

 كال االمرين تمرد على المفاهيم المادية

 ولكن يختلفان بطبيعتهما

 قانون الجذب تمرد على مفهوم الحرمان

 واالسقاط النجمي تمرد على مفهوم الزمان والمكان

♡♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

واحس ان قلبي يرفرف من السعاده انت تغوص ف اعناقي وتخليني مجنونه صرت اضحك كثير مع نفسي ليش لمن اقرأ كالمك تتحمع الدموع ف عيني 

 واحس اني بس فرحانه ومل اللي حولي اشوفه شي طبيعي واتعايش معاه شمرا لك

 من اخطائك في كلماتك يتضح ان دموعك حجبت رؤيتك

 ما اجملك

 ♡احبك♡

 اتهواصم والجامه بحجبه عقلك قام ولطالما وجوهرك وذاتك وقلبك وعيك به يصرخ كان ما هو اقوله ما نا فاعلمي فضولي عقلك الن ولكن يهم ال السبب

 لة من الوصول اليك بعد االنالرسا هذه منع عقلك يستطيع ال لكي حياتك في فظهرت

 فقد آن االوان الى معرفة حقيقة ذاتك

 ال ان يتألم ويسعد في آنولدى معرفتها ال تملك االعين اال البكاء وال يملك القلب ا

 ♡جميل اليقظة شعور♡
about 1 month ago 

5 people like this 

في داخلي مجموعة من األشياء بودي معرفتها لكن اكتفي بسؤال واحد لماذا أشعر بعدم الرغبة في اعجبتني افكارك واسلوبك في الحديث ولهذا أتيت و

 فعل شيء

 الن قائمتك التي تختار منها محدودة

 ربما مادية او دنيوية

 ال تفكري وتصرفي بعفوية وسترين ان القائمة هي الكون بأكمله
about 1 month ago 

6 people like this 

 كيف يمكنني أن أتخلص من الخجل الزائد ؟

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114546657622/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114529764950
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114529764950/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tffLRHSB0h3js-Jotog7M8euF_1Pr8eqQwnb3DklAS9cnaRb0uXxkNGsnKE_zBcJZjEjGgrMbnFoDsws9QQ4NohnMH2LxwPGtizm5p4AcAtbJd9-AVYcOXmr1w3v008vIXdM81PDoO5pcN1Dz9vdAtfXO33zkUxn0FZnVK158
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tffLRHSB0h3js-Jotog7M8euF_1Pr8eqQwnb3DklAS9cnaRb0uXxkNGsnKE_zBcJZjEjGgrMbnFoDsws9QQ4NohnMH2LxwPGtizm5p4AcAtbJd9-AVYcOXmr1w3v008vIXdM81PDoO5pcN1Dz9vdAtfXO33zkUxn0FZnVK158
http://ask.fm/WeRGods/answer/114518160470
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114518160470/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114534705750
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114534705750/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114529140822
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114529140822/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114516102998
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114516102998/people
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 افعلي امور صغيرة تحبينها وسترين كيف تقعين في غرام ذاتك

 حبين الجرئةستظهر نتائج جميلة حولك تجعلك تكرهين الخجل وت

 ♡والطالب المعلم وانت♡دروس واالحداث مدرستك الكون♡
about 1 month ago 

5 people like this 

 لديك مايرشد أشعر باإلنتكاسه دلني إن كان

 استسلمي لالنتكاسة

 فبعدها صعود

♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 الكبح سبب لظاهرة المس. كيف التخلص من هذا

 جابة بسيطة: "افعل ما تحب دون تردد"ـاال

 ان كانت رغبة بكاء او رغبة غضب على من حولك او رغبة انتقام

 افعل ما تحب

 او على االقل اسمح لعقلك بتخيل االمر وكأنه يحدث

 ♡عنك يتصرف كامال انسانا وسيصبح االمر اكبح♡

 ♡حرفيا♡
about 1 month ago 

6 people like this 

 لذلك؟ كيف اكون على طبيعتي ؟ صعب جدا .. بالذات امام اآلخرين .. البد اني احاول السيطرة على ذاتي وافعالي ....ماهي الخطوة االولى عاألقل

 التحدث بعفوية اول خطوة

 وراقبي كيف يقع من حولك بغرام كلماتك

 عندما يتململ من حولك من حديثك

 النك تفكرين

 هم ال يحبون افكارك

 هم يحبون ذاتك

 وال يمكن لذاتك ان تتحدث اال عندما يصمت عقلك

يف يجب عندما يكونون بحضرة الكبار يبدأون بالتفكير كوهذا يوضح لنا سبب تناغم الصغار بين بعضهم البعض النهم يتحدثون بعفوية "والمراهقين" ولكن 

 ان يكونوا وما يجب ان يقولوا فيتململ الكبار ويزيد الصغار كرها لذواتهم

 ♡حولك من يحبك ذاتك احب♡

 ♡انت كما كاملة فانت بعفوية، تحدثي♡

 ♡للكمال نقص هو للكمال، وسعي محاولة كل♡
about 1 month ago 

8 people like this 

 كيف احنا نعكس ذات الناس وهم يعكسون ذاتنا بنفس الوقت؟ #

 فههذا السؤال هو ما يجعل العقول تقف حائرة فيعجز الوعي عن ادراك االستنارة خل

 ال تفكر بعقلك

 فكر بالبشر على انهم انعكاس لمفاهيم بداخلك

 وانت انعكاس لمفاهيم بداخلهم بنفس الوقت

 ال يمكن ان يظهر في حياتك من ال يعكس لك شيئا منك وفيك

 وال يمكن ان تظهر في حياة شخص اخر اال النه يحتاجك

 هذه االستنارة تجعلك تدرك حقيقة كونية عميقة

 ياته يحتاجك ولديه مفاهيم انت تجسدها""من تظهر في ح

http://ask.fm/WeRGods/answer/114518531158
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114518531158/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114514271574
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114514271574/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114515396182
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114515396182/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114522803798
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114522803798/people
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 "فانت ضروري جدا له حتى وان وصفك بوصف سلبي"

 "عندما يصفك بوصف سلبي هو ينبهك لوجود هذا المفهوم السلبي داخلك"

 "ولكنه يقوم بتجسيد هذا المفهوم لك على شكل كره وكلمات واوصاف"

 ب االنسان الذي نبهك له واسمح للمفهوم بالمغادرة""افهم الرسالة اقر بوجود هذا المفهوم امتن للمفهوم واح

 ♡داخلك يوجد ما هو حولك تراه وما مرآتك الكون♡

 ♡الحياة المادية ماهي اال غرفة ميك اب استعدادا لحياة اخرى♡

 ♡واكمل اجمل تصبح حتى داخلك في ما واصلح مرآة بكل فانظر♡
about 1 month ago 

8 people like this 

 ليش انا استحي افرح ؟ وخصوصا التعبير عن الفرحه بشكل قفزات وضحك عالي وتصفيق ورقص

 قيود وحدود تفرضها مفاهيم ومعتقدات

 مما يمنعنا من فعل ما نحب

 فال نعود ذواتنا الحقيقية

ور عوحدهم المجانين "ولو جنون لحظي" يتجاهلون هذه المفاهيم ويقومون بالتصرف على "سجيتهم" دون اي اعتبار لمفاهيمهم فيختبرون شعور حب وش

 تواصل مع ذواته ال يعرفه اال من يجربه

 داء :(اما من يخاف "ويستحي" يعتبرهم مجانين ولكنه يحتار لماذا هم دائما سع

♡♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 تكلم عن المزاجيين والمازوشيين؟

 المزاجية هي الطبيعة البشرية للنيام

 د ال متناهي من الشخصيات "المزاجات المختلفة"ـكلنا نملك عد

 ومن يسمح لها بالظهور هو انسان طبيعي

 اما الماسوشيين فهم بشر تصالحوا جدا مع المعاناة حتى احبوها

♡♡ 
about 1 month ago 

24 people like this 

 ككتابك كتااااااابك اعظم شي بيصير لي في الحياهه الماديه احبك بحجم الكون

:] 
about 1 month ago 

14 people like this 

حتى انا يوم أضفتك بتويتر قبل سنه قلت وش عنده هالساكت ههههههه بس كان عندي شعور ان عندك شئ اهم من االسقاط وطلع شعوري بمكانه 

 ممتنه لشعوري الصادق

♡ 
about 1 month ago 

8 people like this 

 Latifa Bint Muhammad  إجاباتك تضحكني ضحكت بصوت ع حكاية إيماننا بالشيء ال يدوم ههههه

): 

 تذكري طفولتك وستضحكين اكثر

♡ 
about 1 month ago 

11 people like this 

 يصير مااجامل ابدا كيف؟

 المجاملة مراعاة لمشاعر البعض على حساب مشاعرك

 تضحية وايثار وتنازل

http://ask.fm/WeRGods/answer/114522148694
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114522148694/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114514228054
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114514228054/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114507783766
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114507783766/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114507671638
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114507671638/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114507650134
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114507650134/people
http://ask.fm/Lalharthi
http://ask.fm/WeRGods/answer/114507349334
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114507349334/people
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 االنانية هي االفضل

 يجب ان ال تضحي الجل الغير

 احب ذاتك سيحبونك

 تنازل لهم تتنازل عن ذاتك

♡♡ 
about 1 month ago 

32 people like this 

 كيف المشاعر تربكهم .. يعني نغمرهم بالمشاعر و الّ ما نبين لهم !؟؟ ^_^

 انت تسألين عن الكيفية وهذا خيار كل انسان في حياته

 انا اخبرك الماهية ولك اختيار الكيفية

♡♡ 
about 1 month ago 

11 people like this 

 طيب لمن أسوي األسقاط ما يهتز جسمي بس ينجح معاي عادي؟

 ليست كل االعراض ضرورية لكل الممارسين

 االسقاط النجمي بطريقة مباشرة يسبب اغلب االعراض

 الغير مباشر يكاد ال يملك اال بعض االعراض
about 1 month ago 

12 people like this 

ياخي انت حتى غموضك وعدم الجواب يوحي  اآلن فهمت ليش ماجاوبت على أسئلتي عن تعلم العالج عن بعد رغم انك تجيب باستمرار ع اغلب اسئلتي

 اء عليكنويشير لألجوبة بصمت كنت متيقنة مع قليل من الشك اآلن آمنت بذاتي بقوة يالجمالك احبك من قبل ومن بعدومادام الليل والنهار واليحصى ث

 ♡شيء كل رسالة يفهم يستنير من♡

 ♡ملهمة انت♡
about 1 month ago 

8 people like this 

 أشعر إني أكره الصالة وأنها ضغط على وقتي وأعمالي، صرت أصليها بسرعة ومجرد حركات بس عشان الخوف من العقاب ودخول النار!!

 طاقةمضيعة للوقت وال

 الصالة صلة قداسة وروحانية

 ال يجب ان تحشر في اجندة االعمال

 يجب ان تكون مهربا من االعمال الى الذات

♡♡ 
about 1 month ago 

17 people like this 

 ممكن تعطيني رابط موسيقى بنرال بيتس ؟؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/114507236950
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114507236950/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114507023190
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114507023190/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114507010134
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114507010134/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114506969174
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114506969174/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114540662870
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114540662870/people
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about 1 month ago 
10 people like this 

 واقضو حوائجكم بالكتمان،فسرها البعض على انه تجنب للعين والحسد،اذاً لماذا كتب بالقران )واما بنعمة ربك ف حدث(.،ماسر التناقض هنا؟

 عندما تريد القيام بأمر تكون الحماسة متقدة

 وعندما تتحدث مع االخرين عنه ربما يشككون في امكانية حدوثه مما يمنع التجلي

 ا تقضيه بالكتمان ستستمر شعلة الحماسة وااليمان بحدوثه باالتقاد وبعدها التجلياما عندم

 بعد تحقق االمر، تحدثك عنه سيجعلك تحصل على المزيد والمزيد منه النه محور اهتماماك

 وكما تعلمين ليس من السهل التشكيك بما تبلور بشكل مادي، على خالف ما هو قيد التنفيذ

 نما تنظيما للتجلي :(االمر ليس تناقضا وا

♡ 
about 1 month ago 

31 people like this 

من االستنارة النها تولد من رحم المعاناة كما في حالة سيدنا عيسى عليه  العذاب = االستنارة هل المعادلة صحيحة؟ كلما زادت المعاناة اقتربنا

 the survivor  السالم؟؟

 تقريبا

 كلما زادت المعاناة ستدرك ان مفاهيمك ليست هي الطريقة الوحيدة الصحيحة لعيش الحياة

 عندها يكون مفترق الطرق

 ان تستمر في االيمان بها اما ان تقرر

 او ادراك الحقيقة المطلقة

 ان جميع المفاهيم حقيقية لمن يؤمن بها

 وعندها تكون االستنارة

 المعادلة صحيحة ولكن اقتضاء  وليس بطريقة مباشرة

♡♡ 
about 1 month ago 

10 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114506904662
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114506904662/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114506857814
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114506857814/people
http://ask.fm/surviver131
http://ask.fm/WeRGods/answer/114506848086
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114506848086/people
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كن شيء ، ل فكرة أننا نيام تابعين تخيفني ، كنت أظنني تحررت من هذا ، لكني لم أتجاوز مرحلة الشك ، شيء بداخلي يرغب أن أصل للتأمل و لالستنارة

 هناك عائق حقيقي.. حّصه يمنعني ، شيء يخبرني أن ما يمنعني مجّرد كسل و ليس

 من ال يشكك بما يؤمن به هو نائم

 من يشكك واعي
about 1 month ago 

12 people like this 

 eiva  ( pخلص انانيه )انا جالسه بالزاويه عند الفيشه :البنت اللي شحنها بي

♡ 
about 1 month ago 

6 people like this 

 صباح الخير..تكككككككفى جاوبني بلييييز اقدر استخدم قانون الجذب عشان اصير احلى؟؟كيف؟ شككرا

 تصوري صورة لك كما تحبين ان تكوني وصورتك الحالية كخلفية كبيرة لها

 ثم اجعلي الصورة الجديدة الصغيرة تتمدد لتغطي الصورة القديمة

 ديده اوضح من الصورة القديمةكرري العملية اكثر من مره حتى تصبح الج

♡ 
about 1 month ago 

27 people like this 

 ❤حبيت الكون منك وحبيت ذاتي منك وحبيت المعاناه منك 

 ♡جميلة كلمات♡
about 1 month ago 

6 people like this 

 ياخي ماعرفت اسوي اسقاط بنجن الزززم اجربه عشان احس بالسعاده :)

 دة بشيء محدد تفقدين السعادة والشيء على حد سواءعندما تعلقين السعا
about 1 month ago 

18 people like this 

 للكون والناس والوعي الذي تنشره جزاك هللا خير شكرا على المحبة التي تبثها

♡♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 ئ يظرني !اكره الظلم واحب المظلومين واشعر اني مسؤوله , هل هالشي

 طبعا

 فانت تهتمين بمعاناتهم

 فتحصلين عليها في حياتك

 راقبي ما يحدث حولك وسترين ان االحداث انعكاس لهذا التعاطف
about 1 month ago 

10 people like this 

What is one thing you will never do again? 

tell someone they are wrong♡ 
about 1 month ago 

8 people like this 

 هل السلسال الواسع يمنع االسقاط ؟

 ال

 وان كان من الكريستال يساعد على النجاح

♡ 
about 1 month ago 

9 people like this 

Meditation Is the best thing ever happened to me ❤ 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114506764374
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114506764374/people
http://ask.fm/eiva134
http://ask.fm/WeRGods/answer/114506669398
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114506669398/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114506646614
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114506646614/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114506664278
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114506664278/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114506570582
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114506570582/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114506572630
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114506572630/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114539260246
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114539260246/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114540109398
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114540109398/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114539358806
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114539358806/people
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indeed♡ 
about 1 month ago 

6 people like this 

 ؟ماهو رايك بالتنويم االيحائي

 رسائل متتابعة توكيدية وهادئة لبرمجة العقل الباطن
about 1 month ago 

5 people like this 

 ️❤أنت روح تنبض بالحياة فشكراً لوجودك 

 ♡ جميعا ووجودكم لوجودك شكرا ♡
about 1 month ago 

3 people like this 

 قدات هي فقط تعطي الحياه لذهاالنثى اضافه رائعه للحياه الماديه فهي التحتاج مفاهيم ومعت

 ♡لطبعبا♡
about 1 month ago 

6 people like this 

 شعرت بتنميل واهتزازات في جسمي خفت وما كملتالصوره اللي رفعتها قبل قليل كنت اتأملها بدون أفكار 

 الخوف اشارة الى مفهوم ال يالئم ذاتك الحقيقية

 القرار لك ان تحتفظي به او ال

 ولكن شيء مذهل سيحدث لو واصلت التأمل
about 1 month ago 

13 people like this 

 كم سؤال لديك

6316 
about 1 month ago 

4 people like this 

مو عاجبه تعليقات احبك ياخي انا احبه وأعشقه من رأسه حتى أخمص قدميه واعشق كل من يعشقه غصب علينا ياخي هو ينحب وانخلق لهذا الي 

 الهدف الذنبه والذنبنا : (((

 ♡احبك♡
about 1 month ago 

5 people like this 

 االسقاط النجمي  ♡حميمية امسية♡

 وداعا  شموع الوعي

♡♡ 
about 1 month ago 

11 people like this 

 هل يمكن التامل والعين مفتوحه ؟؟

 هناك تأمالت بعين مفتوحه

 وقد نشرنا صورتين الليلة

 االولى كانت لشكل يتم النظر اليه واصمات العقل للحصول على التأمل بالعين المفتوحة
about 1 month ago 

9 people like this 

 ♥♥♥♥سمحت بالفوضي تعم والغريبة اني مستمتعة بها

 الفوضى ال تعم اال عندما تهب رياح التغيير

 ♡االنسان بها يستمتع ال كيف♡
about 1 month ago 

6 people like this 

 حب الذكر للذكر يدل على ايش ؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/114505374550
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114505374550/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114505232214
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114505232214/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114506231638
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114506231638/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114506103382
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114506103382/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114506113366
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114506113366/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114505439574
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114505439574/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114506164054
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114506164054/people
http://ask.fm/WeRGods
http://ask.fm/WeRGods
http://ask.fm/WeRGods/answer/114508856150
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114508856150/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114508744278
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114508744278/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114508723542
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114508723542/people
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 حب من نوع اخر

 ماءفنحن البشر بازدواجيتنا نستطيع خلق انواع من ال

 "وقد فعلنا في الواقع"

♡_♡ 
about 1 month ago 

7 people like this 

 شو الرسالة من وجودي الحلو في حياتك :(

 ن معالم وعييتعكسين لي ما اجهله م

 فاالحظها ادركها واقر بوجودها واكون ممتن لها فتستنير

 كل سؤال

 وكل سائل هو خطوة اخرى الى النور الكامل

 كل واحد منكم ينير لي جانبا مظلما لم اكن اعلم بوجوده

 فشكرا لكم

 وممتن لوجودكم

 ♡احبكم♡
about 1 month ago 

11 people like this 

 كل ما اقرأ جوابك لما شرحت فيه استنارتك تجيني قشعريره

 اعلم ذلك

 كيانك يشتاق ويتوق لتجربة مماثلة

 كثيرون قالوا االمر ذاته

 ♡_♡ االستنارة جميعا لكم اتمنى ♡_♡
about 1 month ago 

10 people like this 

 اي احسن اعلم اوالدي االستناره وال االسالم

 افعلي ما تحبين وهم سيختارون ما يناسبهم
about 1 month ago 

8 people like this 

 pاذا كنا نحن انعكاسك فماذا وجدت فينا؟ :

 اسئلة ال اعلم انها موجودة في وعيي

♡_♡ 
about 1 month ago 

8 people like this 

 تبادل الجميع الحب؟ لتشعرهم بالرضاء ام ماذا؟

 نحن كائنات نتغذى على الحب

 سؤال مثل سؤالك "لماذا" السببيةوتستنزف طاقتنا االفكار خصوصا 

 وكيف الكيفية

 ال يحتاج االنسان لسبب ليحب

 ان وضعت على الحب قيد فانت اخترت ان تعيش الكره حتى تجد سبب للحب

 انا اخترت ان احب وابادل من يحب الحب دون سبب او كيفية فقط شعور وحالة وجود

♡_♡ 
about 1 month ago 

15 people like this 

 ♡ما هي عوامل الجذب السبعه لو سمحت ما لحقت عليكم اليوم ..ممتن لك ولصبرك علينا 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114508634198
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114508634198/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114508635222
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114508635222/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114508586326
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114508586326/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114508593238
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114508593238/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114508572246
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114508572246/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114508435798
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114508435798/people
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 الوجود متوفرة في موقعنا في مقال باسم قانون الجذب في قسم اسرار

www.iskat.tk 
about 1 month ago 

7 people like this 

 افضل ان اكون نايم ، اريحلي وهللا :(

 هو اريح ولكنه ممل وال سعادة فيه

 الوعي مرحلة متعبة ولكنها رغم انها شاقة فهي مفعمة بالحياة

 ولكن عندما تصل االستنارة تنسى كل التعب وتستمتع بالراحة والسعادة والحب االبديين

 ♡االعلى الى خطوة ام♡االسفل الى خطوة♡المنتصف في انت لك لخيارا♡
about 1 month ago 

11 people like this 

 ♥أخبرني سرا 

 ارج المنزلعندما تخرجين خ

 راقبي ما حولك دون افكار

 هناك السر
about 1 month ago 

15 people like this 

 الجمميل كاسيانع ي اححبك ؟ التأمل شئ لكل المفتاح اذا ❤❤

 صحيح

 ♡احبك♡
about 1 month ago 

4 people like this 

مثل مكتبة جرير وغيرها وياليت تحط اقتباس منه لي هنا أو في كتابك اللي وين ممكن أحصل كتاب قانون الجذب لمايكل جي لويزر عندنا بالسعودية 

 بينزل وآل ين أحصله ساعدني أرجوك ردددد

 متوفر في مكتبة جرير

 
about 1 month ago 

7 people like this 

 كيف اشعر بالوفرة

http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zln_i68cppibaq7bR5Uq-886ayTHVMw1DSslHN1ex_R4BRms8
http://ask.fm/WeRGods/answer/114504180566
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114504180566/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114508325974
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114508325974/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114503449942
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114503449942/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114500801110
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114500801110/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114500303958
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114500303958/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114500303958/photo/original
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 انت تعيش الوفرة في كل لحظة

 ال يمكن لك ان تعيش بدون وفرة

 ولكنك تختار نوع الوفرة

 احيانا تختار وفرة من المال

 واخرى من السعادة

 وثالثه وفرة من الحزن

 ورابعة وفرة من النقص

 نعم وفرة من النقص

 شرهذا ما يفعله الب

 يملكون الوفرة

 وبدل ان يوفروا النفسهم ما يحبون

 يختارون ان يوفروا لنفسهم النقص والعوز واالحتياج

 بتشكيكهم وبمفاهيمهم هم لديهم وفره ولكنها وفرة حاجزة ونقص

♡ 
about 1 month ago 

14 people like this 

 انا صارلي كم يوم اسألك وال ترد ماجاوبت وال على سؤال هال هذا مؤشر سيئ لي الني وهللا احبك واستخدم قانون الجذب عشان ترد

 ربما يجب ان تتوقفي عن استخدامه

 ربما انت اكبر من قانون الجذب

 ية وربما ستجدين االجابةاسألي بعفو

 كما فعلت هنا
about 1 month ago 

6 people like this 

 :Dتمنى لي حظ سعيد في المشكله الي بدخل فيها بعد شوي!

 اتمنى ان تستمتعي بها

♡♡ 
about 1 month ago 

9 people like this 

 <3نننة لك ، مع حبي :( شكًرا لك اشعر اني بالفعل تشبعت احتاجني اكثر من اي شي اخر ممتننن

 <ـ2أحسنت 

♡ 
about 1 month ago 

6 people like this 

 قل اذا ممكن (: ماذا يجب علي :(غير االستسالمبس انا ما طلبت آكون هنا (:جد وهللا !أتمنى مستوى وعي ا

 اتخذت قرارك

 ال يمكنك التراجع

 وان كنت مصره زوري مصادر معلومات لمفاهيمك القديمة لتعزيزها

 وتحدثي مع روادها عن ما اقدمه هنا حتى يقوموا بتصنيفي

 بهذه الطريقة ستتمكنين من االمتناع عن الزيارة

 الرحلة شاقة لك

♡♡ 

 موفقا حظا
about 1 month ago 

5 people like this 

 غريبة اليوم سألتك كذا سوال وال جاوبت وال ع وأحد مو عادتك هل هذي عالمة لي؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/114500278614
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114500278614/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114508083286
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114508083286/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114508073046
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114508073046/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114508057942
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114508057942/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114500250710
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114500250710/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 نعم
about 1 month ago 

5 people like this 

 "زهرية جدا" ما هذه الرتابة المقرفة؟!

 تعليق بشري جميل

 البشر ال يقبلون االمور على اطالقها

 ازن بينهاوانما التو

 لذلك قلنا تملك قليال منه ويملك قليال منها

 نعلم ان البشر ال يحبون الكمال رغم انهم يدعون انهم يبريدونه

♡ 
about 1 month ago 

7 people like this 

 هل وعي الحشرات والحيوانات عموما نفس وعي اإلنسان؟إستوقفني سؤال الحشرات

 وعي الحشرات والحيوانات اقل من وعي االنسان

 بعضها ال يملك افكار ومشاعر

 فقط مفاهيم

 وبعضها يملك مفاهيم ومشاعر

 ولكن جميعها ال تملك افكار

 البشروالدالفين اقرب الحيوانات الى 

 وكذلك القردة في بعض فصائلها

 وعي االنسان معقد

 مستويات وهي اكثر المستويات تعقيدا في الكائنات الحية 1يملك 

 وهي ما يجعل حياته معقدة جدا
about 1 month ago 

8 people like this 

 ️❤لماذا نعيُش ازدواجية السعادة والشقاء ، الوالدة والموت ، التقّدم والتقهقر ؟

 الن الزوج السلبي يجعل الزوج االيجابي يظهر

 عملية تسمى بالتباين

 والجلها نقوم باالزدواجية

♡ 
about 1 month ago 

10 people like this 

 إيش رأيك بكتاب السر األكبر لديفد آيك؟

 عميق جميل يالئم وعي البشر في هذا العصر
about 1 month ago 

11 people like this 

ين بالميه و مستهلك 3برأيي ان االسالم لم يؤثر بالمسلمين اكثر المناطق الشائكة بالعالم وعدم استقرارية .. اكثر ناس عاله عالعالم منتجين ما يقارب 

 dana m  !! ذكر باالنجيل ) من ثمارهم تعرفهم ( اين الخلل بالتطبيق او ؟41٪

 نقص االيمان

 العبادة اصبحت عادة

 االسالم نمط حياة اصبح وليس معتقد وايمان

 الحروف اهم من المعنى

 الحركات اهم من الخشوع

 هي ذاتهاالفتوى اهم من االوامر والنوا

http://ask.fm/WeRGods/answer/114507955798
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114507955798/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114507878230
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114507878230/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114500184662
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114500184662/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114500143958
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114500143958/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114499813974
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114499813974/people
http://ask.fm/dooniem
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 هذا هو الخلل

 وقد تنبأ به محمد وعلم انه سيحدث
about 1 month ago 

23 people like this 

 ن الرحمه تجاهنا ماهي الرسالة من فقد االب وفقد حنان االب واالخوه كيف انسجم مع وضعيانا يتيمه من طفولتي واخواني قليلي

 ستكونين انسانه تعرف كيف تستمتع بالحياة اكثر من تربى في كنف اهله

 واوضح دليل وجودك هنا اليوم

 ♡جدا سامي لهدف اخترتها فقد ظروفك احبي♡
about 1 month ago 

10 people like this 

 ايش يعني ممارسة الجنس مع شخص احبه في حلمي

 رغبة تتجلى
about 1 month ago 

7 people like this 

تغير ياذا محا تقول وداعا بدي اسألك سؤال اذا ممكن , في تمرين نطالع في المراية في ناس يطلع منهم جسم شفاف وفي ناس يشوفو اشكال وفي ناس 

 !وججههم لشكل مخيف ,,, ما تفسيرك ؟؟!!

 المرآة انعكاس لك

 ليس فقط لجسدك المادي

 لكل ما تؤمن به

 من يؤمن بالهاالت سيراها

 ومن يؤمن بالجن سيراهم

 ومن يؤمن بالفضائيين او السعادة او غيرهم سيراهم
about 1 month ago 

6 people like this 

 ياترى بأيام العيد بنعيد مع بعض وآسكك بيكون مداوم ياأجمل اعيادي انت : (((

 طبعا
about 1 month ago 

4 people like this 

قتلعت ابعد انغماسي بصفحتك يمكن بيصيرلي شهر وانا ما يهمني الوقت قد التأثير الي صار فيني .. و من اول ساعه حبيتك ألنك دخلت ايدك داخلي و

لعوامل .. الناس بدت تعشقني لدرجه ما تشوف عيوبي وهللا! انا اشياء متأصله فيني منذ زمن ريحتني .. وعلمتني احب روحي واطفي الضو على باقي ا

 من صج احس اني بعالم سحري !

 اهال بك في عالمك

 انت اليس وهذه ارض العجائب

 فقط استمري بحب ذاتك ولن يتوقفوا عن عشقك

♡♡ 
about 1 month ago 

12 people like this 

تصدق ايام ما كنت ضايفتك في تويتر كنت احسب ما فراسك شي مجرد عرفت عن االسقاط وفتحت حساب عنهه وعلى حسب اعتقادي السابق عنك 

< صح انك تطنش اسألتي بس معذور بتفيدنا كتير 3:( اسفة على توقعاتي السابقة عنك ممكن انك جربته مرة مرتين , لكن االسك عرفني عليك اكتر 

 مشكور كتير

 هههههههههههه
about 1 month ago 

6 people like this 

هههههههه هل التبلد مؤشر لشي ..  boosterاضعاف كنت بالنسبه لي  4شنو يعني مرحلة التبلد الي امر فيها .. ومن طحت فيك قبل رمضان صارت 

واالستياء الحين اذا اهتم يمكن عشرين الى خمستعش .. ال و ما اختب كلش سواء كان فرح احس بداخلي الفرح ما اطامر  ٪1١١ألن جد كنت اهتم 

 شبه منعدم او ياخذ ثانيتين كلش طفيف

http://ask.fm/WeRGods/answer/114499600470
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114499600470/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114499479638
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114499479638/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114499348566
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114499348566/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114507484758
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114507484758/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114507173974
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114507173974/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114499333206
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114499333206/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114499113046
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114499113046/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 ما تسمينه تبلد يسمى حكمة

 بعد وقت كاف ستبدأين بفعل ما تحبين

 عندها سيقفز اهتمامك دون قيود

 ♡االن بالتبلد استمتعي♡
about 1 month ago 

11 people like this 

لت قانا من فتره سألتك كيف اتغلب ع الخوف ، و اليوم كنت اخذ غفوه وحسيت زي الحيوان المتوحش يقترب مني وكنت خايفه وبعدين فكرت بجوابك و

احس بدقات قلبي اسرع وصوت مزعج وايقنت اني راح اسوي االسقاط النجمي ، لكن بنفسي " مستحيل هذا يؤذيني ، هو مجرد وهم" وبعده وهللا بديت 

 تروعت ف قمت :) ، لكن منجد شكراً ،راح اتدرب

 ♡مبدعة انت♡
about 1 month ago 

6 people like this 

 وكيف احبه ؟! واعيش اللحظه معه ؟! واعيش اجمل عالقه ؟! هل من نصيحه

 ان كنت ال تعرفين كيف تحبينه فانصحك ان تتركيه

 ♡فمن السهل على المحب ان يحب
about 1 month ago 

8 people like this 

 لماذا دائما احلم اني امارس السحاق بالرغم من انني ال اميل لهذا الشي في الواقع ؟

 تخافين االمر

 تشمئزين منه ربما

 تحاولين تخيل شعور هؤالء البشر وكأنهم اغراب

 ى بتحقيق رغبتك بالتخيل ليجعله عالم حقيقي تعيشينهفيقوم وعيك االعل
about 1 month ago 

6 people like this 

خت اللي سالت امس.. انا تعلمت منك سيدي انه كل شي تؤمن فيه فهو حقيقي وصحيح.. اصالً مافي عندي سؤال بخصوص الحب السرمدي الحقيقي لال

شي في الكون غير صحيح..وانا أؤمن بوجود هذا الحب في عوالمي وفي عوالم كل من يختار االيجو عندي يسأل^_^ .. لماذا ال تصدق وتؤمن به 

 انت!!

 المشكلة ليست في الحب المادي ذاته

 ما دام االيمان به سيدوم

 ولكن الحقيقة ان االيمان بشيء ال يمكن ان يدوم

♡_♡ 
about 1 month ago 

6 people like this 

هاااديه غير عن العاده.. الموت مايخوفني.. اسمع لقلبي اكثر .. افكر اسوي اشيا مينونه .. اطلع سيارتي اشغل اغاني وارقص من بعد ماتابعتك صرت 

 بروحي .. احس الحياه جميله شكرااااااا لك

 ♡الليلة الجميلة التعليقات من♡
about 1 month ago 

7 people like this 

 ️❤️❤️❤االااف .. حبيبي وهللا حبيبي  4يعطيه العافيه اللي عّدا 

 نفعل ما نحب وتفعل االرقام ما تحب

♡♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 م هي رساله انانيه النفس ؟ وهل هي جيده ؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/114499109462
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114499109462/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114498941270
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114498941270/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114507287126
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114507287126/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114498874454
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114498874454/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114498694998
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114498694998/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114498657878
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114498657878/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114507076694
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114507076694/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 االنانية هي اجمل طريقة لعيش الحياة

 النها حب للذات

♡ 
about 1 month ago 

8 people like this 

تحطي امل نتزوج انا ما ابغى اتزوج ابدا وال ابغى عيال لنا تقريبا اقل من ال اهال يا ملهمي كنت ابغى اسألك هل ممكن اإلنسان يغير قناعته ؟ حبيبي قلي 

وبايش تنصحني ابغاه يغير تفكيره وانا لسه متمسكه فيه مع  22وهو  2١بعض وانا ما حطيت فكره الزواج براسي الني لسه صغيره عمري  سنه مع

 انه شايل فكرة انه يرتبط مستقبال

 لو احببته وعشتما اجمل عالقه سيتزوجك دون ان تفكري باالمر

 ةالمشكلة انك تفكري بالمستقبل وتنسي ان تعيشي اللحظ

 فعندما يأتي ليحبك ال تكوني هنا فيكرهك ويكره فكرة الزواج

♡♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

( -القائد واحنا نتفرج من ورى النوافذ ومبسوطين،عن جد الرحلة معاك غير،تعرف انك جالس هنا تهيء كباتن جدد; حسابك صاير مركبة فضائية أنت

 فرحانة فيك وفي وفينا وفي النور...

 كباتن جدد

 هذا بالضبط ما اتمناه

 ال نريد المزيد من التابعين النيام على االرض

 ♡فيك فرحان♡جدد كباتن♡
about 1 month ago 

13 people like this 

 كيف اعرف انني انمو روحيا في االتجاه الصحيح?

 النمو دائما في االتجاه الصحيح

 اشارة النجاح السعادة المطلقة
about 1 month ago 

7 people like this 

أة. و حسيت بنفسي. هل أمس حسيت شي شفاف يطلع من جسمي، و صوت آلة مزعج جنب أذني، و كل شي حولي يهتز. خفت و اختفى كل شي فج

 هاذي بداية اسقاط نجمي أو أنا أتوهم، أو أيش اسمها بالضبط؟.

 بداية اسقاط نجمي ناجح

 ♡مبروك♡
about 1 month ago 

5 people like this 

 هل األهل يختارون أبناءهم بنفس الوقت اللي أبناءهم يختارونهم فيه؟.

 طبعا
about 1 month ago 

4 people like this 

 زوجي ممل ممل ممل هل هو انعكاسي ؟ كيف اصلح ها االنعكاس ؟؟؟

 انت ال تفعلين شيء تحبينه فيعكس لك الجمود

 افعلي ما تحبين وسيعكس لك هذه المتعة
about 1 month ago 

8 people like this 

 هللا عليك اول ماادخل صفحتك اجد اجوبتك السئلة لم اطرحها .. كم أحبك ..

♡♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114498325334
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114498325334/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114465654102
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114465654102/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114484137814
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114484137814/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114485059158
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114485059158/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114493188694
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114493188694/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114495090262
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114495090262/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114466778710
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114466778710/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114506707798
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114506707798/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 ذكرت ان المسيح رفع ولم يصلب قبل كم يوم

 استنار وعيه

 فرفع وعيه الى مستوى اعلى

 ومات جسده صلبا

 عندما ترى التناقض ال تنضم الى احد الفريقين المتنازعين

 اعلم ان هناك نقطة تجمعهما

 ♡النسبية هي عزيزي يا تلك♡كله الكون انها تشعر عليها تمشي وعندما♡واحده كره مجرد انها تعلم السماء من االرض ترى عندما♡
about 1 month ago 

9 people like this 

 دقايق باايمانهم ان المريض شفي ...كيف اصل لدرجة ايمانهم ؟؟؟هللا يخليك رد 3اتره يعالجون السرطان في شفت فديو لقريق براندن دك

 نعم مقطع مشهور

 وال يمكن االجابة بكيف

 الكيفية ال تنطبق هنا

 الكيفيه هي سبب المشكلة اساسا

 العقل البشر تفلسف كثيرا حتى نسوا كيف يؤمنون بشكل قاطع

♡ 
about 1 month ago 

11 people like this 

 .؟؟-تتوقع سوا إسقاط وشافني.

 ما دمت سألت فاالجابة اقرب الى ال
about 1 month ago 

5 people like this 

 ♥♡شحن التلفون قارب علي اإلنتهاء..متي تقول وداعا الليله؟

 ليس قريبا :(

♡♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 ️❤وجودك غير كل اللحظات ومنها يتغير المستقبل النه يصبح يتكون من هذه المشاعر الجميلة االن أحبك وأحب وجودك 

 كلمات مقدسة

♡♡ 
about 1 month ago 

7 people like this 

 معنى اجابتك ستغير العالم .... يعني اننا سنؤمن بالحدث وسنجعله يتجلى

 بالضبط
about 1 month ago 

6 people like this 

 طيب شو فيها لو غيرنا المستقبل لشيء جميل

 طبعا ال شيء فيها

 كل ما في االمر ان ايماننا ان المستقبل ثابت ونحتاج للتنبأ به هو وهم

 ستقبل متغير كيفما تمنيناهالم
about 1 month ago 

7 people like this 

 Lunar  لألستناره الكامله بعد .. لذلك هو لم يمت الى االن ! هل المسيح مستنير ؟ و اذا كانت االجابه بنعم هل يعقل بأنه لم يصل

 مات

 استنارته كانت على الصليب
about 1 month ago 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114506649686
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114506649686/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114466851414
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114466851414/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114506628438
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114506628438/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114506543190
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114506543190/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114506527574
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114506527574/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114506527062
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114506527062/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114506483030
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114506483030/people
http://ask.fm/lunaroti
http://ask.fm/WeRGods/answer/114466465622
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7 people like this 

 سنوات ؟ 1١ليس لديك حدود بعلمك ممكن تقول لنا حدث في المستقبل في العالم العربي او السعودية بعد 

 اجابتي ستغير المستقبل

 الدرس هذا نتعلم ليتنا ♡_♡
about 1 month ago 

7 people like this 

 ️❤أنت تنير عقلي بأجوبتك فشكراً لك ، 

 ♡سرور بكل♡
about 1 month ago 

8 people like this 

 لماذا يتهرب الرجل من االنثى العاشقة ..، ؟

 لنفس السبب

 مشاعرها تغمره

 عقله ال يستوعب كل المشاعر
about 1 month ago 

10 people like this 

 وش رح يصير لو كل العالم استنار، هل رح تضطرب األرض، و تنتهي الحياة المادية؟.

 طبعا
about 1 month ago 

5 people like this 

 ️❤احبك جداا ️❤انت كنزي الثمين 

 احبك جدا

 جميعنا كنوز
about 1 month ago 

7 people like this 

 لو الفضائين يراقبو الواحد بس ماكان مستعدلتواصل معهم كيف يستعد ؟

 ما تفعلينه االن استعداد

 تحدث عنهم

 اقرا

 فكر

 تأمل

 وتحدث معهم

♡ 
about 1 month ago 

8 people like this 

 ما رأيك في من يؤمن بكالمك دون تفكير؟

 نيام تابعين

 لن يفهموه

 سيضرهم ولن ينفعهم كالمي

 ولكن كالمي ليس مفهوما ليؤمنوا به ويصدقوه

 وانما نور ليروا مفاهيمهم
about 1 month ago 

7 people like this 

 احتاجك نفسي اقولك كالم كثير بس افتح االسك احتار ايش اكتب عموما خليك قريب مني

 سأفعل سيدتي
about 1 month ago 

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114466465622/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114506366038
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114506366038/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114506366806
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114506366806/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114506365526
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114506365526/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114493213526
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114493213526/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114506322774
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114506322774/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114506306134
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114506306134/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114483188054
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114483188054/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114492302678
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5 people like this 

 طيب سر عن النساء ، حتى حنا نبي نعرف اسرارهم :(

 الفلسفة تأسرهم
about 1 month ago 

14 people like this 

الطاقة بل وحتى -الخروج من الجسد-رايت برنامجا عن الرهبان التايالنديين وكانو يملكون عدة قوى خارقة منها تحريك االشياء عن بعد دون لمسها

 مدة االبرنامج كيف يفعلون ذلك ما هو السر وقررت ان اسالك اعرف انك تملك اجابة اجبني ارجوك.. اضرام الناس بايديهم كنت اتسائل طول

 كل البشر يملكون هذه القدرات واكثر

 بعضهم وضع بينه وبينها حواجز من المعتقدات لتبقيه بعيدا عنها

 القدرات في ذاتك في داخلك

 ذاتك وقدراتكوانت عندما تفكر وتؤمن وتحلل تبقى خارجا بعيدا عن 

 من يظن انه يحتاج الى تعلم او تبني القدره يبتعد عنها

 اما الرهبان فهم مؤمنون انهم ارباب ويملكون القدرة المطلقه فتتجلى

♡ 
about 1 month ago 

10 people like this 

 سر عن الرجال :(

 المشاعر تربكهم
about 1 month ago 

15 people like this 

 ألول خلق روحي ووجودي ممتنة لك, للنور الذي تحمله والسالم الذي تنشره والجمال الذي تشعه..حبي وسروري... من أقصى قلبي

 ♡سيدتي الحب كل♡
about 1 month ago 

5 people like this 

 ️❤️❤بالعكس احلى شي لما نقولك احبك وتحبنا شي مطلق حر .. وكلش ما ياخذ وقت وال مساحه

 العقول ال تتسع للمشاعر

 والمشاعر ال تتسع للمفاهيم

 والمفاهيم لال تتسع للقوالب

 والقوالب ال تتسع للوعي االعلى

 ♡فقط مستواه يعيش مستوى كل♡

 ار مستوى اعلى يجب ان يتخلى عن حدودهمن يريد اختب

♡ 

 انيشتاين يقول

 خلقها الذي التفكير مستوى بنفس المشكلة حل يمكن ال
about 1 month ago 

10 people like this 

 قد سألت نفسك باآلسك ؟؟

 عندما اختلي بذاتي ال اجد اسئلة اطرحها

 واال لكنت غردت االجابات مباشرة في تويتر

 انا آتي الى االسك لكي اعرف االسئلة وانتم تأتون لتعرفوا الجابة

 ♡تكملوني انتم♡
about 1 month ago 

8 people like this 

 سألتك في الصباح سؤال ولم تجب ، أخبرني عن سياستك في إجابتك عن األسئلة؟

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114492302678/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114506168150
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114506168150/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114496377686
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114496377686/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114506066774
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114506066774/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114506038870
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114506038870/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114505932118
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114505932118/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114461323606
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114461323606/people
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 عفوية

 اجيب ما يعجبني

 كسؤالك هذا
about 1 month ago 

5 people like this 

 عقلي صامت لماذا

 لم تعد االفكار تخدعك

♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 اخطر حاالت الوجود العقل الصامت !!! يا الهي ما الحل برايك

 اخطر حاالت الوجود العقل النائم

 العقل الصامت هو العقل المتأمل

 وهي انسب طريقة لعيش الحياة

♡ 
about 1 month ago 

7 people like this 

كنت احب نفسي قبل مااوقع على آسكك بس بعد ماوقعت عليه صرت اعشق نفسي واقع في غرامي كل لحظة اكثر واكثر شكلي ع قولتك بتزوج ذاتي 

اية ههههههههههه تتوقع هذي الحالة ستصرف توأم روحي عني ماأحتاجه بس بيكون لي تجارب واستكشافات جميلةمعه ها بشر كيف أوضاعي : بالنه

) 

 عندما تعشقين ذاتك يصبح كل من حولك توأم روحك

♡ 
about 1 month ago 

8 people like this 

 عفوا لو ماتضيع الوقت في الردود على " تعليقات احبك" لتجاوب على اسئله اخرى اهم

 ما تراه غير مهم هو مهم لي

 الحب لدي اهم من البحث عن المعرفة

 فالمعرفة تسبب االنفصالية

 روالحب يوحد البش

 عذرا سيدي

 انا هنا للحب وليس للكره
about 1 month ago 

11 people like this 

 مدري أهم شيء دكتور وله سمعه :( حلمت أني عرفت هويتك '( طلعت دكتور نفساني أو استشاري

 ♡ال♡
about 1 month ago 

5 people like this 

 ثر الناس سعادة و استنارة.فهمت الحين ليش األنبياء أكثر الناس ابتالء، ألنهم أك

♡_♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 هل الحب حرام؟!

 ♡هههههههه♡

 الحب عن فتوقفي حرام بانه تؤمني كنت ان

 حرام انه تؤمن ما اال حرام شيء ال

 العيش كتحريم النه الحب تحريم يمكن وال

http://ask.fm/WeRGods/answer/114505830742
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114505830742/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114461620310
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114461620310/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114461693782
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114461693782/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114505790806
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114505790806/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114461039702
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114461039702/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114462357590
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114462357590/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114505714518
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114505714518/people
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about 1 month ago 
8 people like this 

 ن الملل ؟كيف أتخلص م

 افعلي ما تحبين
about 1 month ago 

5 people like this 

 تحس باحساس كل شخص يسالك ؟

 غالبا
about 1 month ago 

5 people like this 

لو كان  أ المعلومهعلى كالم خبيرين التنميه ألذاتيه يقولون الزم ننظف اللي بداخلنا من أفكار ومعتقدات سلبيه عشآن الجذب يضبط معنا بسرعه وآل خط

 عندي معتقدات سلبيه أحولها إيجابيه وآل كيف علمني من فضلك آخر سؤال أسألك إياها رد علي

 ان امنت بمقولة احد فستجد الحل عنده :(

♡ 

 بشقيه يأتي مفهوم فكل

 والدواء الداء

 دواء داء لكل

 هلهج من وجهله علمه من علمه

 حكمة محمدية

♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 مالحل ؟

 ال توجد مشكلة
about 1 month ago 

4 people like this 

 من فترة تخرجت و ماتوظفت مع ان تخصصي مطلوب و فيه وظايف كثيره بس ما ضبط شي منها معي ..بعضها انا ارفضه النه ما يعجبني و بعضها ما

ان عندك بلوك في الوظيفه )يعني معتقدات داخليه الزم تغيرينها و افعال(سؤالي هل فعالً فيه تتم االمور مثل ما اتوقعها ... سألت اليف كوتش قالت لي 

 ️❤شي اسكه بلوك ويوقف تجلّي االهداف 

 المفاهيم هي حواجز التجلي
about 1 month ago 

7 people like this 

هم ابخبرك شي وال عمري خبرت به احد انا من يومي صغيره وحيده .. وكان طوال وقتي اتخيل ان معاي اشخاص العب معهم ومسميتهم ومتخيلة اشكال

..احس األشياء الناقصه اعوضها بهالحركات احيان اشفق على نفسي الزال هذا الشيء مالزمني مع اختالف اللعب  23وكل شي .. الى الحين وعمري 

 الى متى ؟ بس وش تفسيرك لهل الحاله ؟

 تجربة جميلة

 ال تشفقي على ذاتك
about 1 month ago 

5 people like this 

 مره رسمت رسمه عفويه لبنت و الغريب اني شفت رسمتي في إنسانه حقيقيه انا انصدمت من اني رسمتها قبل ما أشوفها !

 ♡سيحدث ما يعلم االنسان♡

 يريد كما مستقبله يخلق هو الواقع، في

 االعمق السر هو هذا

 يريد ما كل على سيحصل بعفوية يتصرف من وحده

 ذاتك واحب تحب، ما افعل

 ♡على ما تريد تحصل♡

http://ask.fm/WeRGods/answer/114462031446
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114462031446/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114505645910
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114505645910/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114505601366
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114505601366/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114460392534
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114460392534/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114460358998
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114460358998/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114460331606
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114460331606/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114460324950
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114460324950/people
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about 1 month ago 
12 people like this 

ف .. لكن هل يجب ان ابتسم ان يرى الناس ابتهاجي؟ ان اضحك؟ ألني كنت بالسابق كذلك .. اآلن الكل عباله داخليا مستمتعه مطمئنه داخلي جنون اعتر

 ضايق خلقي ! في الواقع انا اسعد هل ابتسم عاالقل؟

 ال يهم تبتسمين تضحكين او تعبسين وتتجهمين

 ى طبيعتكالمهم ان ال تهتمين لما يعتقده االخرون "ما يهم شنو عبالهم" المهم انك عل

♡ 
about 1 month ago 

8 people like this 

ط النجمي صح ؟ حسنا هل اسمعه اثناء االسقاط او قبله ؟ "بنرال بيتس" هذا الصوت او المقطع الي نزلته ف صفحتك اول قلت انه يساعد ع االسقا

 *سالتك اكثر من مره ولم تجاوب*

 اثناء ممارسة االسقاط

 هذا النوع من الموسيقى عند االستماع اليه بسماعات رأس

 يمكن له ان يقوم بتغيير تردد الوعي ورفعه

 مما يجعله يدخل فيما يسمى بحالة الترانس

 ط النجميوهي حالة مناسبة لالسقا

 من يقوم باالجراء بشكل صحيح

 سينفصل وعيه عن جسده المادي ويصبح في الجسد النجمي

 وان كان متأمال بما فيه الكفاية سينفصل جسده النجمي عن المادي

 ويسافر في رحلة نجمي

 او اسقاط نجمي

♡♡ 
about 1 month ago 

10 people like this 

ب بعلوم خوهللا العظيم انك معجزة والتصدق اي احد يقولك سرعتك طبيعية تراني مااتفلسف هذي حقيقة انا متابعة آلسكات كثير وحتى لتويترلجميع الن

بالشهر واجاباتهم مؤجلةليست بالتو واللحظة مثلك ومافيها  1١١باليوم او  1١اقة وعلوم النفس جميعهم أجوبتهم التتجاوز التنميةالذاتيةوالبشرية والط

 عمق وتفصيل مثلمالديك نعمةانت

 ♡يكونوه ان للبشر يمكن لما تجسيد♡
about 1 month ago 

8 people like this 

 اليس هذا غريبا شخص مجهول يقول اسرار الكون وهل يجرد بنا تصديق هذا الكالم للعلم لم اعرف هذا اال منك ايها المحهول ^_^ لكن سأغامر

 واستمع لقلبي

♡♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 أيش العالقه بين الصدقه والشفاء ادائما نالحظ أن اللي يتصدق وهو. مريض يرتفع عنه المرض؟ إيش تفسيره طافيا؟

 المال محاولة سيطرة وكره لالخرينالن االحتفاظ ب

 والصدقة حب لهم وشعور باالتحاد

 هذه التجربة ترفع الوعي والتردد وتسمح لالنسان ان يقبل ان يكون بحال افضل

 من يعيش بحب لذاته ال يحتاج للصدقة او غيرها

 وحده من يكره االخرون يحتاج لمثل هذا االمر لتطهير وعيه من الكره

♡ 
about 1 month ago 

10 people like this 

 :******️❤️❤️❤حبيبي وهللا اللي يجاوب اسئله قديمه 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114460319318
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114460319318/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114459938134
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114459938134/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114459703638
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114459703638/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114459966806
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114459966806/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114505195350
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114505195350/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114459909462
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114459909462/people
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 بكل سرور سيدتي

 ♡حبيبتي♡
about 1 month ago 

4 people like this 

 لما حد يحكيلك إنت مش هون ....... أو أحسك بعالم البرزخ أكون في قمة فرحتي

 جميل
about 1 month ago 

4 people like this 

❤️❤️❤️❤️❤️❤️ 

♡♡♡♡♡♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 Ebtesam  مسيت بالحب والنور...حلمت بك أنك "عمر دافنشي" هل له تفسير عندك؟! ممنونه لك

 التفسير لديك
about 1 month ago 

4 people like this 

 ♚..Psycho  كيف استطيع ان اقابلك ....

 ربما
about 1 month ago 

3 people like this 

 هل األموات يرجعون

 اذا ارادوا
about 1 month ago 

4 people like this 

 أشعر اني مثلك أو أنت مثلي وش السبب؟

 عندما يتحدثون البشر من نقاط وعي منخفضة وازدواجية نشعر بانفصاليتنا عنهم

 وعندما يتحدثون من نقطة وعي عالية جدا نشعر اننا هم وهم نحن

 هذا ما افعله وهذا ما تشعر به

♡+♡ 
about 1 month ago 

9 people like this 

 صرت اهدى جداااااا .. جدا هاديه لدرجة ان الجميع يعتقد اني حزينه

 انت تعتقدين انهم يعتقدون انك حزينه

 عندما يقولون "هل انت حزينة" هم ببساطة يعكسون لك ظنك
about 1 month ago 

15 people like this 

 ث القدر حتى لو لم تأتي مثل ما اريد،وسأتقبل مفاهيم مجتمعي لكن لن يستطيع احد ان يقود تفكيري واختياراتيراح استمتع بكل لحظة وال يهمني احدا

 ♡جميلة فلسفة♡
about 1 month ago 

3 people like this 

بداية ، ي الأحمد الشقيري : أريد ان اخبركم سرا ، نحن لسنا السكان األصليين لهذا الكوكب "األرض" بل نحن ننتمي إلى الجنة حيث كانا ابونا يسكن ف

قافلة الصالحين ، التي ستعود إلى وطننا الجميل لكننا نزلنا هنا مؤقتا لكي نؤدي اختبارا قصيرا ثم نرجع بسرعة ، ف حاول ان تعمل ما بوسعك للحاق ب

 الرائع و ال تضيع وقتك في ه

 طريقة جميلة لرؤية االمر تعكس الحب في داخله
about 1 month ago 

8 people like this 

 دائما يقولو لما تشوف إلشي بداخلك يتجلى لك برا ؟ كيف نشوف بداخلنا يعني نتخيل بس؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/114505162326
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114505162326/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114505154390
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114505154390/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114505080662
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114505080662/people
http://ask.fm/Ebtesam113
http://ask.fm/WeRGods/answer/114505087062
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114505087062/people
http://ask.fm/black_love17
http://ask.fm/WeRGods/answer/114505100118
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114505100118/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114505121366
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114505121366/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114505072982
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114505072982/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114460156502
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114460156502/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114460066902
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114460066902/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114460065366
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114460065366/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 تشوف الشيء داخلك يعني تؤمن فيه ايمان ما تشكك به
about 1 month ago 

7 people like this 

 هل استطيع ان اقابلك

 ربما
about 1 month ago 

4 people like this 

 بعد توصيتك استمتعت ب سورس كود شكرا

♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 يها عناو قعت بغرام اجوبتك و صفاتك الداخلية الي كنت مخب

♡♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 توشيبا  ال أعتقد وجودي هنا صدفة لكن احترت من أين ابتدأ لكن على يقين سأجد ضالتي

 كل ما تقع عينك عليه هو بداية جديدة

 ال توجد اخطاء

 فكل شيء في الحياة كامل ومثالي حتى لو ظننت انت غير ذلك
about 1 month ago 

4 people like this 

 اذا الجنون طريق االبداع ...؛؛

 ال يبدع اال مجنون

 االبداع تمرد على المألوف

 وال يتمرد على المعتاد اال المجنون

 فاالبداع صفة المجانين
about 1 month ago 

8 people like this 

اط قفيه نقطة محيرتني مثال خالي توفى وبعد وفاته قرر يسكن جسد اخر فاصبح في جسد رضيع وانا على قيد الحياة اريد التواصل معه وعملت االس

 ضيع ام وعيه االعلى يتشكل على صورة خالي ) هذا مثال افتراضي حتى افهم(.االشوفه من سأرى خالي ام الر

 وعيه االعلى يتشكل على صورة خالك
about 1 month ago 

6 people like this 

 نساء الدعاية والتلفزيون والدراما ,هل يجذبن الرجال عاطفياً هل يمثلن للرجال صورة مثالية لألنثى؟

 يصورون لاليجو

 للعقل والذهن البشري

  لالنا الزائفة

 المرأة المثالية الزائفة

 وفقا لمفاهيم المجتمع

 اما االنثى الحقيقية التي يعشقها الرجل هي مختلفة

 ية جداهي زهر

 ال تحب السيطرة ولكنها مفعمة بالخيال واالبداع

 هذه طبيعتها وجوهرا

 وهي تكمل الرجل تماما

 تملك قليال منه ويملك قليال منها

♡❤ 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114459997782
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114459997782/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114459995734
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114459995734/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114459992918
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114459992918/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114459242070
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114459242070/people
http://ask.fm/toshiba0987
http://ask.fm/toshiba0987
http://ask.fm/WeRGods/answer/114459417430
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114459417430/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114459064406
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114459064406/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114458913110
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114458913110/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

about 1 month ago 
12 people like this 

 ️..♥لحظات وجودك مقدسة حد الالنهاية لحظات عشق ووله 

♡..♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 رايك بفلم انسيبشن؟ وهل من الممكن اني احلم حلم داخل حلم داخل حلم

 تحفة فنية وجودية

 في الواقع انت بالفعل في حلم داخل حلم

 وعندما تنام يكون الحلم الثالث

 مفهوم الفلم ان حتى الحياة المادية وهم

 ولكن يفهم منه انها احالم متداخله طبعا

 شأنه شأن ماتريكس وافاتر

 جميعها يفهم منه البشر امر مخالف لما هي عليه

 افاتار يصف كيف لالسقاط النجمي او السفر الى بعد اخر

 او الحياة بعد الموت يمكن ان تكون

 وليس مجرد قصة فانتازية من الخيال العلمي

♡ 
about 1 month ago 

10 people like this 

 حمل صوره لنا

 تأملي هذه الصورة

 دون افكار

 مفعولها سحري سيذهلك

 
about 1 month ago 

8 people like this 

 مافقدت نفسك بعد ماقرأت الكتب المقدسة لك كيف تقدر تجمع اشياء متناقضة

http://ask.fm/WeRGods/answer/114457974870
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114457974870/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114504486998
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114504486998/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114457888598
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114457888598/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114504261718
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114504261718/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114504261718/photo/original
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 وجدت المزيد من نفسي

 وجدت نسخ اخرى منها

 يجب ان ال نطلق احكام على شيء لم نجربه

 جرب ثم احكم

 او يفضل ان ال تحكم قبل او حتى بعد

♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 ؤال بشكل ثاني وشو نصيحتك وشكرايا اخي أحب الثراء وإيماني باني ثرية قوي لكن ال يتجلي بالشكل اللي اشعر به قبل شوي سألتك نفس الس

 كثيرون يحبون المال ولكن يجعلون لماذا

 الكون ال يقدم لك اال الرغبات النهائية

♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 بس ماحسيت×_× اليوم كنت برفع البطانيه عني لقيت اصال البطانيه مرفوعه 

 شلل نوم

 تجربة جميلة
about 1 month ago 

3 people like this 

 صعب ممكن تفسرلي أكثر ما هي القوالب ؟ألخيرة من األستنارة علقت بالمفاهيم والقوالب وكانت اإلقلت مرة انه برحلتك ل

 شرحت القوالب قبل قليل

 تهم الحقيقية واستنارواهذا المستوى من الوعي يعشقه الفالسفة وقد يبقوا هناك الى االبد جاهلين انهم لو رفعوا وعيهم قليال وصلوا الى ذوا

 في هذا المستوى من الوعي تستطيع ادراك جميع قوالب وقوانين الحياة المادية

 مثل مفهوم الزمان والمكان

 مفهوم االحالم والنوم والعلم والدين والفلسفة واالجتماع

 مفهوم السياسة والقدر والمكتوب مفهوم الشر والخير مفهوم الكمال ومفهوم التوازن

 ثيييروغيره ك

 لكن عندما ترتفع عن هذا المستوى وتستنير تحصل على كل هذه المعرفة دون جهد

 اضافة الى حب وسعادة مطلقتين ال يملكهما الفيلسوف

 وحري بنا تقسيم البشر وفقا للمفاهيم

 العلماء يقبعون في مستوى االفكار

 الفنانون والرسامون يقبعون في مستوى المشاعر

 ستوى المفاهيموالمفكرون يقبعون في م

 والفالسفة يكونون في مستوى القوالب

 والمستنيرون يكونون مع وعيهم االعلى او حتى اعلى من ذلك

♡_♡ 
about 1 month ago 

8 people like this 

 اعطيني اسماء كتب تتمنى كل العالم يقراها؟

 اتمنى ان يقرأ كل انسان ما يحب ال ما يخبره به االخرين كما تريد انت :(

♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 نحن مجانين

 مجانين يدعون العقل

http://ask.fm/WeRGods/answer/114457760342
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114457760342/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114457739094
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114457739094/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114504137814
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114504137814/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114457657686
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114457657686/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114503955798
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114503955798/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

about 1 month ago 
10 people like this 

وحرارتي مرتفعه اتخيل اشياء وانا مفتحه عيني كأنها حلم اشياء غريبه جدا ما اقدر اوصفها ناس يتضاربون واشكالهم غريبه مره كل  لما اكون تعبانه

 شي يصير وانا مفتحه عيني وواعيه باللي يصير اطالع كني اشوفه جد اول صارلي كذا وقعدت ابكي واقول في ناس يتضاربون ووش يسمونه هذا!

 ميه هلوسةعلم النفس يس

 وعلم ما وراء النفس يسميه ارتفاع للوعي من جسدك المادي للنجمي

 الن جسدك المادي اصبح على شفير الموت فانه ال يريد البقاء فيه ويذهب الى مكان اقل معاناة

 "الجسد النجمي"

 والن العين الثالثة ترى ابعاد غير المادي

 فانك ترين هذه المعالم في البعد المادي

 بعاد متداخله وليست متراكبه كما يظن البعضالن اال

♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 ماذا تفعل قبل قليل

♡_♡ 
about 1 month ago 

2 people like this 

 :| ¡!!!طيب دائما اسمع من اصحاب طاقه وتنميه ذاتيه مو ممكن تجذب االشخاص الن فيها تعدي وراح تفشل وتدمر ذاتك؟ معقول!!

 كل شيء معقول ان اردت تصديقه

  الخيار لك

 اما انا فال اصدق اال ما احب

 تماما كاالطفال

♡ 
about 1 month ago 

7 people like this 

 ❤حبيت اقولك انك غيرتي لالافضل شكراً لك وهللا ماتوفي بحقك كنت اعاني من فعل اشياء ااحبها الحين تقبلتها وارتحت شكراً 

 أخيرا  

♡_♡ 

 الهدايا اعظم من
about 1 month ago 

3 people like this 

 من اينك لك كل هذا!!!! ما تخصصك كال مك جد ناااادر

 لو كنت اتحدث من تخصص لما كان نادرا

 انا اتحدث من منارة الوعي االعلى حيث يمكن ان يكون كل واحد منكم
about 1 month ago 

6 people like this 

منها  ال قليلامس جربت االسقاط بالمنبة وجربت االسقاط باألحالم لكن ال أتذكر التفاصيل جيدا وحصلت لي قبل ذلك لكن كلها ال أتحكم بها وال أتذكر ا

 حلم وكأنها

 من الطبيعي ان تكون الذاكره ضحلة لمن لم يعتد ممارسة االسقاط

 ♡ولكن في االيام القادمة ستنجحين
about 1 month ago 

4 people like this 

كما أحب .. بس مابأجادلك وال بأقبل أو أرفض .. بأفهم فقط وآسفة ع اإلزعاج .. مع العلم إني بأحاول أغير من قناعاتي اللي زرعوها فيا وأعيد بنائها 

 ألني حاسة إن الطريق مو سهل بأسأل .. شكرا لك مجددا

http://ask.fm/WeRGods/answer/114503889494
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114503889494/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114503845718
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114503845718/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114503867478
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114503867478/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114503830102
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114503830102/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114503799382
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114503799382/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114503788886
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114503788886/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114457473878
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114457473878/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 ال تحاولي تغيير قناعاتك

 هي ستتغير لوحدها

 على كل معلومة وسيرتفع ترددكفقط اطلعي بحيادية 

 عندما تصلين الى علو شاهق من الوعي

 بعض هذه المفاهيم تختنق وال تستطيع الصعود اكثر الى السماء

 فتموت ويخف وزنك اكثر فترتفعين اكثر

 ال تعتذري فانا لم اغضب منك

 ولو فعلت لما قبلت االعتذار

 انا اقوم بحظر كل من اشعر انهم لن يفهموا

 لبت عدم المجادلة النك كنت تكتبين بعقلك ال بوعيكاجبتك وط

 ♡احبك♡
about 1 month ago 

10 people like this 

 نصيحة

 ن يتحدث كأنه يقول رسالهاجلس بين اهلك واستمع لكل م

 ال تتفاعل

 استمع

 ال تفكر

 راقب

 ال تحلل

 الحظ

 سترى ترابط بين االحداث التي كنت تظن انها منفصله

 بشكل ساحر

 كلها تتمحور حولك وتحاول اثارة انتباهك

 استمر بالصمت وسترى كيف تصبح اللعبة مكشوفة

♡ 
about 1 month ago 

14 people like this 

 ايش هي السبع خطوات للجذب ؟

 موجود في مقال في موقعي في قسم اسرار الوجود مقال بعنوان قانون الجذب

www.iskat.tk 

♡ 
about 1 month ago 

8 people like this 

 الجنون متعه !! هل يعني هذا ان اعلى مراحل االستناره هو الجنون !!

 اعلى مراتب الجنون هي االستنارة
about 1 month ago 

8 people like this 

 احبك ف هللا

 ♡فيه احببتني الذي هللا احبك♡
about 1 month ago 

5 people like this 

 يصلح افسر احالمي زي م احب ؟

 للحصول على الرسالة الحقيقية منهااقرب طريقة 
about 1 month ago 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114457471574
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114457471574/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114503597654
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114503597654/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zln_i68cppibaq7bR5Uq-886ayTHVMw1DSslHN1e2-RIDRWw-
http://ask.fm/WeRGods/answer/114503542614
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114503542614/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114503467606
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114503467606/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114503219798
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114503219798/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114503246166
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6 people like this 

 .. ويا كثر الوااااااااوات الي تفاجئنا فيها االستنارة لحظة معنى ذلك اننا جميعنا مستنيرون وااااااااو

 بالضبط

 ولكن هناك لحظة استنارة هي قمة اللحظات

 عندما تمرين بها

 ال يسعك ان تقبلي بلحظات نوم بعد ذلك

 قد ينطفئ النور قليال ولكنك ستبقين واعيه على االقل

♡_♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 وش رايك في عدنان ابراهيم اذا كنت تعرفه ؟؟

 نائم يحلم باالستنارة
about 1 month ago 

5 people like this 

ديني يحرمها ؟  انا مسلمة و مؤمنة ، احب االستماع الى االغاني .. ديني يقول انها حرام ؛ و انا متوقفة ما بين انني احبها و ما بين اني اتركها الجل

 اخرى استمع لها وقت ضعف و اتركها في حالة

 تجربة سلبية سيئة

 االغاني بذاتها ليست سيئه او سلبية

 ولكن من يؤمن انها حرام يجب ان ال يستمع اليها

 ومن ال يؤمن اليها يجب ان يستمتع بها

 من يؤمن انها حرام ويستمع اليها سيعيش معاناة

♡ 

 اختيارك عن مسؤال فكن مفاهيمك اخترت انت

 "♡المسؤولية تأتي الحرية مع"
about 1 month ago 

9 people like this 

اعاد احس بشي كأني نايمه حتى اوقات اشك انا لما اتخذ وضعيه التأمل اكون بوعي بعد فتره يمكن خمس دقائق تقريبا احس اني انقطعت عن العالم م

 اني اتنفس مرررره هدوء هل انا الي اسويه صح

 جدا صحيح

 انت مصدر فخر

♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 اصبحت اتقبل نفسي واحبها حتى في اسواء احوالي منكوشه لبس غير جميل شو رئيك؟

 هذه هي البوهيمية الجميلة

 انت اجمل كما انت

 انت مزيفة عندما تدعين الجمال

 فالجمال في تصرفاتك وشكلك كما انت

 عندما تغيرين شكلك فانك ضمنيا تكرهين شكلك االصلي

 لي يجعل من حولك يعكسون لك هذا الكره ويكرهونككرهك لشكلك االص

 او على االقل يقعون في حب لبسك ومكياجك

 ولكن

 المجنونة

 التي تعيش كما هي

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114503246166/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114503391574
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114503391574/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114503371094
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114503371094/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114503061846
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114503061846/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114457396054
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114457396054/people
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 ربما لن يقع في حبها الكثير من النيام مباشرة

 ولكن من يقع في حبها سيكون انعكاس لحبها لذاتها

 فسيستمر حبه اطول ويكون اعمق
about 1 month ago 

15 people like this 

 فالعمق مظلم والسطح منير مااااااااااأروعك ياحبي للعمق والبساطة معا حين يجتمعا في آن

♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 ليش احس بالقرف بعد العالقه الجنسيه مع زوجي مع انو اول كان عادي ؟

 تقومين باالمر كواجب وليس كمتعة

 نك تؤمنين "انه واجب له يجب عليك تأديته"ـال تحبين االمر ولك

 هذا المعتقد يجعلك تكرهين ذاتك كل مره

 غيري المفهوم او توقفي عن االمر

♡_♡ 

 الحياة في طبيعي امر فهي المعاناة فاقبلي واال
about 1 month ago 

6 people like this 

 السبع خطوات للجذب ممكن استخدمها كل شي في الكون؟ حتى االشخاص؟

 في كل شيء

 حتى االشخاص
about 1 month ago 

5 people like this 

 ذكرت ان ال يستطيع أحد االتصال بالوعي األعلى اال اذا سكنت غرائزة ومتى تسكن برآيك ؟

 عندما ال يكون اسيرا لرغبته

 عندما يدرك ان رغبته ال تستحق االهتمام اال عندما تتحقق

 هما دامت لم تتحقق فهي ال تعني

 ذلك هو عيش المستنير

 من يعيش بانتظار تحقق رغبته يعيش المعاناة بانفصالية عن وعيه االعلى

♡_♡ 
about 1 month ago 

13 people like this 

 حياتي .. الحب خصوصا حب الناس الي ما يحبوني او ضروني .. يصير تدريجي وال فجأة ؟ احس اني كل يوم احسن لكن ما زال الغيرة شوية تقرص

 قلبي بس هم احسن من اول اذا تقبلت الغيرة ال وحبيتها يختفي الي اغار منه عاالقل مم منافستي؟

 بناء المفاهيم استغرق سنين

 ى االقل تحتاج الى ايام في احسن حالازالتها عل

 بالتدريج بأس ال ♡_♡حياتي 
about 1 month ago 

5 people like this 

صغار وبس انظف. وارتب. واطبخ واهتم بالصغار وزوجي ومكروفه وكل هذا مااحبه لوتوقفت راح اخسر زوجي طيب انا متزوجه وعندي اطفال 

 واوالدي

 "لو توقفت راح اخسر زوجي واوالدي"

 هذا مفهوم نموذجي

 ال يهم ان تتمسكي به او تتركيه

 المهم ان تدركي ان حياتك نتاج اختيارك لهذا المفهوم

http://ask.fm/WeRGods/answer/114503216214
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114503216214/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114503214422
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114503214422/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114503088726
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114503088726/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114503178838
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114503178838/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114457140822
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114457140822/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114457048406
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114457048406/people


 

 

 
 
 
ة | 247 ح ف ص عندما أصبح للمرآة حياة! – الـــــــــذات مـــــــرآة   
 

 مـــــــرآة الـــــــــذات

about 1 month ago 
2 people like this 

 بس علمني ليه النبي محمد يغّير اذا هو مستنير؟ ️❤أحبك بعمق معنى كلمة احبك

 االستنارة لحظة

 وليست صفة دائمة

 تنيرا على الدوام لن يعيش على االرضمن يصبح مس
about 1 month ago 

5 people like this 

اوه، انا ف حاله ذهول؟؟؟؟ هوه طبيعي الذهول دا قبل االستيقاظ من نومي؟ تقبل جنوني  لحظة لحظة يعني كفار قريش و حربهم للرسول هم انعكاس له،

 إنتا طلبت مني، احبك

 بالضبط

 ولهذا قال لهم عند فتح مكه

 "ماذا تظنون اني فاعل بكم"

 قالوا "خيرا"ـ

 ـ"اخ كريم ابن اخ كريم"ـ

 قال "اذهبوا فأنتم الطلقاء"ـ

 النه يعلم انهم انعكاس له

 ندم ينتقم من مفاهيمه ستنتقم منه مفاهيمهوانه ع

 وعندما يقر بوجودها ويحبها كما هي ستزول

 كما فعل كفار قريش

 سر الحياة ليس عميقا جدا كما يظن البشر

 هو بسيط جدا

 ال يدركه الى من توقف عن التعمق واسترخى ليطفو على السطح فيدرك الحقيقة

 فالعمق مظلم

 والسطح منير

♡♡ 
about 1 month ago 

11 people like this 

منها مره وانساها  اخيرا جاوبت صارلي اسببوعين اسأل هههههه .. عبالي خطوات الجذب اتيقن ️❤️❤️❤️❤اللللللللله مشكووووووووور 

 :******️❤️❤هههه .. لوف يوووووو 

 ♡تو يو لوف♡

Live the steps, be the steps, and manifest at will ): 
about 1 month ago 

5 people like this 

 الملح يفتت الطاقة المنخفضه وينظف الهاله؟

 كثير من البشر يؤمنون بهذا االمر ويؤمنون ان للكريستال مفعول مشابه ولكن اقوى
about 1 month ago 

5 people like this 

 لما اقرا كالمك احس كانك تقول اكسر القيود تحرر و عيش كماتريد :(

 ما اقوله، افتح عينيك وانظر الى مفاهيمك واعلم انها هي ما يحدد حياتك

 "ـكسرها او االحتفاظ بها او مراجعتها او قبولها امر راجع لك "وفقا لمفاهيمك

♡_♡ 
about 1 month ago 

7 people like this 

 بمقدوري ان اعمل الخطوات السبع للجذب كل يوم؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/114456888918
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114456888918/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114502600534
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114502600534/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114502828886
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114502828886/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114502740822
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114502740822/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114456887382
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114456887382/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114502240342
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114502240342/people
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 بل كل لحظة

 يمكنك العيش بها

 تكجعلها طبيع

 وبهذه الطريقة تصبح قادر على تجسيد وجعل كل شيء يتجلى
about 1 month ago 

8 people like this 

اذاكر وصدق نصحى  3للصاله او لآلختبار كررو قبل تنامون مثال انآ بصحى لصالة الفجر او انآ بصحى الساعه قبل كآنت تقول لنآ امي اذآ بتصحون 

 بالوقت اللي نبيه ايش تفسيره هذآ؟

 برمجة العقل الباطن
about 1 month ago 

5 people like this 

 عملت متل ما إنتا قلت لنا، شككي ف كل شي، اوووه اتاري مفاهيمنا راااسخه كيف اغير الصوره بطريقه اسهل!

 هههههههههههه

♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 معناها انك انت وهم بعد؟ يعني كالمك وهم ؟ صح ؟

 كل شيء وهم

 اال وعيك والشعور الذي تحصل عليه من هذا الوهم

 هما الحقيقيين
about 1 month ago 

7 people like this 

 طيب انا احلم ان احد يغتصبني وانا ماابي والناس ذولي اعرفهم

 خوفك منهم ومن تلميحاتهم وميولهم لك يتجلى في حلمك

 استمري في الخوف وسيتجلى في الحقيقة
about 1 month ago 

3 people like this 

الشي او امتلك نفس الشي.... ماهذه عندي قدره غريبه مااعرف ايش اصنفها بس اي شي يلفت نظري او موقف استغربت حدوثه يحدث لي نفس 

 الظاهره

 وعي عالي
about 1 month ago 

4 people like this 

 عليه الصالة والسالم.. شكرا لكوانا ايضا ازداد حبي لربي وديني ورسولي 

♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 ايش رسالة الطفل لما يطيح كتيييير ويتعور ؟

 وال تخافوا علي او ساجعلكم تندموناتركوني لوحدي 
about 1 month ago 

7 people like this 

 كيف مع الحريه تاتي المسؤوليه

 اجبنا هذا السؤال قبل قليل
about 1 month ago 

3 people like this 

 الغرور؟ egoااليجو تقصد فيه 

 هذا المصطلح االجتماعي

 كلمة ايجو في التنوير تعني الذهن البشري

http://ask.fm/WeRGods/answer/114457943382
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114457943382/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114456612438
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114456612438/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114502049622
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114502049622/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114501883222
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114501883222/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114456562774
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114456562774/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114501737046
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114501737046/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114501832790
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114501832790/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114501826134
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114501826134/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114501802070
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114501802070/people
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 األنا الزائفة

 عندما تعتقد انك مجرد عقل وجسد مادي يعيش على االرض

 فقط ال غير

 هذا االيجو يتحدث نيابة عنك

 انت اكبر من ذلك بكثير

 مستويات وعي 1االيجو يتكون من 

 وهي من االعلى لالقل ترددا

 المفاهيم

 المشاعر

 االفكار

 العقل الباطن

 العقل الالواعي

 وعي الكامل فهو هذه الخمس اضافة الى اربع مستوياتاما االنا الحقيقية وال

 وقد فصلناها سابقا وسأذكرها في كتابي المزمع نشره قريبا
about 1 month ago 

4 people like this 

زهد او ال رغم إعجابي الشديدوقناعتي بأغلب ما تطرح اال اني أتابعك بحذر خوفا من ان تؤثر علي أفكارك بالتهور بترك الصالة والصيام بل واإلسالم

رفانا ل انا انحني امتنانا وعفيهم فوجدت نفسي بعد متابعة طويلة يزداد حبي وتمسكي بهم اكثر واكثر بل واقبالي عليهم بحب ورضا وسعادة اكثرمن قب

 لك

 احسنت

 انا ال ارغم الناس على ترك معتقداتهم او التمسك بها

 انا اجعلهم يستيقظون لكي يقوموا باالختيار من جديد ولكن هذه المره بشكل واعي

 وليس كما فعلوا وهم يكبرون بشكل نائم

 من اختار ان يؤمن بمفاهيمه سيسعد بها

 وسيشعر بالحرية

 د "مع الحرية تأتي المسؤولية"ـوكما ارد

♡ 
about 1 month ago 

11 people like this 

 له ولكن ممكن ماتكون حق بالنسبه لي؟ وصلت ل قناعه، الرسول لما قال النار حق، هي حق صح بالنسبه

♡_♡ 
about 1 month ago 

6 people like this 

 ماهي اجمل اغنيه لديك

 كل لحظة اغنية
about 1 month ago 

2 people like this 

يود السابقة التي تخلصت منها عادي اعترف بمفاهيمي وال اشعر بالكرهه لها صحيح هي قيود لكن التملك سعادتي واعلم انها ستتالشى مثل كل الق

 بقدراتي حتى قبل ان أعرفك ،هل هذا يؤثر على االستنارة ويوقفني في مكاني ؟

 بالعكس هذه هي الطريقة االسرع لالستنارة

 االقرار بوجود المفاهيم ومحبتها وادراك اننا اخترناها ولعبت دورها كما طلبنا منها بكمال

 واالن حان وقت االمتنان وشكرها

 كها تذهب مع رياح الوقتوتر

♡ 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114501649494
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114501649494/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114501601366
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114501601366/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114501593686
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114501593686/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114456342870
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114456342870/people
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about 1 month ago 
9 people like this 

 ممكن تديني الرابط في موسيقى مره شفتها في احد االسئله اللي من شركه بس ماني فاكرتها

 

 اول ثالث دقائق تساعد على نسيان األلم والهموم
about 1 month ago 

9 people like this 

 ماهي مرحلة القبول والتسليم؟

 يقاوم االنسان كثيرا

 حتى يدرك حقيقة مره جميلة

 ان كل شيء يسير بتناغم مثالي سواء قاوم ام لم يقاوم

 كمن يحاول السباحة في نهر عكس التيار

 حتى ما اذا تعب واستسلم سار بسرعة التيار نحو اهدافه وامانيه

 ♡ المواالستس والتسليم القبول♡
about 1 month ago 

15 people like this 

 السناء  هل نستطيع فعال التنبأ كبشر ?

 أ صفة موجودة لدينا اخترنا ان نؤمن انها ليست لديناالتنب

 ثم اخترنا ان نحاول الوصول اليها

 اكثر الناس بساطة من ال يشك بقدرته يستطيع القيام بها

 اما من يحاول تعلمها سيفشل

 الن من يحاول تعلمها لديه مفهوم انه ال يملكها

 وهذا بحد ذاته سيجعل تعلمها مستحيل

 التنبأ واالستبصار واالسقاط والجالء البصري وقراءة االفكار ورؤية الهاالت وغيرهاال يمكن ان تتعلم 

 يمكنك فقط ان تتخلى عن مفاهيمك التي تقول انك ال تملكها

 عندما تتخلى عنها بطريقة او باخرى

 ستدرك انك "كنت" تملك هذه القدرات ولكنك لم تسمح لنفسك باستخدامها بسبب معتقداتك ومفاهيمك

http://ask.fm/WeRGods/answer/114456031830
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114456031830/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114499273558
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114499273558/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114456021078
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114456021078/people
http://ask.fm/sana250
http://ask.fm/sana250
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 ♡ان في ومذهل مبكي مضحك امر نعم♡
about 1 month ago 

11 people like this 

 لم وهم من صنعنارد ارجوك هل نحن الشئ الوحيد الحقيقي وكل ماعدانا في هذا العا

 حتى انت من صنع وعيك

 كل شي وهم حتى انت

 وحده وعيك حقيقي

 والشعور الذي يتولد من تفاعل وعيك مع الوهم ايضا حقيقي

 اما غيره فوهم وانعكاس لمفاهيم وعيك االصغر
about 1 month ago 

8 people like this 

 ..️❤احبك️❤ما معنى القوالب؟ 

 مخططات وقوانين الحياة

 جميع الفلسفات تستخلص من ذلك المستوى من الوعي

 هناك تفهم عالقة الماء باالرض بالنار بالهواء

 تفهم قوانين الفيزياء والكيمياء

  م الوقت والمكانتفهم مفهو

 تفهم السببية والوجودية

 تفهم كل ما يفهمه البشر

 هو منتهى فهم البشر

 ما يفوقه ال تصفه الكلمات

 ما يعلوه ال تستوعبه العقول

 ما يأتي بعده ال يمكن لك اال ان تكونه وتحتويه بوعيك ال بعقلك وقلبك
about 1 month ago 

6 people like this 

 إذا حنا اللي خلقنا أنفسنا معنا ذلك ان الصاله ال تعتبر عباده؟

 هي عبادة وكل العبادات عبادة

 ولكنها مناسبة لمن يؤمن بها

 وتأتي بنتيجة النه يؤمن بها

 االنسان الذي يعيش حياته جاهالف

 وال يعلم كيف يتصل مع وعيه االعلى

 قدم له محمد وبقية الرسل وسيلة رائعة للتواصل مع وعيه االعلى

 تحت مسمى العبادة للرب
about 1 month ago 

8 people like this 

 ️❤قد اظلمك بكلمه احبك فهي حقا ال تكفيك بكل النور الذي يحمله قلبك واكثر.. فالتعانق روحي روحك وليبقى العالم الساذج مجنونا

 ♡طربا القلب لها يهتز كلمات♡
about 1 month ago 

4 people like this 

ب اغيا بالكون.. وكيف اكون انا هللا وانا ال اعلم سر نفسي وال اين تقع وما اجهله اكثر بكثير مما اعلم وقدرتي مهما بلغت فان تأثيرها بسيط اذا قارنته

سف ون وامرض واحزن واضعف وافقر واعجز وحتى اني كنت طفال ال ادير شأني ؟؟؟؟ رجائا اريد اجابه انا ابحث عن الحقيقة فقط ومستعد للتسليم بها

 مفاهيمي اذا تبين عمقها وصح

 من يستطيع ان يخلق تجربة ويعيش داخلها وينسى انه هو من خلقها اال شخص بصفات الوهية خارقة

 مر من زاوية اخرىاو فكر باال

 ماذا يفعل الرب لو اراد ان يتجسد على شكل انسان؟ هل سيأتي وهو يتذكر انه انسان

http://ask.fm/WeRGods/answer/114455970902
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114455970902/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114501041494
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114501041494/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114500987990
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114500987990/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114500810326
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114500810326/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114500805718
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114500805718/people
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 هل سيعيش التجربة كانسان ام كرب

 الطريقة الوحيدة هي ان يعيش بتجرد من الوهيته

 مثال بسيط

 ة والتعب والنصبنعيش ونحن سعداء ومرتاحين ومع ذلك نختار احيانا ان نذهب في مخاطرة ملؤها المعانا

 والسبب انها بحد ذاتها ممتعة

 واليك تشبيه دقيق لالمر

 عندما تعيش حياتك وانت جاهل وتظن ان حياتك هي كل ما تعرف

 لماذا اذن عندما تنام وتحلم تنسى حياتك وتظن ان حلمك هو كل حياتك؟

 به في كل حلملو تفكرت بالسؤال لعلمت ان حجب الذاكرة ليس امرا صعبا على الوعي بل نقوم 

 حتى بين حلم واخر

 والسبب ان التجارب تصبح فريده عندما ال ترتبط بما قبلها

 وعندما تستيقظ من حلمك تتذكر من انت حقا

 وكذلك عندما تموت تتذكر من انت حقا

 لست بحاجة لنسف مفاهيمك فهي لك ليست لي وال يعنيني ان تنسفها

 كن لنا كبشر ان نكون اكثر من مجرد بشرولكن هذه االجابة لمن اراد ان يفهم كيف يم

 تذكر كيف تكون في الحلم اكثر من انسان وتنسى انك انسان

 وستعلم انك في كل حلم تعود لذاتك وتنسى حياتك

 وعندما تموت ستعود لذاتك وتتذكر كل شيء

 فبنهاية المطاف ما الحياة لو عشناها ونحن نعلم كل اسرارها؟

 ارا وتكراراستكون كمن يقرأ نفس القصة مر

 اما من يبحث عن التشويق يقرأ كل مره قصة جديدة

 ووحدهم الشجعان يعيشون القصة وال يكتفون بقراءتها

 صدق او عش نائما

 فتجربتك ستستمر وستدرك الحقيقة عند موتك

♡ ♡ 
about 1 month ago 

13 people like this 

 ليش احس احيانا ان فيه حاجز بيني وبين الوعي االعلى ؟

 ليس حاجز بل حواجز

 وهي من اربعة انواع

 افكار

 كل فكرة حاجز اضافي

 ثم المشاعر

 كل احساس حاجز اضافي

 ثم الغرائز والمفاهيم والمعتقدات

 معتقد حاجز اضافي كل

 ثم القوالب

 كل قالب حاجز اضافي

 من يجيد قفز الحواجز سيصل خط النهاية حيث يحتفل بوعيه االعلى
about 1 month ago 

6 people like this 

 انت بس لوتدري وش عملت بي بس بيومين !! وهللا صار مرجعي للداخل كانه نور ، راحع واطمئنان كبيرين ، شكرا للحياة ان جمعتمي بك

http://ask.fm/WeRGods/answer/114455952214
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114455952214/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114455942742
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114455942742/people
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 ادري

 ولو تدرين قد ايش الي قلتيه يعني لي

 هذه الرسالة موجهة لكل من وجد النور بين سطوري

 انت سبب وجودي فقط
about 1 month ago 

9 people like this 

 تستوعب افكار الغير واعين كما في السابق؟ ام اصبحت فجوه بينك وبينهم ؟

 وافهمها من زاويتهم ولكن عندما احاول رفع النائم او الغير واعي لكي يراها من جميع الزوايا ال احتاج الى استيعابها هي في داخلي

 بعضهم يكون خفيفا فيرتفع

 واخرون تثقلهم المفاهيم ويبقون مربوطين بمراسي المفاهيم في القاع

 بمعنى اخر افهم افكارهم ولكن ال يفهموني اال قليال
about 1 month ago 

9 people like this 

لى أنها بعد أن اعتدت على التأمل والتركيز على الصوت الذي بداخلي ما عدت أجد حاجة لألكل أو الحديث عن أحوال الناس أصبحت أرى الحياة ع

 سذاجة ، حتى من يشكي لي همه وغمه ال أشاركه وال اهتم .. هل أنا على صواب ؟

 من شدة صوابك اود عناقك

 دمت كما انت

 ولكن ال تمتنعي عن فعل ما تحبين

 حتى وان تغير من لحظه الخرى

 فهذه هي حياة المستنير

♡ 
about 1 month ago 

13 people like this 

 ️❤احبك كبر كل االكوان ️❤اشكرك كبر الكون  ️❤حبيت انك ترد على اسئلة امس 

 ♡يرفض ان للكون كيف♡
about 1 month ago 

3 people like this 

 يعني أزاحم المفهوم بمفاهيم أحسن؟

 تبني مفاهيم جديدة فوق المفاهيم القديمة ال يفيد بل يزيد التعقيد

 ء االثنينولكن تبني مفاهيم مناقضة للقديمه له قدرة في الغا

 النهما يتكامالن كالموجب والسالب فيصبحان واحد وترى الحقيقة كاملة

 ترى كيف ان التناقضات ماهي اال شيء واحد

 ليست الطريقة االسهل ولكنها ناجحة
about 1 month ago 

7 people like this 

 3لكثير >اخدتك استاذ و معلم لي فكل ما تكتبه اعتبره موجه لي، وان لم تكن موجود فاتذكر ماقلت ومن بعدها يشع النور من داخلي، احبك اكثر من ا

 وانتظر كتابك لتعلمني اكثر

 ♡جميلة انت
about 1 month ago 

5 people like this 

 .. اكون وقفت افكار احلى و اسهل حركة تقطع االفكار .. مثال اتأمل شي قدامي واقعد اوصفه في بالي شكله كذا لونه كذا جماله هالصوب مستمتعه فيه

 صح؟

 ايقاف االفكار يتم بالتركيز على التنفس

 وترديد مونترا "عبارة قريبة من قلبك" اما تخيل االشكال هو تفكير بحد ذاته

♡ 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114500436822
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114500436822/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114500012374
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114500012374/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114455850838
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114455850838/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114500319318
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114500319318/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114455848022
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114455848022/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114500129366
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114500129366/people
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about 1 month ago 
7 people like this 

ممتنه لك كثيررررررر وعلى سامحك لي بمشاركتك وعيك الجميل وعلى إجابتك على سؤالي الي كتبته من امس واستسلمت واليوم انت جاوبت علي 

 يعني راح أصير قريبه بمستوى قدرتك ، لكن بأسلوبي ️❤️❤️❤️❤شكرااااا لك 

 ♡باسلوبك بالضبط♡

 من يحاول تقليد االخرين سيفشل

 كالغراب عندما قلد الحمامة فاضاع مشيته ومشيتها

 يجب ان تسمح لالخرين ان يلهموك ال ان يكونوا لك قادة وانت تابع

 تعلم منهم اسلوب عيش الحياة وال تحاول خلق حياة تشبه لهم فانت فريد

 حاولت حتى في تقليدك فريد والنك فريد ال يمكنك تقليد احد حتى لو

♡ 
about 1 month ago 

10 people like this 

 رف من هذا الذي يراقب وجاء على هيئة حشرة ؟تأتيك أسئلة عن حشرات غريبة تظهر لهم في حاالت .. قلت أنها فقط تراقب .. فضول ألع

 وعي كوعيك

 اخترت ان تكوني بشرية واختار ان يكون حشرة

 انت اشجع وهو اجبن ولكنه فضولي جدا ليرى عن قرب ما يحدث في الحياة المادية

 الحياة المادية تعتبر افعوانية الكون

 في حال ان الكون مدينة ترفيهية

 توسطةهناك حيوات مسالمة واخرى م

 مسالمة كالخيول الدوارة والقطار البطيء

 واخرى متوسطة كسيارات التصادم وغيرها

 اما الحياة المادية فهي اخطر تجربة لفرط الخوف والمعاناة فيها

 وال يركبها اال من هم فوق السن القانوني )في الوعي وليس في السنين فال وقت لدى الوعي(ـ

 ♡شجع من في الكونا انتم♡
about 1 month ago 

8 people like this 

 فلم عالمي صوفي ..يحكي واقعنا ..

 كل االفالم تحكي واقعنا وكل الروايات
about 1 month ago 

6 people like this 

 عادي اطالع نفسي بالمنظره حتى بدون مالبس؟ اعجابي بنفسي عالي حقيقًة واحب اشوف روحي بالمراية دائما

 دامن التجارب الجميلة ج
about 1 month ago 

4 people like this 

 امس سويت لك فولو واليوم حلمت فيك

 ليس غريبا :(
about 1 month ago 

2 people like this 

 السناء  لما تسوي اسقاط نجمي وترجع لجسمك يكون مثل لما تحلم وتقوم من النوم ?

 تقريبا

 ة غامرةالتجرب

 لذلك تستيقظ وانت ملؤك الحيرة والسعادة
about 1 month ago 

3 people like this 

 ♡شكرا شكرا يا مستنير علي أمثلة المفاهيم

http://ask.fm/WeRGods/answer/114455846742
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114455846742/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114499870806
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114499870806/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114455754582
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114455754582/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114499690582
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114499690582/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114499697494
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114499697494/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114499740502
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114499740502/people
http://ask.fm/sana250
http://ask.fm/sana250
http://ask.fm/WeRGods/answer/114455754838
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114455754838/people
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 صحيحه كلها خاطئه ليست المفاهيم ان ذكريت♡

 قاطع ايمان به وتؤمن لنفسك تختاره ما اال منها يتحقق ال ولكن

 جدا حقيقيا سيصبح
about 1 month ago 

14 people like this 

 كيف أمارس الجنس باالسقاط هل يكون مع جسمه النجمي و هل الشخص اللي ابي أمارس معاه مدرك للي صاير ؟

 نعم مع الجسد النجمي وال يدرك الطرف االخر مالم يكن نائما او في اسقاط نجمي
about 1 month ago 

5 people like this 

ستقبل والم انت قلت لي انت وصلتي الى االستنارة وانتي أنا ، وقلت لك سأكتفي بذاتي للبحث عن ما اريد ، انا لدي قدرة الجالء البصري وارى الماضي

ل لي شئ غريب هذه األيام أصبحت اكتب إجابات لنفسي واراك تكتبها أنت بعد كم يوم !! واراك بالحلم تقول لي إجابات ماتفسيرك انت من زمان ، حص

 لما يحدث لي االن ؟

 وصلت الى مستوى وعيي االعلى

 وعند ذاك المستوى ال يوجد وقت

 فال يهم ما اذا كنت قلته اقوله او سأقوله

 ♡وعيي في بك اهال♡
about 1 month ago 

4 people like this 

 أعطنا أمثله علي المفاهيم

 النساء افضل من الرجال

 برج الحوت روحاني

 االكل من المطعم مضر

 تسبب المس االغاني

 انا ذكي والبقية اغبياء

 السعادة في المال

 السعودية اسوأ مكان

 االسالم افضل دين

 انا غير محظوظ

 كلها معتقدات ومفاهيم

 وال يمكن حصرها

 فكل رأي لديك وكل اعتقاد لديك هو مفهوم
about 1 month ago 

11 people like this 

 انت تقول لكل شي نقيضه ماهو نقيضي ؟

 كل ما لست عليه في هذه اللحظه
about 1 month ago 

8 people like this 

 يح ؟التابع والنائم يشكك بالمفاهيم ،المستنير ال يهتم وال يشكك بالمفاهيم النه يعلم انه هو من يعطيهاالقوة األلوان لتتجسد في عالمه،صح

 ال

 جيةالنائم يؤمن ببعض المفاهيم ويكذب الباقي وهو ما يسمى باالزدوا

 وعالمته يكون االنسان منساق خلف ما يؤمن به دون تشكيك

 وهو اخطر البشر

 اما الواعي فهو يؤمن ببعض ويشكك فيه

 وال يكذب الباقي رغم انه ال يؤمن به

 وعالمته ان يكون االنسان محتارا ولكن مفكرا وغير مصاب بالدوغما والتعصب للرأي

http://ask.fm/WeRGods/answer/114499653718
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114499653718/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114455651670
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114455651670/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114455242838
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114455242838/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114499365974
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114499365974/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114499384406
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114499384406/people
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 غالبا انساني ومتفهم

 ثير ولكنهم اكثر من المستنير بكثيروهم اقل من النيام بك

 اما المستنير فكما قلت يقبل كل المفاهيم ويعلم انها كلها صحيحه

 وال يؤمن بأي منها اال ما يحب

 قله وهم♡
about 1 month ago 

10 people like this 

 ممتنه لك ألنك في عالمي ،، سؤالي هو ما هي رسالة مرضى الصدفيه وكيف يمكنني التخلص منه؟؟

 كل من ال يتصرف كما يحب هو انسان مكلوم ومجروح
about 1 month ago 

4 people like this 

 mahmoud othman el azhari  ❤ممكن تدعى لـِ فِل سْطين ، 

 ال

 وحروب ودمار بسبب تعاطف العرب والمسلمون مع المشاكل اصبحت كل ارض العرب والمسلمون مشاكل

 لو قبل العرب ماهم فيه من دمار وبدأو باالعمار النتهت المعاناة

 ولكنهم يعيشون على مفاهيمهم فيعانون اكثر واكثر

 ولشدة نومهم ال يستوعبون الدرس

 ال احد يحتاج الى الدعاء او التعاطف

  الكل اختار ما هو فيه

 ♡بسرعه الدرس يفهموا ان اتمنى♡
about 1 month ago 

12 people like this 

 موسيقى ترفع التردد او للتامل

 كل الموسيقى

 ولكن ما يرفع ترددك انت على وجه التحديد هو الموسيقى التي تحبين
about 1 month ago 

6 people like this 

 ايش يعني مستسلمة جدا لمفاهيمك ؟؟

 تفعلين ما قالوا لك

 وليس ما تحبين
about 1 month ago 

7 people like this 

 صحبتي تقدر تتنبأ بالشي قبل حدوثه بس كل األشياء اللي تتنبأ فيها سلبية

 ؤية المستقبلتخاف المشاكل كثيرا لدرجة انها سمحت لنفسها بر

 غالبا البشر يستبصرون المخاوف وليس االماني

 النهم يعيشون في ظالم
about 1 month ago 

6 people like this 

 أتي مجدد.. وأنا أختارك :'$كل مئة عام ي

 شكرا ولكن ال تحتاج الختيار شخص

 اختار االفكار

 فذلك اسهل

♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 ستطيع ممارسة الجنس وانا داخل االسقاط النجميهل ا

http://ask.fm/WeRGods/answer/114499264598
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114499264598/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114454972758
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114454972758/people
http://ask.fm/Mhmoud0
http://ask.fm/WeRGods/answer/114499203414
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114499203414/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114499177814
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114499177814/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114499169622
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114499169622/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114499152726
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114499152726/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114437852502
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114437852502/people
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 نعم
about 1 month ago 

3 people like this 

 http://youtu.be/jqm44iQWySA ️❤و كأني اشوفك بين كلماته 

♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

رد فكرة ومش كيف ممكن أتجاهل االفكار الُمزعجة؟ علماً انه هي سبب تأخري في إني اُتقن التأمل.. اكرها، اتمنى أتغلب عليها، يضحكني برضو انها ُمج

 قادرة أتجاهلها كثير (:

http://ask.fm/WeRGods/answer/113791425366 
about 1 month ago 

6 people like this 

 من هو خالق البشر ؟

 البشر انفسهم
about 1 month ago 

3 people like this 

 متى تبدأ امسياتك بالعاده :(

 ♡عندما اشتاق لكم
about 1 month ago 

5 people like this 

 إيش رساله األم اللي أسبلوبها.مره حاد

 "انت مستسلمة جدا لمفاهيمك"
about 1 month ago 

6 people like this 

 مع الحريه تأتي المسؤوليه ؟ شنو مفهوم المسؤوليه ؟

 مالكهالنائم يعيش كالحيوان "ليس اسائه ولكن تشبيه" يشعر ان عدم وجود طعام هو بسبب 

 النه يشعر انه ضحيه وانه مقيد ومأسور

 فبسبب انه قبل هذا القيد فانه سيتخلى عن مسؤولية ظروفه

 ولكن من امن انه هو من يحدد ظروف حياته ويختارها

 سيدرك انه مسؤول عن خيرها وشرها

 وهذا سبب خوف البشر من االستنارة

 الن "مع الحرية تأتي المسؤولية"ـ

♡ 
about 1 month ago 

8 people like this 

تشوق حتى الموت في الحقيقة اانا تغيرت كثيرا بعد قرائتي لصفحتك..اصبحت شيء بارد قليلة االهتمام..ال افكر اال فيما يسعدني وال يخيفني شيء 

 له..كل شيء جميل إال استنكار أهلي مني واستمرارهم بتوبيخي وتأنيبي على كل صغيرة وكبيرة ويستمرون جنونا.. ماذا افعل بهم ؟

 اسعدتني كلماتك سيدي

 انت في رحلة استنارة جميلة

 ويجب ان تفهم ان االهل هم انعكاس لمفاهيمك االساسية التي نشأت عليها

 وهم اخر المفاهيم زواال ولذا سيكون اهلك اخر من يبتعدون عن طريقك

 ال تقاوم فهم يقومون بدورهم حسب طلبك حتى وان لم تذكر ذلك

 ♡اسعدتني جميلة رحلة♡
about 1 month ago 

13 people like this 

 احبك️❤استشعر حريتي من االن وسعيده بها 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114417536342
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114417536342/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbmQCiQvy3bmsIMsoE7W-9W_qS3LmarilXuXYkspJ6kGZxTxpUlfL2w7VVSAfbMv_TC09w,,
http://ask.fm/WeRGods/answer/114429070934
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114429070934/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfaGMFH48iDvU-rsaoh6RveWGownvt73qlnGVb04rSc1ANFHZ9B8DSmg-VVbuBe1rumz1n8Bl5UFH0ghUNG91pA,,
http://ask.fm/WeRGods/answer/114423566934
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114423566934/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114443818838
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114443818838/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114428160854
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114428160854/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114448674646
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114448674646/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114498878806
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114498878806/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114437992534
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114437992534/people
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 ♡المسؤولية تأتي الحرية مع♡والتنسي بحريتك اسعدي♡احبك♡
about 1 month ago 

8 people like this 

 لبنى   لك فيةاالبراج استاذنا.. ؟

 االبراج علم كغيره من العلوم

 انا ال اعلم العلوم

 انا اعلم الناس ان العلوم كلها صحيحه

 مائهولهم ان يختاروا ما يحبون ويتبعوا رواده وعل
about 1 month ago 

4 people like this 

 ما هي رسالة الملل؟

 انت تفعل ماال تحب
about 1 month ago 

9 people like this 

ني ، عندما نمت حلمت بفتاه تواجه مخاطر ويساعدها مالكها الحارس ، كثيرا كنت مهتمه لها ، عندما صحيت من النوم اذ بعيون تنظر لي ولم تخيف

ي ل كبيره ووجه يبدو مستطيل يشبه كثيراً افالم الكرتون ككائن فضائي ، لم اخف منه بل عدت للنوم ، ثم صحيت مرة اخرى اذ بعيون بشريه تنظر عيون

 كأنها عيني وليست هي؟فسر االمر ارجوك

 انت تمرين بمرحلة يقظة سيتبعها وعي

 العينين رسالة او اشارة الى ان الكون يراقبك ومهتم بتجربتك
about 1 month ago 

6 people like this 

 '♡♡ممتنة ألني وجدتك 

♡♡ 
about 1 month ago 

2 people like this 

 قرأت كتاب اوشو ، و االن اقرأ كتاب السر .. ابغى اقرأ كتاب ثالث .. طريقي صحيح ؟ انا اعتقد ذلك

 الطريق الصحيح تعرفه من شعور السعادة في قلبك

 حب وتجد ما تحب دائما اعلم انك على الطريق الصحيحعندما تفعل ما ت
about 1 month ago 

6 people like this 

 ️❤تي مدري ليه ، شكرا يا مستنير يا هللا اجابتك حسيت فيها .. صحيح اقصي ذا

♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 !!يعني الطبيعي ان االنسان يكون وحيد ال اصدقاء وال حبيب !

 كل شيء طبيعي

 وجود االصدقاء يعني ان لديك مفاهيم تتجلى على شكل اصدقاء

 عدم وجودهم يعني انك تقريبا خالي من اي مفاهيم ضد الذات

♡ 
about 1 month ago 

11 people like this 

 تأثر فيني كثير وتالمسني بعمق قصة النبي يوسف ليش

 تجسيد اللوهية البشر
about 1 month ago 

5 people like this 

 اتخاظر معه لنتزوج ونحن الى االن لم نلتقى ماديا وسوف انتقل الى دولته اللتقيه هل ماافعله صحيح؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/114498678614
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114498678614/people
http://ask.fm/luiiluii2
http://ask.fm/WeRGods/answer/114426130518
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114426130518/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114429210710
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114429210710/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114437076310
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114437076310/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114423576662
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114423576662/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114451363926
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114451363926/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114498471254
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114498471254/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114458269270
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114458269270/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114458246998
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114458246998/people
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 ان كنت مؤمنه غير مشككه نعم صحيح جدا

 وسيكون لقاء غير مسبوق

 المهم عدم وضع توقعات او تخيل الطريقة

 فقط تخيلي الموقف والتواجد معه

♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 انا لمن احاول اسوي التأمل اطفش واحس بألم برأسي م السبب؟؟

 االيجو ال يريدك انت تصمتي عقلك وتتأملي

 يعياالمر طب
about 1 month ago 

5 people like this 

 احس اني خايفه احبني :)

 ات1طبعا فكل مفاهيمك تقريبا مركبه على اقصاء ال
about 1 month ago 

4 people like this 

ارجح االولى اذا كان نحن من  هل موعد الموت نختاره قبل ان نقرر تجربة الحياه في االرض ام عند سكرات الموت اختار البقاء او المغادره،الني

 نختار،ف الذين يموتون بسبب انفجار وتنقسم اجزائهم اشالء الأظن بان لهم القدره ع اختيار العوده لو حق لهم االختيار،ما رأيك في ذالك

 يتم اختيار كل شيء

 ليس مسبقا وانما على مستوى اخر من الوعي

 وتطاير االجزاء ليس نهاية الحياة

 االنتقال من عالم تتطاير اشالئه فيه الى عالم جديديمكن لالنسان 

 هو بكامل صحته وجسده قطعه واحده

 ولكن عندما نفعل مثل هذا االمر نحجب ذاكرتنا

 ويحدث احيانا ما يسمى بالدي جا فو
about 1 month ago 

4 people like this 

 كيف نتخلص من سلوك المريخيين و نرجع كإناث لسلوكنا الحقيقي لسكان الزهرة؟

 عندما نتصرف وفقا لما نحب نكون على طبيعتنا ووفقا لجوهرنا

 االنثى طبيعتها زهرية واال لم كانت انثى

 تصبح مريخية ولكن عندما تفكر بعقلها

 ♡جوهرك دليل قلبك♡
about 1 month ago 

7 people like this 

 ماتتعب وانت تجاوب؟

 ال

 ولو تعبت لتركت االسك

 ♡الحد جاملةم شيء افعل ال♡
about 1 month ago 

3 people like this 

 اط النجمياالسق  ♡وسادتي سيداتي لكم سعيدة امسية♡

 ♡الليلة هذه هديتي♡

http://ask.fm/WeRGods/answer/114459166294 
about 1 month ago 

13 people like this 

 انرتني حررتني شكرا لك

http://ask.fm/WeRGods/answer/114498404182
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114498404182/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114498338390
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114498338390/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114498346582
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114498346582/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114458238294
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114458238294/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114459047254
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114459047254/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114458228566
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114458228566/people
http://ask.fm/WeRGods
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfaGMFH48iDvU-rsaoh6RveWGownvt73qlnaWY0YuTc5BO1PZ9B8DSmg-VVbuBe1rumz1n8Bl5UFA2AtSM2R1qA,,
http://ask.fm/WeRGods/answer/114459601238
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114459601238/people
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 اسعدني

♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 هل يجدي نفعا تفكيك المفاهيم بالورقه والقلم ؟

 طبعا
about 1 month ago 

8 people like this 

 ️❤زواجي قريب كالمات جميله ,نصيحه منك اي شي جميل مثل جمالك لي

 ال تعلقي كل السعادة بزوجك

 فهو يعلق كل السعادة بك

 هذه التجربة تؤدي الى اكتشاف ان كالكما محتاج لالخر

 اذهبي اليه وانت محبه

 لذاتك

 ثم له

 ى يغمركوسيعكس لك كل هذا الحب حت

 صدقيني او استعدي للتعاسة

♡ 
about 1 month ago 

19 people like this 

 ❤سر حبي فيك غامض 

 سيبقى غامض ولن ينكشف

♡ 
about 1 month ago 

6 people like this 

 ماهي رسالة االنسان المتناقض؟

 مفاهيم كثيرة متناقضة وبنفس القوة تتصارع في عقله
about 1 month ago 

6 people like this 

 أول مره يمر يووم بدون صاله وال صيام واحس بالراحه والحب استيقظت ام مازلت نائمه ؟

 يقظه ووعي

♡ 
about 1 month ago 

6 people like this 

 ️❤قلبي حبك ️❤

♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 ️❤️❤️❤️❤حبيبي ويييييينك ؟؟؟! 

 ♡حان الوداع
about 1 month ago 

4 people like this 

 الناس نيام فإذا ماتوا استيقضوا....ما رأيك في هدة العبارة. .هل هي صحيحه في نظرك؟

 صحيحة

 ولكن يمكن ان يستيقظ االنسان في الحياة ويصبح واعي

 ويمكن ان يستنير ايضا

http://ask.fm/WeRGods/answer/114460084054
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114460084054/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114460277846
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114460277846/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114459840854
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114459840854/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114459954774
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114459954774/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114459682134
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114459682134/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114459943254
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114459943254/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114459806038
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114459806038/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114460176214
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114460176214/people
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about 1 month ago 
8 people like this 

 احبك احبك احبك ابوشكلك :***** ️❤️❤️❤️❤️❤احبكككككك اوعدك انجن .... واخلق مفاهيييم بكل ايمان وحبببب 

 ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ ذلك من اكثر منك اريد ال ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
about 1 month ago 

3 people like this 

 ♡متى كتابك ينزل ؟ ، ارجوك جاوب النني تحمست له :) 

 قريبا  
about 1 month ago 

5 people like this 

 ♡♡♡♡ما اجمل عناقك باالمس كنت ابكي ورايت تعانقني أحبببببببببببك 

♡♡♡♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 اهو شيء طبيعي ان مع كثره االسئله بداخلي اال انني ال اريد جواباً...

 طبعا

 عندما تلج العقول باالفكار

 زيد من االسئلة ستحصل على اسئلة اكثريدرك االنسان ان االفكار ال تنتهي وكلما اجبت الم

 واسهل طريقة للتخلص منها تركها

 فاالمر يشبه قصر كبير "عقلك" تجلس فيه وحيدا وكلما فكرت بفكرة اتت على شكل زائر

 وكلما زادت االفكار اكتظ قصرك بالضيوف

 حتى يضيق بك قصرك

 وال يغادر هؤالء الضيوف ما دمت تتجاذب معهم اطراف الحديث

 وان كنت تحاول اقناعهم باالنصرافحتى 

 هم ال يفهمون اال رسالة واحدة

 ما دام يتحدث معنا فهو سعيد بصحبتنا

 اسكت عنهم فترة كافية فيغادرون واحدا تلو االخر

♡ 

 وعندما يصبح قصرك فارغا

  اخرج خارج قصرك وسترى حديقة من المشاعر

 انهار واشجار وثمار

 ال تستمتع بها فهي متعة زائلة

♡ 

 اقفز خارج سور حديقتك وستجد افخاخ كثيرة "من المفاهيم والمعتقدات" تحاصر سور قصرك

 انت نظن انها تحميك من االغراب

 واالواقع انها تسجنك في الداخل

♡ 

 الفخوخ هذه احد في تقع ان دون اجتزتها ان

 الفخوخ نصبت وكيف هالحديق زرعت وكيف القصر يصمم كيف ترى وهناك الهضاب حيث المدينة اطراف الى ستصل

 القوالب وعي مستوى او مرحلة هي المرحلة وهذه

 الحياة قوانين جميع تعمل كيف يفهم يصلها من

 ةالفالسف بها ينشغل ما غالبا

♡ 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114459590230
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114459590230/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114459292758
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114459292758/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114459289430
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114459289430/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114459448150
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114459448150/people


 

 

 
 
 
ة | 262 ح ف ص عندما أصبح للمرآة حياة! – الـــــــــذات مـــــــرآة   
 

 مـــــــرآة الـــــــــذات

 وحدهم من يتجاهلون هذه االغرائات يصلون الى الوعي االعلى

 غيرة في الوجوديرتفعون الى السماء فيصبح القصر والحديقة واالفخاخ وحتى الهضاب نقطة ص

 ويعلمون عندها انهم كانوا يعيشون في الخارج

 ولكنهم بنوا هذا القصر واحاطوه بحديقة جميلة وحرسوه بافخاخ لتبقينا داخله وصمموا معالمه بمخططات القوالب

  عندها سنفهم اننا اخترنا ان ندخل هذا القصر ونظن انه كل الحياة

  ق ما نظنوصممنا االفكار كي تؤنسنا وتقنعنا بصد

♡ 

 ذلك يا اسيادي وساداتي ما يسمى االستنارة

 انارة الوجود لنرى ما يحدث وكيف يحدث ولماذا يحدث فنحب كل ما هنالك الننا من وضعه ومن دخل فيه طواعية ومن نسيه بارادته الحره

 فلما نغضب على الجاني ونحن الجاني الذي يلعب دور الضحية

 ♡اعلى من الحياة اجمل ما♡

 ♡♡♡♡♡اجملكم ما♡♡♡♡♡
about 1 month ago 

33 people like this 

 دمعت عيوني لما قريت اعانقك بحب :) احببك

♡_♡ 
about 1 month ago 

2 people like this 

 ما رايك في كتاب شمس المعارف ؟

 شمس المعارف وغيره من كتب السحر هي نقيض القران

 تكمله وتقوم بعكس ما يقوم به

 من كتابي وهذا اقتباس

♡ 

_________________ 

 ومفهوم السحر كمثال جميل، هو مفهوم من مفاهيم الدين.

 نعم هذا صحيح. دعني اوضح لك االمر

ين . أي مسميجميع مفاهيم الحياة ال تأتي فرادى. تأتي المفاهيم كالعملة المعدنية. بجهتين. جهة ربما تسميها خير او شر. ابيض او اسود. ين او يانق

لخير اين احببت. انا شخصيا افضل تسميتهم الجهة الموجبة والسالبة الن هذه هي ترجمة طاقة كلى الجهتين بتفسير ميكانيكي فيزيائي. االبيض ين متضاد

ي ما نسميها ههو طاقة ايجابية، بمعنى انها تجمع، توحد تدمج تتكامل تربط وتأصل. والعكس بالعكس فالطاقة السلبية تفكك وتفصل وتبعد وتفرق وتعدد. )و

بينما نقيضها االيجابي يقوم بعملية معاكسة وهي الوحدة، حيث تستطيع ان ترى كلى الجهتين قطعة  -باالزدواجية: أي عملية فصل شيء واحد الى شيئين 

 عملة معدنية واحدة. ترى الخير والشر فاألمر ذاته فال يعود يهمك.

لنظرية وتوضيحها، ان مفهوم الدين كغيره يأتي على شكل القطعة المعدنية، حيث احد جهاته ابيض نعم هذا هو تعريف الخير والشر. وسبب ايراد هذه ا

 واالخر اسود.

وة القران . فقوهذا بالضبط ما يحدث في الدين مع هللا يأتي الشيطان وهو نقيضه. ومع المالئكة تأتي الجن، وهم نقيضهم. ومع القران، والسحر وهو نقيضه

 يجابية، نقيضها السحر وله قوة سلبية. فهو خلق ليفكك الدين. وهذا شأنه شأن جميع مفاهيم الحياةعلى اعتبار انها ا

 فكل مفاهيم الحياة تتسم باالتزان، فعندما يخلق جانب يخلق معه جانب اخر نقيض له ولكنه مكافئ له بالحجم. وهذا ما يبقي االمر متزنا

الجانب ولما اصبح للمفهوم سبب في الوجود. فالمفهوم بطبيعته الحياتية كامل كمال الحياة. يأتي دائما  فلو طغى جانب على اخر لمال كل البشر الى ذاك

 متزنا. وهذت هو القانون الثالث من قوانين الكون.
about 1 month ago 

10 people like this 

 الواقع يتغير؟ أقدر اخلق واقع أكثر حرية؟ كيف ممكن أغير واقعي؟

 عبر عدم التخطيط والتنسيق وترك ما تريد يحدث
about 1 month ago 

4 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114459166294
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114459166294/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114459058262
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114459058262/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114449844310
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114449844310/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114423471446
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114423471446/people
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 حاططلي بلوك :(

 ♡هكذا افضل 

): 
about 1 month ago 

3 people like this 

 متضايقه ابغا من السالم اللي بداخلك احضني

 ♡بحب اعانقك♡
about 1 month ago 

4 people like this 

 الخارقين والمجانين يستطيعون خلق مفاهيم ؟ شينقصني؟ليش يعني بس السحره و

 ينقصك االيمان بقدرتك

 ينقصك الجنون

 انت تشكين واال لما سألت

♡ 

 يسألون ال هم

 يأبهون وال اليمانهم وفقا يريدون ما ويفعلون يؤمنون هم

 يريدون كما يريدون ما على فيحصلون
about 1 month ago 

10 people like this 

 طيب انا واقعيه جدا وافكر دائما بالمنطق هل هو شيء سيئ وكيف اقدر اساعد نفسي ؟؟

 من يفكر بالمنطق بقى محصورا في صندوق المادة

 وفقا للمنطق يعيش وفقا لمفاهيمه من يعيش الحياة

 المفاهيم والمعتقدات ال انفك ارددها

 ما هي

 الوجود ال محدود

 المفاهيم هي حدود نرسمها لنعيش داخلها

 كلما ضاقت المفاهيم ضاقة مساحة الحياة

 كل ما تظنه صحيح وما يناقضه خطأ هو مفهوم

 الحقيقة ان كل شيء حقيقي وصحيح

 ةولكنك ال تريد هذه الوفر

 تختار مساحة ضيقة من هذا الوجود الالنهائي لتعيش فيها

 واول مفهوم خلقناه هو مفهوم الحياة المادية

 فظننا ان الموت نهاية الوجود

 ثم ظننا ان السعادة في المال مثال

 وان غيره ال يمكن ان يجلب السعادة

 البشر نائمون

 لقون المزيد من الحدود الضيقة فيقللون من فرص السعادة اكثر واكثرال يعلمون ان كلما قالوا "ان هذا صحيح وغيره خطأ" هم يخ

 وحده من يقبل الكون بأكمله يكون سعيدا

 هذه هي خالصة وجوهر االستنارة

 نحن الجناة في دور ضحية تتظاهر انه ال تعلم من الجاني

 ♡ذواتهم هم هو البشر يعيشه سر اكبر♡
about 1 month ago 

6 people like this 

 كالم له مفعول نفس المخدر

http://ask.fm/WeRGods/answer/114420392022
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114420392022/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114458902870
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114458902870/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114458793558
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114458793558/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114458718294
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114458718294/people
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 ♡غالبا♡
about 1 month ago 

2 people like this 

 هل استطيع خلق مفهوم جديد على اي مستوى من مستويات الحياة .. و أؤمن به وينطبق علي؟

 طبعا

 ولكن ال يفعلها اال السحرة والخارقين والمجانين
about 1 month ago 

6 people like this 

 ماهي الموتتين واالحيائتين في اآلية ) قالوا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فهل الى خروج من سبيل (

 نظنالموت والوالدة ليسا نهاية وبداية المطاف كما 

 ♡هذه هي الرسالة الواضحة
about 1 month ago 

4 people like this 

http://www.youtube.com/watch?v=pq9bHd58-LA Enjoy ❤️ 

enjoyable :) 

♡xx♡ 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 نعم .. يا منتهى السعادة والمتعة ..

♡ 
about 1 month ago 

2 people like this 

 هل فعاًل الّدنيا دّوارة؟

 طبعا

 وسبق اجبنا هذا السؤال

 قلنا ان الحياة كارما

 ما تؤمن به يعود عليك

 ولكن هذا ال يعني ان كل مجرم سيلقى جزائه

 فبعض المجرمين مثال يقومون بما يقومون به كطقس مقدس

 ترددهمهؤالء اختاروا تجربة غريبة ولكن ما يفعلونه يرفع 

 فال تعود عليهم عاقبة اخالقيه

 حتى وان كنا نراهم كمجرمين

 والعكس صحيح ايضا

 هناك من يقوم بامور جميلة وطيبه ومالئكية ويصاب بظواهر غريبة كالمس مثال

 االمر يعتمد على تفسيرنا لما نرى

 ولكن كاجابة متجرده بسيطة للسؤال

 من يؤمن بشيء يعود عليه

 شعر بتأنيب الضمير سيتعرض لعاقبة اخالقيةفمن يقتل حيوان وهو ي
about 1 month ago 

13 people like this 

 العكس .. شكرا بكالمك هذا اصبح الفراق ممتع ... اصبح سعادة وليس

 بكالمي كل شيء ممتع

 كل شيء سعادة وليس العكس
about 1 month ago 

6 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114458719574
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114458719574/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114458707286
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114458707286/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114458661974
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114458661974/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4jimH36os44xmN_6ufsQrpra2tmjLTbx1XH81LLyvEkB4IQWQ_VVSEGNJtqHrzqp46jURE1QlXOmB3pFvNaA,,
http://ask.fm/WeRGods/answer/114458614102
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114458614102/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114458640726
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114458640726/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114458580054
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114458580054/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114458579030
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114458579030/people
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لبشرطيب انا أؤمن بأنه يوجدحب خالدسرمدي حتى وان كان نادرفهوموجودوبايماني به استطيع خلقه واني أتقن دائماتقول أؤمن بكل مايؤمن به ا

 لعبةالحب بمده وجزره وإشعال فتيله وقتماأشاء واطفاءه ان شئت والأتعلق ان قررت انهاءه فهي مشيئتي ولن أقرر فهل تؤمن بماأؤمن به

 لو كنت تؤمنين لما كتبت السؤال :(

 من يؤمن يحصل على ما يريد ولكن

 نعم هناك حب خالد سرمدي لك

 امني به وسيتجلى

 اتحداك ان يكون ايمانك خالص :(

♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 أخوي مريض بالتوحد كيف أقدر اخليه طبيعي هل أمن انه طبيعي وبيكون إحسن؟

 ال يمكن

 هو اختار هذه الحياة

 فقط ال تتعاطفي معه وتعلمي منه

 فهو اشجع منك

  فانت شجاعة ان اتيت لحياة مليئة بالمعاناة ولكن بجسد سليم وعقل معافى

 هو اختار ان يكون معاق فكريا

 ر يجعله يدرك الحياة بطريقة اسهل على فكرةهذا االم

 فهو اشجع ويملك قوى اكثر منك

 ولكن ال يمكن لك التواصل معه النه اعلى منك مستوى وعي

 حاولي عدم الشفقه عليه وانظري اليه على انه معلم وستستفيدين منه الكثير
about 1 month ago 

8 people like this 

 يعني لو خرج من حياتي زوجي او اهلي او اصدقائي يعني مفاهيمي ماعادت في مستواهم

 يعني انت لم تعودي في مستواهم

 اصبحت اعلى ولست بحاجه لهم

 ن على مستوى وعي اقلهم ما زالوا موجودين ولك

 ولكي تخفضي مستوى وعيك

 فكري بهم

 اندبي حظك

 عاتبي نفسك

 وسينخفض ترددك الى مستواهم من جديد

 استمتعي باختفائهم وافعلي ما تحبين وسيبقى عاليا ويرتفع اكثر وتتجلى امانيك

♡ 
about 1 month ago 

14 people like this 

 انآ وانا نايمه اسولف واللي عندي انزعجو ايش الحل اخاف اقول شي غلط :) وبعدين من ايش

 ال يمكن لكالم النائم ان يكون مفهوما

 ستكون مجهولة حتىال لو قال كلمة واحده مفهومه فبقية الكلمات

 النه يكون على مستوى وعي اعلى

 فالكلمات اسرع ال يدركها جميعها العقل

 فيبدأ بترديد همهمات وكلمات غريبة
about 1 month ago 

6 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114458490966
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114458490966/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114458361174
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114458361174/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114458399062
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114458399062/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114458400342
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114458400342/people
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 ️❤️❤️❤️❤️❤️❤أحبك حتى لو رحلت وحتى لو توقفت عن حبي 

 ♡جميل حب♡
about 1 month ago 

2 people like this 

ه( نمفهوم الطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات .. ان يرزقهم على ظنهم؟ فمثال شخص منضبط اخالقيا يظن ان البنات لعوبات هنا يكون خبيث)بظ هل

 تزوج خبيثه .. مثالااا! والعكس صحيح قد يكون منحل اخالقيا ويظن ان البنات طيوبين وشريفين

 ك صحيح وعميقهذا احد مستويات ادراك هذه االية وهو ادرا

 احد فوائدها هي القبول

 فمن يؤمن بها

 مهما حدث له سيظل يؤمن ان ما حدث انعكاس له فال يعود يحزن ويشعر انه ضحية

 درس قيم من القران ان الحياة نتاج فعلك

 ـ"كارما" بكل بساطة
about 1 month ago 

8 people like this 

 لماذا ارى نقطة نور ذهبية طائرة لثواني وتختفي ؟ ماهي

 ما ال يراه البشر هو اكثر بكثير مما يرونه

 اليكم تمرين بسيط يثبت ما اقول

 تمرين لرؤية الهاالت

 اجعل شخص يقف امامك

 دار فاتح او ابيضخلفه ج

 قم بالنظر الى هذا الشخص

 في الواقع حاول النظر من خالله

 اجعل الشخص يقف بعيدا عن الجدار

 وقف انت بعيدا عنه

 متر على االقل من جميع الناحيتين" 2"مسافة 

 حاول النظر من خالل الشخص وكأنك تريد النظر الى الجدار خلفه

 ار سيظهرانظر وكأن االنسان غير موجود وان الجد

 راقب وانظر باستمرار دون اغالق العينين

 تنفس

 اصمت عقلك

 وحرك عينيك لالعلى واالسفل واليمين واليسار ولكن حركات صغيرة جدا

 ستبدأ هالة الشخص بالتجلي

♡_♡ 
about 1 month ago 

15 people like this 

 من كالمك صرت احسك غير مادي ههههههههه :) ودي اشوفك بالحياة المادية

♡_♡ 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ️❤انا مو بس موت احبك انا ألخر نفس بيا ابقى احبك وبجنون 

 ♡التجمع هذا في ما اجمل الحب♡
about 1 month ago 

2 people like this 

 حبا مشروطا ، تغيرت بحبك االن ؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/114458246230
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114458246230/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114458191190
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114458191190/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114458102614
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114458102614/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114458170710
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114458170710/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114458115670
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114458115670/people
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 هكذا هم البشر والحياة

 تغير ثابت

 فالتغيير هو الثابت الوحيد

 كل شيء اخر يتغير

 من يؤمن ان هناك ثبات يعيش وهم
about 1 month ago 

4 people like this 

ألحد بتاتا  وهللا نفس سؤال االخت .. بديت افقد من حولي الواحد تلو االخر حتى اخوتي .. احس بأمان .. لكن لماذا الفجور بالخصومه عموما ال احتاج

 ️❤احب استمتع بالناس الجميلة كما في السابق لكن ما زلت

 هذه الخاتمة تجعل عودتك مستحيلة

 وهذا يعزز ويؤكد ان دورهم انتهى والمفاهيم المرتبطة بهم اختفت
about 1 month ago 

7 people like this 

 هل ايماني بكالمك ومالمسته قلبي يعتبر مفاهيم جديدة ستزيل القديم ؟

 لو كان كالمي مفاهيم لوجدت تعارض مع بعض مفاهيمك

 ما اقوله هو تنوير لوعيك حتى يستطيع ويتمكن من رؤية مفاهيمه بوضوح

 انا انعكاس لحياة كل من يقرأ هذه الكلمات
about 1 month ago 

4 people like this 

 لو سمحت ابي اعرف ايش سبب صرير االسنان اثناء النوم:) و فيه عالج؟

 توتر وتفكير وقلق طول اليوم

 التنفس بشكل منتظم ومراقبة النفس كلما حضر الوعي في اللحظةالحل 

 ستسترخي فكيك وستختفي الظاهرة
about 1 month ago 

2 people like this 

 بكاح

 احبك
about 1 month ago 

2 people like this 

 هل الخاينين يتزوجون خانين واألوفياء يتزوجون اوفياء زيهم مثلماقالت ليلى كايزن

 بالضرورة ليس

 ولكن كل من يتعرض للخيانة يملك مفهوم عنها
about 1 month ago 

1 person likes this 

ماتحس كذا فوضى؟ ماتعتقد انو مافي اال خالق واحد ودين واحد الي هو اخر األديان؟ فكيف التؤمن فيه فهمت من كالمك انك تقدس جميع االديان 

رفة ا انها محوحده! مع كثرة األشياء المقنعه والعادلة بالدين األسالمي الي اهتم بكل شيء يخص البشرية والكونية! غير عن باقي األديان المعروف عنه

 ومتلخبطة , اتمنى تجاوب

 لديهم نفس اعتقادك هم

 اعلم انك ستختارين عدم التصديق

 كما اختار عدم االجابة

 ولكني اجيب الني اثق انك تريدين سماع االجابة

♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 احيانا تجيني حاالت اضحك على اسخف شيء واكون مبسوطه ايش سببها.

http://ask.fm/WeRGods/answer/114457898070
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114457898070/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114457806934
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114457806934/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114457990998
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114457990998/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114457993046
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114457993046/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114457995350
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114457995350/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114457817942
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114457817942/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114457860182
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114457860182/people
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 حضور في اللحظه

 فكل شيء في الحياة مضحك

 توقف عن النظر للشاشة وراقب ما حلوك

 وسترى ان كل ما في الكون والحياة يحاول ان يثير اهتمامك

 الحيوانات والبشر واالشجار واالحجار واالنهار والسماء والماء والهواء واالرض والنار اقسم بكل ماهو مقدس ان هذا ما تفعله جميع

 جميعها تحاول لفت انتباهك وجذب اهتمامك النك محور اهتمامها ومحط انظارها

 ولكنك اخترت االيمان انك هامشي في هذا الكون

 رغم ان كل هذا الكون يتجلى من اجلك

 ♡بائسا عش او صدق♡
about 1 month ago 

21 people like this 

 عن جد احبك ، شكرا

 ♡لوجودك مشروطا حبا احبك شكرا♡
about 1 month ago 

4 people like this 

م  الجمال جمالُ   ️❤الصمُت في حر 

 وال شك
about 1 month ago 

3 people like this 

 انت بالسعوديه .. يعني يمكن اكون قابلتك يوم من االيام في الحياه الماديه :( شعور ججميل .

 ♡ربما♡
about 1 month ago 

2 people like this 

 هل تنصحني بالسهر حد الهلوسه

 تجربة تحولية جميلة ولكن ال تفيد اال من يحتاجها

 ان كنت عقالنية جدا

 وان كنت تشعرين بالحماس للقيام باالمر

 فانصحك
about 1 month ago 

3 people like this 

 عادي اضحي واغامر الجل فعل مااحب

 هذه هي الطريقة الصحيحة لعيش الحياة :(

♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 كيف لي ان أزيد ثقتي و حبي لنفسي ؟

 حب الذات يبدأ من قبولها

 يقين انها فريدة

 يقين ان ال عيوب فيها

 وان عيوبها هي مزايا للغير

 لهذا السببوالدليل ان هناك من يحبك 

 الكون نفسه كامل ال يخطئ

 ومع ذلك خلقك بعيوبك

 الن وجودك بعيوبك ضروري لكمال الكون

 فالكون ال يخلق شيء اضافي ال حاجة له

http://ask.fm/WeRGods/answer/114457792854
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114457792854/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114457763926
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114457763926/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114457753430
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114457753430/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114457730134
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114457730134/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114457678422
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114457678422/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114457636950
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114457636950/people
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 وما دامت عيوبك ضرورية فهي ليست عيوب اطالقا

 بل جوهر اساسي ليستقيم ويعمل الكون بتناغم

 فلماذا نكره جزء اساسي من الكون ومن ذواتنا

 ا نحب كل ما فينا نحب ذواتناعندم

 وبحبنا لذواتنا ينعكس حب الكون علينا وعلى من حولنا

 ♡به تؤمن ما وتعكس تشع انت♡
about 1 month ago 

19 people like this 

 فقد األصدقاء واحًدا بعد اآلخر حتى البقاء وحيدة ماذا يعني

 وجودهم لم يعد مفيدا لك
about 1 month ago 

8 people like this 

 الصمت عظيم هل نحتاج العناق ؟

 طبعا
about 1 month ago 

2 people like this 

 وتأتيني رغما عني؟ ما أفضل طريقة لمنع أفكار ال أريدها وال أحبها

 ان ال تقاومها

 انظر لها كانسان بالغ ينظر الطفال يلعبون

 سترى بساطة االفكار

 سترى ان خلف صراخ االطفال حب ولطف وبراءة

 انظر خلف االفكار ستجدها مربوطة بمشاعر

 المشاعر متولدة من مفاهيم

 افهم هذه المفاهيم وستزول

 مع زوالها تزول المشاعر

 اعر تختفي االفكارومع زوال المش

 الفكرة

 المشاعر

 المفاهيم

 تزيد عندما تقاومها

 وتختفي عندما تقبلها وتتجاهلها

♡ 
about 1 month ago 

11 people like this 

 احب اجلس معك واتكلم بكل شي ، هل تسمح لي مستنير ؟

 ال امانع

 هل تسمحين لنفسك؟
about 1 month ago 

2 people like this 

ي .. هالكالم من سنتين .. و جحدت كالم هالروحاني بالكامل .. ألنه توقع من عنده .. بس كنت بشوف كالمك .. اكيد راح اسوي كل شي احبه بعد قلب

 ;*****️❤️❤واستمتع فيه لو قهوه 

 ما اجملك

♡♡ 
about 1 month ago 

2 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114457613910
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114457613910/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114457605206
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114457605206/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114457583702
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114457583702/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114457525590
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114457525590/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114457536598
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114457536598/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114457525846
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114457525846/people
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 كيف لإلنسان ان يتوقف عن انتظار تحقق اهدافه ؟

 عندما يثق بمن سيحقق امنيته
about 1 month ago 

5 people like this 

 سألتك مرتين عن حلمي ولم تجاوب وسألتك عن عدم جوابك ربما يكون نقصا في سؤالي ولم تجاوب ، لماذا تسفهني؟ :)

 ال لشيء
about 1 month ago 

1 person likes this 

 طرق االفصاح عن الحب,ماهو أرقها ؟

 الصمت في حضرة من تحب وتأمله بكل تفاصيله

 كلماته مالمحه وجوده
about 1 month ago 

10 people like this 

 ودي اتعلم الطبخ بأسهل الطرق .. ولكني أؤمن بالتعلم بالممارسه وهذا متعب

 الطبخ ابداع

 ال يتقنه اال من يحبه

 القول الدارج ان فالن او فالنه لديهما نفس في الطبق

 بذلك ان مهما التزم غيرهم بطريقتهم فاالكل سيكون مختلفوما يقصد 

 ال تتعلمي الطبخ ان لم تحبيه
about 1 month ago 

3 people like this 

عادة تجربة االسقاط ... وكل مرة اصل لمرحلة االهتزازات العنيفة ويحدث شيء خارجي يوقفها متل خوف او شيء يالمس عيني او اتصال اشتاق ال

 ؟ هاتفي بوقف غريب .. لكن اخر مرة المبارحة احسست بخفت وزني وكأنني اطفو وانا واعيه لما يحدث .. لكن لم اغادر جسدي ... ما هو العائق

 خاوفالعائق م

 ولكن يبدو من وصفك ان نجاحك قريب جدا

 جدا جدا
about 1 month ago 

3 people like this 

 األسئلة ؟ليش ماتجاوب اسألتي ؟ هل فعال تقرأ جميع 

 اقرأ معظم االسئلة واجيب على اكثرها حماس لي
about 1 month ago 

1 person likes this 

 بح بارده و اسمع صوت في اذني و حاولت التركيز علبه مامعنا هل نجحت بالتاملجربت التامل شعرت ببعض اصابع يدي تص

 ال

 لم تبدأ حتى

 التأمل انفصال عن الجسد

 ما دام تركيزك منصب على جسدك وما يحدث فيه فانت هنا في العالم المادي في مستوى وعي منخفض

 ما نتحدث عنه مستوى عالي سامي راقي مرتفع شاهق عامودي جدا

 ♡كواحد والكون ذاتك ترى كهنا♡
about 1 month ago 

3 people like this 

 ️❤انت انعكاس للوعي الكلي لنا ،وانعكاس للجمال

 ♡دةللسعا انعكاس وانت♡
about 1 month ago 

4 people like this 

 تعتقد تعدد عالقات الحب بحياتي الرسالة منها حبي ذاتك

http://ask.fm/WeRGods/answer/114457494614
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114457494614/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114457498454
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114457498454/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114457456982
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114457456982/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114457421142
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114457421142/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114457371990
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114457371990/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114457332566
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114457332566/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114457334614
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114457334614/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114457356886
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114457356886/people
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 طبعا

 كثيرة جميله والدليل كثرة من يحبونك السباب مختلفةالرسالة منها ان لديك جوانب 

 افهمي الرسالة

 احبي ذاتك

♡ 
about 1 month ago 

6 people like this 

 وأحبك -تبارك الرحمن -كاء والروحانية عقلية جبارة هنا يجتمع الذ

♡ 
about 1 month ago 

2 people like this 

 كيف اتأكد من صحة كالمه ؟ وماذا افعل؟قال لي روحاني اني مربوطه من الزواج.. 

 كالمه صحيح "لك انت" النك سألتيه

 وقال لك ما اردت سماعه

 وسؤالك هنا يعني ايمانك ولو كان نسبي

 ما دام هذا المعتقد لديك فالطريقة الوحيدة هي من خالل الروحاني او من خالل القران

 بط"ـ اسألي قلبك عما يحب وافعليه فما تحبين هو الطرق االقصروالطريق االخر ان ال تؤمني بالمفهوم كامل "مفهوم الر
about 1 month ago 

5 people like this 

 ديانة معينه ؟افهم من كالمك انك التنتمي الى 

 انا ال انتمي وال انفصل

 انا استكشف كل ما يعرض بطريقي

 اما ما تحول فعله بهذا السؤال هو التصنيف

 وال يمكن تصنيف الكون

 وانا انعكاس للكون كامل

♡ 
about 1 month ago 

7 people like this 

 عندي أمنيات أبيها تتجلى كيف نسرع في تجليها هل أقدر أحدد المده الزمنيه ؤال ما يصير نتدخل ؟

 التدخل في الوقت والمكان والكيفية والسببية كلها تسبب الفشل

 تحت اسرار الوجود "قانون الجذب"ـ تجد فيه كل ما تحتاج اما طريقة التجلي فقد فصلتها في مقال في موقعي

♡ 
about 1 month ago 

8 people like this 

❤️❤️❤️ 

♡♡♡ 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ةيدروا عنها يخربوها باستماتأفعالهم اللي بتقول مو أنا .. باستمرار اكتشف عداوتهم وتربصهم .. بالعكس انا عالققاتي تكون في غاية االحترام وبس 

 ال احب الجدال

 فالخيار لك في قبول ما اقول

 انت آمنت باالمر فتجلوا في حياتك فظننت ان ايمانك اتى نتيجة لوجودهم

 الواقع انهم اتوا نتيجة اليمانك فامنت من جديد انهم سبقوا ايمانك

 وهم قديم ازلي كمفارقة البيضة والدجاجة ومن اتى اوال

 غرق فيها االنسان بفعل االيجو ال يكاد ينجوعندما ي

http://ask.fm/WeRGods/answer/114457188182
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114457188182/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114457304406
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114457304406/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114457189718
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114457189718/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114457241430
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114457241430/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114457197142
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114457197142/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114457110102
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114457110102/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 تأملي كلماتي وان لم تجدي فيها ما يريحك فعودي للعداوة

♡ 
about 1 month ago 

2 people like this 

 تقرأ القرآن الكريم بمعدل كم ياصاحبي؟

 ال التزم بالمعدالت ولكني قرأت قبل الدخول صفحتين من الزخرف وصفحة من تبارك

 تمر اسابيع ال اقرأ

 كما اني اقرأ جميع الكتب المقدسة االخرى

 االنجيل العهد الجديد

 والتوراة العهد القديم

 وكتب السحر وكتب العلوم المحرمة

 العلم والرواياتوكتب 

 وحتى انجيل عبدة الشيطان وهو خالف ما يتوقع البشر

 وكتب المستنيرين وكتب االديان غير االبراهيمية

 جميعها مقدسة لدي
about 1 month ago 

8 people like this 

 أستطيع هناك من يستميت كيدا بي كي الأحيا كما أحب ويسميت في منع الرزق والحياة عني .. قوايا أنهكت من التعب وأبكي يومياً من األلم .. كيف

 تجاوز تلك الالأخالقية ???

 ايمان شديد بأنك محاربة وانك غير محبوبة

 الشر الكامنيتجلى بشكل عدو يضمر 

 الخيار لك

 ما دمت متمسكه بهذا االيمان والمعتقد والمفهوم

 سيبقى هؤالء االعداء

♡ 
about 1 month ago 

2 people like this 

 ما االليه المناسبه لتنظيف الداتا

 ال تحتاج لتنظيف الداتا

 هذا مفهوم اخر
about 1 month ago 

2 people like this 

 على االسئلة؟ماهي آلية اجابتك 

 اجيب ما احب
about 1 month ago 

1 person likes this 

هتي بعدين كأني دخلت مكان بعد اخر .. حاولت ماافقد تركيزي على تنفسي امس ألول مرة أتأمل لمدة طويلة نص ساعة تقريبا.. حسيت ابي احك جب

 zoz  ♡..لكني فقدته بسرعة كان احساس رائع غامض ابي احسه كل يوم وكل دقيقة 

 ♡النجاح مبروك♡
about 1 month ago 

4 people like this 

 المستنير سهل عليه االختالط بالناس

 نعم ولكن ال يحتاج اليهم
about 1 month ago 

1 person likes this 

 أنا أحب الفيزياء كثيرا ولكني فاشلة فيه :) لماااذاااا

http://ask.fm/WeRGods/answer/114457078102
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114457078102/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114456990294
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114456990294/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114456945750
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114456945750/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114456930646
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114456930646/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114456858966
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114456858966/people
http://ask.fm/zoz_q8i
http://ask.fm/WeRGods/answer/114451915094
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114451915094/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114456787030
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114456787030/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 تتعلمينها بطريقة خاطئه

 اقرأي عن الفيزياء الكمية
about 1 month ago 

4 people like this 

 عمر وعلي كانو مستنيرين بس طبقو كل تعاليم االسالم ... وش رسالتهم في ذلك

 ان االسالم كان يناسب عصرهم

 ـ"خير القرون قرني" حديث نبوي
about 1 month ago 

3 people like this 

 طيب انا اقنعت بكالمك كثثير بس ايش تفسيرك للحور العين التي تذكر في القران وايش المقصود الفعلي منها ؟؟؟؟

 جنس رغم انه من اشد الغرائز بعد الطعام والشرابلما كان اقصى التحريم هو ال

 كانت اعظم مكافئة هي النساء
about 1 month ago 

2 people like this 

 يل ؟ هل لاليجو عالقة بذلك ؟ و ماذا نفعل اللغاء فكرة التأجيل من حياتناايش تفسير التأج

 التأجيل صراع بين ما تحب وما تشعر انك "يجب" ان تفعله

 االنسان الذي يفعل ما يحب ال يؤجل فقط يرفض ما ال يحب

 واالنسان المبرمج يفعل ما "يجب" ان يفعل وفقا لمفاهيمه بغض النظر عن حبه له

 ان الواعي فانه يخضع لمفاهيمه ولكنه يختار ان يؤجلاما االنس

 وهذا تعلق بين االثنين

 ال تفعل ما ال تحب فهو لن يفيدك

 افعل ما تحب وستحصل على ما تريد

♡ 
about 1 month ago 

10 people like this 

 كان فيه احد من الصحابة مستنير

 عمر وعلي
about 1 month ago 

5 people like this 

 أتجاوز الحدود و أقول لك : أحبكس

 ♡احبك♡
about 1 month ago 

1 person likes this 

 الهوبونوبونو .. كما تحب انت أن تسميها .. كلمنا عن تنظيف المعلومات أو الذكريات أو الداتا أو

 آلية جميلة ال تناسب مفاهيم مجتمعنا
about 1 month ago 

1 person likes this 

 اشتاق لك؟ (: ش معنى إني

 تشتاقين لذاتك

 وال تملكين طريقة للتواصل معها اال من خالل كلماتي
about 1 month ago 

6 people like this 

 قل في علم االستنارة ؟ما حدود الع

 االستنارة تبدأ بعد حدود العقل
about 1 month ago 

4 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114456818006
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114456818006/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114456771926
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114456771926/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114456748118
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114456748118/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114456647510
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114456647510/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114456701014
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114456701014/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114456701526
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114456701526/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114456629846
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114456629846/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114423416662
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114423416662/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114456582230
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114456582230/people
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هي حالة شعورية ،طيب الحياة اذا لن تنتهي وراح نرجع في جسد ثاني وثالث الى ماال نهاية وال باكتمال فهمت من كالمك ان الجنة والجحيم هنا و

 االستنارة نتوقف عن التجسد المادي ؟اشرحي ووضحي اذا ممكن

 تستطيع التوقف في كل مره تموت

 سواء استنرت او ال

 مثيرا في العودةالفرق انك عندما تستنير لن يصبح الخيار مطروحا فال شيء سيكون 
about 1 month ago 

7 people like this 

 ️❤مااهو افضل شي كي ابدا ..الزداد وعي ..وانسف المعتقدات 

 ما تحبفي كل لحظة افعل 
about 1 month ago 

6 people like this 

الحياة وهذه المعاناة بالذات مالحظة خارج السؤال:قد احبك قلت مرة في ردك على سؤال: ان ال احد بحاجة للدعاء..هل تقصد ألنهم هم من اختاروا هذه 

 zoz  ♡يوما ما 

 نعم
about 1 month ago 

5 people like this 

 ليش الجن مذكورين بالقران بما انهم مو موجودين ؟

 هم موجودين لمن يؤمن بهم
about 1 month ago 

7 people like this 

 مات حب الذات؟الع

 سالم داخلي وسكينة

 وفرة وتجلي لالماني
about 1 month ago 

14 people like this 

 ️❤ل لحظه اعيشها!جعلتني اكتسب متعة الحياه ك

 ما اجمل هذه االستنارة
about 1 month ago 

8 people like this 

 هللا يخليك جاوب يخي ، شلون نتعلم اللغات ؟

 م اللغة اال من يحبهاال يتعل
about 1 month ago 

5 people like this 

 اسئلتنا تزيد وعيك؟ تفيدك؟

 نعم

 انتم انعكاس لمفاهيم غائبة عن وعيي

 ما اجيبكم اجيب نفسيعند
about 1 month ago 

6 people like this 

 طيب انا شخص نائم كيف اصحى ؟

 استيقظ

 شكك في كل شيء حتى الجنون
about 1 month ago 

4 people like this 

 الكون أسرار ؟

 الحياة المادية اسرار

 الكون واضح جلي

http://ask.fm/WeRGods/answer/114456531542
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114456531542/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114456488022
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114456488022/people
http://ask.fm/zoz_q8i
http://ask.fm/WeRGods/answer/114417453398
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114417453398/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114421976662
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114421976662/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114423092054
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114423092054/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114456385878
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114456385878/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114456443222
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114456443222/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114456391254
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114456391254/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114421260886
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114421260886/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

about 1 month ago 
3 people like this 

ذا انا اغلب االحيان إذا نمت اشعر ان فيه شخص يعمل الجنس معي بس انا ما أبي يعني اول ما اصحى من النوم احس ان من قبل شويء انا عملت ه

 حلم.. لم أفهم. اشرحلي ايش هذا :(وكأنه 

 حرمانك من الجنس

 ورغبتك المدفونة تحتاج الى التنفيس

 فتحدث في الحلم حتى ال تصل الى اقصى درجات الكبح

 هذا الكبح يولد امراض نفسيه كثيره منها االزدواجية او ما يسمى بالمس

 الوعي اما عندما يحلم االنسان فانه يحقق هذه الرغبة على مستوى اخر من

♡ 
about 1 month ago 

10 people like this 

 متى سأصل للوزن المثالي

 عندما تتوقفين عن االنتظار
about 1 month ago 

9 people like this 

 يوم كنا صغار كنا في اعلى مراحل الوعي الننا كنا ما نعرف من حنا ووين حنا ..هل استنتاجي صحيح !!

 طبعا
about 1 month ago 

7 people like this 

نه نوراني وعلى مستويات قال موسى )ربي ارني انظر اليك قال لن تراني ..( لم يرئ موسى ربه لكنه عندما افاق ايقن ولم يطالب مره اخرى مع كو

 عاليه!!

 ان ترى هللا هي ان تكون هللا

 وال يمكن ان تكون هللا وانت بشر

 ذلك شعور غامر يجعلك تضعف وتنتفض بردا وضعفا

 جربه محمد وموسى

 مررت بتجربة مماثلة فعلمت معنى محاولة الوصول الى اعلى مستوى تردد في هذا الجسد

 لاالمر غير ممكن ان يستوعبه العق
about 1 month ago 

11 people like this 

 احيانا قبل انام احس جسمي خفيف يتحرك بمكانه ، ماهذا ؟

 دك الماديجسدك النجمي في لحظة انفصال عن جس
about 1 month ago 

6 people like this 

 ماهو اجمل موقف حدث لك ؟

 هذا
about 1 month ago 

6 people like this 

 يعني انظر لكل المشاكل اللي انا فيها على انها نعمه وتذهب

 بالضبط
about 1 month ago 

10 people like this 

 ياهلل كيف احس اني موصوله معك

 بالضبط
about 1 month ago 

2 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114455848790
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http://ask.fm/WeRGods/answer/114456032598
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http://ask.fm/WeRGods/answer/114456231254
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http://ask.fm/WeRGods/answer/114456174422
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http://ask.fm/WeRGods/answer/114456161878
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http://ask.fm/WeRGods/answer/114456135766
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114456135766/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114456108630
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114456108630/people
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http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114456017494/people
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ه قيقواضح ان االسالم رساله سماويه والقرآن كالم قوى عظمى خصوصا انه قبل اكثر من الف واربعميه سنه ما خلى شي ما قاله نظام كامل بس في ح

 ايضا مختفيه ال اعرف اين تكمن و كيف استدعيها

 لكل تعليم وكل كتاب وكل مفهوم هو مقدس وكام

 من يؤمن به يراه حقيقيا ويراه يتجلى بشكل مادي

 ومن ال يؤمن به ال يظهر له

 لهذا السبب كل متدين يؤمن ان دينه حقيقي

 ومن الخطأ تكذيبهم

 فهم جميعا صادقين

 فما تؤمن به تراه

 وما تعتقده يصبح حقيقي

 تلك هي حقيقة الحياة المطلقة

 ♡تردده على لست النك تدركه ال ببساطة انت♡موجود غير انه يعني ال هذا ولكن تراه ال به تؤمن ال وما♡تراه به تؤمن ما♡حقيقية الحقائق جميع♡
about 1 month ago 

8 people like this 

ه من حلمن يوم وانا صغيره وانا يجيني جاثوم مره اقاومه ومره استسلم لما يفك المهم بيننا عيش وملح بس بعد ماقريت صفحتك عن االسقاط وانه مر

 مراحله حبيييته وتمنيت يجيني وإلى يومك ماعاد يجيني جاثوم :)!!

 بالضبط

 االنسان ال يدرك النعمه حتى تزول

 وعندما يتمناها تختفي
about 1 month ago 

8 people like this 

هر وحتى ان تنورنا فنحن مانلبث اال ان نعود الى ذات لو كنا نحن ذات هللا لما اعترنا هذا النقص او لخترنا ان نرحل عن هذا العالم الى عالم انور واط

 المكان ولكن لمستوى اعلى قليال ثم نعود نبذل جهدا من جديد من اجل ومضه نوريه نتجرعها !!

 ههههههههه

 يعيش االنسان سعيدا معافى وقرير العين

 ثم يختار الذهاب في رحلة مغامرة في االدغال

 او رحلة سفاري

 ويحلم برحلة للفضاء

 او استكشاف لمكان مجهور

 رغم ايقانه انه هناك ما سيضره

 رغم علمه ان هذا سيقلق منامه وراحته

 ومع هذا يتوق شوقا للمعاناة والمغامرة

 اظن انك بحاجة الى اعادة النظر

 وان لم تري التشابه في االمر

 فربما ال تستطيعين

 فاالنسان ال يدرك ما ليس بنفس مستوى وعيه

♡ 

 ـ"خلقها الذي الوعي مستوى بنفس المشكلة حل اليمكن" انيشتاين يقول
about 1 month ago 

6 people like this 

 ذا الشي كيف أتخلص من خوف الشياطين والجنأعيد سؤالي وياريت تجاوب الني أعاني من 

 اجبت السؤال للتو
about 1 month ago 

3 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114455974486
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114455974486/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114455773526
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 ة واصال ما احبها ، احب الصمت والهدوءوالفهم، هل اترك الثالة واسلك التأمل ؟الصراحه انا لم تاالمس قلبي الصال

 ما دام قلبك يريد ذلك فهو االنسب لك
about 1 month ago 

5 people like this 

 هل استطيع أن اعمل األسقاط النجمي وأنا فيني الدورة؟

 نعم
about 1 month ago 

5 people like this 

 لص من خوفي من الجن والشياطينطيب كيف أتخ

 ال يمكن التخلص من الخوف

 الخوف مجرد شعور يدل على وجود مفهوم ال يناسب ذاتك

 االن القرار لك ان تستمر بااليمان او تغيره

♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 السناء  يعني االشياء الي نخاف منها راح نشوفها روحيا اممم يعني لما اخاف من االمتحان اقدر اشوف االسئلة ?

 انت تخافين من الفشل

 فسترين الفشل

 نبأ سترين االسئلةلو آمنتي بقدرتك على الت

♡ 
about 1 month ago 

7 people like this 

 كيف أتخلص من مفهوم؟

 عبر قبول المفهوم وحبه وعدم مقاومته

 معنى لوجوده ليس يصبح♡اعمق منه يكملهوادراك مفهوم 
about 1 month ago 

10 people like this 

 متى اعرف ان االيجو يوهمني باالستنارة ؟

 قلك نشط باالفكارعندما يكون ع

♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 اجابتك اخذتني لعالم مليان سعاده ^_^

 هناك انت

 فاهال بعودتك

 ♡مغادرتك ىحت استمتعي♡
about 1 month ago 

5 people like this 

بسويه جاني مثل رجل مالمحه مخيفة وصرت اخاف اسويه في  هللا يسعدك جاوب عليا مره كنت متحمسه لألسقاط ونجحت معايه المره الثانيه لما جيت

 غرفتي وكل ماجيت انام أتخيل هالهرجل ايش التفسير بليز؟؟

 تجلي الخوف

 احبي هذا الرجل

 حاولي ان تري جماله وسيختفي

 كل شيء له رساله

 ورسالته ان يخبرك بمقدار الخوف لديك

 عندما تفهمين سيغادر بكل حب

http://ask.fm/WeRGods/answer/114454983766
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114454983766/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114455586390
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114455586390/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114455594838
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114455594838/people
http://ask.fm/sana250
http://ask.fm/sana250
http://ask.fm/WeRGods/answer/114455681622
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114455681622/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114455654742
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114455654742/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114455583318
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114455583318/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114455634518
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114455634518/people
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 كما اتى بكل حب

♡ 

 شروط بال يحبنا كونال

 نحتاج بما فيذكرنا

 خوف بنظرة اليه ننظر هذا ومع

 بال شروط فانه ال يغضبه ان ننظر اليه كعدو رغم انه صديق يحبنا والنه

 ♡محبوب غير انك تشعر ان اردت لو حتى تحب ما تفعل ان لك يسمح ان♡الالمشروط الحب معنى هذا♡محبوبين نحن الدرجة لهذه♡
about 1 month ago 

7 people like this 

 السناء  حية ?االسقاط النجمي قرأت ان لما تتحرر من جسمك المادي تقدر تشوف الجن والشياطين ? أقدر أوصل للفضاء بهيئتي الرو

 طبعا

 ولكن رؤية الجن والشياطين ال تحدث اال من يعيش حياته بخوف منهم

♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 راح اسوي اسقاط نجمي واروح للثقب االسود لكن بعد ما اروح يمديني ارجع لجسدي

 طبعا
about 1 month ago 

5 people like this 

 ️❤ياخي احس انك مستانس انك مستنير

 هههههههههههههههه

 ♡احبك♡
about 1 month ago 

4 people like this 

 تااق لجلسات التامل..وش يعني هذا؟؟اصبحت اش

 انت على وشك االستنارة

 ♡ليقال ذلك من اكثر هناك وهل♡ذلك من اكثر اقول ان املك ال♡

♡_♡ 
about 1 month ago 

7 people like this 

 لماذا جميع االسئلة مجهوله؟

 البشر يشعرون انهم مقيدون اكثر عندما يظهرون هوياتهم

 وتصرخ عفويتهم عندما يكونوا مجاهيل
about 1 month ago 

4 people like this 

 كيف أنت؟ أال يتعبك الشوق حتى تكتمل إستنارتك وتلتقي بمحبوبك الالنهائي. ؟

 عندما تشتاق تستطيع ان تزور وعيك االعلى وذاتك الحقيقية

 فقط احب نفسك واصمت عقلك

 من يصلي ويخشع يزور ذاته

 من يغني ويطرب يزور ذاته

 ري ويمارس الرياضه حتى الصمت يزور وعيه االعلىمن يج

 من يسبح

 من يتحدث دون انقطاع او بدون تفكير

 من يتأمل

♡ 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114455251030
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114455251030/people
http://ask.fm/sana250
http://ask.fm/sana250
http://ask.fm/WeRGods/answer/114455344470
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114455344470/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114455414358
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114455414358/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114455513686
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114455513686/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114455493206
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114455493206/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114423100502
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114423100502/people
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about 1 month ago 
7 people like this 

يامرحبا مليوووووووون واليسدن... صدق تولهنا عليك نّور اآلسك ..اليوم ببحر بالقراءه وبس .. 

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ 

 مرحبا بج الشيخه

♡♡ 
about 1 month ago 

1 person likes this 

.. أثرت  غبيهمرحبا .. أثرت فيني التخيالت والمصيبة أني مؤمن فيها وكأنها بتصير .. أنعزل عن الناس واالقارب علشان أتخيل تخيالت أحياناً أشوفها 

ثل ماقلت لي بس مادري كيف أبدا وكيف أعرف اللي يناسبني ... أعذرني في نفسيتي وفي عالقاتي وفي أكلي وفي كل شي .. حاولت أبحث عن موهبة م

 على وأتمنى المساعدة ..

 ليس سيئا ان تتخيلي

 ولكن جربي ان تسألي نفسك ماذا تكرهين

 وستعرفين ماذا تحبين

 هذه الطريقة تعرف بطريقة التباين

 البشر تمت برمجتهم على معرفة ما ال يجب ان يفعلوا

 ما يكرهوا

  يحبونما ال

 حتى نسوا ما يحبون

 فعندما يحتاج االنسان ان يعرف ما يحب يسأل نفسه عن ماال يحب

 جربي الرسم بعفوية

 سيفجر عفويتك وابداعك

 بشرط ان ترسمي بال تفكير او تخطيط

 فقط رسم عفوي مستمر دون انقطاع

 ولمدة ال تقل عن ساعة

 تجربة غريبة ستحول وعيك
about 1 month ago 

10 people like this 

 صديقي.هل قرأت الخبر ان مخموراً توقع نتيجة مباراة المانيا والبرازيل امس وكان توقعه صحيح ماتفسير ذلك

 تقبلكلنا نعلم المس

 مفاهيمنا تشكك في االمر

 ومشاعرنا تنقل هذه الرسالة

 فتتجلى على شكل افكار

 من يتجرد من كل هذا يعود الى حقيقته

 الخمر ال يساعد على ان يصبح االنسان هو ذاته العليا

 بل يجعل الوعي ينخفض الى مستوى العقل الباطن

 وهو المستوى الثامن من المستويات التسعة

♡ 

 المستقبل فادرك اللحظة اثناء مرتفعا هوعي كان ربما

♡ 
about 1 month ago 

8 people like this 

 كل حال استمتع بالعمق في كالمك واستمتع بالبساطة واستمتع بمراقبة كل شيي ، اليوم انا بدأت افهمك ..اعتقد ولست متأكدة ، وعلى

 ♡وجودك اشكر♡

http://ask.fm/WeRGods/answer/114455366998
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114455366998/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114455288406
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114455288406/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114454471254
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114454471254/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114453912662
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114453912662/people
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about 1 month ago 
2 people like this 

 يقصد محمد بكلمه هللا ؟ وهللا اين يوجد ؟ ال تسحب على السؤال جاوب ارجووك ابي اعررف الحقيقه اللي غايبه عنا:)مين 

 الوعي االعلى هو انت

 ولكن بشرط ان تتجرد من االفكار

 اصمت عقلك تصبح الوعي االعلى

 تكون انعكاس االلوهية

♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 تقول هللا هو الوعي االعلى طيب وش الوعي االعلى ؟ وكيف احصل عليه ؟ واين هو ؟

 الوعي االعلى هو انت

 ولكن بشرط ان تتجرد من االفكار

 بح الوعي االعلىاصمت عقلك تص

 تكون انعكاس االلوهية

♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 هل ممكن تحدث انتكاسة بعد االستنارة؟.

 سهال نعم ولكن ليس

 ما يحدث ان االيجو يوهمك انك مستنير

 يوهمك بنور وهمي

 وفي الواقع تكون نائم

♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 اوشو جدا جدا ، هل استطيع التقي به عبر التأمل ؟انا احب 

 نعم

 وهو امر شائع
about 1 month ago 

1 person likes this 

مثال اكثر لون جاذب للطاقه المضره هو اللون االسود ويقولون تسريحات شعر تقوي استقطاب الترددات العاليه للروحانيه  حقين الطاقه كالمهم غريب

 والوعي المرتفع هل كالمهم صحيح ؟ انا ماعرف شي بعلوم الطاقه انت وش رايك فيها ؟ ويتكلمون عن الشاكرات منها شاكرا الجذر ....

 مكل هذه تسمى معتقدات ومفاهي

 االيمان بها يجعلها حقيقية

 الحياة بوفيه مفتوح من المفاهيم

 امأل طبقك بما تحب وستستمتع بوجبتك الحياتية

 ال تمأله بما ينصحك به االخرين فاالذواق تختلف

 وذاتك فريده وقلبك هو بوصلتك تجاه ما تحتاج من مفاهيم

 ال تؤمن اال بما يناسبك

 علماء الدين وكذلك علماء المادة والعلوم التطبيقية ما يقدمه علماء الطاقه مثل ما يقدمه

 كلها مفاهيم، امن بما يهواه قلبك منها وستسير حياتك بسالسة مثالية
about 1 month ago 

6 people like this 

 انت مخلوق غريب ؟ احيانا احس انك منت انسان طبيعي زينا افكارك وتفسيرك كالمك ماشاهلل احس عالم متكامل داخلك راسك

http://ask.fm/WeRGods/answer/114453179990
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114453179990/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114452494934
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114452494934/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114452908118
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114452908118/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114454966358
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114454966358/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114455003734
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114455003734/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114452286038
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114452286038/people
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♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 وهللا استانس لما اشوفك بالتايم الين انت حب ونشوه تمشي على االرض ️❤ياخي انت وش انت

 ♡حب واحتفال كلمات♡
about 1 month ago 

7 people like this 

What is the next big thing that will blow people’s minds? 

The ultimate truth of life... 
about 1 month ago 

1 person likes this 

ج قريب زوفاجأتني اجابتك بتفسير حلمي عن فقد العذريه , فعال عندي مخاوف تراودني من فتره , المضحك ان لما سالت مفسر احالم قال لي اني راح ات

): 

 هههههههههه

 كل انسان يرى الحياة من منظوره

 وكل منظور تصممه مفاهيم البشر

♡ 
about 1 month ago 

 الكل يسال عن كيفيه اصمات العقل ....انا عقلي في حاله ركوود وال ادري ميف ايقظه ما هذا

 الوعي اما ان يكون نشط "افكار" او يكون راكد وهذا له حالتين

 اما ان يكون متأمال وهو امر نادر

 او يكون مبرمج جدا لدرجة انه يعمل كروبوت او رجل الي

 ث يكون العقل الباطن يقوم بمعظم تصرفات الحياة فال داعي لوجود الوعي وهو اخطر حاالت الوجودحي

♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

انا ال احسدك ولكن احسد اختك او او ابنتك او زوجتك لكونهم يملكون شخص تفكيره مثلك :((( على فكرة ال اقصد اني  ️❤_️❤افكارك تعجبني 

 pاحسدك حسد كره وحقد لكن حسد غيرة وحب اكيد رح تفهمني :

♡ 
about 1 month ago 

2 people like this 

 لين الحويه من قلوب ♡♡♡♡يااخي انا احبك ... بل احس ان كلمة احبك قليله بحقك ... جوابك عن سبب الخجل المس قلبي ...يالجمالك ...دمت لنا 

 بيتكم

♡ 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 االسقاط النجمي  ♡بوداعكم نختمها♡جميلة اخرى امسية♡

 ♡وسيداتي اسيادي ينطفئ ال بنور دمتم ♡ وداعا♡
about 1 month ago 

6 people like this 

ني على اختياري لهذا التخصص الصعب،اخترته الني كنت ابي احس بتميزي كلماتك بتكون لها االثر القوي في مجالي المهني،من حولي كثير مايلومو

 ️❤️❤وبقدرتي على اختيار مهنه مو شخص عادي يقبل فيها،حبيت اكون فوق العاديه،بعد كلماتك س اكون المعلمه لهم والمتعلمه منهم

 ♡ولالق أحسنت♡
about 1 month ago 

2 people like this 

 هل الناس يختلفون عن بعض ؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/114411064406
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114411064406/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114454944342
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114454944342/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114454945366
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114454945366/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114411162966
http://ask.fm/WeRGods/answer/114411888470
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114411888470/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114411169878
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114411169878/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114410940246
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114410940246/people
http://ask.fm/WeRGods
http://ask.fm/WeRGods
http://ask.fm/WeRGods/answer/114409862230
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114409862230/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114409837654
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114409837654/people
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 نعم وهم يتشابهون في امر واحد فقط

 ـ"اختالفهم" هو القاسم المشترك الوحيد

♡ 
about 1 month ago 

6 people like this 

 من بعد ماقرأيت لك فيني تناقض وزاد عندي الخوف كيف اتعالج منه ؟

 ما اكتبه ليس مفاهيم او دين جديد او مذهب او فكر او فلسفة

 رى االنسان نفسه في ظالم المفاهيم بشكل اوضحما اكتبه هو نور لكي ي

 الحيرة بسبب انك تريدين االيمان بما اقول

 تتخلصين من الحيرة بعدم الحاجة الى االيمان

♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

test!! 

Acknowledged! 
about 1 month ago 

2 people like this 

 ❤ي شي اشعر اني كامله ولست بحاجه ال

 ♡كذلك انت♡
about 1 month ago 

6 people like this 

طاهر والبنت ال ههههه ومصرره انو كالمها صحيح الن الذي قاله  شهر18استغربت وانصدمت من عقليه اختي تقول انو بول الولد الى مايصير عمره 

 رجل دين مارأيك لماذا الناس تقدس كالم رجال الدين !!

 كل نظام مفاهيم يكون له أعالم واعين

 والكثير الكثير من النيام الذين يتبعون الواعين دون وعي

 يتبعون حرفيا

 ام من المفاهيملهذا السبب يقدسون كالم اعالم وعلماء هذا النظ

  كذلك االمر في العلم

 وفي الفلسفة

 وفي السياسة

 التبعية معاناة ودمار

♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 حب.. بس مو عارفه منو .. بس الحب غامرني واحس بسعاده وقلبي مرتاح .. هذا. شنو وليش جديد هاالحساس؟انا ا

 من تحبين وتجهلين هويته هو انت ولكن ذاتك غريبة عليك النك عشت حياتك كلها منفصله عنها
about 1 month ago 

6 people like this 

 ♥ Somaya Love♥   ♥.....☺أدعو ألهلنا بغزة# 

 ال احد بحاجة الى الدعاء
about 1 month ago 

7 people like this 

 قررت أتأمل بدون ال أركز على التنفس، يصير؟

 طبعا
about 1 month ago 

3 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114409791574
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114409791574/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114409614934
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114409614934/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114409714774
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114409714774/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114409666390
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114409666390/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114409413206
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114409413206/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114409399382
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114409399382/people
http://ask.fm/SomayaLordAsela
http://ask.fm/WeRGods/answer/114409382230
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114409382230/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114408944470
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114408944470/people
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 منذ ان بدأت بااليمان بما يقوله المستنيرون اشتدت المعاناة وتوالت المحن..اشعر بالتعب واالنكسار االن ورغبة شديدة باالنسحاب

 انسحبي فانت التفهمين رسالتهم

 نه صادر منكانت تتبعينهم وال تتبنين النور كا

 انت تحاولين نسخ النور

 انت كمن يقف طوال النهار في الخارج محاوال االمساك بالنور لكي يستخدمه اذا حل ظالم الليل

 وما ان يخيم المساء حتى يختفي الضوء من بين يديك

 ما يقوله المستنيرون ليس ان تجمعي الضوء

 ان تستمتعي ما دام الضوء مشرقا

 وسك وشمعتك في الظالم الحالكان تشعلي نبراسك وفان

 ان لم تفهمي الرسالة فستعانين طبعا

 انسحبي وكوني نائمة

 فالنوم اريح من الوعي احيانا

♡ 
about 1 month ago 

10 people like this 

 انا بعتها عقب ما عرفتك .. ر س م ي

♡_♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 تكون المرة االولى لي ولوحديمكان تنصحني بالذهاب اليه س

 غابة
about 1 month ago 

4 people like this 

الحظت ان هالشعور فعال يزيدني معاناه زي ماقلت واتعب معهم كثيرر واحيان ابكي،بغير انا معلمة معاقين فكريا ودائما ما اشعر اتجاهم بالتعاطف و

 نظرتي لهم على اني اتعامل مع اشخاص اشجع مني واعاملهم بحب بدون تعاطف،شكرا لك

 نعم تعاملي معهم كأشخاص اشجع منك سيدتي ريفلكشنز وبحب

 ولكن تعاملي معهم ايضا كمعلمين

 معلمةفي الواقع لست انت ال

 هم يعلمونك كيف كانت ستكون حياتك لو اخترت معاناتهم

 تأمليها

 واستفيدي منها

 ستضيف لك افاق جديدة

 اعماق جديدة

 للسعادة

 للحب

♡ 

 ونباتات حيوانات من يراقبنا من مع االصحاء نحن حالنا هو هذا

 رضيها ال كائنات ومن بل

 جميعها تراقبنا كمعلمين

 القيود والحدودالننا اخترنا ان نكون اسياد 

 فهم يراقبون ويتعلمون كيف ان ما يملكونه ليس رماديا وانما ابيضا جدا لشدة سواد ما نقوم به هنا

 هذه هي عملية التباين

 جميلة جدا

http://ask.fm/WeRGods/answer/114409254486
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114409254486/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114409154902
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114409154902/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114409001814
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114409001814/people
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♡ 

 فكريا المعاقين اما

 ورائية ما قدرات لديهم فاحيانا

 شياء واالبداعباال كاالحساس

 راقبي

 تعلمي

 احبي

 معاناة لن تعرفي كيف تتعاملي معها وال تتعاطفي فتجلبي لنفسك

 هم يعرفون كيف يتعاملون معها النهم اختاروها كما تعرفين انت كيف تتعاملين مع ما اخترت من معاناة

 كل نفس بما كسبت رهينة

 وال تزر وازرة وزر اخرى

 نحن كلنا احرار ومن اختار بحرية له حق االختيار

 وليس بحاجة للتعاطف

 اضعف من ان يختار التحدي االكبرالتعاطف على من كان 

 كلماتك جميلة ملهمة

♡_♡ 
about 1 month ago 

14 people like this 

 يطالع بالمراية تسير حاجة تخّوف باالنعكاس حق الشخص ؟!ليش في افالم الرعب مثال لما واحد 

 رسالة حياتية

 ما تخاف منه ينعكس عليك

♡ 
about 1 month ago 

9 people like this 

 هل يأتي إليك باالسك سب وشتم واذا نعم لماذا ال ترد عليها جاوب بصراحه

 نعم ولكن قليل

 اشكرهم النهم انعكاس لبعض الجوانب في ذاتي واقوم بحظرهم بحب

 ♡يدرك ان دون ذاته مع يتقاتل هو البشر مع ويتقاتل يختلف من♡
about 1 month ago 

7 people like this 

 طيب أنا إذا تأملت ما أقدر أركز على التنفس، أتعب. ليش؟.

 الن االيجو يرفض
about 1 month ago 

2 people like this 

 وينه حبيبي?

 ♡في مرآتك
about 1 month ago 

6 people like this 

 ياليت تدخل مواضيع ثانية في كتابك غير عن االسقاط

 حسنا
about 1 month ago 

1 person likes this 

 المك صحيح النك مستنير ام يحتمل الصحه والخطأهل ك

http://ask.fm/WeRGods/answer/114408941654
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114408941654/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114408806486
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114408806486/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114408780118
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114408780118/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114408734038
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114408734038/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114408731478
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114408731478/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114408710230
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114408710230/people
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 الواقع ان كل ما يقوله البشر صحيح

 مفهوم ان الشيء الفالني خطأ هو مفهوم نسبي يخضع لمعتقداتك

 ما اقوله قد يكون خاطئا لك وفقا لمفاهيمك وقد يكون خطأ

 المفاهيم بل تجعل المفاهيم المتناقضة تكمل بعضها البعضولكن غالبا كلمات المستنير تكون عالية جدا في وعيها لدرجة انها ال تناقض 

 ولكن ال حدود لتعقيد مفاهيم البشر

 فقد اسيء فهم كل الرسل واالنبياء

♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 شو رايك تهدينا عيديه للعيد ) كتابك(

 وهو كذلك

 ستكون هي هدية العيد

♡ 
about 1 month ago 

15 people like this 

 كيف اصمت عقلي او اجعله صامتا

 كيف؟

 هههههههه

 اضحك كلما قرأت هذا السؤال

 االنسان يظن انه ال يمكن ان يكون دون تفكير

 كما قال ديكارت "افكر اذن انا موجود"ـ

 الواقع انك عندما تفكر انت ال تكون موجود

 فقط عندما يصمت عقلك تكون

 تنفس وعدم ايقافهاصمات العقل يتم بالتركيز على ال

 اغماض االعين والتركيز على النفس وعدم التفكير

 وان تطلب االمر ترديد عبارات مونترا

 واليك شرح مفصل لالمر

♡ 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113791425366 
about 1 month ago 

6 people like this 

 نجمي اتواصل مع الفضائين شوفت عيوني كبيره في السماء ؟ايش تفسير لما حاولت في االسقاط ال

 العيون ترمز الى المراقبة

 هم يراقبونك عن بعد النك لست جاهزة بعد للقائهم

♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 لما يحصل لنا شيء جميل وننبهر الكون يعطينا اكثر اوال

 عندما ننبهر احتفاال وسعادة وفرح نحصل على المزيد

 وعندما ننبهر تفاجئ واستنكار واستغراب يعطينا اقل

 "ما يسمى محليا حسد الذات"
about 1 month ago 

14 people like this 

 ن نبتانا دائما احلم ان تمطر بقووة لدرجة البيوت تطيح والناس تغرق والغيوم تكون قريبة وساعات تصير سودا ومرة حلمت ان مطرت بقوة لدرجة ا

 ورد على طول وكان الورد جمييل ومرة حلمت ان المريخ و زحل تقربوا من االرض كثيير حتى اني خفت كان المنظر يخوف :) فسرها لي ؟!

http://ask.fm/WeRGods/answer/114408609878
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114408609878/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114408569942
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114408569942/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfaGMFH48iDvU-rsaoh6RveWGownvt73qlnGVb04rSc1ANFHZ9B8DSmg-VVbuBe1rumz1n8Bl5UFF2QhSOmN2og,,
http://ask.fm/WeRGods/answer/114408508502
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114408508502/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114408488790
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114408488790/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114408450902
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114408450902/people
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 خوفك من نهاية الحياة تتجلى في احالمك

 توقفي عن الخوف من نهاية الحياة

 فنهاية الحياة هي الخوف من نهايتها

 ♡عيشي الحياة
about 1 month ago 

4 people like this 

 عندما اريد شيء بشده هل فعالً ما استحقه !

 االستحقاق موضوع اخر منفصل عن الرغبة

 انه ال يستحق واخر يريد نفس الشيء بنفس الشدة ولكن يعتقد انه يستحق هناك من يرغب بشيء بشدة وهو يعتقد
about 1 month ago 

5 people like this 

 كيف أكون مستنيرة؟

 مكن اجابة هذا السؤالال ي

 االستنارة هي عدم طرح السؤال

 هي اصمات العقل

 تماما

♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 ك كتب كتابه محمد عن طريق رحالت االسقاط النجمي او التامل النه فيها تفاصيل عجيبةهل تتوقع ان ديبا

 االسقاط ليس الوسيلة الوحيدة رغم انه طريقة فعالة

 يمكن الحصول على نفس المقدار من المعلومات والمعرفة من خالل التأمل

♡ 
about 1 month ago 

6 people like this 

 هل انت بشري ؟

 انا بشري لك
about 1 month ago 

2 people like this 

 ️❤من بعد ماتابعتك بعت الدنيا ..؛ عقلي اصبح هادئ قليل العبث والتفكير 

 ♡ما اجمل حروفك
about 1 month ago 

6 people like this 

 ️❤اتمنى يصير عندي كتاب انت الكاتب 

 قريبا سيصدر
about 1 month ago 

11 people like this 

دايركت  هل يمكن لقلبك ان يعطيك جواب ازدواجي يناقض احداهما االخر!!! اذا ال... قلبي الجميل يفعل..هههههههههه كيف ممكن اسنعه واخليه يستوي

 ️❤بال لف ودوران!!! وشكرا يا الغالي لوجودك بيننا

 عقلك من يخلق التناقض

 قلبك ال يملك اال ان يختار واحد من اثنين

 حيانا لعب دور القلبالعقل يستطيع ا

 هذه هي مهمتك لتعرفي الفرق بين صوت الفكرة واحساس الشعور وغريزة المعتقد او المفهوم

 من يفهمها يفهم ذاته ووعيه االدنى

http://ask.fm/WeRGods/answer/114408434006
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114408434006/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114408204630
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114408204630/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114408379478
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114408379478/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114408315222
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114408315222/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114408347222
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114408347222/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114408352598
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114408352598/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114408340310
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114408340310/people
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 او ما يعرف بالذهن البشري

♡ 
about 1 month ago 

6 people like this 

❤️❤️❤️❤️❤️❤️ 

♡♡♡♡♡♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 ههههه مافهمتك كثير تقصد ان التخاطر سي او ظاهره ضعيفه او ان وضعه في طرق معينه سي او ماذا

 ال اقصد اي من هذا

 فهذه تصنيفات يقوم بها عقلك وفقا لمشاعرك تبعا لمفاهيمك

 اما انا فاعلم ان كل شيء موجود هو بنفس اهمية كل شيء اخر

 شر النياموال يصنفه كسيء او جيد اال مفاهيم الب
about 1 month ago 

4 people like this 

 مرحلة اليأس ماذا بعدها ..؟

 القبول

 ثم الحب
about 1 month ago 

9 people like this 

 متى اكون ماشية بطريق االستنارة ومتى ابعد يعني لو تعطينا أمثلة لتصرفات تبعدنا أو تقربنا غير التأمل

 كلما فكرت ابتعدت

 عقلك اقتربتكلما صمت 

 فرحلة االستنارة الى الداخل صامته ال فكر وال مشاعر فيها وتسمى ايشا كريا

 ورحلة االنعكاس خارجية وهي صاخبة باالفكار والمشاعر والمفاهيم وتسمى كارما

♡_♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 انا مستواي ضعيف باالنقلش وامس تابعني حساب انقلش هل الكون يطلب مني تعلم اللغه االنجليزيه ؟؟ اعلم ان هذا ليس صدفه مارأيك

 االجابة لدى قلبك

 هل تحبين االنجلش؟

 يريدك تعلم االنجلشان كانت االجابة شعور جميل فنعم 

 وان كانت االجابة شعور امتعاض فال

 اما جواب عقلك فال اهمية له

♡ 
about 1 month ago 

2 people like this 

 تنتهي الحياة المادية؟كيف رح 

 بالموت طبعا
about 1 month ago 

2 people like this 

 يعني هللا هو الوعي االعلى الذي يقصده محمد ؟

 مزية في االمرهذه هي الر
about 1 month ago 

3 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114408289110
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114408289110/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114408272470
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114408272470/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114408236118
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114408236118/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114408164182
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114408164182/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114408040278
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114408040278/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114408042838
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114408042838/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114408069718
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114408069718/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114408120406
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114408120406/people
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بالة )الكباال( لكني لم أحس بما أعرف بقدر احساسي اآلن. اآلن كنت أعرف اغلب ما تكتب عنه عدا تفاصيل االسقاط، من محبي ايستر واطلعت على الق

 أتوقف وأضحك بهيستيريا،لقد قبلت األلوهية

 أحسنت

♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 ماهي قوانين الكون؟

 هي اربعة

♡ 

______________________________________________ 

 قوانين الكون االربعة. فال شيء يخالفها مهما كان.

 وهو قانون الوجود. انت موجود وستبقى موجود ال يمكن لهذا االمر ان يتغير -1

 ل هم الواحد.وهو قانون الوحدة. الواحد هو الكل والك -2

 وهو قانون اإلنعكاس. ما تركز عليه هو ما تحصل عليه. -2

 وهو قانون التغيير. كل شيء متغير اال التغيير ذاته. وكل شيء يتغير اال القوانين االربعة. -2

ي ية هي البداية مما يرسم دائرة ابدية. مما يعنولو الحظنا القانون االول وهو قانون الوجود، يشرح نظريتنا قبل قليل فيما يخص البداية والنهاية. حيث النها

 وجودا ابديا.

ومنتهاها  تها ، وكمالهاولو الحظنا القانون الثاني، لعلمنا ان اتساع الدوامة يخلق تعدد وكثرة وتنوع ولكن العودة الى بدايتها. ولكن كما اتفقنا ان حتى نهاي

 واحد. قانون الوحدة. هو مبداها فال يهم اكنت الواحد او الكل فكال االمرين

ا تريد. م قانون الكارما حياتك من صنعك، انت كما في الصورة المجازية لهذا الكتاب، انت كاتب يكتب انه ضحية، فيصدق روايته ويعيشها. ولكنك تكتب

 فان صدقت انك ضحية ستكتب لنفسك حياة مأساوية. وان قررت ان تكون الكاتب فستكتب ما يسعدك!

وهو ما استعرضناه في التمهيد عندما عرفنا المفاهيم، فكل شيء متمدد ينتقل باضطراد ال نهائي على شكل دوامه هابطة في تغيير مستمر. قانون التغيير، 

 كل شيء يتغير فيه اال التغيير، فلو تغير التغيير ألصبح الجمود. ولو اصبح الجمود لتوقفت الحياة. فال يمكن للتغيير ان يتغير.
about 1 month ago 

10 people like this 

جديد نظرتي للكون ..واآلن عرفت ان شعرت بوجودك قبل فترة قصيرة قبل ماتتجلى بعالمي كانت مشاعر جميله جداااااا وكأن أحد أخذني برحلة كونية لت

 السبب انت ،دائماً إحساسي يصدق قبل تجلي االشياء الجميلة ،ممتنه لوجودك وستظل حتى برحيلك متواجد

♡♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

نجحت في االسقاط النجمي خرجت من جسمي وطرت من الشباك وكنت ابغى اتواصل مع الفضائين ولما نظرت لفوق لقيت عيوني في السماء وكانت 

 كبيره ؟

 ♡جميلة تجربة♡
about 1 month ago 

3 people like this 

 طيب ليش الفضائيين يطلعون لنا ف أحالمنا؟.

  طريقة تواصل الكائنات االخرى معنى

 شأنهم شأن الموتى والمالئكة وغيرهم

 نحن كبشر منعناهم التدخل في تجاربنا

 علمنا ان الحياة المادية ليست كل شيءلو دخلوا فيها ل

 ونحن نريد هذا الوهم

 نريد ان نشعر ان الحياة المادية هي كل شيء

 ففي هذا الوهم نجد تجربة فريدة

 فيها معاناة ال نجدها في اي مكان او زمان اخرين

http://ask.fm/WeRGods/answer/114408046678
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114408046678/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114407255382
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114407255382/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114407275094
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114407275094/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114407951190
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114407951190/people


 

 

 
 
 
ة | 289 ح ف ص عندما أصبح للمرآة حياة! – الـــــــــذات مـــــــرآة   
 

 مـــــــرآة الـــــــــذات

 ومن هذه المعاناة ندرك معنى السعادة اكثر واكثر

 فنكون كائنات ذات وعي اعلى واعلى

 اكبر واوسعوروح 

♡_♡ 
about 1 month ago 

10 people like this 

 اريد اجذب زوج مثل ما اريد وأفضل،، كيف؟

 لكي تجذبي زوج مثل ما تريدين وافضل

 يجب ان تعرفي ماهو انسب زوج لك

 ولكي تفهمي انسب زوج لك يجب ان تفهمي نفسك

 وال يستطيع فهم نفسه اال من يحب نفسه

 ومن يحب نفسه ال يحتاج الى غيره

 هل فهمت؟

 االمر مستحيل ان ينجح ان كنت تفكر به

 الطريقة الوحيدة للسماح له بان يحدث كما تتمنين وافضل

 زوج وتتركين للكون "خلق" زوج وفقا لذاتك ووعيك االدنى التي "يفهمها" تماما ان تتمنين السعادة مع

 ♡واالستسالم القبول في العظمى القوة♡
about 1 month ago 

12 people like this 

 ع حظي م بتجاوب ع االسئلة االجتماعية، انا لو اعرف اسئل قلبي ما جيت و سئلتك ،عموما شكرا لك..

 ما تعرفين تسألين قلبك النك تسأليني

 لو ما لقيتي احد يجاوبك كان عرفتي تسألين قلبك

 االمر بسيط

 اكتبي الخيارين

 واقرأي االول ثم االخر

 كل مره وراقبي شعورك في

 ال شيء اوضح منه اال االفكار عندما تقف بينك وبين الشعور
about 1 month ago 

4 people like this 

 و مااخترناه من قبلهل القدر تفاعلي .... او ه

 هو كال االثنين

 لكيف تفهمي المعضلة يجب ان تقبلي هذا التناقض كأمر واحد

 الوعي يتفاعل مع رغباتك ومشاعرك وايمانك فيكتب ما تريد "االن" وليس قبل والدتك

 لق الزمنما يقصد ان حياة االنسان مكتوبة في صيغة الماضي اي انها تكتب على مستوى وعي ال يخضع للزمن بل يخ
about 1 month ago 

7 people like this 

 قد جربت اتخاطر معك هل وصلك ؟

 ال اتخاطر مع احد

 فالتخاطر امر ليس مثيرا لي

 هو هذه الحياةالمثير 
about 1 month ago 

3 people like this 

 سويتهقريت سالفة الحشرة انا طلعت لي كمان حشرة بس ما ارتحت اال لما ذبحها صح اللي 

 طبعا

 ما دمت تقومين باالمر الذي تحبين بدون خوف او تأنيب ضمير

http://ask.fm/WeRGods/answer/114407874902
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114407874902/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114407780694
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114407780694/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114407705174
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114407705174/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114407440214
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114407440214/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114407524438
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114407524438/people
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about 1 month ago 
3 people like this 

 لك. كم عمرك الواعي ، ممتنه

 سنة وشهر
about 1 month ago 

2 people like this 

ْْ   °•❤  عبآرة تختصر بها حآل البشر اليوم.....؟  ❤°•  مــــــال

 ♡تحاول النها وتعاني رب، تكون ان تحاول التي الضحية، دور يعيشون ارباب♡

 الدرامية حياته احداث يكتب انه نسي حتى الضحية دور يتقمص الذي الكاتب نحن
about 1 month ago 

4 people like this 

ي لمن منهج ليلى كايزن اني اكتب صفات شريك حياتي بالتفصيل وراح احصل مثل ماحددت .... ال اخفيك انا طبقت هالطريقة بس بعدين حسيت لو اخ

 الكون يختار لي احسن

 هذه مفاهيم واوراق اذن

 يؤمن بها وال تنجح لمن يشك بهاتنجح لمن 

 اختيار الكون سيحدث دائما سواء قمت بالتدخل او ال

 ولكن كل ما في االمر ان تدخلك يعقد ويؤخر االمر

 استسالمك وقبولك وحبك للكون ولذاتك يحقق لك اكثر مما تتمنين صدقي او ال تصدقين فهذا واقع االمر

 في محاولة الجذب نحن نقيد الوفرة

 سالم واليقين بوفرتنا نحصل على اكثر من ما نريدفي االست

 ♡لمسة ألطف الى تحتاج قوة أعظم♡

 فيها النور وستدركين تأمليها
about 1 month ago 

18 people like this 

 مغرمة بفكرة القوة هي الجمال المطلق والحرية والقياس الذاتي للقيم والحقيقة ، كيف أملك هذه الصفة دائما

 انت تملكين هذه الصفة دائما

 ولكن تاسؤلك هذا يجعلك تخسرينها

 ♡العقل مستوى عن وعيه ارتفع من اال يدركه ال♡للعقل محير االمر♡
about 1 month ago 

5 people like this 

 سالتك اكثر من مرره ابي تتكلم عن التخاطر ..انا احببه كثيرر ودايم يضبط معي بس ابي تتكلم عنه

 التخاطر

 يرهانواعه كث

 اشهرها الفكري والعاطفي

 الخاطر الفكري او توارد الخواطر او توارد االفكار

Telepathy 

 هو ما يسمى ايضا بقراءة االفكار وزراعتها

 وللكنه يختلف النه من قبل الطرفين

 وهي طريقة تواصل مادية لم يعد البشر يؤمنون بها

 وهناك تخاطر من نوع اخر

 التخاطر العاطفي

 حوهو اقوى واوض

 ويكون عادة بين من يملكون امرا مشتركا يثير حماستهم

 حب تجربة روحانية امومة توأم الخ

http://ask.fm/WeRGods/answer/114407540566
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114407540566/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114407469398
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114407469398/people
http://ask.fm/MAJOoR
http://ask.fm/WeRGods/answer/114407432534
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114407432534/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114407389270
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114407389270/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114407371094
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114407371094/people
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 التخاطر ببساطة ورقة اذن

 وما نعنيه بذلك اننا كبشر نستطيع ان نرفع وعينا الى مستوى الوعي االعلى لنتواصل مع وعي اي كائن انسان او حيوان او حتى نبات

  بهذه البساطة

 د القيود والحدود في هذه التجربة الحياتيةولكن الننا اسيا

 فقد منعنا على انفسنا هذه التجربة بسبب مفاهيمنا ومعتقداتنا التي تجعلنا نكذب هذا االمر

 ولكن سمحنا بوجود ورقة اذن كاستثناء لهذه المفاهيم

 وهذه الورقة هي ظاهرة التخاطر العاطفي والفكري

 ي وظواهر اخرى كثيرةوغيرها كالحاسة السادسة والجالء البصر

  ماهي اال بارادوكس مضحك

 والسبب

 اننا اقوياء جدا

 خلقنا مفاهيم اننا ضعفاء جدا

 ثم خلقنا استثناء اننا اقوياء نسبيا

 فنسعد بها

♡_♡ 
about 1 month ago 

10 people like this 

 هههههه عجيب الن افكاري مثل افكارك شكلنا من نفس العالم

 ال يستغرب من وحدة الكون اال من يعاني الانفصال

 كل من هنا ومن ليس هنا ينتمون الى نفس الوعي

 توازنولكن نختار ان نلعب ادوار جاهلة تشعر انها ضحية على كوكب م

 في حياة ملؤها القيود والحدود

 جميلة التجربة شريطة ان ال ننسى اننا خلف وجودنا هنا

♡ 
about 1 month ago 

7 people like this 

ذا ا اذا كاتبين حياتنا من قبل على اي اساس تم اختيار شريك الحياه ولواخترنا شخص هو يقبل او يرفض ؟ واذا رفض ليش يقبل اذا قبل وليش رفض

 رفض

 انت كمن ينشغل عن المسرحية بمحاولة استنتاج خاتمتها قبل ان تحدث

 تى تتجلى الحكمة؟اليس اجمل ان نجلس على مقعد المتفرج ونتابع بجهل غموض الحبكة ح

 ♡_♡ نهائية اجابات تجدي لن ولكن لك الخيار ♡_♡
about 1 month ago 

6 people like this 

  احس نفسي ضعيفه والمستنير محمد قال في كتابه خلق االنسان ضعيفا هل كتابه يناسب وعيي ؟ودي اصير مثلك انا من دون هللا

 طبعا
about 1 month ago 

2 people like this 

 لما اركز في المرايا تتغير مالمحي تصير شبيهه بالفضائيين ممكن صحيح كنت منهم قبل حياتي

O_O 

♡ 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 نأنا من أسبوع عرفت اإلسك حقك وتعلمت وبديت أطبق وبديت إسوي األشياء اللي أحبها وطلع حشره بنص. الدرج حق بيتنا واحيانا قبل غرفتي م

 ثالثه أيام وشكلها يخوف وثابته. ماتتحرك إيش ترمز التقول تأملي أخاف منها

http://ask.fm/WeRGods/answer/114407064150
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114407064150/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114407141974
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114407141974/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114406554710
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114406554710/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114407099734
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114407099734/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114407090774
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114407090774/people
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 اشارة لك لتتوقفي

 مفاهيمك تتجلى على شكل كائنات مخيفة

 الخيار لك

 ♡تفعلين ما عن توقفي او احبيها♡

 قرب عن لك يحدث ما مراقبة تحب حشرة اال هي فما
about 1 month ago 

5 people like this 

 نا عاطفية بزياده ابكي على اي شي ، و عندي تعاطف كبير لألطفال و المسنين و الحيوانات ، هل هذا شي جيد ام ال؟ا

 التعاطف ضعف

 الحب قوة

 ال تتعاطفي مع من اختار ان يكون كما كان

 فانا افرح لمن اختار ان يكون مريضا او معاقا

 فهو قوي جدا وشجاع

 نخشى ان نكون مثلهمربما نحن من نحتاج للشفقة اننا 

♡_♡ 

 طاقتهم على تحصلي احبيهم

 معاناتهم على تحصلين معهم تعاطفي

 لك الخيار

♡ 
about 1 month ago 

11 people like this 

Cc ): كيفك .تعرف ما لقيت سؤال بس حبيت اسلم 

cocoسالم المحبة عليك زوينة♡ 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 بي انا شفتك صدفه..وكل شي بحياتي صدف سعيده سبحان هللا انا محظوظه وهللا يحبنيعلى فكره حبي

 ♡هذا لتخبرك للصدف تحتاجين وال يحبك شيء كل♡

 ولكن بعضنا ال يصدق حتى يرى الصدف وهذا جميل ولكنه مضحك

♡♡ 

 بحياته يتحكم من هو انه ينسى ان يتعمد تجربة يخلق االنسان الن مضحك

 حياته في صدف يخلق ثم

 بحياته يتحكم من هو انه نفسه ليقنع

 ♡هههههههههه♡
about 1 month ago 

4 people like this 

 كتب تنصحنا بقراءتها؟

 ه في حياتي كان عندما دخلت المكتبة بعفوية ووضعت يدي على احد الرفوف بعفوية فكان كتابا يتحدث عن موضوع كان يشغلنياجمل كتاب قرأت

  لم استطع تفسير الصدفة

 وعندما قرأت الكتاب فهمت الصدفة

 يالكتاب الذي يتحدث عن موضوع يشغلنلم اعثر فقط على كتاب عن الموضوع الذي يشغلني فحسب وانما كتاب يفسر حتى الصدفة التي قادتني الى 

 مايكل جي لويزر"ـ -الكتاب كان "قانون الجذب 

♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114407014230
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114407014230/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114406962774
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114406962774/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114406918998
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114406918998/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114406789206
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114406789206/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114406764118
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114406764118/people
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 يقول الحمدهللا على نعمه االسالم مع اني مسلمه هل هذا ارتفاع للوعي ؟ماحب احد 

 طبعا
about 1 month ago 

5 people like this 

 هيام.  ألمانيا ؟مع البرازيل وال 

 مع الجمهور دائما

 مع حماسهم وسعادتهم بغض النظر عن فريقهم

♡ 
about 1 month ago 

7 people like this 

 هانادرا ما ادخل تويتر .. لكني اتفاجأ بأني اجدك في كل مرة ادخلها ، و اجد اجابة لك على احد االسئلة التي طالما رغبت في معرفة اجابت

 ذاك ما نسميه بالسينكرونسيتي

synchronicity 

 كبيرة من االرتباط رغم عدم وجود رابط معتادوتعريف السينكرونستي هو الظهور المتزامن الحداث تبدوا على درجة 

synchronicity 

 السينكرونسيتي او تزامن الصدف

 هي داللة جلية ال تقبل الشك ان االنسان قادر على تحقيق المستحيل

 اشارة انه يعيش لحظته ويفعل ما يحب ويحب ذاته فيحصل على ما يريد بطرق سحرية غير معقولة

♡ 
about 1 month ago 

13 people like this 

 هل هذا طبيعي ؟ 184وطولي  1١انا عمري 

 كل شيء طبيعي
about 1 month ago 

1 person likes this 

 الزلت انتظر اجابتك احتاجها كثيرا هل يحبني ام كذب عليا و ماذا افعل اآلن؟

 لن اجيب على هذه االسئلة االجتماعية بعد االن

 من اهمية القلباالعتماد علي هو اتكالية وتقليل 

 اسألي قلبك وسيخبرك بما ساخبرك

 وعندما ال يعجبك ما يخبرك به ال تهربي الى غيره

♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 مرة حلمت بفضائي نفس وصفك، هل هو حقيقي، أم مجرد حلم؟

 حقيقي جدا

 بدرجة حقيقية شعورك عند لقائه
about 1 month ago 

8 people like this 

 ك لتحقيق امنياتي هل سيأتي؟الاسقاط ابليز جاوبني ان شاءهللا تشوف السؤال.، لو ادعي بنزول م

 لو دعيتي بحق فستحقق امانيك دون الحاجة لمالك او غيره

♡ 
about 1 month ago 

9 people like this 

 ️❤اكتفيت بذاتي ال اريد إجابات منك ، أحبك 

 ما اجملك

♡ 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114406648662
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114406648662/people
http://ask.fm/HEM199
http://ask.fm/HEM199
http://ask.fm/WeRGods/answer/114406580566
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114406580566/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114405801558
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114405801558/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114406304598
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114406304598/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114406433878
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114406433878/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114406482262
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114406482262/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114406470230
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114406470230/people
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about 1 month ago 
2 people like this 

 مرات احس ان وعيي ارتفع ومرات انخفض ومقدر اسيطر على السلبيه اللي فيها ابي حل ؟

 ال تحاول البحث عن حل

 البحث عن حل يولد المشكلة

 االستسالم للمشكلة يجعلها تلعب دورها بسرعه وتختفي من حياتك

 السلبية موجودة في حياة كل انسان

 ومها يحصل على المزيد منهاولكن وحده من يقا

 ومن يقبلها تلعب دورها بسرعة وتغادر

 ومثال جيد على هذه السلبية او التمرد ابليس

 مثال جميل جدا

 ففي االسرائيليات كانت االرض تعج بالشياطين والمردة والجن العاصي والتي تفسد في االرض

 لوحيدة البيضاء في هذا السواداي انها كانت مليئة بالظالم، وعندها كان ابليس هو النقطة ا

 ورفع الى السماء وعندما خلق ادم وامر هللا المالئكة بالسجود فسجدت كل المالئكة التي تطيع هللا دون عصيان

 طاعة عمياء مالئكية عبودية مطلقة بياض ال يشوبه سواد اال نقطة واحدة، هي ابليس مجددا

 فقد تمرد في عز العبودية وعبد في عز التمرد

 بيضاء ةتأملنا شكل ين وينق )التاي تشي: الدائرة المقسومة بحرف اس نصفها ابيض واالخر اسود( لوجدنا ان في البياض نقطة سوداء وفي السواد نقط لو

 وهذا ما يسمى بالتباين

 وهو ما يجعل االبيض ابيض واالسود اسود

 اقبل النقطة السوداء في حياتك

 البياض فكلما قاومتها تعاظمت حتى تصبح بحجم

 وان سمحت لها ان تنهي دورها بسرعة فستعود الى البياض وااليجابية في وقت قياسي

 هذه هي الحياة المستسلمة القنوعة المحبة المسالمة القابلة المستنيرة

 اطفو واسمح للتيار بان يأخذك الى السعادة وال تسبح عكس التيار فانت تهرب من السعادة

♡ 
about 1 month ago 

12 people like this 

 4حتى المخلوقات الفضائية اطول مني>/

 ربما كنت فضائية
about 1 month ago 

4 people like this 

 عرفت حسابك بالصدفه من ريتويت وصلني....تتوقع ليش عرفت حسابك و من ثم تابعته و من ثم انفتنت فيه

 ةالنك تحتاجين ما تجدين هنا في هذا الوقت من رحلتك الحياتي

 فاستمتعي ما دمت تستفيدين منه

 وعندما تشعرين انه ال يتزامن مع وعيك ابحثي عن صفحة اخرى فربما ارتفع وعيك عن مستوى وعي كلماتي

♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

ناريو ل السيهل نحن من اختار كيف تكون حياتنا قبل مجيئنا على الحياه الدنيا اذاً اليوجد قانون الجذب الن كل شي قد اخترناه وكاننا نمثل في مسلس

 ❤اليتغير ؟ هل كالمي صحيح واذا كان ال فوضح وفصل لي االمر ولك كل االحترام والشكر 

 هههههههههه

 كالمك غير صحيح

 وهو من اصعب المسائل الوجودية

http://ask.fm/WeRGods/answer/114406442070
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114406442070/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114405785430
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114405785430/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114406214230
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114406214230/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114405772374
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114405772374/people
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 من فهمها سيجد سعادة ال يلحقها حيرة

 واليك التبسيط

 مفهوم الوقت موجود في وعينا االصغر "العقل والمشاعر والمفاهيم" اما وعينا االعلى فال يخضع للوقت

 ماذا نعني بهذا الكالم

 نعم نحن من "يكتب" سيناريو حياتنا

 تبنا" في الماضي وانما "نكتب" في كل لحظةليس "ك

 الكتابة متقنة لكي تحقق ما نريد

 وهذا ما يسمى الجذب او التجلي او التجسيد او القفز الكمي او العوالم المتوازية او الحظ او الصدفة

 كالدعاء او قانون الجذباحيانا يكون االنسان واعي بالتواصل مع وعيه االعلى وكتابة االحداث لتغيير السيناريو، في لحظات 

 وغالبا يكون التواصل بين الوعي االدنى واالعلى مشوش

 سبب التشويش هو االفكار والمشاعر

 من يسمون بالطيبين والدراويش واحيانا بعض الكبار بالسن "الشياب" ال يقومون بالتفكير اطالقا

 النهم يؤمنون ان ما يريدون سيحدث

 ال يسألون كيف وال متى

 مان يجعل سيناريو حياتهم يكتب من جديد في كل لحظة من قبل وعيهم االعلى وفقا لرغباتهموهذا االي

 هذا معنى اننا نحن من يكتب ما نريد وبنفس الوقت نستطيع تغيير احداث حياتنا

 وهذا هو تفسير المعظلة المسماة "مسير ام مخير" والجواب انك انت المسير وانت المخير

 تار ان تكون مخير في كل لحظةتختار ان تكون مسير وتخ

 عندما تجذب انت تغير القدر وتكون مخير

 وعندما تسير كضحية انت تختار ان تكون "مسير" ولكن من يسير هو "انت" باسم وعيك االعلى

♡ 
about 1 month ago 

10 people like this 

 ياخي ودي اسالك بس مدري من وين ابدا ! احس ودي اسالك كل شي واصل للحظه اسكت !

 عندما يفقد االنسان جميع االسئلة يكون اقرب ما يكون الى االستنارة

 يكون كينونة من وعي

 يعي ان الوعي اكبر من السؤال

 ود اكبر من االجابةوان الوج

 فتتالشى االفكار ويبقى الشعور

♡ 
about 1 month ago 

6 people like this 

 حتي اني استغرب لساني يتكلم من غير ما امره،شنو معناه؟وانا ادعو تطلع مني ادعية من غير تفكير 

 تزامن ترددك مع تردد وعيك االعلى

 او لك ان تسميه تردد االله

 عندها تنطقين بكلمات مقدسة الوهية كالقران ولربما اجمل

 فالوحي حق وممكن لكل انسان

 وهذه كانت رسالة محمد لكم

 انكم كلكم انعكاس له ولستم تابعين له

 حدث معك حدث مع عبدهللا ابن ابي السرح في حادثته التي خلقت صدع وشبهه كبيرة في االسالموما ي

 واليكم تفاصيل القصة للعبرة وللوعي

 وليس لالتباع واالحكام والتصنيف

 فعبدهللا ابن ابي السرح كان كاتب القران لدى الرسول

http://ask.fm/WeRGods/answer/114405739862
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114405739862/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114405485654
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114405485654/people
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 ولم يكن الرسول ليأتمن شخصا غير ثقه

ا َنَزَلْت اآْليَ  ا  12ة الَِّتي فِي " اْلُمْؤِمُنوَن " : " َوَلَقْد َخَلْقَنا اإْلِْنَسان ِمْن ُساَلَلة ِمْن ِطين " ] اْلُمْؤِمُنوَن : َلمَّ ِبّي َصلَّى هللاَّ َعَلْيِه َوَسلََّم َفأَْماَلَها َعَلْيِه ; َفَلمَّ [ َدَعاهُ النَّ

[  12[ َعِجَب َعْبد هللاَّ فِي َتْفِصيل َخْلق اإْلِْنَسان َفَقاَل : " َتَباَرَك هللاَّ أَْحَسن اْلَخالِقِيَن " ] اْلُمْؤِمُنوَن :  12َخر " ] اْلُمْؤِمُنوَن : ِاْنَتَهى إَِلى َقْوله " ُثمَّ أَْنَشأَْناهُ َخْلق ا آ

د َصاِدق ا َلَقْد أُوِحَي إَِليَّ َكَما أُوِحَي إَِلْيِه , َوَلِئْن َكانَ  . َفَقاَل َرُسول هللاَّ َصلَّى هللاَّ َعَلْيِه َوَسلََّم : ) َوَهَكَذا أُْنِزَلْت َعَليَّ ( َفَشكَّ   َعْبد هللاَّ ِحيَنِئٍذ َوَقاَل : َلِئْن َكاَن ُمَحمَّ

ا َلَقْد قُْلت َكَما َقاَل . َفاْرَتدَّ َعْن اإْلِْساَلم َولَِحَق ِباْلُمْشِرِكينَ   َكاِذب 

 يقبل حقيقة "انما انا بشر مثلكم" والشق االخر "يوحى الي" وان الوخي ليس حكرا وال حصرا وما حدث لعبدهللا ابن ابي السرح انه لم

 وانما مقدرة لدى كل انسان متأمل خاشع ان يتلقى الوحي

♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 هل قراءه كتب المستنيرين تزيد الوعي مثل القرآن ؟

 فقط ان كنت تشعر بحبك للكتاب وحماسك له

 ان فعلت فهذا يدل على انه يناسب وعيك وسيساعدك طبعا

♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 سنوات هذا يسمى اغتصاب لطفوله !!!4عندي سؤال محيرني لماذا المستنير محمد يتزوج طفله ويدخل عليها و عمرها 

 في وقت كان الوأد امر مقبول

 صر كان مشكلة؟هل تظنين حقا ان الزواج من قا

): 

 يجب ان نفهم ان هذه المفاهيم والتعاليم كانت تصلح لزمان ومكان غير الزمان والمكان االن

 ♡الجائرة االحكام نطلق ال لكي♡

 ومكان زمان لكل صالحة التعالم كل ان ونقول الكمال ندعي ال ان المقابل في ايضا ويجب

 حدث ردة فعل كسؤالك المنطقيفت

♡ 

 توازن الحياة

 الدين يجدد من عام مئة كل رأس على يأتي قال حمدم

 اعداء انهم على نصنفهم ان اخترنا ولكننا المجددون من الكثير أتى وقد

 الثالثة المئوية في وتناقص الثانية المئة في مالئمة اقل واصبح سنة 111 الول ال يكون ما خير كان االسالم

 حديث عن الرسول "خير القرون قرني ثم الذي يليه ثم الذي يليه"ـ

 محمد لم يكن يقول افعلوا تماما كما افعل

 وانما كان يقول كونوا انعكاسا لي تصرفوا كما تحبون

 لو ان كل انسان تأمل كما فعل محمد في بداية استنارته في غار حراء

 الدرك معنى القران والوحي

 وبهذا االدراك كان ليفهم بعمق معنى االيات وسيرة النبي

 لتلقين واالتباع ثم نتمرد على مفاهيمنا ونسخط على كل ما هو جميلولكن نفضل ا

♡ 
about 1 month ago 

13 people like this 

 ؟صف لنا أشكال الفضائيين 

 تقريبا 161عيون اكبر رؤوس اكبر طول قصير نسبيا 

 لون البشرة رمادي الرجال صلعان والنساء بشعر غالبا ابيض

 هذا وصف احد العوالم فقط

http://ask.fm/WeRGods/answer/114405374550
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114405374550/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114405310806
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114405310806/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114405123926
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114405123926/people


 

 

 
 
 
ة | 297 ح ف ص عندما أصبح للمرآة حياة! – الـــــــــذات مـــــــرآة   
 

 مـــــــرآة الـــــــــذات

 وال حصر لالشكال واالعراق

♡ 
about 1 month ago 

8 people like this 

 ان توقفت عن األسئلة تأتي األجوبة

 طبعا
about 1 month ago 

6 people like this 

: )هللا يخليك ابغاك تنّزل كالمي ، اي واحد او وحدا جرب/ت االسقاط يجي االسك حقي ويشرح لي بالتفصيل :") انت مشغول و استفساراتي كثير 

♥♥  BRO 

 ♡لتعزيز التواصل الجماعي
about 1 month ago 

3 people like this 

 ماسر الوفره والثروة المالية ؟

 يقين ان لك حق بالوقرة والثروة
about 1 month ago 

4 people like this 

 هل المستنير يرى الحياة جميله ؟ هل عنده اهداف ؟ هل يشتاق الى الجنه ؟ احتاج اجابه

 الحياة تكون الجنة
about 1 month ago 

6 people like this 

 وش تحب انسميك اسقاط ام مستنير؟

 ال احب ان تتم تسميتي
about 1 month ago 

4 people like this 

 ال يعمل! iskat.tkموقعكم 

 يعمل بدون مشاكل
about 1 month ago 

2 people like this 

ا اقرأ عندمفعال مألاهقتي كانت سيئة ألني أرفض المفاهيم واحاول بشتئ الطرق الخروج بمفهوم إنساني مختلف عنهم! الحمدهلل أنها عدت ، أسعد كثيرا 

 ماتكتب واقيس األمر علي

 ♡عنك هو اكتبه ما ان تدركين عندما جميل♡
about 1 month ago 

2 people like this 

اليوم حسيت بشعور غريب فقدت احساسي بنفسي ومكاني والوقت حسيت بفراغ صرت المس نفسي والجدار والمكان مو حاسه بشي ومني عارفه اي 

 ي حسيت في شي فوق ادراكي ومو قادره استوعبو صرت ابكي وارجف شعور رهيب. اشعر اني استيقظش

 أهال  بك ال ذاتك

 هذا شعور االستنارة
about 1 month ago 

11 people like this 

 ما معنى الركوع والسجود في الصالة؟ او بمعنى أصح حركات الصالة لها معنى؟

 تشبه اليوغا

 الحركة تقطع التفكير

 والمونترا كالتكبير

 تقضي على ما تبقى من افكار

 البعض يرقص قبل التامل واخرون يقومون بالرياضة

 ة اصمات العقل للسماح بارتفاع الوعيالمسلمون يركعون ويسجدون والنتيج

http://ask.fm/WeRGods/answer/114403843926
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114403843926/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114404776022
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114404776022/people
http://ask.fm/a80_ii
http://ask.fm/WeRGods/answer/114404795990
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114404795990/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114405002838
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114405002838/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114404909398
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114404909398/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114404638550
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114404638550/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114404903510
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114404903510/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114402982998
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114402982998/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114403933526
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114403933526/people
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about 1 month ago 
10 people like this 

 يعني انا اخترت ان يكون والدي متسلط وجبروت ؟

 التحدي النك تحب
about 1 month ago 

13 people like this 

  عقلأتسمح ياكريم في كل يوم تخبرنا معلومة شيقة فريدة ال يصدقها إال الذين يعيشون بالال

 من الوجود %1.1ما تعرفه البشرية ليس اال اقل من 
about 1 month ago 

13 people like this 

 اشعر ب الالشيء ؟!

 شعور الكل شيءشعور الالشيء هو 

 استمتع
about 1 month ago 

9 people like this 

 باجوبتك ..ممتنه ممتنه لك وودي اضمك واحس بحبك وسالم اخصص لي وقت بعد الفجر اقرا صفحتك ..استمتع بعد تعب اليوم اجدد حيويتي

♡♥¿♥♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 استنير واختار ان أكون مسلمه'ًما رايك بالصوفية ؟أحب االسالم جداء،هل أستطيع ان 

 االسالم السنية الشيعية والصوفية كلها جميلة

 الصوفية اقرب الى الروحانية والوعي طبعا

 اخشى ان المستنير ال يملك ان ينتمي الى دين عن اخر

 االستنارة انتماء لكل الكون

 ال ينتمي الى دين ويكره االديان االخرى اال النيام

 ال ينتمي الى دين ويحب االديان االخرى اال الواعينو

 واما المستنير فيحب كل االديان وينتمي اليها جميعها
about 1 month ago 

5 people like this 

 ذا!ت اكون كاحنا الي نختار امهاتنا ؟ انا امي الحقيقيه تاركاني طول حياتي ماقد عرفتها وجدتي مربيتني ومرتاحه الحمد هللا بس يعني ليش انا اختر

 ال تحتاجين الى تجربة االم

 بكل بساطة

 ربما تعرفين طبيعة التجربة

 ربما عشتيها من قبل

 عن االم والعيش مع الجدة ربما ترغبين بتجربة االنفصال

 كل الخيارات متاحة قبل الوالدة فهل يهم السبب ما دمت انت من قام باالختيار؟

♡ 
about 1 month ago 

9 people like this 

 كم عندك من سؤال؟

 سؤال1211
about 1 month ago 

2 people like this 

 جمبه امرأة بفستان ابيض نبضات قلبي زاددت وحسيت بالخوف ايش السبب؟ركزت في صورة كانت عبارة عن بحر وباب ابيض في وسطه و

 الصور مشهد من حياة

 من ينظر اليها على هذا االساس يعيشها

http://ask.fm/WeRGods/answer/114403333206
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114403333206/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114403182166
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114403182166/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114403324246
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114403324246/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114403248982
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114403248982/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114403489878
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114403489878/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114403070550
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114403070550/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114403038294
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114403038294/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114402998102
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114402998102/people
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 ومن يسشعرها بايمان صادق سيقذف وعيه داخل المنظر ويعيش هذا المقطع في رحلة نجمية

 لو لم تصدقوا مني اال هذه االجابة لكفتكم حياتكم كلها

♡ 
about 1 month ago 

14 people like this 

 حبيبي يااسقاط ماراح اسألك اي سؤال اليوم بس بقلك اشتقتللللللك

 ♡يكفيني هذا♡
about 1 month ago 

2 people like this 

 يعني انا مراهقه مااقدر اوقف تفكيري ؟ واش هي فتره المراهقه اصال ؟ كيف اتعامل معها ؟

 الواعي الذي ال يفكر بل يعيش ال يوجد اجمل من المراهق

 عنفوان الطاقة مع سمو الوعي خليط ساحر يجعله محط انظار اقرانه
about 1 month ago 

4 people like this 

 ماهي الرسالة التي يجب ان اعرفها من غيرة شخص مني؟

 غيرة الشخص منك داللة على انك تملكين مفهوم يقول " ان االخرين يكرهون نجاحي"ـ

 هذا المفهوم قوي جدا لديك لدرجة انه يجسد بشرا يغارون منك

 اعلمي ان نجاحك منارة لالخرين ينير دروبهم

 ويجعلهم يقعون في غرامك

 هوم ويزول معه البشر الغيورينوسيزول المف
about 1 month ago 

12 people like this 

لمحت المرآة حتى ولو كنت في مكان العمل، أذلك جيد ألني اخشئ ان اآلقي مصير  احب مالمح وجهي جداااا لدرجة اني اتغزل ب فرح و بحب بها كلما

 نارسيس عندما تحول إلى نرجسه؟

 عشقت جمالك من كلماتك

 هل هذا سيء؟

 هو جميل

 والنرجسية اجمل

 وجنون العظمة اجمل واجمل

 واالنانية هي افضل وسيلة لعيش الحياة دون عدائية طبعا

 ♡الذات حب الا الكون حب من اجمل ال♡
about 1 month ago 

16 people like this 

اردد لهم بمشاكسه انتم اخترتوني ألصبح امكم، اتمنئ لك فرح اكثر  منذ أن تعلمت منك أننا قد اخترنا آبائنا، اصبحت اآلعب صغاري وانا اضحك بفرح و

 من فرحي

 ضحكت ال شعوريا وانا اقرأ كلماتك وكأني احدهم

 غمرني شعور ال يوصف من الفرح

 احبك بال شروط سيدتي

 انت اختيار موفق لهم

 ♡احبك♡
about 1 month ago 

11 people like this 

 لكن احس لما كنت طفله كنت واعيه اكثر 14مثل االطفال تفكيرهم ! انا  12&14الي اعمارهم 

 فترة المراهقة فترة صراع بين تبني مفاهيم المجتمع والدين والسياسة

 رد عليهااو التم

http://ask.fm/WeRGods/answer/114402974550
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114402974550/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114402961494
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114402961494/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114402873686
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114402873686/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114396259158
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114396259158/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114402819158
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114402819158/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114402733910
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114402733910/people
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 االولى سهله ولكنها انفصال عن الذات وتسلب الحياة جمالها

 والثانية صعبه رغم انها تجعل الحياة اجمل ما في الوجود

 يعاني االنسان حتى يختار طريقه

 وفي هذا المفترق يفكر كثيرا

 وهذا التفكير يخلق االنفصالية ونقص الوعي
about 1 month ago 

5 people like this 

 احس اني خجوله ب ززيياااددهه ، كيف أتخلص من خجلي؟

 الخجل هو وجود مفاهيم قيدية

 ان ما اقوله او فعله سيولد النقد والتجريح

 ين عندما يتشجعوا ينتقدوا ويجرحواوغالبا الخجول

 والسبب انهم يؤمنون بذلك

 جربي اخفاء هويتك والتحدث مع غرباء تماما بكل شجاعة

 اجعليهم ينتقدونك فهم ال يعرفونك

 ستتحولين تحول كامل الى انسانه واثقة من ذاتك تماما وربما اصبحت شخصيتك جنونية جذابة

 ♡طبعا جميلة بطريقة♡
about 1 month ago 

10 people like this 

 انا لما اجي اغادر صفحتك وما قريت االسئلة كاملة احس في شي يرجعني للصفحة

 تعلق

 يجب ان ال تتعلقي

 ى شئتوغادري مت

 محاولة انهاء جميع االسئلة سعي خلف الكمال

 يتبعه جمود وملل وكلل وتعب

 جمال االمر ان تقرأي ما تقع عينك عليه وتغلقي الصفحة متى اردت القيام بامر اخر

 هكذا تعيش الحياة بجمال وعفوية

♡ 
about 1 month ago 

8 people like this 

 مراقب ومتعجب منك ! أنت إنسان عجيب ! أنت وأوشو هما الذين كنت أبحث عنهما في طفولتي ممتن لكم

 ♡الشكر كل لك♡
about 1 month ago 

2 people like this 

 ايش ارتاح وانبسط لما اقرا كالمك؟

 الن كل من قرأت له يخبرك ما يؤمن به

 انا ال اخبرك بمعتقدات

 انا اجعلك ترين معتقداتك

 فترين ذاتك الحقيقية فوقها
about 1 month ago 

6 people like this 

 zoz  ♡ماهي رسالة ضعف السمع الخلقي

 تتجربة معاناة اعمق

 ربة الفقر واليتم والعمى واالعاقة وغيرهاكتج

 كائنات شجاعة حد الجنون لم يكفيها تحدي ان تكون بشرية فذهبت الى اقصى درجات التحدي

 اقف لهم احتراما وانحني لهم تواضعا

http://ask.fm/WeRGods/answer/114402645078
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114402645078/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114402110550
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114402110550/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114366074198
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114366074198/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114400030550
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114400030550/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114402483542
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114402483542/people
http://ask.fm/zoz_q8i
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about 1 month ago 
13 people like this 

 اعصب بسرعه اش الحل؟

 اوقف تفكيرك
about 1 month ago 

4 people like this 

 zoz  ♡في بداية العشرينات من عمري كنت اكثر وعيا .. هل يصعد الوعي وينزل 

 طبعا

 الطفل يكون في اقصى درجات وعيه

 وكلما تقادم به الزمن وزادت مفاهيمه وايمانه نقص وعيه

 اال من يختار ان يستيقظ من نومه ويكون واعي

 ن الواعين يختارون االستنارةوقلة م

 ولكن كل البشر بنهاية رحلة حياتهم سيدركون حقيقة الحياة المطلقة

 ان التصنيفات واالزدواجية كانت مضيعة وقت

 وان الحقيقة المطلقة ان كل شيء كان حقيقي

 وانه لو اختار ان يؤمن بما يحب لحصل عليه

 ولكن هيهات فقد فات من الحياة ما فات

♡ 
about 1 month ago 

8 people like this 

 تجربة جديدة وتسلية ؟ من خالل إتصالك مع الفضائيين في أحالمك هل حصلت على منافع منهم ومعلومات في حياتك هذه أم األمر مجرد

 كم هائل من المعلومات عن الوجود

 وفهم الحياة المادية
about 1 month ago 

8 people like this 

 التحتاج اال مراجع ومعابد ..؛االستنارة سهلة 

 ال تحتاج الى اي من ذلك

 في الواقع كل هذه الطقوس هي تعقيد وتبعيد للنور

 فالرحلة الى الداخل

 ما يعرف بايشا كريا

 اما ما تتحدث عنه من طقوس هو رحلة الى الخارج

 ما يعرف بكارما
about 1 month ago 

3 people like this 

 ليه دايم اول حب نتعدب فيه وننذل وماننساه! معقوله نسيانه مستحيل :)

 النه اكثر حب تكون تكره ذاتك فيه وتحتاج الى من يعكس لك جمال ما تكرهه في ذاتك

 ب االول تتغير مفاهيمك وتقل سلبيتكبعد الح

 فال يعود عمق االعتمادية كما كان في اول مره

 ولكن هناك استثناءات دائما
about 1 month ago 

5 people like this 

 هل ظهورك بعالم كل شخص هنا دليل على استعداده أو وعيه في ازدياد وإال مو شرط

 ظهوري في حياة كل شخص هنا يدل على انه طلب ووافق واراد ان يسمع ما اقول

 بعضهم سيسمع كلمة ويكتفي وبعضهم سيستمر طول الطريق

 وهناك من سيسير بعضا منه

http://ask.fm/WeRGods/answer/114361366102
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114361366102/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114402401878
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114402401878/people
http://ask.fm/zoz_q8i
http://ask.fm/WeRGods/answer/114377018454
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114377018454/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114402335574
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114402335574/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114402326870
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114402326870/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114369663574
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114369663574/people


 

 

 
 
 
ة | 302 ح ف ص عندما أصبح للمرآة حياة! – الـــــــــذات مـــــــرآة   
 

 مـــــــرآة الـــــــــذات

 ى مستوى وعي اعلىكلهم ارادوا االمر ولكن عل

 فها انا اتجلى طوعا وبشكل ال ارادي في حياتهم

♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 ى غير العاده ! حلمت إني فقدت عذريتي, ماهي الرساله ؟حلمت حلم ومازلت اتذكره عل

 خوفك من فقد عذريتك

 يطاردك

 فتجلى في حلم ليخفف من الضغط

 الحظي احداث حياتك الماضية وستفهمين ما اقصد مباشرة

♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 هل بعد الحياة كلنا سنبقى واحد !! لن يبقى هناك أفراد !! انت وانا سنكون شخص واحد !!؟ اذا اكتملت االستنارة لدينا

 احدنستطيع ان نكون فرادا او جمعا ولكن الفرق اننا سنعلم اننا كلنا في االساس وعي و

♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 ما سر ابراهيم والنار التي لم تحرقه؟

 ايمان مطلق باالمان

 عندما يمشون على الجمر يشبه تجربة الرهبان البوذيين

 هم يؤمنون انها بردا وسالم فتكون بردا وسالم

 عقولكم ال تقبل هذه البساطة

 ولكن الحياة بهذه البساطة
about 1 month ago 

11 people like this 

 هل البندول الكاشف يتأثر بأفكارنا وبالتالي ال يعطينا إجابة صحيحة ؟

 كل شيء يتأثر بافكارك

 ولكن دائما ما تعطيك االشياء ما تفكر به او تؤمن به

 كل ما في االمر انك احيانا تفكر ان ما تراه "خدعة" فتحصل على النتيجة انه فعال خدعة

 ت انه "حقيقي" لحصلت على النتيجة انه حقيقيولو امن

 اي انك في كل مره تحصل على ما تريد

 هذا هو االنعكاس المباشر الذي ال يقبل الخطأ

 دائما تحصل على ما تؤمن به

♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 ليش الرسول رهبنا بالنار ورغًبنا بالجنه

 رهب من عاشوا معه الن االسالم كان دين وسط

 اليهودية كانت ترهيب ورب غاضب

 والمسيحية كانت حب ورب متسامح

 واالسالم كان دين وسط ورب مرهب مرغب

 من االديان اما انتم فاقرب الى الذات

http://ask.fm/WeRGods/answer/114402150742
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114402150742/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114380731222
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114380731222/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114402084438
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114402084438/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114394139990
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114394139990/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114402008150
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114402008150/people
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 اال من ابى :(

♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 كيف اكون ؟

 الكينونة ان تكون كائن بال افكار

 تتنفس

 تدرك

 تعي

 تأملوت

 بصمت مطلق لالفكار
about 1 month ago 

9 people like this 

 مرد ؟كنت تقول ان نحب حياتنا ونتقبلها واالن نتمرد ع الحياه وكيف هوا الت

 من يحب حياته ويتقبلها

 ثم يحب ذاته بال شروط

 سيعلم انه احق الناس بالحياة

 النتيجة انه سيتمرد

 التمرد ليس ضروريا

 المهم ان تحب حياتك وذاتك

 والباقي سيأتي تباعا

): 
about 1 month ago 

6 people like this 

 ايش رسالة الزوج اللي يسب ويصرخ ويهدد في كل مضاربه وكل مزحه ويتحكم في كل شي كيف اتخلص او اتعامل مع الشي دا.. وهل هذا انعكاسي

 كل انسان انعكاس لك

 وهو يجسد مفهومك بعدم الحرية

 ال يملك ان يتحكم بك لزالت تهديداته لو شعرت انه

 مخاوفك ومفاهيمك خلف هذه المخاوف

 تتجلى على شكل تصرفات عدائية

♡ 
about 1 month ago 

10 people like this 

 امس كنت احاول اسوي االسقاط ومرررررره كنت ابغى بس ما ضبط ياخي وفي االخير جلست ابكي لين نمت

 بداية جيدة

 البكاء داللة على الرغبة الشديدة

 ♡ربما ستنجحين الليلة
about 1 month ago 

8 people like this 

 كيف اعالج القلق والشعور المزعج بليز رد علي

 بان تردك حقيقة وجودية

 عقلك مهما قلق وانزعج لن يغير ما كان او ما يكون او ما سيكون

 فلماذا يفكر بدل من ان يكون؟
about 1 month ago 

7 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114401955926
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114401955926/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114401917270
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114401917270/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114401885782
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114401885782/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114401838934
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114401838934/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114401829974
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114401829974/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114401808982
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114401808982/people
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 الرسول كان يعرف إن هللا هو الوعي األعلى، طيب ليش ما قلنا، ليش تركنا عايشين بوهم و معاناة؟.

 هو قال

 معنى كالمهولكنكم لم تفهموا 

 وها نحن نقول وسيأتي من لن يفهم كالمنا

 هذه مشكلة ازلية في تفسير الكالم التنويري في عقل النائم

 يفهمه بشكل سطحي حرفي مادي

♡ 
about 1 month ago 

7 people like this 

 قبل اسبوع كنت اعشقه حد االلم واليوم ال اكاد اعرف من هو لم يتغير بل انا التي تغيرت. هل هذا طبيعي؟

 جدا

♡ 
about 1 month ago 

2 people like this 

زينة ح*اخسر كل شيء وستكون سعيدا لالبد ال تتعلق باحد فلتعش الحياة كما هي وحاول ان ترى ان الجمال في كل شيء حتى االشياء الحزينة ليست ب

 واردت مشاركته معك اتمنى اني في الطريق الصحيح بل انت من اخترت ان تراها كذلك* ما رايك بكالمي هذا ما استنتجت مؤخرا

 كالم جميل وانت على الطريق الصحيح

 خسارة كل شيء هي كسب ما هو اثمن واغلى

 ذاتك الحقيقية فهي اخف واقوى واعلى واسمى بدون العوالق المادية

♡ 
about 1 month ago 

8 people like this 

 انا في حيره انصحني :)

 لست مضطره لالختيار

 وحده من يشعر انه مجبور على االختيار يحتار

 اما من يعيش بحرية يعرف ان حتى الحيرة هي اختيار
about 1 month ago 

3 people like this 

 عش بعفويه...تجاهل بحب....اطلب ماتريد...

 ♡تريد ما على اخصل بل اطلب ليس♡
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ♥_♥ي بعد حيي وميتي 

 ♡الجميلة حائل لهجة♡
about 1 month ago 

3 people like this 

 ️❤انا اؤمن بكل ما تقوله سوف اتبع كالمك واؤمن بك 

 ♡جديد عالم الى ساخذك♡

 الكون محور فيه انت
about 1 month ago 

3 people like this 

 وينك الليلة نبغى السهرة قبل المباراة

♡ 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ما رأيك ب فلم لورد أوف ذا رينغز .. أحيانا أفكر ربما كانت قصة حقيقية في بعد و زمن اخر وليس مجرد خيال كاتب من القرون الوسطى

http://ask.fm/WeRGods/answer/114399419990
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114399419990/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114398690646
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114398690646/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114357569110
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114357569110/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114401762646
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114401762646/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114384018006
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114384018006/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114367317590
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114367317590/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114393351766
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114393351766/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114400739158
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114400739158/people
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 هي صحيحة هنا واالن ولكنك ال تريد ادراكها اال من خالل فلم

 فكر فيها وسيذهل عقلك

♡♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

If you could hug anyone right now, who would it be? 

the one who reads this :) 

♡_♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 االسقاط النجمي  ♡وبكم بها سعدت بوجودكم، روحانية ليلة♡

 ♡وداعا♡
about 1 month ago 

12 people like this 

 ما هي وظيفة العقل ؟

 وظيفته االساسية ادراك الحياة المادية فقط

 الحياة والتحكم بها وفهمها من خالل التفكير وظيفته التي احتلها و"صدق نفسه" محاولة السيطرة على
about 1 month ago 

12 people like this 

 3شكراً عزيزي سيد مستنير:( لياليك حب وسالم >

♡ 
about 1 month ago 

7 people like this 

 كيف هي رساله مليئه بالحب وهي معاناه ؟

 يعلمك ان تتمرد على الحياة
about 1 month ago 

7 people like this 

 هل ترديد اسم من اسماء هللا الحسنى يساعد على التجلي .. ؟!

 ما دمت انت من يقرر اي اسم يختار
about 1 month ago 

7 people like this 

 ؟ inceptionايش رايك بفيلم 

 تحفة فنية ال املك اال ان اتاثر كلما رأيته

 ♡وغيرهم كود وسورس فو ديجا ماتركس افاتار يشاركه♡
about 1 month ago 

9 people like this 

 هل في طريقه علميه حتى تتخلص من عاده مدمنه خاطئه؟

 مانيةنعم ال تصنفيها على انها عادة اد

 افعليها وكأنه حق مكتسب في المره القادمة

 استمتعي بها كل مره

 ستنتهي من حياتك في وقت قصير

♡ 
about 1 month ago 

10 people like this 

 تك حبعزيزي سيد مستنير نويت السفر والخطة والنية سارية معها:( أذهب لبد)أ(أم بلد )ي( أحد البلدين يظهر لي في كل مكان بمعنى الكلمة:(ليل

 وسالم:(

http://ask.fm/WeRGods/answer/114397395542
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114397395542/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114401679702
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114401679702/people
http://ask.fm/WeRGods
http://ask.fm/WeRGods
http://ask.fm/WeRGods/answer/114355523670
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114355523670/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114355308374
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114355308374/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114355405142
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114355405142/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114355337558
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114355337558/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114355368022
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114355368022/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114355356758
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114355356758/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114305639254
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114305639254/people
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 البلد الذي يظهر في كل مكان

 يصرخ ندائا لك

 طبعا هو

♡ 
about 1 month ago 

9 people like this 

 ليش دائماً لما اعمل تأمل اطفش و امل :/ ؟!

 لست انت من يمل

 عقلك يمل النه يخاف ان تستيقظي من نومك

 فيصبح دوره ثانويا بعدما كان بطل المسرحية

♡ 
about 1 month ago 

11 people like this 

 وأمان أتعلم يا سيدي حروف األبجدية الثمانيه والعشرون ال تفيك حقك بالشكر واالمتنان ..من قلبي محبه وسالم

 تكفيني حروفك

♡ 
about 1 month ago 

9 people like this 

 هذا يدخل في التأمل ؟لو سمعت اغنيه اجنبيه وماكنت فاهمه الكالم لكن مندمجه مع االغنيه هل 

 صحيح
about 1 month ago 

11 people like this 

 هل العلم مجموعه مفاهيم

 طبعا
about 1 month ago 

6 people like this 

 لما اتخيل فارس احالمي يأثر علّي بعدين بشكل سلبي ؟

 ال
about 1 month ago 

6 people like this 

 ايش االفالم اللي تفّضلها ؟!

 افالم الخيال العلمي
about 1 month ago 

6 people like this 

 ما رسالة االب الظالم المتسلط؟

 تمرد او اقبل المعاناة" -"قبولك للمفاهيم والبرمجة يولد المعاناة 

 ♡بالمحبة مليئة جميلة رسالة♡
about 1 month ago 

9 people like this 

 انا احب ذاتي كثيراً ولكن اخاف ان أصاب بجنون العظمة ، ما قولك؟

 جنون العظمة مفيد

 ولكن ال اظنك قادر على ذلك

 فالبشر يعيشون حالة انفصال في عصرنا تجعل االمر مستحيال
about 1 month ago 

5 people like this 

 فيه عالم وردي ؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/114355273814
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114355273814/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114355251030
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114355251030/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114355100758
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114355100758/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114355133270
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114355133270/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114355196246
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114355196246/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114355226710
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114355226710/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114355211862
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114355211862/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114355138646
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114355138646/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114355106134
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114355106134/people
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 نعم

 بعد الموت
about 1 month ago 

8 people like this 

 اسمع صوت فراغ داخل راسي ؟ ماذا يعني

 استمع اليه

 فهو اكثر اهمية من ثرثرة االفكار

♡ 
about 1 month ago 

7 people like this 

 هل عليا ان اوقف افكاري طول اليوم حتى اصل لإلستناره او بس اثناء التأمل؟

 فقط اثناء التأمل

  من يوقف افكاره طوال اليوم يعيش حياة مقدسة

 لم اصل هذه المرحلة بعد

♡_♡ 
about 1 month ago 

12 people like this 

 ️❤ياحبي لك 

♡_♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 احبك وهللا وانتا تدري ️❤حياتي 

 ♡اعلم♡
about 1 month ago 

4 people like this 

 ♡لمن اقرأ كالمك عن االستناره تحمست اعرف عنه ممكن تكتب عنه ألنني أوّد ان افعلها 

 ♡تفضلي♡

http://ask.fm/WeRGods/answer/113791425366 
about 1 month ago 

8 people like this 

 ك اسألة ههههههههههه هللا يعينكتراني جالسة اهري

♡ 

:) 
about 1 month ago 

5 people like this 

 ،كل شئ هو انا وهو انعكاسي ،عرفني على شعور االنفصال هل االيجو انفصال عن الروح الكلية،وتصنيف الناس انفصال

 ما وصفته صحيح

 ال اريد تلويثه بالمزيد من الكلمات

 االيجو انفصال عن الوعي االعلى والروح الكلية

 تصنيف الناس انفصال

 وهم وكل شيء انعكاس لك

 كيف لي ان اعرفك بما تعرف

 استيقظ على ما تكتب فانت تعرف

 ري انه يدري" فذلك الغافل فذكرونـ"رجل يدري وال يد

http://ask.fm/WeRGods/answer/114355096150
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114355096150/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114355073878
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114355073878/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114355064150
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114355064150/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114355059542
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114355059542/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114351765078
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114351765078/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfaGMFH48iDvU-rsaoh6RveWGownvt73qlnGVb04rSc1ANFHZ9B8DSmg-VVbuBe1rumz1n8Bl5UZB1QtSNGR_pA,,
http://ask.fm/WeRGods/answer/114344606294
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114344606294/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114354929494
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114354929494/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

): 

♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 ة؟ما السر وراء جاذبية البعض بالرغم من ان اشكالهم عادي

 حبهم لذواتهم

 فعلهم لما يحبون

 يجعلهم يرسمون مثاال اخاذا للجمال
about 1 month ago 

12 people like this 

 رجل فتاة ال يعرفها ، فقط رآها في الرؤية الشرعية؟ !ما رايك عندما يتزوج ال

 تجربة جميلة

 تشبه المقامرة ولعبة الحظ واليانصيب

♡ 
about 1 month ago 

7 people like this 

 ♥♥♥القعدة معاك جمال في جمال

♡♡♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 متى اصبح ملكة *_*

 عندما تختارين مملكة

♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 لماذا االستغفار يفتح ابواب الخير والتوفيق ..؟!

 االستغفار ورقة اذن للسماح للذات وقبول لعيوبها

 مما يجعل التجلي ممكنا

 سبب عدم تحقق اماني البشر انهم يشرعون انهم غير مستحقين

 النهم يرون انهم ناقصين

 اما من يحب ذاته فيحصل على ما يريد بوفرة

 ولذا يحتاج البعض الى ورقة اذن كي يحب نفسه

 امر مضحك لكنه يعمل

♡ 
about 1 month ago 

14 people like this 

 هل القراءه تزيد من الوعي ؟

 ليس بالضرورة

 عندما يكون الكاتب نائم فانه يورث النوم

 وقراءة ما يكتب تقلل الوعي

 وتصبح برمجة

 والعكس صحيح
about 1 month ago 

7 people like this 

 Lunar  تستفزك افكار النائمين من حولك ؟ انا بدأت تستفزني ، ودي اصحيهم :)

http://ask.fm/WeRGods/answer/114354913622
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114354913622/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114354551126
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114354551126/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114354857046
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114354857046/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114354845526
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114354845526/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114354607190
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114354607190/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114354733654
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114354733654/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114354477142
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114354477142/people
http://ask.fm/lunaroti
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 كانت تستفزني عندما كنت واعيا

 اما بعد االستنارة فيمكن لك ان تري الجمال في كل فكرة حتى وان كانت فكرة نائمة

♡ 
about 1 month ago 

8 people like this 

 في زواج ممكن يستمر من غير مجامالت؟

 طبعا ممكن

 ولكن غير مرجح

 فاالشخاص متغيرين

 بمفاهيمهم

 وتغير مفاهيمهم يغير مشاعرهم

 وتغير مشاعرهم يغير تصرفاتهم

 ال يبقى على مفاهيم واحده اال انسان روتيني

 واج سيختفي الحبومن يعيش بروتينية ونوم حتى وان استمر الز

 وان كان حي متغير المفاهيم فسيفقد االنجذاب للشخص

 فالنهاية حتمية ان الحب سينتهي وان استمر الزواج دون مجامالت

♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 نقطة التحول لحياتي متى ؟

 عندما طرحت هذا السؤال
about 1 month ago 

3 people like this 

 انه عندما تحب الطعام ، فانه ال يضر بك ، فالحب يغير كل شي ؟ سمعت

 عندما تحب نفسك ال يضرك اي شيء
about 1 month ago 

15 people like this 

 من بدأت رحلة الوعي و انا كارهه االعالم و الميديا.. رغم عشفي لها.....هل هناك عالقه

 نعم

 االعالم والميديا برمجة

 والواعي يتولد لديه نفورا من البرمجة

 لهذا يبدأ بكره االخبار والتغطيات االعالمية

 ويالها من كلمة جميلة "تغطيات" اعالمية

 عد ان استيقظ؟كيف للواعي ان يقبل الغطاء ب

♡_♡ 
about 1 month ago 

10 people like this 

 اذا شوفنا فضائي باحالمنا هذا يعني انو تواصلنا معاهم؟؟؟؟

 طبعا

 قتيوهذه طري
about 1 month ago 

3 people like this 

 ليش محمد كان يحارب الكفار في عهده ؟ احبك

http://ask.fm/WeRGods/answer/114354473558
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114354473558/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114354350422
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114354350422/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114354174550
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114354174550/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114354158422
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114354158422/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114354009174
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114354009174/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114354060630
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114354060630/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 في وقتهم كانت السلبية اكثر من االيجابية

 ت الحروب وسيلة مقبوله لنشر الوعيكان

 اما االن فال
about 1 month ago 

4 people like this 

 بي خفت حتى ان أسأله لنفسي .. شكرا لككالمك جميل ومريح .. وجدت جوابا لسؤال في قل

♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 ؟♡هل يقع المستنير في الحب

 مع كل شيء
about 1 month ago 

4 people like this 

 ♡ احبببببك ♡أمسيه جميله 

 ♡الحب ابادلك♡
about 1 month ago 

4 people like this 

 رأيك بـ الشيخ صالح المغامسي ..؟

 يحب مفاهيمه ويعيشها

 فيكون انعكاس لروحانيتها

 انسان نائم لكنه يحلم حلم جميل جدا
about 1 month ago 

4 people like this 

 اعرانت تقول من لم يجد ذاته يحتاج الى عالقه كالزواج ،ومن وجد ذاته ويعشقها ويشعر بحب لكل الكون لن يجد شريك حتى يتشارك معه هذه المش

 الجميلة ؟

 من يحب ذاته سيكون الكون شريكه

 سيكون كل انسان حوله شريكه

 لن يحتاج الى ان يتزوج ليكتمل

 فهو كامل الحب كما هو

  ولكن ال يمنعه من ان يتزوج

 ولكن من جرب الحب الكامل للذات يعلم شعور االستغناء عن الحاجة للزواج

 والزهادتماما كما يحدث مع الرهبان والنساك والمتصوفين 

 هم ال يشعرون حتى بشعور الشوق لالمر
about 1 month ago 

10 people like this 

 سنه تعبت كثيرا انا اعترف اني اخترت حياًة )انا مو قدها( انا اريد االنتحار وهذه الفكره لم تفارقني منذ

 لو كنت مو قدها لغادرتها دون الحاجة لالنتحار

 هناك تحديات وعيك متشوق لها

 لكن عقلك يتدخل رغم انه جبان
about 1 month ago 

9 people like this 

 رأيك بتركي الحمد ؟

 واعي غير مستنير
about 1 month ago 

3 people like this 

 انا مااحب زوججججي ابدا اعترف بس اشعر باالمان والراحه معه وهذا يكفي مارايك

http://ask.fm/WeRGods/answer/114350797910
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114350797910/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114328348502
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114328348502/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114353976662
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114353976662/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114309286998
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114309286998/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114353898326
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114353898326/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114353825366
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114353825366/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114353482326
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114353482326/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114353319510
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114353319510/people
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 كالم مقبول
about 1 month ago 

3 people like this 

من اكتمل حبه لذاته يجذب شخص يكون انعكاس لحبه لذاته وهذا هو الحب الحقيقي و هو يدوم مادام حبه ♥) شنو رايك في هذه النظرية عن الحب 

 لذاته (

 من اكتمل حبه لذاته سيكون كل من حوله انعكاس لحبه لذاته

 اما الحب الحقيقي فهو امر مختلف

 مشروطالحب الحقيقي هو الحب الال

 حب لكون الشخص موجود ال اكثر
about 1 month ago 

8 people like this 

 االسقاط الحين وال الزم اكون دايخه نايمه كثييير ولسا صاحيه من شوي قبل كم ساعه تنصحني اسوي

 لقد انتهيت للتو من رحلة نجمية تسمى "االحالم" ال اظن وعيك متشوق جدا لتكرارها

 الوقت االنسب قبل النوم او اثناءه

♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 لماذا لم تعد تجيب على اسألتي هل اصبحت اسألتي غير مهمه ام ان وعيي االعلى يريدني ان اجيبها بنفسي

 ربما االثنين

 تذكري اني اجيب ليس لكي تحصلي على االجابة

 وانما لتتعلمي كيف تحصلين على االجابة

 فهم خاطئ لرسالتياعتمادك علي 

 وال اشجعه، فارفض ان اجيب على من ادمن التبعيه

 انا ال اخلق تابعين

 انا اخلق نسخا مستنيرة واعية

♡ 
about 1 month ago 

7 people like this 

اقع عفوا:(ماذا عن الحب العذري واالسطوري الذي أودى بحياة المجانين :(مجنون ليلى وقيس لبنى وغيرهم كثيرين :(الحب يدوم وال محالة ،والو

 Noura  يشهد بذلك،ودائما هناك شخص يستحق الحب كله ،أيا ما يكون سيكون :(

 دام النهم لم يلتقوا :(

 ههههههههههههههه

 لو التقوا لما علم بأمرهم احد

 والنتهى الحب

 اما من عشق ولم يعش هذا العشق

 يموت وعشقه باقٍ 

 ينتهي الحب بعد انتهاء التجربة

 ويتجدد عندما يظهر عشيق جديد
about 1 month ago 

6 people like this 

 ليه صرت اشوف كل شئ قديم هههههه حتى البشر اال انت توقف الزمن لديك

 الوعي هو طليعة الحياة

 هناك تتجلى معالم وابعاد جديدة

 وته رؤية نور الشروقمن يعيش بين االنقاض وعلى االطالل يف

http://ask.fm/WeRGods/answer/114353251414
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114353251414/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114353583702
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114353583702/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114353237590
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114353237590/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114353157462
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114353157462/people
http://ask.fm/mesfehella
http://ask.fm/WeRGods/answer/114353090134
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114353090134/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 ومن يعيش عند االفق، يشهد منظر الشروق كل لحظة

♡ 
about 1 month ago 

7 people like this 

تب ما اكتب انا اكتب واتمنى ان يقرأه االخرون دون افكار اطالقا ال اريد منهم االقتناع بما اقول وال حتى رفضه فقط قراءة وهذا ليس ما يجعلني اك

 صامتة الفكر سيكون االنعكاس والتجلي فوري قريت كالمك هذا ..كيف تكون القراءه الصامته؟

 عندما ال تنسخين كالمي وتعيدين كتابته لتحاولين فهمه

 الصامته ان تقرأي دون تفكير القراءة

 وعندما تنتهين وتكتشفين انك لم تفهمي شيء اتركي االجابة وانتقلي الى غيرها

 تلك هي القراءة الصامتة المتأملة

♡ 
about 1 month ago 

6 people like this 

 ؟ قبل سنة كل ما خططت لشئ أشك بحصولي عليه ...االن لم أعد افكر بالشك ..وال اهتم واتخلى عن اي شئ بحب ومتعة لم أعد متعلقة بشئ لماذا

 من وجد ذاته ليس سهال عليه ان يتعلق بغيرها

♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 تتوقع داعش بينجحون بخططهم؟

 ما هي اال رقصة موت

 ♡لم ولن ينجحوا طبعا
about 1 month ago 

6 people like this 

 شريك لحظة !! مو كأنه بعد مصلحة تجارية كأن الحياة مجرد معامالت مافيها متعة وأبدية

 هههههههههه

 اعتذر عن التعدي على مفاهيمك

 لطرف االخر عندما ينتهي الحب اكبر خدعة دنيوية دونية سلبيةولكن المجاملة والتمثيل على ا

 اجمل هدية يقدمها المحبب لمن يحب ان يخبره عندما يتوقف عن حبه كعرفان وامتنان على ما مضى من جمال

♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 ♡يا قمرا يطلع كل مساء من نافذة الكلمات 

 وما اطاللته اال لعكس جمال انتظاركم على النوافذ

 دمتم♡
about 1 month ago 

8 people like this 

 ليش في السفر تكون االيام مره طويله ؟

 الننا نعيشها
about 1 month ago 

3 people like this 

 فلوريدا ؟ال كاليفورنيا و

 كنت سأقول كاليفورنيا ولكن سأحترم رأي قلبك

 ♡اسأليه
about 1 month ago 

2 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114353000278
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114353000278/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114316502614
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114316502614/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114352907094
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114352907094/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114352853334
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114352853334/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114352385110
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114352385110/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114352687958
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114352687958/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114352731222
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114352731222/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114352686422
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114352686422/people
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ك انته ليش شيء غير طبيعي!! ليش احس بسعاده غريبه وهللا لما اقرا كالمك!! انته تحس بنفس الشعور لما تقرأ االسئله ..ههههههههه... احب

 ️❤واااااايد... شكرا لك

 ♡تعيشينها الي الجنون لحظة حبيت♡طبعا♡

♡_♡ 
about 1 month ago 

7 people like this 

 ♡لماذا نعبر عن الحب ب 

 القلب كعضو وتقابله تشاكرا القلب مسؤولين عن استقبال المشاعر والوجدان

♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 ساسألاسقاط حبيبي حرام عليك انت قاعد تكرهنا في الحب وتصدمنا ليش الحياة مالها طعم من غير الحب والحب اذا فأي لحظة ينتهي ماكان حب من ا

 رجوكا كان مصلحة تكفى غير نظرتك عن الحب مش كل حب يشبه الثاني مثلنا النساء والرجال النتشابه هناك المكرر والتقليد وهناك االصلي والفريد

 الحب جميل ما دام اسمه حب

 عندما يتحول الى عادة وروتين وتصبح عالقة خالية من الحب فهو غير مفيد

 ال استطيع ان اكذب عليك

 ♡ رجوتني لو حتى ♡
about 1 month ago 

4 people like this 

 salha Al _alharthi  نا أو ماذا حدث باألمس!مسائك جمال، لماذا عند الدقائق االولئ من استيقاظي من النوم احتاج وقت ألتذكر من ا

 النك قبل ان تستيقظي كنت كائن مختلف

 وجود مختلف

 كنت ذاتك الحقيقية

 كيان اكبر واعظم واقدر

 مليء بالحب والسعادة

 عودتك لجسدك المادي يشبه الذهاب الى العمل

 عمل وتتصرف على غير طبيعتكتنسى من انت حقا اثناء ال

 ولكنك تقوم باالمر رغم انه متعب وشاق النك تؤمن انك ستجني منه ربح

 الحياة المادية ال تدر ربحا ماديا وانما نموا روحيا وتطورا للوعي ال تجده بهذه الوفرة اال هنا

 نعم تكونين انت لست انت

 يحدث االمر عندما يتأمل االنسان

 او ينام

 او يخشع

 ينسى هويته البشرية فقط قد ال

 احيانا ينسى المكان والزمان ايضا

♡ 
about 1 month ago 

9 people like this 

 ودي بنا الي المعانااه ؟؟هل فعال االرتباط مع اي شيء ، ي

 االرتباط جيد ما دام يتبعه انفصال وقتما تنتهي المتعة :(

 التعلق بالشيء حتى بعد انتهاء المتعة يؤدي بكم الى المعاناة

♡ 
about 1 month ago 

7 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114352659030
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114352659030/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114352517718
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114352517718/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114307415638
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114307415638/people
http://ask.fm/salham1415
http://ask.fm/WeRGods/answer/114338874710
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114338874710/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114306595926
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114306595926/people
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 ايش سبب النسيان كل شي اقراه واحفظه او اسمع اي دروس انساها حتى كالمك مااقدر اتزكرو كيف ممكن اقوي ذاكرتي

 النك تتعلمين ماال تحتاجين

 محاولة حفظ كل شيء هي محاولة للسيطرة على الحياة

 ن في ذاكرتنا لن يفيدناناتجة عن شعورنا ان ماال يختز

 هذه كذبة

 ما تقرأه وتستشعره سيتغلغل في جوهرك

 بشرط ان ال تفكر فيه او تحلله او تحكم عليه مسبقا

 بشرط ان ال تحاول حفظه او فهمه

 فقط اقرا

 عش بين الحروف تكن انت الحروف

 استشعر الكلمات تكن انت الكاتب

 صة المتعةحاول الحفظ واللسيطرة تفشل في الحفظ وتفوت فر

♡ 
about 1 month ago 

10 people like this 

 كتبت رساله لبابا ونمت بس ماشفته شفت قرايبي من جهة األب إال هو ماشفته :)

 ايمانك بامكانية االمر قدم لك حل وسط عدم

 استمري وسترينه قريبا

 رؤية اقارب ابوك رسالة لك ان االمر ممكن
about 1 month ago 

2 people like this 

 الخوف من عالقه يعني انها خاطئه ؟

 ال

 يعني ان لديك مفهوم خاطئ عنها

 اما ان تنخلصي من المفهوم

 او تتركي العالقة

♡ 
about 1 month ago 

2 people like this 

طبعا  (اسقاط عندي سؤال يدور ببالي منزمااان.. اوقات اكون مشغوله و مو فاضيه و بعز شغلي تتردد في بالي اغنيه قدييييمه وبدون مناسبه حتى :

 ️❤االغاني مختلفه مو وحده بس وكلها قديمات :(... هل في سبب بنظرك؟! 

 كنت تعيشين اللحظه حقا بها االغاني القديمة تذكرك بلحظات

 وهي رسائل تذكرك انك مبرمجة جدا وتعيشين بروتينية وجمود

 لن تزول اال بزوال الروتينية

 استمعي الغنية جديدة دون احكام مسبقه وستستبدل اغنية قديمة

 افعلي هذا كل يوم

 وستعيشين كل يووم بدل العيش في الماضي

♡ 
about 1 month ago 

6 people like this 

 هل فعال الرجل صادق عندما يقول انه يحب زوجتيه االثنتين ؟

 ليس الرجل فقط

 حتى االنثى

 اكثر من انسان جميع البشر صادقون عندما يقولون انهم يحبون

http://ask.fm/WeRGods/answer/114306546262
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114306546262/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114352026966
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114352026966/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114306298198
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114306298198/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114338542934
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114338542934/people
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 الواقع ان سبب هذه المعضلة االخالقية ايمان البشر انه يجب عليهم حب انسان فترة طويلة

 الواقع اننا ال نستطيع حب انسان كعقد تجاري مستمر سنوات طوال

 نحن نعرف ان نحب في اللحظة فقط... قد تزيد الى لحظتين ثالث ايام اسابيع ولكن ستنتهي

 ب الى االبد نكون قد كذبنا بمجرد نطقنا بالجملةعندما ندعي اننا سنح

 من يعد حبيبه او حبيبته بحب ابدي يكذب عليها وعلى ذاته

 االنسان ال يملك اال لحظته

 وفيها يحب من يحب الي وقت يحب

 وعندما يتالشى الحب فان االستمرار به ادعاء وتمثيل

 على ايجاد "شريك حياة" وانما "شريك لحظة" فان دام الحب دامت اللحظةلكي يعيش االنسان الحب الحقيقي يجب ان ال يحوال العثور 

 وان انتهى الحب، سيجده لدى انسان اخر

 واحيانا يحب االنسان في اللحظة االولى انسان وفي الثانية انسان اخر وفي الثالثة يعود لحب االنسان االول

 كل هذا مقبول لدى الوعي ولكنه مرفوض لدى مفاهيم البشر
about 1 month ago 

8 people like this 

 BRO  رد علي بالعاميه :) وش اول خطوه عشان ابدا ف االسقاط؟

 نامي بس خلي عقلك صاحي
about 1 month ago 

4 people like this 

ؤال عفوي:إذا حاولت أصير طيبه راح أوصف بالسذاجه حسب مفاهيم اآلخرين كيف اهاا أنت ماتجيب على االسئله اللي فيها لفت انتباه أو تكلف طيب س

 أكون طيبه من دون ما أوصف بهالشكل؟

 ههههههههه

 جميل ادراكك

 من يخاف ان يصبح امر سيكون متكلفا

 الطيبه ليست سذاجة

 السذاجة الخوف من ان توصف بالسذاجة

 ال يمكن التخطيط للعفوية

 والمنهجيةالعفوية نقيض التخطيط 

 العفوية حرية والمنهجية حدود
about 1 month ago 

4 people like this 

 أُشيع سينتهي فيه العالم ؟ ما الحكمة من الحظر حتى هذا التاريخ أليس تاريخ رفع الحظر عن الفضائيين نفس التاريخ الذي

 هذا التاريخ كان محور اهتمام الكون بأسره

 الننا وصلنا فيه الى اقصى درجة من السلبية

 كانت جميع الحضارات تتنبأ ان هذا التاريخ هو نهاية ودمار االرض

 يين من الظالم والسلبيةالننا انجرفنا بالسلبية في تجربة مشابهة لتجربة المريخ

  ولكننا كبشر وبسبب التوازن المثالي نجونا من هذه الموجة بان صعدناها بوعي

 في ذلك التاريخ تساوت االيجابية والسلبية

 وارتفع الحظر وتغيرت امور كثيرة

 حتى ان االديان كانت تتنبأ انه سيكون يوم القيامة او الحساب لها

 القيود والحدودالبشر كانوا وما زالوا اسياد 

 محور اهتمام الكون لفرط شجاعتهم وتهورهم

 فال احد يلعب بالسلبية والقيود مثلهم وينجوا
about 1 month ago 

8 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114339199574
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114339199574/people
http://ask.fm/a80_ii
http://ask.fm/WeRGods/answer/114351920726
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114351920726/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114351897174
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114351897174/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114351672406
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114351672406/people
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ت لك ان دائما تقول افعلوا االشياء التي تحبونها.. لكني ال اعرف مااحب حقا.. لدرجة انني ال اعرف ماهو مشروبي المفضل :) هل تعرف لماذا؟ سمح

 zoz  تعرف فأجب

 اسأل نفسك ماهو الشيء الذي ال تحبه

 وحاول تعدادها

 تحب يظهر هذا سيجعل ما

 وهذا التمرين يسمى التباين

 فالبشر من شدة القيود والحدود والتحذيرات والتنبيهات والمحرمات والممنوعات واالمور المرفوضة اخالقيا واجتماعيا

 اصبح يعرف ما ال يريد اكثر مما يعرف ما يريد

 وبدل الغضب من هذا االمر يمكن االستفادة منه لصالحك كما ذكرت

♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 واليوفو الي كانت تجي بالستينات وبالمزارع والغابات تحديدا؟ مو تواصل؟ 2١12ليش رفع الحظر 

 على التواصل الصريحالحظر كان 

 وليس المشاغبات :( وتجارب االختطاف الفضائي

 التواصل الصريح لن يحدث مباشرة بعد رفع الحظر

 فالبشر ما زالوا في مستوى وعي منخفض جدا ليتلقوا مثل هذه الكائنات العالية في وعيها

 حقلهم الطاقي وتردداتهم من شأنها ان تجعل جميع مخاوفك تطفو

 نوم ولكن بدرجة كبيرة جدا لدرجة ان ترى النملة او العنكبوت وحش بحجم الكونتماما كشلل ال

 ما يحدث االن من ازدياد في الوعي سيجعل االمر ممكن

 من يريد التنبأ بوقت التواصل الصريح، يمكنه قياس االرجحية من خالل االهتمام المتزايد بالفضائيين
about 1 month ago 

5 people like this 

 هل كنا موجودين قبل هذه الحياة ؟ وسنوجد بعد هذه الحياة ؟ وسنبقى لألبد ؟

 نعم

 كنا وما زلنا وسنظل

 سنبقى الى االبد
about 1 month ago 

4 people like this 

 كل االحترام والحب لك

 ♡واالحترام الحب كل لك♡
about 1 month ago 

3 people like this 

 هل المخلوقات الفضائية مخيفه ؟ كما صورتها لنا األفالم!!

 ال

 االفالم كانت تبرمج وعينا كي ال يتمنى التواصل معهم

 االيجابية من االمر لتحفيز البشر للتواصل مع الفضائيين اما االن فستبدأ االفالم والكتب بالتحول للجهة
about 1 month ago 

5 people like this 

 هك بس سولفنا بالواتساب وال اذكر الحوار بس كان جميل وصحيت وانا سعيده :(زرتني بالحلم امس .. لالسف ماشفت وج

♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 ضائيين من التواصل مع البشر؟من الذي منع الف

http://ask.fm/zoz_q8i
http://ask.fm/WeRGods/answer/114317507926
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114317507926/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114351395158
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114351395158/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114310573910
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114310573910/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114325124438
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114325124438/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114351208790
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114351208790/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114342139222
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114342139222/people


 

 

 
 
 
ة | 317 ح ف ص عندما أصبح للمرآة حياة! – الـــــــــذات مـــــــرآة   
 

 مـــــــرآة الـــــــــذات

 نحن فعلنا

 اتفاق مشترك معهم
about 1 month ago 

3 people like this 

 salha Al _alharthi  ل، اعطني جمله سحريه خاصه لي انا اتذكرها لبقية عمري،نورتني كثييير و قرئت اجاباتك بتأم

 تاكدي كلما تذكرت ما اذا كنت ما زلت تتنفسين، بيدك وليس بعقلك!ـ

 سيذهلك ما ستكتشفين
about 1 month ago 

4 people like this 

 فضل أن أبقي عيني مفتوحتين أثناء التأمل؟ألكيف طريقة التأمل الصحيحة؟ ا

http://ask.fm/WeRGods/answer/113791425366 
about 1 month ago 

4 people like this 

 الجنون هو أن تفعل الشيء مرًة بعد مرة  وتتوقع نتيجًة مختلفًة .." أينشتاين

 البشر يقرأون هذا االمر لينتقدوا الجنون

 والواقع ان األمر ايجابي

 فالجنون قوة، فمهما كانت الطريقة ستحصل على ما تريد

 ال يؤمن بهذا االمر اال مجنون

 يرة على االرضولهذا المجانين هم من صنعوا التغييرات الكب
about 1 month ago 

5 people like this 

 هل حنشوف المخلوقات الفضائية معانا عاالرض قريب ؟

 ليس قريبا

 2112ديسمبر  21لفضائيين من التواصل مع البشر كان ساريا حتى تاريخ ولكن المنع على ا

 اما االن فقد رفع الحظر واصبح االمر ممكنا

 من يؤمن ويرغب برؤيتهم سيراهم

♡ 

 مادية ليست بطرق ولكن حاليا معهم اتواصل

 روحيين ووسطاء وتخاطر، مشاعر، افكار، احالم،
about 1 month ago 

11 people like this 

ين جدا ظياهلل قد ايش انت انسان طيب وحبيب وقلبك انقى من البياض احبك اقسمباهلل واحب كالمك الحكيم وكل شي تكتبه ياحظ الي حولك فيك هم محظو

 هللا يخليك لهم ويخليك لنا ولهم :)

 انتم من حولي

♡_♡ 
about 1 month ago 

2 people like this 

 لذكور واألب يميل للبنات اكثر ؟برأيك ليه االم تميل لألوالد ا

 حب االم الوالدها يكمل الحاجة لالنوثه لديهم

 والعكس صحيح

 وهذا ينطبق حتى على االم فاوالدها يكملون حاجتها

 لذلك من تفقد حنان زوجها تحتاج اال ان تنجب

 ومن يمأل زوجها حياتها بالحب قلما تشتاق لالنجاب
about 1 month ago 

5 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114351202646
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114351202646/people
http://ask.fm/salham1415
http://ask.fm/WeRGods/answer/114338982486
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114338982486/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfaGMFH48iDvU-rsaoh6RveWGownvt73qlnGVb04rSc1ANFHZ9B8DSmg-VVbuBe1rumz1n8Bl5UZA0AxTMWNzqA,,
http://ask.fm/WeRGods/answer/114351113558
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114351113558/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114308790102
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114308790102/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114308067926
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114308067926/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114307838294
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114307838294/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114307581270
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114307581270/people
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اتمنى ان  هل الموتى سعداء؟؟؟الن فكرة الرحيل والموت لم تعد واردة لديهم اذن يمتلكون السعادة المطلقة؟مجرد تساؤل كنت اتمنى ان اجد اجابته

 تجيبني سيسعدني ذلك..

 طبعا هم سعداء سعادة مطلقة

 ولكن ما معنى مطلقة؟

 فرط السعادة حتى درجة ان اصبحت مطلقه اشبهه دائما بمثال

 اسأل نفسك ماهو لونك المفضل؟

 اجب وليكن لونك االبيض

 انت تحب هذا اللون وتعشقه وتتمنى لو مأل ارجاء الكون

 لماذا االنتظار

 لكون كله ابيضتخيل ان ا

 اطلي كل جدران الحياة ومعالمها

 اشجارها واحجارها بحارها وسمائها باالبيض

 اطل الحزن بلون السعادة

 اجعل كل ما هنالك ابيض كلون النور

 حتى الظالل اجعله ابيض

 هذا هو اقصى درجات السعادة

 هذه هي السعادة المطلقه

 هذا هو الحلم البشري الطفولي االقصى

 ى عالم سعيد جدا مسالم جدا ال يوجد فيه وال ذرة حزنان نحصل عل

 االن انتظر مجددا للخيال الذي رسمته

 كون ال يملك مالمح

 صحيح انه جميل بلونك المفضل

 ولكنه ال يملك ابعاد

 صفحة بيضاء ال تميز فيها شيء

 فالظالل مع انه سيء اال انه يجعل االشياء البيضاء تظهر مالمحها بشكل اوضح

 عادها واطوالها مرئية وسهلة االدراكيجعل اب

 هذا باختصار هو معنى ان يعيش الكائن بسعادة مطلقة

 وما الحياة المادية اال طالء المعاناة لكي تظهر مالمح السعادة

 فاشكر المعاناة فانت من اتى هنا الجلها

 سعادة اكثر وكانت تجربة الشعور اعمقالنك تعلم انه كلما زادت المعاناة زاد التباين بين السعادة والمعاناة فظهرت ال

 مثال محلي

 النوم بعد يوم دراسي او يوم عمل طويل اجمل من النوم في االجازة الصيفية

 تأمل المثال وستفهم الحياة

 ♡كل الحب
about 1 month ago 

7 people like this 

 ليهه مسويلي أنا مآسويت لك شيء شجاك علي

 السؤال ناقص ولكن افترض ان الكلمة الناقصة "بلوك"ـ

 احيانا ال اعتقد ان من يسأل يحتاج ان يكون هنا

 ليس االن

 ون هنا االنليس الني اكرهه ولكن الني احبه اعلم انه ال يحتاج ان يك

 والنه نائم سيظل متعلقا فاسهل عليه المسألة بالحظر

http://ask.fm/WeRGods/answer/114307823446
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114307823446/people
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 ما دمت عدت فقد اكون مخطئا، وربما ال :(

♡ 
about 1 month ago 

2 people like this 

 هل هللا ذات ، نفس ، شي منفصل ، ام هو ماذا ؟! سوال اتعبن من سنين

 ال

 هو منك وفيك

 انت وهو واحد

 كالكما الكون بقداسته والوهيته

 انت تعبر عن نفسك كانسان

 وهو يعبر عن نفسه كاله

 ال يمكن لك ان تنفصل عن الوهية الكون

 بها ويستشعرها؟ فكيف لمن ينفصل عن الوهية الكون ان يشعر

 من يفكر بالسؤال بوجودية سيدرك ان االمر مستحيل
about 1 month ago 

2 people like this 

 ن في المنزل ؟ماهي رسالة طفل متالزمة دوا

 تمرد على السلطة

 تشبه التجربة الحيوانية ولكن بوعي انسان

 خط وسط بين االثنين

 سببها فرط التربية مما يدمر التجارب

 بعضهم يختار ان يولد ومعه حماية ذاتيه "متالزمة داون" او "توحد"ـ
about 1 month ago 

6 people like this 

 ياخي انت اجاباتك احسها تلمس شي بداخلي ، ياخي شكرا لك كلماتك تشع حب وفرح ونشوة

 ♡لك فشكرا قبلت وانت♡ذاتك لك اقدم♡
about 1 month ago 

2 people like this 

 ليش يقولون ممنوع نغمض بالصالة، ونطالع موقع السجود؟

 احد الطرق للوصول الى الخشوع

 وهي اصعب طبعا وال ينجح بها اال من استقر ايمانه

 ن تغمض عينيك فهو ايسر للخشوع وارجح لهنصيحتي ا

 ومن يجرب الخشوع في الصالة

 سيدرك كيف كان الصحابة ينفصلون عن الواقع كما يفعل رهبان البوذية من المشي على الجمر دون ان يشعروا بألم

 متنعوال ادل على ذلك من قصة الصحابي عروة عندما اصيبت ساقه بمرض واريد قطعها وطلب منه شرب الخمر فا

 وآثر ان يصلي حتى يخشع وقطعت فلم يشعر حتى خر غائبا عن الوعي

 ليست مبالغة

 هي حقيقة ولكنها كانت امرا ممكنا في وقتهم

 اما االن فقد تغيرت مستويات وعي البشر

 ال يمكن الوصول الى الخشوع واالعين مفتوحه اال بشق االنفس

 اغماض االعين خيار افضل
about 1 month ago 

12 people like this 

If you had an extra hour of free time every day, what would you do with it? 

Live life♡ 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114350610262
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114350610262/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114350516054
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114350516054/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114350376790
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114350376790/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114350356054
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114350356054/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114350312278
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114350312278/people
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about 1 month ago 
1 person likes this 

 هل الحب يحلي الواحد؟

 كيف ال

 ♡طبعا♡
about 1 month ago 

4 people like this 

 ابي منك نصيحه بحياتي ي سيدي

 ال تحاول السيطرة على حياتك

 فهي تسير بتناغم وكمال ال يمكن لمحاوالتك ان تؤثر عليه

 اناةكل ما تقوم به من بناء رغبات ومحاولة تحقيقها هو خلق للمع
about 1 month ago 

3 people like this 

 هل الجنه والنار اماكن جغرافيه ماديه ام حاالت وعي ؟

 حاالت وعي
about 1 month ago 

4 people like this 

بالحضور الصامت هذا التجّمع  كلماتك هي الِذكر الذي له نخشع وال ِذكر غيره إال من قال مثله ، وفي تجمعنا اآلن أشعر بمن يسأل ومن ال يسأل ويكتفي

 الذي تحفنا به المالئكة وال تجّمع غيره إالمن جمعنا بمثله

 ♡انت اال كلماتك من اقدس ليس♡
about 1 month ago 

3 people like this 

 الكفار و المسلمين و كل االديان اذا ماتو وش بيصير بعدين؟

 من عاش حياته وفقا لمعتقداته وبحب وقبول وسعادة

 سيكون قد حقق غايته وهي التوسع في االدراك والنمو الروحي وتطور الوعي

 ومن عاشها بغضب وكره ومعاناة لن يكون قد حقق ما اتى الجله تماما

 ال بأس بالمعاناة احيانا النها تجعلنا نعرف طعم السعادة

 ولكن من ال يسمح بالسعادة وال يعيش اال المعاناة، عندما ينتقل الى حياته االخرى سيدرك انه ضيع فرصة تجربة معنى جديد للسعادة

 ولربما اعاد الكرة
about 1 month ago 

6 people like this 

 ️❤مساعدتك في عملية التنوير .. وجد صفحة االسك تبعك ؛ كم وكم احبك 

♡ 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ليش اكتر البنات يحبو الشكالته بشكل غريب يعني ادمان ؟

 الشوكوالته يعرفها البشر على انها اكسير للسعادة

 وسكان الزهرة يعشقون السعادة
about 1 month ago 

7 people like this 

 هل صحيح أن اإلنجيل تم تحريفه..وإن كان أين النسخه األصليه؟

 االنجيل ليس اال رسائل اصحاب عيسى بعضها نقال عنه وبعضها اخباره

 ه ولكن ما زال الموجود بنفس قداسة القديمنعم تم تحريف

 فتحريفة للحفاظ على قداسته
about 1 month ago 

1 person likes this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114350326870
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114350326870/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114350278742
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114350278742/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114350227542
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114350227542/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114350216022
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114350216022/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114307802710
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114307802710/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114307605846
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114307605846/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114306854230
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114306854230/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114306918742
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114306918742/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114349981526
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114349981526/people
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ئنه ارجعي إلى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي( ، عندما يجد االنسان الراحه والطمأنينه في ذاته العليا )يا أيتها النفس المطم

 سيعيش في نعيم و"جنه"

 الذات العليا كلها نعيم و"جنة" سعادة وحب

 عندما يوجدها في ذاته "الدنيا" وعيه االصغر، في عقله ومشاعره

 في االيجو

 يةفي حياته الماد

 عندها يعيش الجنة هنا واالن وبعد الموت
about 1 month ago 

10 people like this 

 عالقه ؟ماهي رسالة الكذب والخيانه من الطرف االخر في ال

 حبي لك كان صادقا

 والنه كان صادقا ال يمكن ان استمر بحبك كذبا

 ها انا احب غيرك بنفس الصدق

 واتركك بنفس المصداقية التي احببتك فيها
about 1 month ago 

4 people like this 

 ايش الرساله من انواطفالي مزعجين بشكل غريب ؟

 تتصرفين معهم بمثالية تناقض ذاتك الحقيقية

 ورسالتهم لك: "الحركات مو علينا خلك على طبيعتك وال بنتمرد"ـ

 ♡ائهمالبن مكشوفون االباء♡
about 1 month ago 

6 people like this 

 استاذي اعتقد بالنسبة للمتزوجين ان يتم االحترام المتبادل عند انتهاء إعصار الحب هكذا ستدوم العالقة .

 هكذا تستمر المعاناة
about 1 month ago 

3 people like this 

 هل المستنير يعرف المستنيرين حوله ويميزهم هل يهمه ذلك اصالً......

 وكلماتهم طبعاال يهمه ولكنه يميزهم من افعالهم 
about 1 month ago 

2 people like this 

 بنفسنا صح ؟؟!!انت تقول الوعي حقتا يخلينا نشوف الكواكب و الشمس و القمر يعني احنا نصنعنها 

 نعم
about 1 month ago 

1 person likes this 

 تفسيرك لصعود عيسى عليه السالم؟

 مراتب الوعي "االستنارة المطلقة" صعد به الى السماء وصوله في اقصى لحظات المعاناة الى اقصى

 فما توصل اليه عيسى على الصليب ال يمكن له بعد ادراكه ان يعيش في الحياة المادية

 لن اتحدث عن ما ادركه فهذا لغز لكل واحد فيكم ليدرك الرسالة خلفه
about 1 month ago 

1 person likes this 

 كيف اخترت طريقك و ما هو طريقك

 الحياة نهر، هناك من يختار ان يسبح عكسه فيشعر بالمعاناة، وهناك من يظن انه يختار طريقه وهو واهم

 تيار بسعادة وهو واعيوهناك من يسترخي ويسبح مع ال

 انا ال اختار

 فالنهاية واحدة

http://ask.fm/WeRGods/answer/114349964118
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114349964118/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114307332950
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114307332950/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114307324758
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114307324758/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114307371350
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114307371350/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114307555926
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114307555926/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114349858390
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114349858390/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114349763158
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114349763158/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 االختيار انشغال عن جمال الرحلة

 والتفكير الهاء عن حب الكون
about 1 month ago 

7 people like this 

 ♥وحشتني 

♡ 
about 1 month ago 

2 people like this 

 عليا ما الرساله من انو كل ما اجي ابغى اسوي شي احبو يسير شي يقطع

 تحبين ماال تحتاجين
about 1 month ago 

2 people like this 

 ️❤وروحك سيدي الكريم سطرت نور وعيك فأجدت وأبدعت.. يتناثر ُكلي شكر يتبعه شكر لـ قلبك 

 ♡االبتسام اال املك ال♡
about 1 month ago 

2 people like this 

 كر هذا االمر عليه ؟اذا كان االله في داخلنا فكالم فرعون صحيح؟؟!!!فرعون قال "انا ربكم االعلى " لماذا موسى استن

 فرعون كان يسعى للسيطرة

 كما ان ما قاله يخالف رسالة موسى

 الخالف اساس الحياة

 ولو تأملت االثنين لعلمت ان كالهما يقوالن االمر ذاته

 احدهما يقول انا ربكم االعلى

 واالخر يقول انا رسول ربكم االعلى

 ية االمر سيكون انعكاس الرب من خاللهمابنها

 فهل يهم فعال ايهما صحيح ما دمت ستحصل على نور الرب من خاللهما؟

 هي ازدواجية البشر

 تخلق العداوة لتعميهم عن الغاية

 يختلفون على الرسول وينسون الرسالة

 يبحثون عن الحقيقة باساليب كاذبة

 ♡ورائية ما او مادية بطريقة متحدان ونحن الرب ان عنياني كالهما♡خاللي من يتحدث الرب او الرب انا♡
about 1 month ago 

6 people like this 

عرفها اساسا.. نحن نعيش في مجتمع سعودي متعصب أفكار مضلله ومعتقدات مضحكه واألكثر ألما عيشي في كل كلمة تنطق بها اشعر كما لو انني ا

لعائلة.. ه اأسرة كبيره بأب متعصب وقوانين المنتهيه..أشعر كما لو أنني ال أعيش أريد تحقيق ما أريد أريد الحرية واللتي هي أشبه بالمستحيل في هذ

 ماذا أفعل؟ كيف أعيش؟

 اقول هو في جوهر كل مناكل ما 

 بعضنا اختار ان ينساه وبعضنا اختار ان يتذكره

 واخرون اختاروا ان ال يتم تذكيرهم فيه

 اما مجتمعك فهو انسب ما يكون لك لتكون تجربتك مفيدة

 قد ال تصدقي ولكن اسألي نفسك، هل فعال قد اكون انا من اختار هذا المجتمع وهذه الظروف وهذه العائلة؟

 ن انك تعرفين السؤال واالجابة :(ستشعري

♡ 
about 1 month ago 

8 people like this 

 3ليش كل ما ابا ادخل االسك واسألك االقي االمسية خلصت >/

http://ask.fm/WeRGods/answer/114307530070
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114307530070/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114307475798
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114307475798/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114349728598
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114349728598/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114309768790
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114309768790/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114340307542
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114340307542/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114339192918
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114339192918/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 الن وعيك االعلى يعلم انك لست بحاجة الى ان تطرح السؤال واال لوجدتني حاضر الجابتك طوعا وطاعة كما افعل االن لتوصيل هذه الرسالة

♡ 
about 1 month ago 

2 people like this 

 اليقين سيحرض الكون على ان يحصل ماتوقن به

♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 ان يهمني وأحبه بس لألسف متزوج ، ها لموضوع مضايقني حيل ، عادي احب متزوج ؟في إنس

 ♡نعم

 يقولون كما اعمى الحب

 عقالنيا بصيرا منه نجعل ان نريد ولكننا

 معاناة الى تتحول ان تلبث ال جميل شعور رفات اال الحب من يبقى فال
about 1 month ago 

4 people like this 

خيره أصبحت أكره أسئلة من حولي عن كل تصرف اقوم به .. اعلم ان خلف شعوري رساله لي ولكن لم انجح في استخالصها .. ساعدني الفي الفتره ا

 في ذالك

 والتمحيص في تصرفاتك يقيد حريتكالتشكيك 

 النفور من االسئلة تمرد وهو امر جيد

 ال تبرري الحد

 فرسالتهم هي ان في داخلك تشكيك بحقك في الحرية

 وهذا التشكيك يتجلى في اسئلتهم

 امني بحقك بالعيش بحرية

♡ 
about 1 month ago 

8 people like this 

 االسقاط النجمي  ♡بوداعكم نختمها بالحب مليئة امسية♡

 ♡الجمال بهذا دمتم♡
about 1 month ago 

13 people like this 

 انتظره ؟ واال انساه (:

 انتظاره معاناه ونسيانه معاناة

 اختاري ذاتك واسعدي في اللحظة وسيأتي

 فتكوني حصلت على االثنين

 ♡تريد ما على تحصل تحب، ما وافعل ذاتك، احب♡
about 1 month ago 

21 people like this 

 كمن انت؟ ال اعرفك و قرأت القليل من اجوبتك واتسائل، من تكون؟ تحدث لي عن نفس

 ال املك ما اقول
about 1 month ago 

5 people like this 

 ليش منتشرة الحروب والقتل في العالم ليش ما نقدر نعيش بسالم

 لالسالم مستحي

 والبحث عن السالم يولد الحروب

 ليتنا نفهم هذه الرسالة

http://ask.fm/WeRGods/answer/114316382294
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114316382294/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114314998102
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114314998102/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114337215062
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114337215062/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114309299542
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114309299542/people
http://ask.fm/WeRGods
http://ask.fm/WeRGods
http://ask.fm/WeRGods/answer/114308009302
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114308009302/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114307920470
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114307920470/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114307501398
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114307501398/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 كل من يسوق للسالم المطلق هو ينادي يبشكل ضمني للدمار والحروب

♡ 
about 1 month ago 

13 people like this 

 كالمك وايد يعجبني....اول شخص يقنعني هلون

 اشكر وجودك سيدتي

 ♡الجميلة البحرين لهجة♡
about 1 month ago 

6 people like this 

 ️❤لماذا عندما تكون متواجداً اشعر برغبتي بعناقك بضمك ..شعور قوي جداً 

 شعور القبول الكامل والحب المطلق

 يتجلى عندما تسقط االحكام والتصنيفات واالزدواجية

 فنشعر بالكمال والتكامل مع الكون والذات العليا

 نا لنحتظن الكون ومن يعبر عنهفال نملك اال ان نفتح عقولنا قلوبنا واذرع

 ♡بحب اعانقك♡
about 1 month ago 

9 people like this 

ير..اخر سوال..انا الي قلت لك فك شفرته..مافي خيار اخر غير ان اتركه? الن لنا فتره اسبوعين احبببك لبا قلبك جعلت رمضان اسعد معك..واكثر تنو

 تاركين بعض ابي..تجديد او..وش تتوقع لي بالمستقبل الني اشوف السعاده والثرا او هل طبيعتي متفائله? احبببك

 هههههههههه الحل االخر هو ما تفعلينه االن

 الخيار لك

 ♡احبك♡
about 1 month ago 

3 people like this 

 رحلة الحياه ماذا تعني ، كيف نتفهم ابعادها ؟!

 ال يمكن ان تفهم ابعاد الحياة

 ل لحظةفهمي متسعة متغيره في ك

 وهذا ما تحاول الحياة افهامك اياه

 انها لغز ال يمكن حله

 ال يمكن اال ان تعيشه

 من يعيشه يسعد

 ومن يحلله يعش ببؤس ولن يتصل الى حل اللغز

 فيبقى معلقا بين امل العثور على اجابة وعيش الحياة بعفوية

 ♡الحياة قيد على ميت♡
about 1 month ago 

14 people like this 

 يدوم الحب؟اللماذا 

 الحب كحالة كشعور دائم ال ينقطع

 ولكن عندما نربطه بشخص او بحدث

 فانه ال يدوم

 الن الشخص يتغير

 فيزول الحب المؤقت

 من يحب ذاته كما هي سيحب كل ما حوله اما

 مهما تغيروا سيستمر الحب

http://ask.fm/WeRGods/answer/114307769430
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114307769430/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114307691094
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114307691094/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114307579734
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114307579734/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114307369046
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114307369046/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114307315286
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114307315286/people
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 ♡يزول باشخاص الحب ربط♡دائم الحب♡
about 1 month ago 

24 people like this 

 ️❤هال فيه عالقات حب بنظرك ... وايش اساسها وكيف نحافظ عليها 

 هناك حب

 وهناك عالقات

 اما عالقات الحب فهي وهم

 الحب ال يدوم اطالقا

♡ 
about 1 month ago 

6 people like this 

 عندما نحب شخص ويتجاهلنا ويبعدنا عنه بالقوة ..ماهي الرسالة من وراء ذلك ..؟

 حان وقت ان تحبي ذاتك

 وجودي لم يعد يفيدك

 فقد ذكرتك انك جديره بالحب بما فيه الكفاية

 ديرة بالحبجميع من يظهرون في حياتك على شكل احباب هم تذكير لك انك ج

 ومن ال يفهم هذه الرسالة وينام في اعتمادية مطلقة عليهم سيستيقظ على كابوس الفراق

 وحدهم من يتعلمون درس تقدير الذات وحبها سيودعون احبابهم دون ألم

♡ 
about 1 month ago 

11 people like this 

 لدي رغبة شديدة في ممارسة الجنس لكن موضوع الشرف يحرمني منها كيف اتعامل مع هذه الرغبة ..؟

 مفهوم قوي ال يمكن التخلص منه بسهولة

 الطريقة الصحيحة لعيش الحياة

 رجة "تستطيع" الوصول اليهاهي فعل ما تحب، في كل لحظة الى اقصى د

 وما اقصده بتستطيع، اي الفسحة االكبر بين مفاهيمك ان لم تستطع ازالتها

): 
about 1 month ago 

6 people like this 

 كيف اعرف افرق بين االعجاب والحب

 مفهومي االعجاب والحب مغلوطين لدى البشر

 ما يسميه البشر اعجاب، هو في الحقيقة حب

 وما يسميانه حب، هو في الواقع تعلق

 وما يسميانه تعلق، هو ارتباط او عالقة

 وما يسميانه ارتباط او عالقة، هو في الواقع سجن ال اكثر

 كل االشجار واالنهار نحن طيور تحب

 حتى وان اشتد الرياح نعشق الحرية

 وال نهوى االقفاص حتى لو كانت من ذهب

 ولو كان الطعام والشراب واالمان هما الثمن
about 1 month ago 

10 people like this 

 هللا يخليك استاذي..اكثر مره اسالك اابغى اعرف وضعي مع حبيبي اذا زعلنا نطول بالزعل..ابي تفك لي شفرته

 ال توجد شفره

 كالكما مل من العالقة وما زال متعلق بالطرف االخر

 انتما تحبان بعضكما ولكن تكرهان العالقة ذاتها

http://ask.fm/WeRGods/answer/114307266134
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114307266134/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114307140438
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114307140438/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114307092310
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114307092310/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114306536278
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114306536278/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114306886230
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114306886230/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 لشروط االنظمة التي امضيتما اوقات واوقات في وضعها وتأصيلها جعلت العالقة منفرةالقيود ا

 فخلقتما ما يشبه الطرد المركزي وفي نفس الوقت وجود جاذبية مركزية

 فصار احدكما كالقمر الذي يدور حول االخر دون انقطاع

 ال هو انجذب له بجنون وال تحرر منه الى االبد

 لبتوازن بين االيجاب والس

 نقطة الوسط بين الحب والكره

 تجربة جامدة رمادية ال متعة فيها

 نصيحتي اكسري القوانين او اتركيه

♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 ايش سبب النسيان كل شي اقراه واحفظه او اسمع اي دروس انساها حتى كالمك مااقدر اتزكرو كيف ممكن اقوي ذاكرتي

 النك فاهمه الموضوع غلط

 "اعتذر عن استخدام العامية"

 الكالم والنصائح والعلوم ليست للفهم والحفظ

 هذا وهم بشري يسبب المعاناة

 ر" دون تحليل او احكام مسبقة او استنتاجاتهي للقراءة بتأمل "دون افكا

 القراءة بحد ذاتها بغض النظر فهمتي او ال تستطيع رفع ترددك لمستوى االدراك المطلوب

 الحروف واالرقام تملك قدرة سحرية على جعلك تدركين وعي الكاتب بغض النظر فهم عقلك الفكرة ام ال

 روهذا سبب سحر القران والكتب المقدسة وكتب السح

 ان في حروفها وبين فجوات الكلمات، تجدين ترددات من كتبها

 عيشي بين الحروف تعرفي عليها وال ترتبطي بها في عالقة ابدية

 هذا سيجعلك انسانه جديدة

 انسانه تحتوي الكاتب وتحتوي وعيه

 وكلما قرأت اكثر بوعي ودون تفكير

 بتأمل

 كانت قراءتك اسرع

 وارتفاع ادراككوتسارع نموك الروحي وتطور وعيك 

 وكلما كنت اكبر واحتويت المزيد والمزيد من البشر

 ♡والنهاية البداية هو فيكون♡يحتوي كل شيء دون شروط االسود كالثقب كن♡
about 1 month ago 

15 people like this 

ت ! امسائك خير يا كل الخير . سألتك البارحه عن نصيحة تقدمها لي وأخبرتني اتركي من تحبين وأحبي غيره .!! كيف لي أن اترك حب دام عشر سنو

 ❤يع مساعدتي ؟؟ وشكرا لروحك الطيبه حاولت كثيرآ أن ابتعد عنه ولكن لم أستطع . هل تخبرني لماذا علي االبتعاد عنه ؟ وهل تستط

 لم يكن عليك ان تعودي وتسالي

 وما دمت فعلتي ربما كان من االجدر ان تسألي لماذا هذه النصيحة تحديدا؟

 هل عالقتك عادة ام عبادة؟

 هل عالقتك روتين ام قداسة؟

 هل هي واجب ام سعادة

 لن تعرفي فعشر سنين اطول من ان يدركها عقلك

 ب جديد سيخلق تباين ال يخالطه حيرةولكن تجربة ح

 سنوات 11كيف لي ان اعلم انك كنت على عالقة 

 سؤال ربما لم يخطر لك ولكن االجابة هي انك تشعين تردد صارخا بالحاجة الى المساعدة

http://ask.fm/WeRGods/answer/114306815574
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114306815574/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114306662230
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114306662230/people
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 التقطتها ترجمتها وكتبتها

 كل الحب لك ايا كان خيارك سيكون االفضل لك

 ♡احبك♡
about 1 month ago 

7 people like this 

 يعنى إيه ماتوا ؟

 توفيوا توفوا انتقلوا الى رحمة هللا انتقلوا الى مثواهم االخير

Passed away, deceased, died 

 ودية:( لهجة سع
about 1 month ago 

4 people like this 

 رد سماعها.. كيف صديقي لك هذا اخبرني.....ارجوك ال تختفي فجأه... ياهلل.... الِهذه الدرجه نشتاق لذواتنا تتحدث ونوقف الوجود لمج

 احببت ذاتي وفعلت ما احب وها انا ارسم لك مثال لكيف يمكن ان تكوني لو اخترت السعادة
about 1 month ago 

4 people like this 

 هل تعتقد اني احب ذاتي ؟؟

 ال طبعا

 من يحب ذاته ال يمكن ان يخطئ

 او يشك

 او يسأل

 يشبه من يقول

 هل تعتقد اني على قيد الحياة؟

): 

 مع فارق التشبيه طبعا

 فشعور الحياة احيانا يكون مبهم وكأن االنسان ميت وهو حي

 ال يشوبه شك او حيرة :(اما حب الذات فهو واضح جلي 

 ♡شك بال احبك انا ولكن♡
about 1 month ago 

6 people like this 

 اخر أسئلتي عن الموتى هل يعرفون أنهم ماتوا؟

 طبعا
about 1 month ago 

4 people like this 

 هل اذا كنت خائفه من عالقة بشخص ما يعني انها خاطئه ؟

 عنهانعم يعني ان لديك مفاهيم خاطئة 

 العالقة بذاتها ليست خاطئه ولكن وجود هذا المفهوم سيجعلها خاطئة

 اعتذر لعدم وضوح الفكرة فهي من اكثر االفكار تعقيدا رغم بساطتها

 الخوف يخبرك ان لديك اعتقاد خاطئ عن العالقه ال يناسب ذاتك

 وعندها يترك لك الخيار اما التخلص من المفهوم او من العالقه

 مرين ويترك المفهوم ويمضي قدما في العالقة غالبا ما يتحقق خوفهمن يتجاهل اال

 ♡:(  ابسط جعلتها االن♡

 مثال لتكتمل الفكرة

 لو ان انسانه غيرك في مكانك وال تملك اي مفهوم سلبي عن العالقه

 ـ%111لن تشعر بخوف وستكون العالقة صحيحة لها 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114306604630
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114306604630/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114306566998
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114306566998/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114263862102
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114263862102/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114306462550
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114306462550/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114306489430
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114306489430/people
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 " فما انت فاعلة؟االن الخوف قام بايصال الرسالة لك "ألمفهوم موجود

 التخلص من المفهوم ام من العالقة

 يجب ان تحتاري وتختاري
about 1 month ago 

5 people like this 

 ️❤لجميل ممكن تفيدنا اذا فيه موسيقى او تردد مقدر مسمعه اثناء التأمل ؟ ووش رايك بمعزوفة مونامور؟مسائك زنبق ايها ا

 ههههههههه الموسيقى مثل البشر ومثل الشجر

 مثل الماء والحجر والنجوم والزهور

 كلها جميلة ولكننا نحن من يختار بعضها كجميلة ويرى االخرى قبيحة

 ما تشعرين انها تعبر عنكاجمل موسيقى وانسبها لك هي 
about 1 month ago 

4 people like this 

 ملعلى ماذا يدل رؤية شخص يحمل نورا بيده اثناء التأ️❤اعيد سؤالي ....

 مساعدتك في عملية التنوير
about 1 month ago 

3 people like this 

 أحس اني فارغه

 امألي كونك بما تحبين

 دة تأثيث وعيك بما تحبين بعد التخلص من االثاث القديمفلحظة الفراغ هي فرصة العا

 افعلي ما تحبين، واحبي ذاتك، تحصلين على ما تريدين
about 1 month ago 

4 people like this 

 كيف أشفي الم ظهري؟؟ كيف نعالج أجسامنا من أمراض عضويه أتوقع سببها نفسي مثل السترس والخوف ؟؟ كيف أتخلص من الم جسدي المادي

 االالم المادية قد تكون بسبب االم عاطفية او نجمية او مادية

 الحالة المثلى "ول فير" او "ول بينق" لالنسان

 سده الماديهي انه يفعل ما يحب بج

 يحب ذاته

 ينام ويتأمل

 هذه الممارسات ضرورية
about 1 month ago 

8 people like this 

 gfranbaik  ة ؟كيف ازيل االفكار والمعتقادات الخاطئ

 بتجاهلها
about 1 month ago 

8 people like this 

 كيف اصير سعيده

 تحبين، واحبي ذاتك كما انت افعلي ما
about 1 month ago 

8 people like this 

 هل الموتى مشغولون ؟

 ال ليسوا مشغولين كانشغالنا

 يق طموحاتهم ورغباتهمال يحاولون تحق

 هم اشبه ما نكون في حالة االحالم ولكن في حال يقظة

 ال يفهم ما اقول اال الممارس الذي يتقن االحالم الجلية او االسقاط النجمي

): 

 ♡يوصف ال جمال♡

http://ask.fm/WeRGods/answer/114306388310
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114306388310/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114306327126
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114306327126/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114306321494
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114306321494/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114306035286
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114306035286/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114306071382
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114306071382/people
http://ask.fm/gfranbaik
http://ask.fm/WeRGods/answer/114306216278
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114306216278/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114306153558
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114306153558/people
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about 1 month ago 
9 people like this 

 كيف اعرف هل انا على الطريق الصحيح ؟

 السعادة = انت على الطريق الصحيح

 الخوف = انت على الطريق الخطأ
about 1 month ago 

10 people like this 

 هناك اسرار لم تعلنها على المال ...هل تود ان تخص البعض بها ؟

 هنا ال اجامل وال اداري وال اخفي اسرار

 ولكن بعض الوجوديات ال تصفها الكلمات
about 1 month ago 

4 people like this 

 ❤❤هللا هللا هللا شرحك واااو للي سأل عن االفكار وقت التأمل لدرجة جلست اصفق واقول وااااو شي عجيب ممتنه لوجودك في عالمي 

❤❤ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 ماذا تعني الحروف المتقطعة في بدايات سور القرآن ؟

 وماهيتهدائما ما تتبع الحروف المتقطعة بايات تصف القران 

 الوحي والنزول وااليات

 والمعنى االعمق لها ان القران هو حروف بشرية

 القداسة فيها هو عملية الوحي والنزول

 وليس الحروف بحد ذاتها
about 1 month ago 

4 people like this 

 حسن  ما هى طريقه االوان

http://www.iskat.tk/15911585161016021577-1575160415711604160815751606.html 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 يعجبني كالمك ومقتنعه فيه بس ما اقدر اطبقه بحياتي اليوميه ما السبب ؟

 النك تقرأين ما اكتب بعقلك

 وتفهمينه وتتركينه

 كل هذا يحدث بعقلك

 اما حياتك فهي منتج مفاهيمك ومشاعرك

 فكلماتي كما يقال تدخل من اذن وتخرج من االخرى

 تشعر بالسعادة مؤقتا يعتبر مسكن االم للبشر "فهم الكالم فكريا" يجعلك

 وهذا ليس ما يجعلني اكتب ما اكتب

 انا اكتب واتمنى ان يقرأه االخرون دون افكار اطالقا

 ال اريد منهم االقتناع بما اقول

 وال حتى رفضه

 فقط قراءة صامتة الفكر

 سيكون االنعكاس والتجلي فوري

♡ 
about 1 month ago 

13 people like this 

 كيف اوقف انتظاري لشخص ؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/114306045782
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114306045782/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114306084182
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114306084182/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114306037334
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114306037334/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114260062038
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114260062038/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114305418070
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114305418070/people
http://ask.fm/SethRollins680
http://ask.fm/SethRollins680
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zln_i68cpplXTp73Z4Uuy8KPtlnKTYE8tSs1ENUq0-REEQms6VVGHc7Ip-zmz8sdk6URA1ghTNGZwvgKJNyHeyf6vgiPF_NovN9fKZZGXccZaGDGonyuly5KKDA,,
http://ask.fm/WeRGods/answer/114282346326
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114282346326/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114305670742
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114305670742/people
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 انتظار شخص شيء او حدث معين

 يجب عليك ان تنتقل الى شيء اخر لتتوقف

 وتكرارا من ال ينتقل الى امر جديد سيكرر وينسخ لحظته الحالية مرارا

 وهذا ما يسمى باالنتظار

 تجربة تردد هابط ستقضي على تردده وطاقته وسعادته
about 1 month ago 

12 people like this 

 لي بزيارتك ..اذا نجحت في االسقاط؟هل تسمح 

 اتمنى ذلك

 في اي وقت واي مكان
about 1 month ago 

8 people like this 

 راة المطلقة واالرملة بغض النظر عن حكمها في اي مذهب هل تضر ؟بالنسبة للعادة السرية للم

 ال تضر

 ولكن المهم اعتقادك وليس اعتقادي
about 1 month ago 

3 people like this 

 "أنا هللا" هل هذي عبارة خاطئة؟؟

 ال
about 1 month ago 

3 people like this 

ه عمري ثالثين تقدم لي شاب منفصل متردده في االرتباط به ماذا افعل ألتخذ القرار الصحيح ؟! ارجووووك ممكن تجاوبني هللا يخليك رجاء رجاًء انا فتا

 ساعدني انا اثق بك

 اغمضي عينيك

 تنفسي بعمق دون انقطاع

 اصمتي عقلك ومشاعرك

 ثم افتحيها واقرأي العبارة التالية بعد االنتهاء من الخطوات

 اقدمي على االمر

. 

. 

. 

 كلماتي ان شعرتي بالحماسة فاستمري بعد قراءة

 واال فارفضيه
about 1 month ago 

7 people like this 

أكتر أحاول أسوي إسقاط و في النهاية افشل .. مشكلتي أبلغ ريقي طول الوقت حتى لو ما فيه شي كيف ساعات متواصل أو  3أستاذي أنا أحيانا أقعد 

 أحل المشكلة برأيك ؟

 من اكثر المعلومات الملوثة في الوسط العربي هو االعتقاد ان بلع اللعاب يسبب الفشل

 الجنونومثلها ايضا االعتقاد ان ايقاظ الممارس اثناء التجربة يسبب الموت او 

 كلها اوهام خلفها من خلقها فاصبح يستحيل على من قرأها وصدقها النجاح

 ♡المفاهيم هذه اسير سيبقى بها االيمان اختار من♡
about 1 month ago 

12 people like this 

 تتوقع ان كل مظلوم بياخذ حقه او ممكن ينسى ؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/114305606742
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114305606742/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114257179222
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114257179222/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114263142998
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114263142998/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114257310806
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114257310806/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114259932502
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114259932502/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114305358166
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114305358166/people
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 ال يوجد مظلوم

 يوجد اعتقاد ان هناك مظاليم

 وهناك اعتقاد ان هناك عدل

 جميعها وهم

 كال الطرفين مستمتعين ومتفقين

 ولكن على مستوى وعي اخر غير العقل والمشاعر والمفاهيم

 يرعلى مستوى يفوق ذلك بكث

 مستوى الوعي االعلى

 حيث عرضت االمانة على االنسان فقبلها عندما عرضت على السماء والجبال فابين ان يحملنها

♡ 
about 1 month ago 

11 people like this 

 علمني كل شيء بالدي ام فاجئني باالشياء الحلوة بس

♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 ء؟ليش نظن اننا أنقيا

 الننا كذلك
about 1 month ago 

3 people like this 

شي عظيم لن يحصل مثله في حياته لكن ال اعلم ماذا تكون!  ~~هناك شخص اخرجني مما كنت فيه وغير نظرتي للحياة بدون مقابل واحببت ان اعطيه

 فهل لديك اقتراح؟؟

 من الواضح ان رسالته ان تعيشي بسعادة

 عيشي بسعادة نزوال عند رغبته وسيكون في اسعد حاالته
about 1 month ago 

6 people like this 

 لماذا أبي اليزورني في أحالمي هل يرى أشياء تغنيه عني؟

 ال يزورك النك ال تسمحين له

 هو يزورك وزارك سابقا ولكنك تختارين ان تنسي االمر

 افضل الحلول هي ان تكتبي له رسالة وتنامي

 وسيراك في حلمك

 كن يجب ان ال تكوني متعبة جداول

 يفضل ان تكوني في افضل حاالت ترددك ووعيك

 ان كنت مؤمنه فتوضأي وصلي

 وان كنت واعيه فقومي بتمرين تأريض كالمشي حافية او اخذ حمام وبعدها تأمل

 جميعها سترفع ترددك

 وبعدها نامي وانت تفكرين به دون هواده

 وسيزورك حقيقة
about 1 month ago 

15 people like this 

 االن بعد ما تعلمت منك ،كل مااناظر شيخ دين يحذر من نار جهنم والعذاب ووالخ ،أقول الحمدهلل علي نعمة الوعي

♡ 
about 1 month ago 

9 people like this 

 في بعض االحيان تمر علي لحضات اعيشها وكأنها مرت علي من قبل ، وش تفسيرك لها؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/114276120406
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114276120406/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114273827926
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114273827926/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114305226838
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114305226838/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114305230934
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114305230934/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114305149270
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114305149270/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114305112406
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114305112406/people
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 لحظات جميلة

 تسمى دي جا فو ظاهرة

 فيها يرتفع الوعي عاليا ويكون حاضرا جدا في اللحظة فيزول وهم الوقت

 وسيتطيع ان يرى ما سيحدث قبل ان يحدث وكأنه راه في الماضي

 ما يحدث في تلك اللحظة ان االنسان يعيش مؤقتا كانسان خارق يستطيع رؤية المستقبل

 سبقا هي من ذكرياته بينما هي تأتيه من مستقبله ولكن ال يصدقوالنه ال يعلم ذلك يظن ان الصور التي يراها م

 امر ساحر وجميل يذكرنا بمن نحن حقا

♡ 
about 1 month ago 

11 people like this 

بها تنا وحكنت ابغا اسالك بس قلت لنفسي ليه ما اسال وعي االعلى اكيد راح االقي عندو االجابه وفعال لقيتها. ممتنه ليك ارشدتنا للتواصل مع ذوا

 ❤❤❤والثقه بها 

 ♡اعجاز اسميه ما وهذا♡
about 1 month ago 

12 people like this 

 الموتى اخر عهدنا بهم في الدنيا ؟

 ال

 يزورونك في احالمك حقيقة

 وفي مشاعرك المفاجئة

 هم يرونك ولكن ال تراهم اال من خالل هذه الطرق

 لاو طرق اخرى كالجالء او االسقاط او التأم

 بأي حال من االحوال اللقاء بهم حتمي عند الموت
about 1 month ago 

9 people like this 

 تأمل يروح؟ وكيف اقنعها فيه؟الحين خالتي فيه شخص سحرها لو مثال تسوي ال

 ليس سهال
about 1 month ago 

2 people like this 

 العذاب؟ اإليجو شررريييييرر تفسيرك ليوم القيامة؟ كيف اخلص نفسي من قيد الجحيم؟ و

 هههههههه

 حظا موفقا

♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 ابو الشباب  د الموت تعود للحياة مره اخرى الكن قد تكون بجسد امرااة او حيوان هل هذا صحيح ؟اتذكر امي قد قراءة عن موضوع يقول انه بع

 يسمى تناسخ االرواح

 وفي االنجليزية

Reincarnation 

 اعادة الظهور

 وقد تحدثنا عنه كثيرا
about 1 month ago 

6 people like this 

 ❤كالمك درر ليش ماتغرد وتعطينا معلومات عن رحلة التنوير من وإلى أحببتك حد الثماله 

 ال يهم الرسول او الطريقة

 المهم الرسالة :(

http://ask.fm/WeRGods/answer/114257837654
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114257837654/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114257641814
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114257641814/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114276322390
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114276322390/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114258497366
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114258497366/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114285170774
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114285170774/people
http://ask.fm/KsaGamerPc
http://ask.fm/KsaGamerPc
http://ask.fm/WeRGods/answer/114258040150
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114258040150/people
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about 1 month ago 
4 people like this 

 ️❤ http://youtu.be/IDaJ7rFg66A ممكن تتقبل اهدائي

♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 التنويم االيحائي ماهي فائدته وهل يساعدني على التأمل واالسقاط ؟

رب ن والشيساعد على التواصل مع العقل الباطن لالنسان وهناك تجد جميع برمجات المفاهيم كطريقة التعامل مع المشاكل والعادات االدمانية كالتدخي

 وغيرها
about 1 month ago 

4 people like this 

 هل نظرية داروين صحيحه ؟

 نعم صحيحة

 وصحتها ال تنافي نظرية الخلق كما يعتقد

 لكون او الوجودوكال النظريتان ليستا اال منظور بشري الصل البشر وال يشكل ابدا بداية ا
about 1 month ago 

4 people like this 

 ؟؟لماذا دورات وجلسات الطاقه اسعارها مبالغ بها عكس الدورات والجلسات النفسيه 

 البشر تبحث عن االمل

 ومن يقدم االمل يملك الحق في بيعه

 واالمل دائما ما يكون اثمن ما هنالك للبشر النيام

 وال ضير في طلب المال ثمن له

 فمن استيقظ واصبح واعي وجلب المعلومة لك يستحق مقابل لها

 مة بنفسه من شجرة المعرفةومن لم يرد ان يدفع لها مقابل يتعين عليه االستيقاظ والذهاب لقطف المعلو

 ومن يستنير لن يحتاج حتى للذهاب، بل سيرى كل اشجار الكون وثماره دون ان يتحرك من مكانه

♡ 
about 1 month ago 

15 people like this 

 ما السر بأني احب اكثر من شخص ؟

 كل واحد يمثل جانب تكرهينه في ذاتك

 لو تأملنا فيمن نحب من بشر

 الدركنا ما نكره في ذواتنا

♡♡ 
about 1 month ago 

27 people like this 

 ايش رايك بنظرية الكم الفيزيائية وهل لها عالقة باالسقاط النجمي ؟

 كل شيء له عالقة بكل شيء

 فالواحد هو الكل والكل هم الواحد

 ما وراء الماديةولكن الفيزياء الكمية هي اقرب نقطة من العلوم التطبيقية المادية للعوالم االثيرية 
about 1 month ago 

4 people like this 

 أنت إحدى معالم الحب األثري

 انا مرآة صادقة لنوركم وحبكم لذواتكم

 اثرية وال حجر كريملست قطعة 
about 1 month ago 

6 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114272392790
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114272392790/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbmQCiQvy3bmsKAZrDDV4MKP5kjLmarilXuXYkspJ6kGZxTxpUlfL2w7VVOCcLUg_jqy8w,,
http://ask.fm/WeRGods/answer/114304683350
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114304683350/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114304789334
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114304789334/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114304700758
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114304700758/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114267937366
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114267937366/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114304646486
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114304646486/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114275082070
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114275082070/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114304602966
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114304602966/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 كيف نستطيع ان نبتعد عن القلق ..ونبدا حياتنا من جديد ؟

 ديد في كل لحظةحياتك تبدأ من ج

 انت وحدك من يختار ان تكون كل بداية مليئة بالقلق

 قرر في اللحظة القادمة ان تكون حياتك خالية من القلق

♡ 
about 1 month ago 

14 people like this 

 ️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤احبك 

 احبك ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

 لو لم اجد من هذا التجمع اال تبادل الحب لكفى
about 1 month ago 

8 people like this 

 ️❤Amirah Alkhaled️❤  ️❤موسيقي الكون تعزف باستمرار وثبات علي مفاتيح المرح والفرح ..انه فرحك ومرحك انت 

♡ 
about 1 month ago 

6 people like this 

 ما السر في مقطوعة بتهوفن امبارح ؟؟

 مقطعوة بيتهوفن السابعة المقطوعة الثانية اول ثالث دقائق لها قدرة سحرية على مساعدتك في نسيان همومك
about 1 month ago 

11 people like this 

 ليبية

 ♡الليبية اللهجة جمال اعرف اصبحت االن♡
about 1 month ago 

4 people like this 

 حيان احضن مخدة اودبدوب واشعر تجاههم بحب عميييييق جدا احس انهم انا ياترى طبيعي هذا الشي يصير معاكم وال بس انا :(ألانا بعض ا

 طبيعي

 وهناك من يتعلق ببطانية

 نبته

 او حيوان اليف

 شياء الجامدة او الحيوانات او النباتاتاال

 قد تعكس لنا حبنا لذاتنا دون ان نخشى ان تحكم علينا احكام تقلل من حبنا لذاتنا

 هي تحبنا كما نحن

 لو احبننا ذواتنا كما نحن لكان الكون كله "دبدوب" يحتضنك عند كل منعطف وفي كل لحظة

♡ 
about 1 month ago 

8 people like this 

 ️❤️❤️❤ما ننجمش نبعد عنك، نحب نخدم باللي تقول بيه .. كل كالمك باهي واحس تغيرت مش مثل االول

 كلمات جميلة بلهجة جميلة

 اظنها المرغيبة

 ♡لوجودك كراش♡
about 1 month ago 

6 people like this 

 ايش يعني لما يكون الشخص حاس بفراغ داخلي ومنفصل عن خارجه وجسده

 اهيمه سيشعر بالفراغمن يعيش بين مف

 اخرج من انقاض المفاهيم وشاهد الحياة الحقيقية الول مره كما هي دون احكام مسبقة وتحليل
about 1 month ago 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114304570454
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114304570454/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114304249174
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114304249174/people
http://ask.fm/i_ask_i
http://ask.fm/WeRGods/answer/114304437846
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114304437846/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114304511830
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114304511830/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114304489814
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114304489814/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114304363350
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114304363350/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114304309334
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114304309334/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114272264534
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

3 people like this 

 كالمك جدن مريح صرت من عاداتي قبل ماانام اشيك على حسابك هللا يسعدك قد ماتسعدني وتريحني كلماتك

 لهذا انا هنا

♡ 
about 1 month ago 

7 people like this 

 وقاتألليش انا احب مشاكستك بعض ا

 كلنا نشتاق لطفلنا الذي الجمناه المفاهيم على مر السنين
about 1 month ago 

7 people like this 

 الفرق بين الوحده والخلوه ؟؟

 قد تكون وحيدا ولكن وسط صخب افكارك ومشاعرك

 وقد تكون بين البشر وتعيش خلوة وصفاء االمران مختلفان
about 1 month ago 

7 people like this 

 وش رايك باالنتحار ؟

 اقصاء الذات

 احيانا يكون هو الحل

 ولكنه للجبناء

 عندما يتمسك االنسان بمعتقد وال يسمح له بان يذهب سيكون يقترب من االنتحار

 الن الحياة حركة والجمود موت

 يقبل التغيير يكون قد اختار الموت سواء طبيعيا او متعمدا ومن يتمسك بمعتقد ما وال

♡ 
about 1 month ago 

11 people like this 

 يق الى ذلكاريد ان اخلق وال اتبع ما الطر

 ال تفكر

 افعل

 افعل ما تحب، واحب ذاتك وما تفعل

 تحصل على ما تريد

 وهذا هو الخلق والتجسيد
about 1 month ago 

7 people like this 

 مرحباً. أريد اسم كتاب عن االسقاط النجمي بلغته االصليه و يفضل انقليزيه. شكراً جزيالً 

Amazing Journeys Outside Your Body - Abhishek Agarwal 
about 1 month ago 

7 people like this 

 هل لديك نصيحه لفتاه فاقده االمل وحزينه وروحها ميته ومعذبه!

 خططي لالنتحار وستكتشفين كم انت جميلة وروحك تنبض حياة وتتقد سعادة
about 1 month ago 

5 people like this 

 نصيحه جميله كجمال روحك

 اخرجي الى مكان جديد

 وانظري الى شيء جديد

 وردة جديدة حشرة غريبة شجرة مختلفة

 حقةانظري اليها بدون افكار بدون احكام مسبقة تحليل لحظي او استنتاجات ال

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114272264534/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114281113942
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114281113942/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114304266582
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114304266582/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114304240214
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114304240214/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114288587606
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114288587606/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114291209558
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114291209558/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114257918550
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114257918550/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114258115670
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114258115670/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 فقط نظر متأمل ونفس متوقف

 سترين الكون هناك وستكونين الكون
about 1 month ago 

15 people like this 

 ؟لبش احس بالملل في التأمل 

 احد حيل االيجو لثنيك عن النجاح
about 1 month ago 

5 people like this 

 ️❤اهال بالحب ..ليس لدي سؤال فقط تواصل مع نورك 

 ♡كمرآتك لك اعكسه كي لي فاتيت ذاتك نورل اشتقت♡
about 1 month ago 

7 people like this 

 االيام استيقظنا واكتشفنا انا ما نعيشه االن هو حلم!!! ما تفسيرك لسؤال منذ صغري كان يخطر على بالي سؤال: ماذا لو في يوم من

 اكثر االسئلة اهمية

 ال اؤمن بان االسئلة تستحق ان تسأل فهي مضيعة للوقت

 وان كان ال بد فاألسئلة الوجودية هي االهم

 اسئلة الماهية

 وهذا من اهمها واجملها

 اما اسئلة السببية فهي اقل اهمية منها

 الكيفيةثم 
about 1 month ago 

7 people like this 

 ؟من أنا

 انت انا

 وكل من هنا

 ومن ليس هنا

 من كان ومن سيكون

 انت كل شيء وال شيء

 لكون واالنسان واالرض والسماء واالرض والنار والماءانت ا

 ولكنك تعبر عن نفسك كانسان ، على االقل حتى االن :(

♡ 
about 1 month ago 

8 people like this 

 ايش سر األسئله لما اسأل بشكل عشوائي كيف احصل ع اي شي االجابه تتجسد بشكل سريع ؟

 ♡عفوية الحياة♡

 يعقدها التفكير

 اما االجابة فال تهم

 فما ال يعلمه البشر ان لكل سؤال اكثر من اجابه جميعها صحيحة

 ال تدرك اال االجابة التي في مستوى وعيك

 يا ستدرك جميع االجابات فيتالشى السؤالوان كان وعيك عال
about 1 month ago 

3 people like this 

 ؟من تعشق

 انت
about 1 month ago 

4 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114268273750
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114268273750/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114303939926
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114303939926/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114303916886
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114303916886/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114303873366
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114303873366/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114303823958
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114303823958/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114303793238
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114303793238/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114303791190
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114303791190/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 اريد ان اصبح متفوق في الدراسه الجامعيه

 لن تكون مالم تحب التفوق
about 1 month ago 

5 people like this 

 مافي نسخ منك ، وقعت في عشقك أيها المجهول.

 ♡انت هي الوحيدة نسختي♡
about 1 month ago 

7 people like this 

 حلمي انتقل بعملي مكتب فرع اوروبا .. وما راح انقي وين بالضبط عشان ما اصعبها .. هل اذا نويت لهشي يتحقق؟

 يجب ان تنوي ولكن تخيل االمر حدوث االمر وليس كيفيته

 مع ايمان بحدوثه

 تجدها هنا 1خطوات من اصل  2 وهذه

http://www.iskat.tk/15711587158515751585-157516041608158016081583/4 
about 1 month ago 

9 people like this 

 فت له اليوم صورة مادية نفس اللي كنت أشوفها أثناء التأمل.عرفت واحد من اللي كنت أشوفهم أثناء التأمل، كان جالل الدين الرومي، ش

 جميل جدا

 ♡مستنير انسان♡

 عالي وعي على تدل رؤيته

 شريةالب والحكمة النور رموز من والكثير كخضر الحكماء من وغيرهم بوذا محمد عيسى اوشو شأن شأنه
about 1 month ago 

10 people like this 

 ؟كيف وصلت إليك

 ال يهم

 المهم انك هنا
about 1 month ago 

3 people like this 

 قرأت في التقنيات الغير مباشرة حينما نكون في جسدنا األثيري ننظر للمرآة كأول خطوة لماذا وهل هي ضرورية ؟

 االنسان ال يصدق اال ما يرى

 في المستقبلعندما يقف امام المراة ويرى انعكاسه سيظمن هذا االمر له ان ينجح في كل مره 
about 1 month ago 

5 people like this 

 تصدق مبسوطه ان كل اسألتي تجاوبها :( ... واضح اني شابكه بالتردد معاك *_^

♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 اعلم ماهي هوايتيال 

 كل انسان ال يعلم ما هي هوايته

 البعض يظن ان له هواية ثابته وهذا وهم

 الفنانين يفقدون احيانا موهبتهم في فترات من عمرهم لذلك

 لكي تعرف هوايتك افعل ما تحب في كل لحظه
about 1 month ago 

9 people like this 

 أنا احب واعتقد انه حبي من طرف واحد وفرق العمر بيني وبين حبيبي كبير جدا جدا...مالحل

 ليس للحب عمر او شروط

 ان كنت تفضلين وضع الشروط فال حل

http://ask.fm/WeRGods/answer/114265522006
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114265522006/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114303695958
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114303695958/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zln_i68cpplXTp7PZ4Uuy8qPun3eTY0gqSs1LN0q0-REEQms6VVGEdLsp-DG38sdk6URA2Q5NNgp-qVjEb3m2x5vc1WWGrZ4vR4iNIcTWG89eGDWi
http://ask.fm/WeRGods/answer/114303685462
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114303685462/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114267881558
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114267881558/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114273322070
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114273322070/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114261134422
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114261134422/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114303542870
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114303542870/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114303467606
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114303467606/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

about 1 month ago 
10 people like this 

سنوات نترك ونرجع وغالبا انا 4او 3لما اكون قد دخلت بعالقة حب قديما وكان هذا الشخص يدعي بانه يحبني والكنه يرقض الزواج بي ! وظلينا 

 يحني ، ممكن ترد على سؤلي وماتتطنشني :) ؟اتنازل وارجع وعو اول حب فحياتي كيف انساه واتجاوزه واعيش حياتي او اي حل ثاني ير

  ال يوجد حل

 فقد تجلى هذا االنسان في لحظة من لحظات عدم حبك لذاتك ليعكس لك حبك لذاتك

 االن اما ان تحبي ذاتك او تبقي معه بزواج او بغيره

 االنسان كامل

 ولكنه يختار ان يشعر انه ناقص

 رغبته في جعله يشعر انه غير كاملوعندما يفعل ال يملك الكون اال ان يحقق له 

 ولكن للحفاظ على توازن الكمال فيه

 يقوم بتجسيد كائن يكمل نقصه له

 عندما يكمل الشخص بذاته يختفي المكمل

 وعندما يكره ذاته ويشعر انه غير مستحق

 يتجسد الكثير ممن يحتاج ان يعتمد عليهم ويحتاجهم
about 1 month ago 

8 people like this 

 اريد ان أتعلم منك اكثر وأكثر

 المهم ان تعيش الحياة كما اقول

 العلم ليس حياة

 ريدالحياة مدرسة من يعيشها بعفوية سيحصل على كل العلم الذي ي
about 1 month ago 

7 people like this 

 مه ؟انا مرات اّول ما اقعد من النوم اشوف شي قدامي واذا ركزت عليه يختفي تدريجياً هذا وش اس

 استيقاظ مبكر

 عندما ترين ذلك الشيء يكون وعيك ما زال في جسدك النجمي ويدرك معالم البعد النجمي

 التركيز هي محاولة للتحقق والتشكيك مما يجعل الوعي ينخفض تردده من المستوى النجمي الى المادي

 لو نظرت دون تفكير

 فقط بسعادة وحب الستمر فترة اطول
about 1 month ago 

5 people like this 

 انا متزوجة وحبيت رجل اخر يتمتع بالجالء البصري وافكر اسوي معاه شي جنوني هل افعل ذلك وال انسى امره

 لبك؟ماذا يقول ق

 اشعر بالحماسة في كلماتك

 اقدمي على االمر ان كان قلبك متحمس لالمر
about 1 month ago 

5 people like this 

 شفت له مقابله مع اوبرا كالمه كان تقريبا زي كالمكواين داير مستنير ؟ 

 نعم مستنير
about 1 month ago 

6 people like this 

ي رسمه ال اعرف لما احبها بل اعشق الشخص الذي رسمته وكانني اعرفه احتفظ بها وكل ما اراها اسرح في عيني احب الرسم واهوى رسم الوجوه ل

 الشخص كيف اتذكر من هو ! ساعدني...

 عندما يجسد الفنان عشقه في كائن خيالي

 يقع في غرام هذا الكائن

http://ask.fm/WeRGods/answer/114303450454
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114303450454/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114273589846
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114273589846/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114260483158
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114260483158/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114258124886
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114258124886/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114259634006
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114259634006/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114285389654
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114285389654/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 ولكنه ال يعلم انه هو ذاته

 اسمعي اغنية طالل مداح قصت ظفايرها

 بة مشابهة لتجربتكتجر
about 1 month ago 

10 people like this 

 ؟اشتريت احجار كريمه ولما دخلتها البيت صار لونهل اسود وتكسرت ، تفسيرك ؟

 وش نوع االحجار؟
about 1 month ago 

5 people like this 

 ممتنة لوجودك في عالمي و نويت أن أرقص معك يوما ما :(

 ♡بانتظارك♡
about 1 month ago 

7 people like this 

 ، ايش تفسيرك للشي هذاوانا نايمه مااقدر احرك جسمي مع ذلك احس ان فيه شخص يرفعني عن سريري ويرميني في مكان واسمع صوت ضحك

 هذه بداية االسقاط النجمي

 ورميك في مكان يدل على نجاحه )نجاح انفصال الجسد النجمي عن المادي(ـ
about 1 month ago 

5 people like this 

 انا زعالنه منك واجد ، كذا مره كتبت لك هنا وال رديت علي هل ياترى ان كالمي سخيف ماله اهميه او الزم ألفت انتباهك ؟

♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 دقائق أو اقل 8أنااا انسانه كثيرة التفكير و التحليل ، ممكن تعطيني طريقة سهله الصمت افكاري بالتدريج ؟ التأمل نجح فقط 

 تمرين قاسي جدا

 دقيقة 21لمدة ال تقل عن 
about 1 month ago 

8 people like this 

عرو به شاهلين حابة اسالك انا من و انا صغيرة اتامل بالحياة و ابحر بافكاري و عندي فضول و خيال كبير قبل فترة بديت احس بشی و الي يعرفوني 

تصير سواء سلبي أو ايجابي بس غالبا مخاوفي هي اللي تحصل كيف اقدر اسيطر على الموضوع ؟ و آل حيانا أتخيل و افكر بحدوث اشياء و فعصرت أ

 ♡اجعله لصالحي شكرا 

 هو دائما لصالحك

 فقط فكري بما تحبين وافعلي ما تحبين

 ال يمكن التحكم باالمر

 من يحاول التحكم به سيفقد القدرة

♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 مره ؟عندما استغفر بعمق وستشعر الصفاء داخلي اسمع صوت عصافير بالقرب من النافذة حتى بعد المغرب حدث كذا 

 نعم في الطريق السليم ولكن ال تتسائلي كثيرا عن ما ترين وتسمعين فجمالها يزول بالتفكير

♡ 
about 1 month ago 

6 people like this 

السالم عليكم اذا سمحت لي قبل ايام مارست التامل ووضعت موسيقي واحسست نفسي ارقص بين النجوم ثم واحسست نفسي اميره في قارب ونهر 

 وكاني في فيلم هل انا في الطريق السليم لتامل ام العكس واشكرك على اجابتك

 ين فجمالها يزول بالتفكيرنعم في الطريق السليم ولكن ال تتسائلي كثيرا عن ما ترين وتسمع

♡ 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114257274966
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114257274966/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114269530198
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114269530198/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114257669718
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114257669718/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114284015446
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114284015446/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114258391638
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114258391638/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114257346134
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114257346134/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114275434070
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114275434070/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114259445334
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114259445334/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

about 1 month ago 
6 people like this 

 الطريق الصحيح انصحني نصيحه خاصه لذاتي اذا كنت تشعر بها .. من اين و كيف ابدء

 من هنا

 انت ال زلت واطالما كنت تنتظرين لحظة االنطالق

 متناسية ان كل لحظة هي لحظة انطالق جديده ويحق لك ان تفعلي اي شيء ويمكنك البدء من جديد في اللحظة الجديدة
about 1 month ago 

6 people like this 

 ليه دايما فيه اشخاص ينرد عليه اكثر من غيرهم مو شرط عندك حتى بحسابات ثانيه

 البعض يكون متناغم مع الللحظة وال يحاول التكلف

 عندها يكون جزء من اللحظه وتتم مالحظته بسهوله
about 1 month ago 

6 people like this 

 بعيد لك سؤالي..اذا تراسلت مع صديقتي تجيني ضيقه مع اني احبها وهللا، ايش تتوقع يكون السبب؟

 المجاملة
about 1 month ago 

7 people like this 

 .من اوجد الخوف.........ولماذا............ ارجوك التقل لي الننا نحب العيش في المعاناه....

 نحن اوجدنا الخوف

 دوره في الحياة اداة تذكير لوجود مفهوم ال يناسب ذواتنا
about 1 month ago 

7 people like this 

 التي تحدث بعد محاولة االسقاط انها تجسيد لرغبات لم تتحقق ...ماهي الطريقه لتحقيق هذه الرغبات ؟تفسيرك لالحالم 

 القيام بها ببساطة

 وان فشلت ستتحقق في حلمك

 ال يوجد عجلة

 االمر والرغبة ستتحقق على اي حال

 في الحياة المادية او في االحالم
about 1 month ago 

8 people like this 

 ابتسام التميمي.  مـن مفهم النـإس أن :

 ان فيه شيء خطأ؟
about 1 month ago 

7 people like this 

 ففيه شي ابييه احس اني محتاجته الحين بهاللحظه بس ما قدرت اعرفه :/ شعور غريب ما ادري كيف اوصفه ان شاهلل تكون فهمت ... وش رايك كي

 -_-عامل معاه ؟!! ات

 االمل

 هذا ما يجعلك تشعرين انك تريدين شيء وال تعليمن ماهو
about 1 month ago 

5 people like this 

 سنوات عصصبببي بشكل اليوصف ويصرخ من اتفه شي ويبكي ايش السبب؟ وهللا العظيم طفشنا حتى لو كلمناه بالكلمه الحلوه 2 ولد اختي عمره

 االهتمام الزائد الحرص والقليل

 كلها اسباب عصبية الطفل

 لو تم تجاهل الطفل وتركه ليقوم بما يحب وقام الوالدين واالهل بما يحبون النسجم معهم بتناغم
about 1 month ago 

9 people like this 

 المور اصبحت اوضح .. شكرا يا صديقياليوم اخذت بنصيحتك وعملت اشياء احبها واستمتع بها .. وكان لها مفعول سحري .. مزاجي تحسن جدا وا

http://ask.fm/WeRGods/answer/114275434326
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114275434326/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114257873238
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114257873238/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114273735254
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114273735254/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114302845782
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114302845782/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114302819926
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114302819926/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114290643798
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114290643798/people
http://ask.fm/BES20
http://ask.fm/BES20
http://ask.fm/WeRGods/answer/114258793302
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114258793302/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114278782294
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114278782294/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114302694486
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114302694486/people
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 ♡تذكيرك يتم ان طلبت قد فانت تشكرني ال♡
about 1 month ago 

9 people like this 

How does society brainwash the youth? 

Societies do not brainwash no one. this is a conspiracy theory. the human is not a victim. usually, they tend 

to to feel like victims and self-brainwash them selves to believe they are victims. 

Societies simply pass the humans beliefs heritage along to the new generations, and leave it to them to buy 

into them or simply ignore. most of people buy into those old beliefs and then believe they have been 

brainwashed :) 
about 1 month ago 

6 people like this 

 سنوات ؛ برايك ماسبب شجارهم وهل هناك حل ؟ 1١من فضلك ابنائي دائما يتشاجرون وتعبت منهم اكبرهم عمره 

 انت

 تزمتك وشدتك في التربية هي سبب تشاجرهم

 كشجارهم انعكاس لتزمت

 تمرد عليك

 النك ترفضين ان تكوني على طبيعتك وتسعين للمثالية

 االطفال عندما يولدون يكونون قد اختاروا والديهم

 اختاروهم كما هم

 النهم معجبني بشخصياتهم الطبيعية

 فعندما يغير االباء شخصياتهم يكون االمر صادم ومفاجئ لهم

 وفتجد الطفل يصرخ ويضرب والدته او والده

 ى طبيعتك وال تقلقي عليهم كثيرا فهم يحبونك كما انتكوني عل

♡ 
about 1 month ago 

11 people like this 

 اانا اتخيلك ترد وانت تضحك علی اسالتن

(: ^_^ :) 
about 1 month ago 

3 people like this 

 بشي غريب تجاهه؟لو شخص يستنير او يقرب من االستناره؟ هل الناس يبين عندهم شخص عادي ؟ او يحسون 

 يصبح أهدأ واكثر حكمة واقل انفعال واقل غفل

 ولكن ال يوجد اختالف ملحوظ النهم نيام على اي حال

): 
about 1 month ago 

5 people like this 

 ♛Manal♛  ♥ليا سنة متابعه حسابك وماحتعرف قد ايش افدتني..احبك مررا 

♡ 
about 1 month ago 

7 people like this 

بعد فترة فشلت في دراستي الجامعيه وبعدها عشت قصة حب  ١تحملت مسولية اخواني  11من سنوات طويله اعيش في معاناة ..فقد االم في سن 

 فه الصدقات ..مصممه اعيش سعيده. ساعدنياالن الزواج وال وظي 3١فاشلة من بديتها تعبت في شغلي طلعت من الشغل فقدة واحد من اخواني عمري 

 حان وقت ان تعيشي حياتك

 من يمر بمعاناة طويلة جدا ثم يقرر االستسالم وان يحب ذاته ويصبح اناني

http://ask.fm/WeRGods/answer/114294015830
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114294015830/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114302671190
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114302671190/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114291806550
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114291806550/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114256385878
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114256385878/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114256209238
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114256209238/people
http://ask.fm/MemaHejazy
http://ask.fm/WeRGods/answer/114302389846
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114302389846/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 غالبا ما تبدأ الصدف في تحقيق المعجزات له

 المعاناة كانت صافرة االنطالق
about 1 month ago 

10 people like this 

 اريد ان أتعلم منك الكثير اني عطشانه اريد ان ارتوي من علمك واجد طريقي

 ♡ور هنا وافرالن♡
about 1 month ago 

4 people like this 

 انا لما اغوص تحت الماء احس بشعور عظيييم اسمع كل شي جوات جسمي حركة االجزاء واالجهزه ، له دخل بالتأمل ؟

 طبعا

 طريقة جميلة للتأمل

 راء في ليلة مظلمة جداتشبه الذهاب الى الصح

 او الطيران في الهواء كالغطس الجوي

 تجارب تحولية ويمكن ان تكون تأملية خصوصا تحت الماء
about 1 month ago 

8 people like this 

 ما دائما نسمع علماء الفلك وفي االفالم أن هناك حياة على كوكب آخر أو مخلوقات فضائية متطورة و شوهدت اطباق فضائية وربما سنتواصل معهم

 رأيك بالموضوع هل األمر كله وهم أم أنهم أناس آخرين مثلنا

 حقيقي

 ولكن ليسوا اناس وانما كائنات اخرى

 متطورة ولكنها ليست بمقدار شجاعتناذكية بالطبع و

 يعيشون حياة مسالمة وهادئة مقارنة بما يحدث هنا
about 1 month ago 

8 people like this 

 it wont get anyدت المعاناة زادت السعادة( ابراهام هيكس تقول عكس كذا تقول من قال هالكالم اذا ما سعدت حاليا واالن )كلما زا

better  alolena 

 هي تعلمك ان تنظر للمعاناة على انها ليست معاناة

 السعادة ولكن السبب الوجودي للمعاناة هي تعليمك معنى

http://ask.fm/WeRGods/answer/114258869846
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114258869846/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114261809494
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114261809494/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114264890198
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114264890198/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114268364118
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114268364118/people
http://ask.fm/alolena
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about 1 month ago 
8 people like this 

 فيه احد عايش بسعادة دائما وبال حزن؟

 نعم

 المواتا

 ال يمكن لالحياء ان يكونوا سعداء دائما

 يمكنهم ان يكونون سعداء تماما في لحظة او لحظتين او ثالث

 االبد ليس اال وهم
about 1 month ago 

9 people like this 

 لو عاد أحد الموتى تتوقع انه يستطيع وصف ماحدث له؟

 هم يصفون ما حدث لهم لالحياء من خالل االحالم دائما
about 1 month ago 

8 people like this 

م لها بين الحين واالخر في فترات متباعدة اجد حشرة طائرة ال ادري من اين تاتي واليوم صباحا وجدتها حينما كنت امارس االسقاط هل هي صدفة ا

 داللة معينة؟ وهل الحشرات عموما والحيوانات ترمز لشي ان وجدت؟

 كل شيء يرمز لشيء

 لحشرة بتأمل ربما أدركت الدرسراقبي ا

 فقط راقبيها بتأمل دون افكار وبانفاس مستمرة عميقة
about 1 month ago 

7 people like this 

المك انظر لدنيا وحياتي شي مزيف كاني في دوامه ال اعلم ان كانت حياتي حقيقيه ام ال هل احزن الني قضيت سنين وانا في اشياء ماديه اذا قرات ك

 شعور متناقض

 شعور شائع بين المستيقظين

 ولكن تذكري ان الحياة وان كانت وهم اال ان الشعور والتجربة حقيقيان

 قد ال يكون عزاء

 اقضولكنه يزيل التن

http://ask.fm/WeRGods/answer/114267315798
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114267315798/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114276228950
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114276228950/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114259386710
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114259386710/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114257290326
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114257290326/people
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about 1 month ago 
7 people like this 

هالشي قبل عملية االسقاط او انويه بقلبي فقط ؟!  عندي سؤال عن االسقاط يا عزيزي :( لو ابي اروح ازور منطقه محدده او شخص محدد .. هل اذكر

❤️ 

 يفضل ترسيخه قبل البدأ

 النه من الشائع انه بعد النجاح في االسقاط ومن فرط السعادة والحماس تنسى كل مخططاتك مالم تكن راسخة
about 1 month ago 

5 people like this 

 : 2  احرف : 2جواب بـ 

 الجواب
about 1 month ago 

6 people like this 

 تسجيل تشييك : يعني اعرف اني اشيك ع حسابك

♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 انت متى تصير موجود بضبط؟ عشان ابي اسألك سؤاال ججداا مههم بالنسبة ليي

 االن
about 1 month ago 

4 people like this 

 يعني اقدر اتواصل مع الحيوانات بلغة مفهومة بيني و بينها زي النبي سليمان باالسقاط النجمي؟

 لو ملكت تلك القدرة فستتواصل مع الحيوانات دون الحاجة لالسقاط النجمي

 اما االسقاط النجمي ففيه يتم التواصل مع جميع الكائنات على المستوى التخاطري دون امتالك اي قدرات خاصة
about 1 month ago 

5 people like this 

 حبوبي شو الدعاء اللي تنصحني فيه ؟

 الدعاء يجب ان يكون عفوي ال ترديد لما سمعت غيرك يدعو به

 الدعاء االصدق هو ما ينبع من القلبف

❤️ 
about 1 month ago 

14 people like this 

 اإلسقاط النجمي؟هل بلع الريق أثناء ممارسة طريقة األلوان يعيق حصول 

 ال

 ولكن التفكير به هو ارتباط الجسد المادي مما يعيق رفع التردد وبالتالي فشل االسقاط النجمي
about 1 month ago 

5 people like this 

 شكرا جزيال لك جدا جدا ممتنه لك احبك حب ال مشروط

❤️ 
about 1 month ago 

2 people like this 

 ️❤️❤نه في كل الكالم لكن السؤال اللذي يحيرني دائما من خلق الكون والوعي اليس بخالق ؟ احبك بحجم الكون عزيزي اسقاط انا مؤم

 هو خالق ان اردت هذا المفهوم

 فكل شيء داخله ومنه وفيه

❤️ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 لدي غًدا مقابلة عمل ،تنصحني بشي ؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/114274265942
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114274265942/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114258017878
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114258017878/people
http://ask.fm/gid123
http://ask.fm/WeRGods/answer/114299947606
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114299947606/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114297183830
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114297183830/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114295232342
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114295232342/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114285074006
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114285074006/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114257083478
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114257083478/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114257122646
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114257122646/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114257114710
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114257114710/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114257089878
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114257089878/people
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 هم يتمنون الحصول عليك

 وانت ستسعى لتقنعهم بغير ذلك

 كن انت كما انت بعيوبك وستحصل على الوظيفة
about 1 month ago 

15 people like this 

 انا الحين اعاني معناتها في سعاده أكبر منا أتخيل تتنتظرني ؟ اذن مرحبا بالمعاناه ههههه

 اقدس ما قرأت اليوم
about 1 month ago 

12 people like this 

االن  ربعد متابعتك و قراءة كل هذا االشياء اشعر بتقبل للموت الى نوعا ما اشتقت اموت لكن ليس بشكل سلبي احيانا ابي اموت عشان اعرف وش يصي

 اؤمن بقضية جنه و نار ومصير ابدي لكن فكره الحيوات تبدو جميله اتمنى تكون حقيقه ال

 اشاركك الشعور واتفق معك تماما

 ولكني متعلق بالحياة المادية حتى كمال االستنارة
about 1 month ago 

6 people like this 

 هل نتوقف انتقاد ماال يعجبنا ونتقبله زي ماهو ونحبه يعني اتقبل زوجي واحبه حتي لو انو مايعجبني

 لو فعلت لسعدت

 درجة زوجك 181ولتغير 
about 1 month ago 

10 people like this 

 فكرك وبعض تفسيراتك يرعبانني!

 جميل
about 1 month ago 

4 people like this 

 هل الموتى متوقف عندهم الزمن ؟

 الوقت لديهم مختلف مفهومه عن وقتنا

 وهذا سبب ورود عبارة "في يوم كان مقداره خمسين الف سنة"ـ
about 1 month ago 

4 people like this 

 رد علي تكفى ولو بنصيحة تقدمها لي

 اتركي من تحبين، واحبي غيره
about 1 month ago 

5 people like this 

وع ت شنو نمرحبا .. أنا أتخيل دائماً أشياء مستحيله وغير منطقيه المشكله انها كثير تكرر معي لدرجة اني انعزل عن الناس علشان افكر فيها ماعرف

 حالتي ؟ حاولت ابحث بس مااحصلت اذا عندك معلومه ارجوك افيدني

 يك اختيار هوايةيجب عل

 الرسم الكتابة الشعر تأليف الموسيقى او اي هواية تناسبك

 فلديك الهام متفجر يجب السماح له بالتبلور في الحياة المادية

 جرب وستدهش
about 1 month ago 

9 people like this 

 هل هناك بشر ال يستريحون إال بعمق المعاناة

 الماسوشيون
about 1 month ago 

4 people like this 

 كيف طريقه التامل ابي رابط من اليوتوب

http://ask.fm/WeRGods/answer/114256868182
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114256868182/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114257058902
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114257058902/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114256858966
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114256858966/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114256449878
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114256449878/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114256402006
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114256402006/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114256384086
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114256384086/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114229191254
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114229191254/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114255919446
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114255919446/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114255947350
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114255947350/people
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http://www.iskat.tk/1575160415731587160215751591-15761575158715781582158315751605-

157516041578157116051604.html 
about 1 month ago 

5 people like this 

 دام الزم اكون صادق .. اذا سويت عالقه مع غير زوجي اكون اكذب ؟ ما احبه .، هل انا متناقضه؟

 ليس كذب

 الكذب ان تخبريه بغير االواقع

 االمتناع عن اخباره خيار حر
about 1 month ago 

5 people like this 

 قلت سابقا قليل من البشر يعرف فائدة المعاناه ! مافائدتها

 كلما زادت المعاناة زادت السعادة

 قليل من البشر من يؤمن ان خلف كل معاناة سعادة اكبر منها
about 1 month ago 

11 people like this 

 طريقة استخدام قانون الجذب ؟؟

http://www.iskat.tk/15711587158515751585-157516041608158016081583/4 
about 1 month ago 

2 people like this 

يده جانا طبيعتي قليله الضحك .. رزينة و عاقلة جدا ولدت هكذا وهذي شخصيتي أتمنى استهبل أو اضحك كالمجانين لكن ال استطيع حتى الرقص ال ا

لقاء ست.كما انني انسانة همي انجز المهام اهتم باوالدي افعل كل مسؤلياتي اليومية واعيش بتخطيط وهذا سبب صدام زوجي معي فهو يحب التسكع واال

 والتسويف وحياته فوضى.. ايش تنصحني

 زوجك يخبرك ان ما تفعلينه ال يالئم ذاتك

 وانت تعلمين في قرارة نفسك ذلك

 قومي بقطع عهد ووعد لنفسك ان تقومي بامر جنوني مره كل يوم

 وتخصيص يوم كل اسبوع بوهيمي عفوي عشوائي ال تخطيط وال ترتيب فيه

❤️ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 اذا اكلت فاكهه او اي حاجه لها فوائد و بنفس الوقت انا ماعندي خلفيه عن فائدتها .. السؤال هو هل فوائدها بتبين معي ؟

 لدى البشر مفاهيم مبرمجة في عقولهم الالواعية وهي المستوى التاسع من الوعي

 وكذلك لديهم احكام مسبقه

 وللعلم من يأكل تفاحه فقط النه وجدها ليس كمن يأكلها وهو مؤمن انها تشفي من االكسده

 الثاني سيشفى واالول ال

❤️ 
about 1 month ago 

6 people like this 

 هل علي ان اكون صادق!؟

 طبعا يجب عليك ذلك واال ستكذب على ذاتك
about 1 month ago 

6 people like this 

 ليش لما احاول اصمت عقلي واتامل تجيني افكار مدري من وين كل شي افكر فيه ؟

 هههههههه معركة االيجو والوعي

 ازلية جيوشه الفكر

 مومساته المشاعر

 واسلحته المفاهيم

http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zln_i68cpplXTp7Pd4Ui68aPukHGTY0coSs5DMFaw-xMARmQ7TFGHc7Up-D6y8sRs5kRA1gVTN250oV_FaXy3xvKsjSbE5d1GQYyIJMTRHMJcFDKlmimgy5GNC7k02ey5esMEXTSLqr0C5LOksgy-FV-pVvPULl1-BVSvL89Pf2I,
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zln_i68cpplXTp7Pd4Ui68aPukHGTY0coSs5DMFaw-xMARmQ7TFGHc7Up-D6y8sRs5kRA1gVTN250oV_FaXy3xvKsjSbE5d1GQYyIJMTRHMJcFDKlmimgy5GNC7k02ey5esMEXTSLqr0C5LOksgy-FV-pVvPULl1-BVSvL89Pf2I,
http://ask.fm/WeRGods/answer/114229326166
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114229326166/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114255917142
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114255917142/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114227952726
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114227952726/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zln_i68cpplXTp7PZ4Uuy8qPun3eTY0gqSs1LN0q0-REEQms6VVGEdLsp-DG38sdk6URA2Q5NNgp-qVjEb3m2x5vc1WWGrZ4vR4iNIMbSFMJeGTei
http://ask.fm/WeRGods/answer/114227955542
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114227955542/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114227894870
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114227894870/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114228356950
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114228356950/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114255812694
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114255812694/people
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 واغراءاته القوالب

 من يجتاز هذه المستويات االربع

 سيصل الى وعيه االعلى

 يشبه التنوير والتأمل ان تعيش في قصر جميل لكنه ممل وهو الحياة

 كلما حاولت الخروج من القصر توافد عليك جموع من البشر وهي االفكار

 وغالبا ما يفشل الرجال في تجاوز هذه المرحلة

 رجوان نجحت في الهروب من بينهم الى الخا

 ستجد حديقة غناء ومياه وانهار وهي المشاعر

 وغالبا ما تقع النساء ضحية في هذا المستوى من الوعي وال يتجاوزنه

 من يتعدى هذه الحديقة ويجتاز سورها فسيجد نفسه في حقل من الغام وافخاخ ومؤشراتها الحيرة والجنون والغضب والحزن

 وهي معجزة لكال الجنسين

 مرحلة القوالب وهنا يفهم االنسان كيف تعمل الحياة ومن يجتازها يدخل في

 وهذه المرحلة لطالما علقت فيها قبل االستنارة

 ففيها يعيش الفالسفة غالبا

 الن فيها يفسرون كل ما في الحياة ولكن ال يدركون ما وراء هذه القوالب والمخططات

 من يجتاز هذه المرحلة المغرية

 نارةيصل الى وعيه االعلى وهناك االست

 هناك السعادة المطلقة والحب المطلق والمعرفة المطلقة بل عدم الحاجة للمعرفة اوالقوة

 حكمة مطلقه وحب مطلق وسعادة مطلقة

 تلك هي االستنارة

 ️❤كم اعشقها️❤
about 1 month ago 

23 people like this 

مات أخبرتك بأني سأتوقف عن طرح االسئلة إلى أجل ، أمانًة أهنيء نفسي أني متمسكة بقراري حتى هذه اللحظة أمام الكم الهائل من هذه المعلو

 وعداً، ُكن بخير وتمنى لي السعادة فأغلب الظن أن هناك خير لي قادم ^_* الممتعه ^^سأحتفظ بها إلى حين األجل، فأنا ذات حظ عظيم فقد قطعت لي

 ️❤اتمنى لك ان تري السعادة فهي موجودة اصال️❤ال شك️❤
about 1 month ago 

4 people like this 

ا ف شيئارجو جوابك ياكريم ... انا احب شخصا ال ادري لماذا كل لليله ترافقه دعواتي بالخير له كان هناك يقين اني سأعيش معه عمري ولكن شيئا 

 يقل ّ اليقين لدي (؛ ماذا افعل اخبرني

 يجعل حدوث االمر مستحيلاستسلمي فواضح انك تسيرين فيق طريق تناقصي ملؤه الشك مما 
about 1 month ago 

2 people like this 

الذي تجيب على تسأالتي بصدق وتقنعني جداً العلم لماذا احزن احياناً وتدمع  لي فترة ليست بقليله اتابعك بصمت كالمك ياخذني لعالم اخر انت الوحيد

 ️❤️❤️❤عيني عندما اقرأ كالمك ؟؟ احببتك كثيراً 

 الننا نشتاق لذواتنا

 وما اقوله يقربك لها

 ال بأس بالدموع

 فقد عشنا بظالم ونوم فترة ليست بالقليلة

 وال تقاس بالوقت بل بالمعاناة والجهل

 نك يرافقها سعادة كبزوغ شمس صباح ليلة شتاء طويلة حالكةانارة كو

❤️ 
about 1 month ago 

6 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114229668950
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114229668950/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114227838038
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114227838038/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114233945174
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114233945174/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114240097366
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114240097366/people
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عرفت انه الوعي وحسيت اني  -ماكان معي احد بالغرفه-المهم مافيه نتيجه و غفيت و فجاءه صحيت بصوت طقطقه طول البارحه احاول اسوي االسقاط 

 مررره خفييفه و كأني اطفو قمت اردد اسم المنطقه اللي ابغى اروح لها لكن ماصار شي :)

 ال ترددي

 فكري

 استشعري الذهاب للمنطقة
about 1 month ago 

3 people like this 

 بحضور أشخاص معينين يدق قلبي بسرعه وطاقه تتفجر ماأقدر أرسي بمشاعري على بر ، ماألمر ياصاح؟ :)

 الحب
about 1 month ago 

8 people like this 

 اقدر في االسقاط النجمي اعرف افكار الي حولي؟

 نعم
about 1 month ago 

5 people like this 

 هل العفويه بالحياه الماديه شى مو كويس

 بالعكس هو الجمال بذاته

 ولكن يجب ان يرافقه وعي

 اي ان تكوني حاضرة في كل لحظه وليس مبرمجة غير واعية "نائمة"ـ
about 1 month ago 

4 people like this 

 هل يستطيع جميع األموات زيارتنا في البيت أو أي مكان..هل يدركون مانمر به من محن أو سعاده؟

 طبعا
about 1 month ago 

4 people like this 

مايقولون واتمنى اوصل لإلستناره ألن لي بصراحه انت راااائع جدا لم اسمع احد يتكلم عن التنوير واالستناره زيك اشبعت مالدي ألنك من قلب الحدث ك

 ❤سنة وهلل الحمد أمارس التأمل وأشعر بسالم داخلي بوركت 

 ️❤وجود بعض المستنيرين يذهلني️❤

 ️❤فخور بكم️❤
about 1 month ago 

5 people like this 

 هل االستمناء يؤثر سلباً على طاقة الجسد ؟

 ال بل يفيد في تدوير السائل المنوي

 ولكن عندما ينظر االنسان لالمر على انه سلبي ويقوم به رغما عن معتقده فسيكون ضار طبعا
about 1 month ago 

2 people like this 

 لماذا ال اتذكر حياتي السابقه وهل اذا عشت حياه اخرى بتذكر حياتي هذي؟

 في كل حياة يختار االنسان اذا كان يريد التذكر ام ال

 ت يستطيع تذكر كل حيواته ويختار ما يريدولكن بين هذه الحيوا
about 1 month ago 

6 people like this 

 انا نادر جداً ماتجيني احالم ، ايش السبب برأيك ؟

 البا ما يكون احد سببينغ

 اما انك عفوي جدا في الحياة المادية

 او انك ال ترى ان االحالم حقيقية

❤️ 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114238177366
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114238177366/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114255525974
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114255525974/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114237509206
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114237509206/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114255532630
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114255532630/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114255509078
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114255509078/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114236961622
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114236961622/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114234982998
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114234982998/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114255462998
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114255462998/people
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about 1 month ago 
8 people like this 

بس انا اللي مضايقني اني ماشفته باحالمي يمكن النه ما سبق ان تقابلنا بالحياه الماديه ... طيب اتأمل قبل انام  ️❤شكراً جزيالً لردك و تجاوبك 

 واردد اسمه عشان اشوفه ؟!

 رأيته ولم تعرفيه

 راقبي شعورك في الحلم وستعرفينه

❤️ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 Elyazeii  هل انت عزيز ز .زاهارا ؟ :(

 ال
about 1 month ago 

2 people like this 

 يعني في االسقاط النجمي ممكن ازور االقوام السابقه واتعلم من علمهم صح ؟

 طبعا
about 1 month ago 

4 people like this 

ند ع أريد أن أفخر بذاتي مثل بقية البشر أضع بياناتي الشخصية في أعلى صفحتي اسمي ومدينتي ودراستي ووظيفتي، كلها أخجل منها التساوي شيئا

 ن من البشر مع العلم، لست صغيرة فقد تجاوزت الثالثين!!انجازات حتى العاديي

 هم لم ينجزوا

 هم ليسوا سعداء

 هم يقلدون غيرهم

 االنجازات ال تعرفك وال تحدد من انت

 انت وعي

 شجاعه لوجودك هنا

 قوية لصمودك رغم نظرتك لذاتك

 احبي ذاتك وسيحبك كل من حولك
about 1 month ago 

7 people like this 

 ايش مواصفات الحور العين اعتقد انهم موجودات في عالمنا هذا وبكل بعد اليس كذلك

 تجسيد للجمال االنثوي االقصى

 وهو نسبي يختلف من شخص الخر

 فالجمال عند انسان قد ال كيون هو نفسه لالخر

 فال يمكن للحور ان تكون دائما ذوات اعين كبيرة وصغار العمر وبيض حد الشفافية

❤️ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 عندما نحب شخص بصدق هل بالضرورة انه يبادلنا نفس الحب؟

 نعم ولكن قد ال يعبر عنه بشكل لفظي او حركي
about 1 month ago 

13 people like this 

 هل نحن اآلن في هذه الدنيا نعيش اسقاط نجمي بينما نحن أصالً في بعد آخر؟

 يمكنك قول ذلك

 باالحرى نحن نعيش حلم :( بينما نحن في وعي اخر نراقب انفسنا

 كأنك تلعب لعبة فيديو وتدير الدفة باي اتجاه تريد

http://ask.fm/WeRGods/answer/114234813782
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114234813782/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114255412310
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114255412310/people
http://ask.fm/yzzo0oy
http://ask.fm/WeRGods/answer/114255418966
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114255418966/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114255426390
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114255426390/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114236246870
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114236246870/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114255361878
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114255361878/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114255264086
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114255264086/people
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 ه مرتبط بكوالالعب له وعي وال يدرك ان

❤️ 
about 1 month ago 

7 people like this 

 هل أنتقد أو أصمت؟يبدو أصمت

 بكل تأكيد الصمت هو الخيار االمثل دائما
about 1 month ago 

7 people like this 

 تتوقع االقوام السابقه كانت متقدمه علينا في العلم دا مثل قوم فرعون ؟

 طبعا
about 1 month ago 

4 people like this 

 اذا شخص احبه تعودت اراضيه الزعل فجاءه ماعد صرت ابي اراضيه كرهت اراضيه وش وضعي

 انت على المسار الصحيح

 اتركيه بحب

 وسيعود

 وان لم يعد فلم يعد وعيك يحتاجه وستجدين افضل منه

❤️ 
about 1 month ago 

8 people like this 

 ماهو سر النبي سليمان ؟

 النبي سليمان كان الوعي مهتم بالكائنات الشيطانية او الجنفي وقت 

 وكان هو انعكاس للوعي الكلي فكان يملك القدرة المطلقة على هذا العالم وعوالم اخرى كالحيوانات

❤️ 
about 1 month ago 

6 people like this 

 ️❤️❤والدي متوفي وانا صغيره .. نفسي احكي معاه و اشوفه .. كيف اقدر اقابل روحه باالسقاط النجمي 

 يمكنك مقابلته باالحالم حتى قبل حدوث االسقاط

 وانا متأكد انه سبق ان قابلك اكثر من مره في احالمك

 ️❤♥لمقابلة حقيقيةهذه ا♥️❤
about 1 month ago 

3 people like this 

 ♥ ♥ ♥ ♥أنت هنا يا عزيزي ........ لن تعلم كم وكم وكم من الالكم أحبك 

 ♥حبكا♥
about 1 month ago 

2 people like this 

 سويانا غير جميله ومتضايقه من هذا الشي الن اي شاب يفضل تكون زوجته او حبيبته جميله ايش ا

 اعتقادك ان الزوج يريد جميله يجعل كل رجل يتمنى انسانه بمواصفاتك بغض النظر عن جمالها ، ال يظهر في حياتك

 هذا ما نفعله بانفسنا

 نخلق تجربة مأساوية ونكون فيها الضحية

 ثم نلطم ونندب ونتذمر ونشتكي
about 1 month ago 

6 people like this 

 نقد األشخاص بنوع من الحياد هل له تأثير على الوعي لست على ثقة بالحياد الكامل في النقد

 اتباع االخرين هو نوم

 النوم هو عكس الوعي

http://ask.fm/WeRGods/answer/114255271766
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114255271766/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114255297110
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114255297110/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114255288150
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114255288150/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114236079190
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114236079190/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114255255894
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114255255894/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114255220054
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114255220054/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114255203670
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114255203670/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114233185622
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114233185622/people
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 في للحياة رونق وجمالالوعي والعيش بتأمل هو ما يض
about 1 month ago 

3 people like this 

 وفي القران؟ نهر من لبن وخمر وولدان مخلده؟ والحور العين؟!! وش ردك على احلديث الرسول عن الجنة ؟ عين مارأت وال خطر على قلب بشر ؟

 عندما يموت االنسان وقد عاش حياته كما ينبغي

 يستطيع تحقيق ما يريد دون قيود

 والن قيود المسلمين هي الخمر والنساء فانها تصبح من اهم نعيم ما يسمى بالجنة

 نسانوما الجنة في الحياة القادمة اال مستوى وعي وتردد اال

 من يعيش بتردد عالي في الحياة يكون تردده عالي في حياته االخرى
about 1 month ago 

6 people like this 

و مافي حياه ، لو اننا مو موجودين ،ومافي كره ارضيه ورب وكذا [ يجيني شعور غررررررريب مادري وين انا ومن انا يجيني ليش لمن افكر في ان ]ل

 شي م ادري وش هو ويزيد هالشي اذا كنت برا البيت يعني اناظر طبيعه وافكر ؟؟؟ وش تفسر هالشي

  هذا التساؤل الجميل يجعلك تتجردين من مفاهيمك

 )اعلم انه جميل( ما يجعلك ال تعلمين من واين انت هو ارتباط بوعيك االعلى فال يعود المكان والزمان يحتوون وعيك االصغر الشعور الغريب

 يصبح وعيك االعلى يحتوي المكان والزمان

 وهذا تأمل واعي

 والطبيعة هي مرشدات طبيعية للتأمل

  عندما نتأمل بها تساعدنا في العودة الى ذواتنا

 خضرةكالبحر وال
about 1 month ago 

6 people like this 

اتمنى عدم حدوثه وقانون الجذب راح يجذبه لي وانا مرحبا..قرأت قانون الجذب في موقعك اعجبني لكن في الوقت الحالي في موضوع يؤرقني من سنه 

 ♡اتنمى العكس ممكن تنصحني بحاجه روحانيه اقدر اسويها عشان امنع الموضوع من ان يتم ..شكرا لك 

 عدم التفكير فيه والخوف منه

 واليك بعض الخطوات يمكنك عدم تنفيذ احدها او كلها حتى ال يحدث ما تكرهين )عكس الجذب طرد(ـ

----------------------------------------- 

 واليكم سر التجسيد او التجلي او الجذب

 وهي خطوات سبعة من فهمها وطبقها سيحصل على ما يريد

ن م الرؤية: تصور االمر بشكل حقيقي وواضح واستشعاره وكأنه ذكريات وليس خيال فمن السهل على االنسان تذكر امر في الماضي مقابل ان يتخيله

 فراغ

كل عند الالرغبة: ان تكون رغبة حقيقية قوية للحصول على ما تتمناه وليست رغبة على استحياء. رغبة حقيقية حارقه للحصول على االمر مثل رغبتك با

 الجوع

 اإليمان: هو ايمان واعتقاد كامل وحازم ال يشوبه شك ان االمر ممكن الحصول وانك من الممكن ان تحصل عليه

ع الحالي قبل تحقق امنيتك واالقرار به ومحبته كما هو ومعرفة انه خطوة ضرورية واساسية لتحقيق ما تريد، وان قبوله واالستمتاع به القبول: قبول الوض

 يسرع التجلي

انت من  بما انك النية: انوي كما تنوي القيام او الخروج او ارتداء المالبس، ان تحصل على هذا الشيء، نية مع يقين انك انت من سيحققه فنيتك ضرورية

 سيحققه كأهمية نيتك للخروج

 التصرف: تصرف بايقان تام ان االمر سيحدث، النه سيحدث فعال. تصرفك بيقين ان االمر سيحدث يجعل وعيك االعلى يحققه لك

مل التي . عدم التفكير باالسباب والعواالسماح: اسمح لالمر ان يحدث، اليماح يكون بعدم التفكير. عدم التفكير بالكيفية والطريقة التي سيحدث بها االمر

 تساعد في حدوثه. فقط اسمح للوعي االعلى ان يحققه بأي طريقة ممكنه وتقبل اي صدفه تأتي لتقدم لك هذا االمر

 هذه هي الخطوات السبعة للتجلي. من حفظها فهمها وطبقها كان التجلي بيده متى اراد.ـ
about 1 month ago 

14 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114255168086
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114255168086/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114255106134
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114255106134/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114230171478
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114230171478/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114227917910
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114227917910/people
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 ودي أسوي اإلسقاط النجمي بس خائفهه ؤس تنصحني فيه 18السالم عليكمم أن بنت عمري 

 ارجو زيارة موقعنا

http://www.iskat.tk/ 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ايش تفسير االحالم الي تجي بعد محاوله عمل االسقاط لكنه فشل؟

 تجسيد لرغبات غير متحققه
about 1 month ago 

3 people like this 

 ديانات مجرد تقليد شرقيهل ال

 هي تقليد نعم ولكنه جميل

 على االقل في وقته وليس دائما
about 1 month ago 

3 people like this 

 ذي حياة ثانيه لنا؟ ليس ماتصير الحياه االولى؟ بعدين وش بيصير اذا متنا!!!وش دراك ان ه

 لم اقل انها ثانية

 ربما هي االولى او المئة او االلف
about 1 month ago 

2 people like this 

ب اخر معنى كالمك : انه في عصر الرسول سندخل الجنة اذا اتبعنا االسالم؟ طيب هذا مكتوب في القران ، لكن االن كيف سندخل الجنه؟ ما نزل كتا

 يخبرنا يطريقه مخالفه ؟؟؟!

 الستماعقال محمد انه يأتي على كل مئة عام من يجدد الدين ولكن اخترتم عدم ا

 ثم ان الجنة يدخلها كل من عاش حياته بسعادة

 مفهوم الجنة ليس مفهوما حرفيا

 هي ليست مكان مغلق يدخله البشر ويبقون فيه الى االبد

 هي كينونة وشعور

 عندما يموت االنسان وقد عاش حياته بلحظاتها ان كانت حزن او فرح

 يعيشها بحذافيرها

 ياته الخر قطرةعندها عندما يموت يكون قد استنذ ح

 اما من يعيش يفكر وينعزل عن حياته فعندما يموت يتمنى لو كان قد عاش حياته
about 1 month ago 

9 people like this 

 حي من اجل عائلتي كثيراً وأحرم نفسي وأتعذب هل يأثر علي سلبا وهل أنا سيئة بنظرك :)أض

 لست سيئة ولكنه يؤثر سلبا عليك طبعا
about 1 month ago 

6 people like this 

 ايش الفرق بين الوحي وااللهام

 كالهما االمر ذاته

 او على االقل من نفس المصدر

 الوحي هي كلمات تأتي متتابعة متتالية وبديعة وساحرة

 اما االلهام قد يكون صورة او شكل او فكرة

 االمران سيان
about 1 month ago 

7 people like this 

 فرضا سويت االسقاط و كانت نيتي من وراه اني اشوف نفسي بالمستقبل .. ايش الخطوه الثانيه بعد ما ينجح االسقاط ؟

http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zln_i68cpplW-qr3a6Uu-8aSH5izRIRptJ8lCNlW39B8GRWQyUw,,
http://ask.fm/WeRGods/answer/114228976982
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114228976982/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114227194454
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114227194454/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114254991702
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114254991702/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114254967382
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114254967382/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114254790486
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114254790486/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114241744982
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114241744982/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114254880598
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114254880598/people
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 التفكير في المستقبل

 اتكوالتفكير في ذ
about 1 month ago 

7 people like this 

 يعني لما يبدأ اإللهام و تتكلم الذات من خاللنا نكون استنرنا؟؟

 طبعا

 واتصال مع وعيك االعلىتكون في لحظة تأمل 
about 1 month ago 

3 people like this 

 وهل المثلية الجنسية مرض حتى يبحث لها عن عالج! عجًبا

 ليست مرضا

 ا هي ردة فعل رغبة االنسان الجنسية عندما كبحتوانم

 وشبهها كبح رغبة النوم

 تتمرد فتتحول الى جنون

 كبح االرغبة في الغضب والحزن وغيره

 تتمرد الرغبة فتخلق شخصية مزدوجة تظهر في نفس المكان والزمان

 او ما يسمى باالزدواجية

 واالمثلة تطول وال تنتهي
about 1 month ago 

5 people like this 

 ية )ليس كمثله شئ ( ايش تفسيرك لهاآلا

 الوهية الكون ال توصف

 رغم اعجاز القران

 اسم 11رغم 

 لمه احدقال محمد ان هلل اصم اعظم ال يع

 وقال ان ليس كمثله شيء

 وقال في نهاية كل صفة من غير تمثيل وال تشبيه

 السبب هو ان كل ما قاله عن االله هو تصوير مجازي ال يستطيع عقل االنسان النائم ادراكه

 االنسان النائم يتخيل رجل جالس على عرش له وجه وساق يغضب ويفرح وهذا من السطحية

 االله ليس شخص

 ة وكينونة يمكن لك ان تكون انعكاسا لهاالله صف

 بل ويمكنك ان تكون هذه الكنونة والوجود

 عندما تخشع انت تتزامن مع الوهية الكون

 عندما تتأمل انت تكون الوهية الكون

 خلق صورة او هيئة اله هي تشبه خلق االصنام

 الرب منك وفيك هو الكون وهو النور

 هو انت وانت هو

 تشعر بالروحانية ما حييت ان اردت االنفصال فلن
about 1 month ago 

5 people like this 

ر فال  دواؤك فيك وما تشعر وداؤك منك وما ُتبصر وتحسب أّنك جرم صغير وفيك انطوى العالم األكبر وأنت الكتاب المبين الذي بأحرفه يظهر الُمضم 

ُر قالها علي رضي هللا عنه هي شرح مبسط في نظري  بَّر عنك بما ُسًطّ  Lunar  ️❤حاجة لك في خارج ُيخ 

 كلمات جميلة يا قمرية لونار

 ل الدين الروميويجمال كجمالها ما قاله جال

http://ask.fm/WeRGods/answer/114240313942
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114240313942/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114227033942
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114227033942/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114254709590
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114254709590/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114254669398
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114254669398/people
http://ask.fm/lunaroti
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 "انت لست قطرة في محيط، انت المحيط العظيم.. في قطرة"

 ويقصد انك لست ذرة في غبار الكون، انت الكون كامل في داخل وعيك
about 1 month ago 

10 people like this 

 ج المثلية الجنسية ؟الطيب وش ع

 عالجها التنفيس عن الغريزة الجنسية
about 1 month ago 

3 people like this 

 ماهي الجحيم؟ ماهو النار؟ وماهو القران؟

 الجحيم والنار وجهنم وغيرها من االسماء هي معاناة االنسان الذي يعيش حياته ببؤس دون ان يستمتع

 القران هو انعكاس للوعي الكلي في عصر الرسول محمد
about 1 month ago 

6 people like this 

 كيف ممكن أتواصل معاك برايفت ؟ لو لدقيقتين فقط

 تفضلي للدي ام في تويتر
about 1 month ago 

4 people like this 

 نها؟؟عهل المثليه الجنسيه طبيعيه في الكائنات الحيه وكانت موجوده في كل العصور ولكن نحن من يضع مفاهيم تجرمها وتعتبرها شذوذ؟ ماذا تعرف 

 ليس تغريزية

 الجنس غريزي

 غريزية ولكنها طبيعية المثلية ليست

 طبيعية عندما تمنع الغريزة تتمرد

 والمثلية هي تمرد الرغبة على المفاهيم
about 1 month ago 

5 people like this 

 شلون يعني حب ذات

 حب الحياة ال يعلم وال يدرس

 الطفل يولد وهو يحب الحياة ويحب ذاته

 ثم يبدأ بتلقي المفاهيم السلبية لتجعله بنفصل عن ذاته وعن الكون

 ربما يشعر انه غير مستحق للعيش في الكون وربما كره ذاته

 ولكي يعود كما كان يجب ان يتجاهل كل مفاهيمه المحطمة
about 1 month ago 

6 people like this 

 علمني حب الحياة

 حب الحياة ال يعلم وال يدرس

 الطفل يولد وهو يحب الحياة ويحب ذاته

 لمفاهيم السلبية لتجعله بنفصل عن ذاته وعن الكونثم يبدأ بتلقي ا

 ربما يشعر انه غير مستحق للعيش في الكون وربما كره ذاته

 ولكي يعود كما كان يجب ان يتجاهل كل مفاهيمه المحطمة
about 1 month ago 

3 people like this 

 كل شخص عنده طريقه علشان ينسى خوفه او ألمه ناس يسمعون قران او يصلون او حتى يسمعون أغاني طريقتي الوحيدة هي اني أجرح عمري

 االلم والجرح يمكن نسيانه بطرق كثيرة

 ولكن من اجمل وافضل الطرق على االطالق

 دقائق )اول ثالث دقائق فقط(ـ 2االستماع الى سيمفونية بيتهوفن السابعة المقطوعة الثانية اول 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114242755158
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114242755158/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114254600278
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114254600278/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114254490710
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114254490710/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114242285398
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114242285398/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114226980694
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114226980694/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114244801878
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114244801878/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114227087190
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114227087190/people
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about 1 month ago 
17 people like this 

 من تعرفت على صفحتك و أنا أردد ) وتحسب انك جرم صغير وفيك انطوى العالم األكبر (

 ويقول ابن الرومي "انت لست قطرة في محيط، انت المحيط العظيم في قطرة"ـ
about 1 month ago 

4 people like this 

 حلمت مرة بكوكب المريخ وكانت فيه حرب هل يعني ذلك اني من المريخ وما سبب الحرب

 ال يعني بالضرورة انك من هناك ولكنه امر ممكن بناء على شخصيتك

 والتفكير المنهجي والعقالنية والمنطق ما اذا كنت تحب السيطرة

 والحرب كانت بسبب رغبة المريخيين بالسيطرة

 وهذا ما قاد الى حرب ادت لدمار الكوكب

 تجربتهم شبيهه بتجارب المتدينين الذين يقومون بحمالت تطهير وقتل

 كالجهاد والحمالت الصليبية والتطهير العرقي

 وا في الحربين العالميتينوايضا تشبه رعونة السياسيين الذين تسبب

 مثل هذا التفكير ولكن بشكل مكثف يشترك به كل المريخيين ادى لدمار الكوكب
about 1 month ago 

4 people like this 

 هل العوالم المتوازية أشبه بصناعة فلم كرتوني؟

 تماما

 بل اشبه بجميع االفالم

 في ترتيب مجموعة اطارات صورية متوالية خلف بعضها لترسم تجربة خطية تخلق وهم الحياة
about 1 month ago 

3 people like this 

ممكن تعطيني موقع او شيء مثل كذا عشان بعرف كيف االسقاط النجمي بسويه ومو عارفه كيف او اذا بتحب فهمني انت او ابدا خطوا خطوا 

 بتفهيمي:(ازا ممكن

http://www.iskat.tk 
about 1 month ago 

3 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114246112598
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114246112598/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114250489430
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114250489430/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114249698390
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114249698390/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114250517078
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114250517078/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zln_i68cppibaq7bR5Uq-886ayTHVMw1DSslHMFK0-hAHRGo-
http://ask.fm/WeRGods/answer/114251666774
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114251666774/people
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 في آيه بالقرآن فيما معناها ان ربي أقسم انه كلنا بنجرب النارتفسيرك؟

 كل انسان يجرب المعاناة في الحياة

 وهي المقصود بالجحيم

 وال يوجد من يعيش الحياة وال يمر بالمعاناة
about 1 month ago 

4 people like this 

 ايش هو قانون الجذب؟

 تعريف قانون الجذب شرح الظاهرة وتفسيرها طريقتها وكيفية عملها واسرار اخرى تجدها هنا

http://www.iskat.tk/15711587158515751585-157516041608158016081583/4 
about 1 month ago 

3 people like this 

ني انا سالتك مليون مرا وال رديت علي اتمنى هالمرا ترد على سؤالي، ابغى اقابل شخص واقوله كالم ماهي اسهل طريقه في االسقاط :") ارجوك ساعد

 واثقه هالمرا راح تجاوبني مو مثل كل مرا

 فكري في الشخص اثناء التجربة وستكونين معه

 تحدثي مع جسده النجمي وسترد االفكار على باله
about 1 month ago 

5 people like this 

ً .. احبتي بنوركم امسيتنا انتهت♡  جمياالسقاط الن  ♡وداعا

♡_♡ 
about 1 month ago 

12 people like this 

ني وآمنت بهالشي وتأكدت انه راح يصير واليوم كلمني :) سويت قانون الجذب وكتبت اسم شخص ابيه يكلمني مع انو كان مستحيل بس وثقت انه بيكلم

 انا مره مبسوطة وششكككرررا لك عزيزي واحححبك شكرا شكرا

 ♡♡جميلة تجربة♡♡احبك وانا♡♡
about 1 month ago 

14 people like this 

 تقدر تساعدني في االسقاط دحييين ، جالسة متمددة باسويييه ، عارفة منت مغرور وتحب تساعد الناس يالاا

 مساعدتك اود♡

 اختاري طريقه وطبقيها من موقعي
about 1 month ago 

7 people like this 

❤️❤️ 

♡♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 . ...... ال تقول صنفتني ترى أمزح،ليلتك عسلP-هذا ديباك ش حليله مو تخبي وهو مستنير،لكن الظاهر المستنير السعودي غير :

 ♡ههههههه♡
about 1 month ago 

5 people like this 

 تصدق من بديت اتابعك واحاول اعمل االسقاط و احالمي كااااااثره.. صارت مسلسالت موب احالم ^_*

 ♡بديع♡
about 1 month ago 

6 people like this 

 استمع لقلبك إنه يعرف كل شيء : (

 ♡احسنت♡
about 1 month ago 

7 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114252023126
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114252023126/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zln_i68cpplXTp7PZ4Uuy8qPun3eTY0gqSs1LN0q0-REEQms6VVGEdLsp-DG38sdk6URA2Q5NNgp-qVjEb3m2x5vc1WWGrZ4vR4iNIMHXH85eHjak
http://ask.fm/WeRGods/answer/114252295254
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114252295254/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114231997782
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114231997782/people
http://ask.fm/WeRGods
http://ask.fm/WeRGods/answer/114227531350
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114227531350/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114055575382
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114055575382/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114225384790
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114225384790/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114227159126
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114227159126/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114226989910
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114226989910/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114226767958
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114226767958/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114226703958
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114226703958/people
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 احس جيلنا غير مواليد التسعينات من ناحية الوعي توافقني ؟

 ♡طبعا♡
about 1 month ago 

6 people like this 

 ️❤روحك هللا ما اجمل

 ♡جميعا لجمالنا انعكاس♡
about 1 month ago 

9 people like this 

 هل هذا كان تخاطر بين البيبي و الكلب؟ http://www.keek.com/!c6Tdeab ممكن تشاهد هالمقطع

 طبعا
about 1 month ago 

5 people like this 

 )-ليش كل ما االقي مستنير بيكون مخبي نفسه ورى صورة عرض واسم مستعار؟ :

 النك تبحثين عن شخص

 واالستنارة كون باكمله

 انت تبحثين عن تصنيف كي تستطيعي تجاهل ما يقول

 ة من مخططات االيجو ليصلك ما يقولوهو يريد افشال هذه الخط

 فانا ال امثل شخص او فكر او معتقد

 ♡انا اعكس نور الكون لك وهو منك
about 1 month ago 

19 people like this 

 ياهلل اشبعت كثير من عطشي , احبك واحب كل من يسألك ويزور صفحتك

 ♡مريئا هنيئا♡
about 1 month ago 

9 people like this 

 بكيت بصير ضعيفه اذا

 العكس تماما
about 1 month ago 

14 people like this 

 ؟ ايش رأيك بموضوع ان الناس تحب من نفس جنسها يعني بنت تحب بنت

 امر مقبول طبعا

 البشر في تطور مضطرد

 وكلما اخترع البشر المزيد من المفاهيم والقيود

 سيقوم الوعي بخلق المزيد من المفاهيم المضاده

 هذا هو سر استمرار الحياة وتوازنها

 لوال المبشرين لما ظهرت المومسات

 لوال الشياطين لما ظهرت المالئكة

 لوال القوانين لما ظهرت الجرائم

♡♡ 
about 1 month ago 

13 people like this 

 االستنارة ان نخفيهاكمستنير هل تخفي استنارتك عن اهلك وجميع من حولك ممن يعرفك بشكل شخصي وهل تنصح في حالة 

 االستنارة ليست انتماء لحزب دين او فكر

 االستنارة احتواء لكل ما حولك

): 
about 1 month ago 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114227206230
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114227206230/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114226471510
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114226471510/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4xgHHosYoyoFXD8bK8tBvrp87jnnCbY0srTaQidwL2uE9eHQE7UFSAdrUr9Dm_9ME,
http://ask.fm/WeRGods/answer/114226390870
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114226390870/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114226252630
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114226252630/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114226230614
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114226230614/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114226201686
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114226201686/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114226144598
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114226144598/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114226133078
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4 people like this 

لوحي ي مثل ااذا أدركت اإلجابات من دونك ..فقط بتأمل االشياء بدون تفكير وتحليل ..بل بشكل عفوي أتكلم حتى ال اعرف من أين تأتي الكلمات ....تأت

 ..هل بدأت اقترب من بداية طريق االستنارة ؟

 بل انت هناك

 انتهيت

 وصلت

 انت انا

 انت واعية مستنيرة

 هكذا اتحدث

 ويشع هكذا يحل النور

 وهكذا اريدكم ان تكونوا

 ليس مرايا تعكس ما اقول وانما شموع تضيء من تلقاء ذاتها

 ♡رائعة تجربة♡
about 1 month ago 

12 people like this 

 كانت تصيرلي مشاكل وامنع نفسي من اني ابكي الين وصلت مرحله مااقدر ابكي ابدآ والحين انعكس كل شي صار اتفه شي يبكيني ليه

 حرمان النفس من التعبير يخلق نسخه متمرده

 هذا ما يحدث في المس والجنون واالنفصام

 ك وتدركي الحياة بحكمة تجعلك تحبيها وال تبكي منهاما حدث لك نسخة مصغرة فكوني ممنونة وابكي حتى تجف دموع

♡ 
about 1 month ago 

6 people like this 

 (-هل اإلستنارة درجات؟ ماهي؟ أحبني فيك :

 وانا احبك فيني واحبني فيك

 االستنارة ليس لها درجات

 ولكنها لحظات

 في لحظة تكون تحتوي الكون وتحب كل ما فيه وال ترغب بشيء هنا االستنارة كاملة

 وفي اخرى انت تعيش برغبة او تكره شيء او تنفصل عن امر من الحياة وهذه غير مستنيرة

 يجب علينا تغيير النظر الى البشر

 لهم على انهم كائن يحتوي معايير ترتفع وتنخفضننظر 

 والواقع انهم وعي يعيش في لحظة بطابع واخرى طابع اخر

 لو نظرنا لها من هذا المنظور نفهم ان الكمال كذبة

 وان من يكمل يعني ان جميع لحظاته كاملة وعندها ال يستمر في الحياة بل يصعد لالعلى
about 1 month ago 

11 people like this 

اآلن يومي  انا الي سالتك عن العادة السرية قبل مدة، قلت لي تقبلها وراح تمل منها، تقبلتها قبل رمضان وقررت أني اتركها في هالشهر الفضيل،

 السادس واشعر بالفخر والحمدهلل، ولكن الشهوة بدأت تعود لي .. ما الحل

 نفس النصيحة

 ولكنك لم تلتزمي بها اساسا

 تركتها ليس النك مللتها

 تركتها النها عيب وحرام

 ترك امر وانت ترغب به يجعله يتعاظم

 ربما ستستطيع تركه فترة

 ولكنه سيربو ويكبر ويعود بشكل اقوى

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114226133078/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114226061142
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114226061142/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114226053974
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114226053974/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114226019158
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114226019158/people
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 الدورة ال تنتهي هذه

 يجب ان تسمح لهذه الحاجة ان تؤدي دورها في الحياة كما طلب منها عندما خلقت

 بمجرد انتهاء دورها ستزول دون رجعه
about 1 month ago 

5 people like this 

 كيف افهم فائدة معاناتي انني لم اعد احب زوجي

 وددت لو فهمت السؤال

 ولكن عدم محبة زوجك تعني انتهاء الحب وبالتالي وجودك معه معاناه

 ولكي تنتهي المعاناة اما ان تجددي الحب او تنفصلي عنه

 مال الحب واهمية شريك الحياةفائدته طبعا انك عندما تنفصلين عنه ستقدرين ج

 واالكثر فائدة ربما نجحت في فهم ان الحب الحقيقي هو حب الذات

 هذه فوائد معاناتك مع زوجك
about 1 month ago 

4 people like this 

 المستنير اليمارس الجنس ؟

 بعضهم يفعل وبعضهم ال

 يعتمد على المفاهيم ما زال يؤمن بها

 والجنس غريزة بشرية اي انها من اخر المفاهيم التي تزول قبل الموت مثل االكل
about 1 month ago 

5 people like this 

 هل مشاهده المسلسالت اللتي تحتوي طن من الدراما تنزل الوعي

 متابعتها للمتعه امر جميل

 متابعتها والتأثر ينزل الوعي

 خصوصا المسلسالت التي ال تملك ابداع كاتب واتقان ممثلين

 المسلسالت العربية والخليجيةك

 االولى ان ال تتابع ما ال يثيرك ويمتعك

 الدراما بحدث ذاتها ليست ضاره
about 1 month ago 

5 people like this 

سبق وقلت ان الزواج كذبة وان الحب حقيقة طيب انا اوافقك بس بسأل الزواج والحب كالهما ممكن ينتهي بأي وقت فليش واحد فيهم كذبة 

 واآلخرحقيقة طالما ان االثنين اليستمروا

 اليست االجابة واضحة؟

 عندما ينتهي الحب يكون االمر واضحا انه انتهى

 حالة الزواج فانه يبقى رابط اخر عالقاما عندما ينتهي الحب في 

 قد ال يدرك االثنين لما ارتبطا اساسا وغالبا يستمران باالرتباط فتتجدد المعاناة مرارا وتكرارا
about 1 month ago 

6 people like this 

 من مالحظاتي وقرأتي الحظت ان الروس مميزين بعلوم روحانية والماورائيات بشكل مذهل سبقوا الكل برأيك ايش سبب وعيهم العالي وتميزهم ؟

 اسباب كثيرة

 والهنود كذلك والصينين وبعض دول غرب اوربا واالن امريكا

 هم من تاشكرات الروحانية والتنويرمن االسباب الماورائية قرب

 ومن االسباب االخرى تخليهم عن التمسك بالمفاهيم التقليدية

 من اسبابها ايضا نسف العادات والتقاليد وتعزيز الفردية واالنانية

 امور جيدة لنمو وتطور الحضارة البشرية

http://ask.fm/WeRGods/answer/114225971030
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114225971030/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114225398870
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114225398870/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114225709654
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114225709654/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114225795670
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114225795670/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114225695062
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114225695062/people
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 العرب هم اختاروا البقاء متمسكين بمفاهيمهم القديمه بل ويفخرون بها

 قومية عربية ودين وعادات وتقاليد من

 ليس امرا سيئا

 ويبدوا ان الوعي بدأ بالتفجر هنا

 او ربما المؤقت بدأ بالعد العكسي
about 1 month ago 

6 people like this 

ك ترجمة الي الحمدهلل الحمدهلل لقيت حد زّي انا كنت احسب اني الوحيده الي احس انو مو الزم زواج وال اني ادخل بعالقه طويلة األمد ، اححححبك ألن

 بداخلي وصح كالمك جداً أبدا ما نحتاج عالقات طويله.

 ♡امرك تحت♡
about 1 month ago 

6 people like this 

 ما هي الذات العليا؟ وهل كل انسان له ذات خاصه فيه ام الجميع متصل بذات واحده؟

 اهيمهي الوعي الذي يفوق مستوى االفكار والمشاعر والمف

 وهي خاصه بكل شخص ولكنها متصله مع وعي االخرين من خالل الروح الكلية

 ويصلها االنسان في لحظات صمت ذاته

 فيجلب الحكمة والمعرفة والسعادة

 وهي الهدف من الصالة والخشوع خصوصا

 لكي يتصل االنسان بوعيه االعلى فينهي صالته سعيد

 لي ويفعل امر ممتع اكثر لهاما من يصلي بال خشوع فاالولى به ان ال يص
about 1 month ago 

7 people like this 

 من حل يا أخي بارك هللا فيك؟ كيف أصبح واثق من نفسي، أحياناً أتوتر على مواقف بسيطة جداً، فهل

 ال تقل ما ال تؤمن به

 ال تفعل ما ال تقتنع به

 وستكن واثقا وسيهابك وربما يتبعك االخرون
about 1 month ago 

10 people like this 

 طيب ماجاوبتني الشخص لما ينام ويتحلم كيف لما يصحى يتذكر الحلم !! مع انه فاقد وعيه ؟ ثاني مره أسئله جاوب يخليك :))

 اناس كثيرون يجيدون تذكر الحلم

 وهناك طرق كثيرة

 احدها تناول منبهات كالشاي او القهوة قبل النوم

 لنوم وبعدهوكذلك كتابة االحالم قبل ا

 وانسب طريقه هي ما تشعرين انها تناسبك
about 1 month ago 

3 people like this 

 هي هكذا جميله ام انا من يراها جميله...... ️❤ناره "بس" ههههههههههههههه ما اجمل عفويه االست

 هي جميلة ولكن ال يراها جميلة اال من يسمح للجمال باالنعكاس عليه

 سواء استنارة او غيرها

 الكون بأكمله جميل ال يدرك جماله اال من جعل نفسه جميال ليعكس الجمال

 نحن اجرام متغيره

 نغير ترددنا فنجذب ما يشبهنا

 ير ترددنا مجدد نجذب ما يوافقهوعندما نغ

 هذه العملية ال تنتهي ابدا
about 1 month ago 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114225708118
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114225708118/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114225700438
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114225700438/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114225669718
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114225669718/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114225625430
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114225625430/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114225609814
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114225609814/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114225562454
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17 people like this 

يت قبل .. يعني عشت عالقه عاطفيه؟ نبي نعرف حب المسنيرين كيف *_^ الن اللي حولنا كّرهونا بالحب من كثر خنغير جو شوي باالسئله :( انت حب

 الدراما اللي تصير فيه *اذا تحسه سؤال شخصي تجاوزه

 طبعا شخصي ولن اجيبه ولكن ساجيب عن حب المستنيرين

 المستنير يحب ما يراه وما يحدث امامه

 هوعندما ينتهي حبه له يترك

 انا احب كل من اكتب له احبك هنا

 احبهم حب حقيقي

 ليس مجاملة او بدافع االدب

 وانما حب حقيقي ربما عانقتهم لو كنت بحضرتهم

 ولكن ال اؤمن بالعالقات وال الزواج

 ولكن اؤمن ان البشر يحتاجون لهذه االمور النهم في انفصال عن ذواتهم
about 1 month ago 

13 people like this 

و ا انا ااالقلت لك انو فيا مس وسحر وقلت الفيك مس او سحر بصراحه اعجبني ردك و هو كلمتيتي بس ممكن تشرح لي اكثر كيف اقتنع انو مافي مس

 سحر :(

 مفهوم السحر والمس مفهومين دينيين، ولكي تفهم ظاهرة تعود الى نظام او باقة المفاهيم التي قدمتها باالساس

 وفي الدين من يسحر ال يعلم انه مسحور

 ومن يمس ال يعلم انه ممسوس
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ؟كاختي قالت انا ماراح انزوج اال واحد من نفس قبيلتي ويكون دراسته برا ووسيم، وفعال تزوجت نفس اللي تبي! طبعا هالشي مو صدفه ، تفسير

 ت امرهم وبالفعل يتحقق ما يريدونبعض البشر ما زالوا نقيين يعلمون ان الكون تح

 اخرين لوثوا جوهرهم بالشك
about 1 month ago 

9 people like this 

 ماهي طريقة االلوان

 لموقعارجو زيارة ا

http://www.iskat.tk/15911585161016021577-1575160415711604160815751606.html 
about 1 month ago 

4 people like this 

 كلمني عن حياة البرزخ هل سنتعرف على ارواح احببناها في الدنيا

 كل شيء هناك ستتعرف على

 عش االن هنا

 اما البرزخ فهي معادك ومرجعك اصلك ومصدرك

 ال تقلق بخصوصها

 يكفي القلق الذي يمأل ارجاء الحياة عن الحياة

 االن سيستشري ليصل الى ما بعد الحياة

 ما اجمل البشر وما اجمل اعتقادهم انهم يسيطرون

 هههههههههههههههههه

♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114225562454/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114225515862
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114225515862/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114225449558
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114225449558/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114225452630
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114225452630/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zln_i68cpplXTp73Z4Uuy8KPtlnKTYE8tSs1ENUq0-REEQms6VVGHc7Ip-zmz8sdk6URA1ghTNGZwvgKJNyHeyf6vgiPF_NovN9fKZZGXccZaGDGimCuiypWLCg,,
http://ask.fm/WeRGods/answer/114225337430
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114225337430/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114225057622
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114225057622/people
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ي حتى لو انا دايم احس اشوف الناس من فوق مثل اللعبة أو المسرحية تفكيرهم على قدهم احس الحياة هذي سسسسهله كل شي أبيه القاه في وجه

نيا دشي تافه، مااكره أحد وال أحقد على أحد الدنيا تلبي كل شي أبيه ماحد يقدر يمسكني عن شي اصال كل شي يجي لحد عندي مو غرور بس اشوف ال

 بسيطه وسهله وماشيه مثل مابي أحب دنيتي واحبك

 ♡كلماتك واحب احبك وانا♡

 خياري كلماتك لكانت الحياة عن ساعبر كنت لو
about 1 month ago 

16 people like this 

 هههههههههههه عن جد ضحكت من خاطري لما جاوبتها بال طيب ليش!!!!

 بس
about 1 month ago 

6 people like this 

 مالفرق بين االيمان بشي ما والتعلق به. .

 االيمان بشيء يجعله يتجلى

 التعلق بشيء يجعله يستمر بالتجلي
about 1 month ago 

6 people like this 

 ابي اسوي االسقاط النجمي كيف ابي اسهل طريقة بس ما ابي الطرق الغير مباشرة :)

 االلوان مباشرة سهله
about 1 month ago 

6 people like this 

ولم  ن األجوبة في إزديادليش لما شيخ يقرأ قرآن يتكلم الجزء الشرير منا "الشيطان" ينطق ويصرخ ويبكي ويرفض الخروج؟ بحثت في صفحتك لك

 أستطع إيجاد اإلجابة :)

 االجابة موجودة لمن اراد الحقيقة

 ومن يستكثر العناء فربما ال يريد المعرفة االن
about 1 month ago 

3 people like this 

 هههههههههههههه انت هنا ظلمتني :) ماكنت اتهكم ابدا ابدا بالسؤال ياليت تعوضنا بجواب مفصل

 ال
about 1 month ago 

4 people like this 

 ؟ انا لما اصلي مجرد ما اغمض عيوني تجيني نغزة تخليني غصب افتح عيني ، حتى لما اجلس صامته من اول ما اغمض تجيني النغزة ، هذا االيجو

 يس
about 1 month ago 

3 people like this 

سالة رمعليش ياقلبي بعيد السؤال عن تعطل االجهزة وجابتني انه تجسيد شكي فيما حولي كيف استفيد من هذا االمر لصالحي مع مثال بسيط وشنهي ال

 ♡أحبك ♡من اللي يصير الن االمر وصل لعداد الكهرباء 

 ههههههههههههه

 يمكنك جعل اي امر يتجلى

 مثل خبر جميل

 العثور على امر مفقود

 ♡كاحب♡
about 1 month ago 

3 people like this 

شي يخصها اعرف اني احب المعاناه او ال!! هل من خالل الواقع اللي اعيشه!! اذا نعم، انا في داخلي متاكده اني اكره المعاناه و ما احب اسمع اي كيف 

 وواقعي يقول عكس ها الشيء تقريباً^_^ دوختك صح!!!

http://ask.fm/WeRGods/answer/114225272662
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114225272662/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114225285974
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114225285974/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114225274198
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114225274198/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114225091670
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114225091670/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114225245014
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114225245014/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114225232726
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114225232726/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114225176406
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114225176406/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114223630934
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114223630934/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 كل البشر تكره المعاناة

 ولكن بعضهم يفهم فائدتها واخرون ال
about 1 month ago 

6 people like this 

يش مواصفات فارسي هههههه حبيت جوابك بخصوص سؤال البنات .. كالمك صحيح بالواقع والنه أدركت هالحقيقة أحاول ماتشرط ونعقدها طيب ا

 خخخخ

 لو لم اكن اعلم انك تتهكمي الجبت
about 1 month ago 

3 people like this 

شفاف وقبل اسبوع شفتها أخضر شفاف وقبل كم يوم اشوفها وردي فاتح شفاف وش تفسيرها؟ هل هي من  أحيانا اشوف هالتي كبيره لونها ابيض

 The Secret  التأمل ألن أتأمل ساعه على ترددات وأغلب وقتي واعية في اللحظة وترى احببببك كثييير

 وانا احبك كثير

  احفظهلون الهاالت علم قائم ال

 اقرأي عن الوانها لتفهمي
about 1 month ago 

4 people like this 

غارق بجوف البحر،مكبل باثقال المفاهيم و هي سبب في منعه من الطفو لألعلى  كنت بغفى من شوي،وجلست اركب كالمك بصور ذهنيه،وكأن االنسان

اتخيل  ورؤية شكل السماء.،لما تخلص من هاالثقال"طفى" وشاف السماء،البحر هو الدنيا،االثقال مفاهيم والطفو وعي، ورؤية السماء استناره،.وانا

 غفيت ورجعت اصحى ع صوت ضحكة طفل هلوست هههه

 الصورة التي ارسمها للحياة في معظم المراتهذه بالضبط 

 ما اجملها من كلمات

 حبال قطع في يصارعون زالوا ما هم ومن حوله من الغارقين ويرى يستنير السطح يصل ومن الوعي وهو لالعلى طفو حبالها وقطع اثقال المفاهيم♡

 ♡اثقالهم

 يوصف ال جمال جميل
about 1 month ago 

9 people like this 

قلت في رد سابق ان الشمس والقمر وكل شيئ خلقه الوعي والوعي اي عقل االنسان وقلت كذلك ان االنسان عندما يموت سيكتشف ويتدكر حقيقته 

 هنا تصور االنسان في مكان االله...اليس ذلك غريبا ايمكن ان نكون كلنا الهه ؟؟؟ فانت

 مجرد تساؤلك يعني انه ممكن

 لو لم تكوني تعلمي ان في داخلك ما يخبرك انه صحيحا لما سألت حتى

 االجابة نعم
about 1 month ago 

4 people like this 

 ة الكتبءاذا االنسان وعيه عالي جداً او مستنيرهل يصل لمرحلة ينفر وينزعج من قراءة الكتب حتى للواعين والمستنيرين ويستغني عن المطالعة وقرا

 هذا في مراحل وعي عالية

  يكره شيءالمستنير ال
about 1 month ago 

5 people like this 

اتزوج الشخص المناسب لي...ابي اختاره انا ويكون بشروطي احسك رآآيق مره اليوم :( بسئلك سؤال البنات المعتاد بس بطريقه مستنيره شوي: كيف 

 ️❤️❤ومثل قناعاتي و ياليت لو اقدر اختاره و اشوفه باالسقاط النجمي ؛( 

 هههههههههه ال اظنه مستنير

 القلق بخصوص امر يعني خوفك من حدوث االسوأ وهو مفهوم

 وغالبا سيحدث االسوأ

 سيئين عادة وكذلك الغبيات الطيبات الققبيحات يحصلن على ازواج مميزين؟ الم تالحظي ان الجميالت يحصلن على ازواج

 االمر عائد للقلق وللخوف

http://ask.fm/WeRGods/answer/114225073494
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114225073494/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114225064278
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114225064278/people
http://ask.fm/wej_360
http://ask.fm/WeRGods/answer/114224980566
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114224980566/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114224837974
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114224837974/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114224905302
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114224905302/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114224823382
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114224823382/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 من تعيش حياتها بسالم وطيبه تحصل على ما يفوق مستواها بمعايير البشر

 اما من تتمنى وتضع شروط وتوقعات وفهي ببساطة ال تسمح بحدوث االجمل

 ن ولكن باصرارك على خيالك تمنعين حدوث االجملغالبا الكون يحمل لك اجمل مما تتمني

 كيف اتزوج الشخص المناسب لك

 جوابه بطريقة مستنيرة جدا وليس مستنيرة شوي

 كل انسانه تتزوج الشخص المناسب لها تماما

 حتى عندما تعاني معه فهو مناسب النها تحتاج المعاناة

 (ربما يصعب عليك ادراك المعنى ولكن انت اخترت التنوير :

♡ 
about 1 month ago 

19 people like this 

عاساس عبد لالشخاص اللي بيعرفو هالسر ...بعرف  باختصار....شو السر؟؟؟ الن بحس انو العالم فيه طبقتين ناس تعرف شي عظيم وناس ال وعايشة

 انو كالمي غريب بس متاكد انك تعرف عن شو بتكلم...اجبني...

 ههههههههههههههههههههههه

 جميل عندما يستيقظ انسان ويسأل

 2طبقات وليسوا  2البشر في الحياة المادية 

 بشر نائمون

 عندما يستيقظون يصبحون

 بشر واعون

 قيقة المطلقة يصبحونوعندما يدركون الح

 مستنيرون

 دعني افصل االمر

 النائم هو انسان أتى على الدنيا وآمن بما سمع كما سمع وعاش وفقا لذلك

 فهو ينكر كل ما ال يشابه معتقداته ومفاهيمه

 وهم اخطر انواع البشر وسبب الدمار والهالك في البشرية والخالف والتناحر والحروب

 استيقظ في لحظة من حياته وقال واخر واعي هو كاألول ولكنه

 لماذا غيري يعرف وانا ال اعرف

 ثم بدأ بخلق مفاهيمه الخاصه

 وهو غالبا اكثر سعادة ويجد للحياة معنى ولكنه ال يستطيع التخلص من حيرته القاتله اال باحدى طريقتي

 ان يعود الى النوم بتقليد االخرين او باالستنارة

 لثاني تالطمته امواج الحيرةاما االخير فهو انسان واعي كا

 وسافرت به مركب التساؤالت وحطت به في موانئ ال حصر لها

 حتى انتهى الى ميناء المصدر

 الى شاطئ الحقيقة المطلقة

 وادركها

 ادرك ان كل شيء حقيقي، لمن يؤمن به

 وعندها استرخى واستراح

 ونام قرير العين

 يةالطبقتين اللتان تحدثت عنهما هم االولى والثان

 االولى غالبا يحاربون الثانية او يتبعونها فيبدون كالعبيد

 اما الطبقة الثالثة فغالبا ما يساء فهمها من قبل االولى

 واحيانا يحاول من في الطبقة الثانية االستنارة من خاللهم

http://ask.fm/WeRGods/answer/114224429910
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114224429910/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 اما هم المستنيرون فال يهتمون استنار البشر ام ناموا

 يء ايجابيفهم يعلمون يقينا ان كل شيء مفيد وكل ش

 سؤال جميل سرني اجابته

 ♡تك زالتحير ان اتمنى♡
about 1 month ago 

12 people like this 

يء يزيدك سعاده اعلم بان خطانا وراءك نحو االستناره هي سعادتك ولكن حقا اود ان اجزيك بشيء فهذا يسعدني " انا وعيك" ..كم اود ان اقدم لك ش

 ️❤انا تستحق سيدي واكثر

♡_♡ 
about 1 month ago 

6 people like this 

 هل يمكن للتامل ان يكون من خالل الغرق في االفكار؟

 ال مستحيل

 كلما غرقت في االفكار ابتعدت عن الذات

 كلما اصمت االفكار اقتربت من ذاتك
about 1 month ago 

5 people like this 

 ارجوك جاوبني، يوم كنت اصغر سناً، يوم اوقف تفكيري واركز ف اللحظة احس باحساس غريب كاني مب مصدقه اني عايشه ف هالعالم واني موجوده

 يين الحين هني؟!!! بليز تفسيرك.. الحين احاول اعيد نفس الشعور مايصير معايمنذ االزل.. واتسائل بيني وبين نفسي هل فعال نحن عايش

 آه ما اجمل هذه التجربة

 ما زلت اتذكرها وانا صغير

 وما زلت اسمعها من الصغار وانا اجالسهم

 عندما نوقف التفكير

 ونستشعر الوجود

 فيحضر وعينا بخشوع هنا واالن

 فندرك ان ما حولنا وهم

 لي ابديوانا وجودنا از

 كلماتك اخذتني الى لحظات طفولية ال تنسى

 اعيشها االن عند التأمل

 ولكنها كانت عفوية آن ذاك

 ♡احبك♡
about 1 month ago 

11 people like this 

 "-.-طبقت قانون الجذب مره و جذبت سياره ف نفس اليوم و يوم سويت ثاني مره ماستوا 

 نعم تحققه اول مره يجعل العقل يفكر

 وعندما يفكر العقل، يشكك

 وعندما تشكين في قدرتك تختفي

 مذهل كيف اننا اعداء انفسنا :(

 ومع ذلك نظننا نحاول المساعدة

♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

خرج غضبي المكبوت و اسمح للنور احتاج ان ابتعد و لكن تقاليد و عادات " اهلي " ال تسمحلهم بتركي بمفردي .. احتاج مساحه ابكي فيها احتاج ان ا

 بالدخول

http://ask.fm/WeRGods/answer/114223627606
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114223627606/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114224318038
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114224318038/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114224385622
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114224385622/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114224297302
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114224297302/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114224286550
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114224286550/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 كلماتك كلمات نائمة غير واعية

 وهذا يظهر في قلب القوالب الحياتية

 انت ال تحتاج الى مساحة فالمساحة كلها داخل وعيك

 الغضب يخرج دون وجود مساحة بمجرد السماح له

 انت ببساطة تحتبسه في الداخل

 وعيك اما النور فهو يشع من داخلك من جوهرك من

 ال يدخل من الخارج

 هو يشع من الداخل الى الخارج

 تحتاجين الى التأمل بشدة
about 1 month ago 

2 people like this 

 )ما شاء هللا( من منظورك و ايش تعني بالنسبه لك ؟فسر لي جمله 

 ان كل شيء ممكن

 البشر يعشقون الحدود والقيود

 وعندما يحدث امر جميل يستكثرونه على انفسهم

 وكلمة ما شاء هللا، تعني ان هللا يستطيع تحقيق ما يشاء

 وبهذا يسمحون بالمزيد والمزيد من هذا الجمال

): 

 ♡بساطة بكل♡
about 1 month ago 

8 people like this 

 ير مشاكلحتى لو تخلصنا من مفهوم الشرف الي هو غبي بالنسبه لي باقي الناس ماراح تفهمنا الن المفهوم ذا عندهم وحتص

 عندما يزول المفهوم لديك يزول من ينادي به من حولك

 وجودهم ليس مشكلة

 وجوده مؤشر لوجود المفهوم داخلك

 ما داموا موجودين يعني ان مفهومك ما زال موجود

 هل فهمت السر االن :(

♡ 
about 1 month ago 

13 people like this 

 الحين اشك ان حبيبي يسوي إسقاط عشان يشوفني هههه ياربي صرت مرتبكه طول الوقت احسه معاي :')

 اتمنى لو اجعل البشر مرتبكين طوال الوقت ويسشعرون المراقبة

 هذا يجعلهم واعين كل لحظه

 والوعي يجعل لحياتهم معنى
about 1 month ago 

4 people like this 

التكيف في الحياة من حولي ودائماً ما اشعر ان هذة الحياة ليست حياتي وايضاً ال  ال اعلم كيف لي آن اترجم لك الذي بداخلي فحقاً انا غير قادرة على

 اعلم حقاً حياتي التي اريد كيف واين أجد نفسي ! هل هناك رد على تنقضاتي !

 نعم

 انت تفعلين ما يريدون

 فانت تعيشين حياتهم

 افعلي ما تحبين

 تعيشين حياتك انت

♡♡ 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114223637334
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114223637334/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114224209238
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114224209238/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114224125014
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114224125014/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114224154710
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114224154710/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 نائمه وانت يتتبعيها ليس ونواهي باوامر يخبرونك هم

 تجاربهم من االستفادة تريدين كنت ان واعي بشكل منها تتعلمي ان يريدونك

 لها احتاج ال انا وتعليمي لتذكيري شكرا لهم فقولي واال
about 1 month ago 

2 people like this 

 ما هو السر؟؟ هل هو قانون الجذب؟؟؟ما تفكر به تصبحه؟؟ اجبني

 ال اعلم عن اي سر تتحدث

 ولكن ما تفكر به تصبحه

 ما تشعر به وتؤمن به تصبحه
about 1 month ago 

 عل انت غني؟ لديك وفرة مالية؟ هل تحتاج تعمل لتجني المال أم يتجلى بحياتك بسهولة؟ ماهو منظورك تجاه المال

 لدي وفرة كبيرة من اشياء كثيرة اهمها المال والسعادة

 ولكني اشتاق للمعاناة
about 1 month ago 

3 people like this 

 نقول يارب تفتح لك اكاونت في الساوند كالود .. عشان نستفيد اكثر و اكثر :( نحّبك ️❤شكراً لوجودك في عالمي 

 ربما سافعل

 ولكن ليس ضروريا

 المهم ان نستمتع هنا واالن

 تحقق ما نحتاج وليس ما "نريد"ـوان فعلنا سي
about 1 month ago 

5 people like this 

 مازلت ارى عينيك وانا مبصرة االن .... مااجملهما

♡ 
about 1 month ago 

2 people like this 

الذي كان ومازال يبحث عني كم من انت! من هو الذي ينشر النور والحب والوعي بدون شروط، بدون اسباب، بدون مقابل!! انا اجيب: هو وعيي 

 عش بسالم ابدي ️❤اشتقت لك واالن وجدتك لن اتركك ابداً شكراً لك بحجم الكون، بحجم الوجود واكبر احبك من كل قلبي

 وددت لو رددت

 ولكني عجزت فاثرت الصمت

 والصمت في حضرة الجمال جمال

 ♡_♡وعيك انا♡_♡
about 1 month ago 

7 people like this 

 ممكن أغفى بحضنك ولو ليله وحده؟ يسعدلي تفكيرك وكالمك الموزون احبك وربي احبببببببببببببببببك

 طبعا يمكنك

 ـ ♡احبك♡وانا 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 Lunar  ️❤ا ما شاء هللا جاوبت على اسئله كثيييير، بخلص شغلي و اتفرغ لها و اقرأ ... شكرا لك انت بمثابه النور لبصيرتن

 انا بمثابة المرآة لنوركم
about 1 month ago 

 BRO  ♡_♡اليوم اقدر اقول اني محظووووظه 

 كلنا محظوظين كل يوم

 عضنا يختار هذا الحظ ليجعل نفسه غير محظوظولكن ب

http://ask.fm/WeRGods/answer/114224140374
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114224140374/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114224110166
http://ask.fm/WeRGods/answer/114223993174
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114223993174/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114224033622
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114224033622/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114224033366
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114224033366/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114224041046
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114224041046/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114224012886
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114224012886/people
http://ask.fm/lunaroti
http://ask.fm/WeRGods/answer/114223946326
http://ask.fm/a80_ii
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 وبهذا هو ما زال محظوظ ولكن يبدوا االمر لعقله انه ليس كذلك

♡_♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 مرات باليوم الواحد ماهو تفسيرك ؟ 1١طيب بعد ما اتصلت بالوعي األعلى اثناء التأمل ..بعد التأمل ..حسيت بطنين عدة مراااات باليوم كثيررر 

 صوت الطنين في االذن او داخل الرأس هو نداء الذات لك

 على هذا الصوت دون افكارمن يريد التواصل مع وعيه االعلى كل ما عليه فعله هو التركيز 

 وسينفتح االتصال مع وعيه االعلى

 وتكرار الصوت لك كان نداءات متوالية تطلب منك التأمل :(

 وعيك االعلى يشتاق اليك :(

♡ 
about 1 month ago 

12 people like this 

 اقدر اسوي شي عشان شخص اذا سوا إسقاط ما يشوفني )يعني تحصين انو محد يسويه عشان يشوفني(؟ يارب فهمت

 فهمت واالجابة ال

 الوعي االعلى الخاص بك هو من يوافق ويرفض ان يراك او ال يراك احد

 توقفوا عن جنون االرتياب

 تحدث عن امر وجودي ال حياتي ماديفنحن ن
about 1 month ago 

1 person likes this 

 حياتي.. مارأيك في هذا التوكيدانا اسمح بكل نعمه انعمها هللا عال االنسان بان تتجلى في 

 جميل لك وليس لي

 فانا اخلق ما اريد

 وغيري ال يستطيع حتى ان يسمح

 اما انت فربما هو لك افضل توكيد
about 1 month ago 

3 people like this 

 كيف اتخلص من مفهوم الشرف ؟ اعجبني سؤال الزنا واعجبني ردك :(

 ليس سهال

 شأنه شان التخلص من اي امر اخر تخافينه

 الخوف يدل على وجود مفهوم

 والمفهوم يتطلب الوقت والجهد الزالته

 التأمل يسهل العملية

 ريقة معقدة احيانا يستحيل ازالتها في الوقت الحاليولكن المعتقدات والمفاهيم مركبة بط

 هذه رحلتك ومهمتك :(

♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 ♡ستنير ألردك جوابك جميل حقا في هذه الفترة أحس وعيي إزداد فلقيتك ولقيت كثير أشياء اندهشت بها أريد المزيد وااو شكرا لك على 

♡ 
about 1 month ago 

6 people like this 

 BRO  (:♥♥♥سعععيده جداً اول مرا تجاوب علي بهالسرعه 

 هذا ما يحدث عند االيمان بانك تستحقين االهتمام

 تستحقين االهتمام :(

http://ask.fm/WeRGods/answer/114223954774
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114223954774/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114223809366
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114223809366/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114223891542
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114223891542/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114223724118
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114223724118/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114223814742
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114223814742/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114223737430
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114223737430/people
http://ask.fm/a80_ii
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about 1 month ago 
6 people like this 

 ال يسعني اال ان انحني باجالل واحترام كبيررر لك ،قبله علي جبينك المشرق ..

 وال املك اال ان اعانقك حبا وعشقا لعفويتك وجنونك

♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 BRO  -.-يعني وانا ع الجوال  -بيشوفني بوضعي الحالي -الحين انا جالسه على الجوال وشخص في نفس الوقت سوا إسقاط 

 نعم

 هذا ما يجعل االسقاط النجمي مميزا

 لو لم يراك ممسكة بالجوال لكان خياال او احالما

 االسقاط النجمي يسمح للمارس برؤية الحياة كما هي رغم ان جسده ما زال في سريره
about 1 month ago 

3 people like this 

 ماهي مؤشرات االتصال بالوعي األعلى او التغيرات حتى لو كانت صغيرة ..حتى اعرف ما امر به بأول تجربتي

 الهام

 وحي

 تناغم

 صدف

 حب
about 1 month ago 

6 people like this 

 ️❤استاذنا العزيز :( هل الشاكرات السبع لها عالقه بزيادة الوعي لدينا .. و هل في طريقه افضل من التامل لتنشيطها .. و شكراً 

 فاهيم علم الطاقةالتشاكرات السبع مفهوم من م

 ليس لها عالقه مباشرة بالوعي

 الوعي يزاد عن طريق التأمل
about 1 month ago 

4 people like this 

عقلي شفت شكلي وانا اتقلص واكبر ثم انكمش واتمدد ويتغير شكلي كثير بعدين حسيت بشي يجذبني لورا بقوه ولمن فتحت  سويت التأمل وأصمت

 عيوني صرت اشوف بشكل اوضح وااللوان صارت اقوى ، هل وصلت لمرحله متقدمه ؟

 هههههههههه

 اضحك من فرط السعادة

 م واالحكام المسبقةرؤية الحياة ووضوح االلوان داللة على زوال المفاهي

 مما يجعلك ترين جمال الحياة

 تجربة ساحرة انحني لها خشوعا

♡♡♡♡♡ 
about 1 month ago 

16 people like this 

 -.-عدك وأخيراً جاوبت على سؤالي هللا يس

♡ 
about 1 month ago 

2 people like this 

 االسقاط النجمي طريق االستنارة أومو شرط

 ستنارةالتأمل طريق اال
about 1 month ago 

1 person likes this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114223766102
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114223766102/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114223627862
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114223627862/people
http://ask.fm/a80_ii
http://ask.fm/WeRGods/answer/114223575382
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114223575382/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114223586390
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114223586390/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114223567446
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114223567446/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114223484758
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114223484758/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114223467862
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114223467862/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114222777430
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114222777430/people
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 ني ساكنه بمدينه مافيها بحرألبها مررره لما أقرب القواقع من إذني أسمع صوت البحر ، ايش تفسيرك لهذا الشي ؟ عشان كذا أنا أح

 كل شيء انعكاس للكون

 القواقع انعكاس للبحر فهي منه واليه
about 1 month ago 

4 people like this 

 هللا يخليك التسحب :) ابغى اعرف اذا شخص سوا إسقاط عشان يشوفني؟ اشوفه بحلم واال كيف اعرف؟

 ان كنت نائمه ترينه بحلم

 وان كنت يقظه ليس بالضرورة
about 1 month ago 

2 people like this 

اريد  مؤمنه ان الكون العظيم هذا ليس ما اراه بعيني او يعيه ادراكي الخارجي وانما هو شيء اخر منبعه داخلي اليوجد كلمات تصفه وان وجدت ال

 سماعها النه بالتاكيد قد ُظلِم....

 ما اجمل هذه الكلمات

 تنارة تظلمدائما كلمات االس

 فبمجرد وصف االستنارة تخطئ فور فتح شفاهك
about 1 month ago 

5 people like this 

الحرق والجلد تتضارب مفاهيمي فأنا أحب هللا وأعلم أنه رحيم ودود ولكن هذه اآليات ليس فيها رحمة أرجوك عندما اقرأ القرآن وأرى آيات التعذيب و

 فسر لي فأنا في صراع بين هللا الذي في قلبي وهللا الذي في القرآن وفي كتب رجال الدين

 االله في االديان هو مجمع ومبتدأ ومنتهى كل شيء

 مطلقة وعندما تنتهي عن اوامره تجد العذاب المطلقعندما تتبعه تحصل على الراحة ال

 هذا كل ما يقصد في االيات

 ليس عذاب اخر

 وانما عذاب دنيوي

 اما من ال يؤمن اساسا بهذا الدين فال ينطبق عليه

 فعذاب الكافر باالسالم مختلف

 ان كان يؤمن بالبيئة ويحبها فهو يعيش الفردوس هنا واالن

 بها فهو يعيش الجحيم هنا واالنوان كان يؤمن بالبيئة ويعذ

 هذا ما سيخلصك من حيرتك

 وينتشلك من غرقك

 اقرأي

 تأملي

 وال تحفظي وتفهمي وتحللي
about 1 month ago 

4 people like this 

 ؟كنت مبرمجه بكل صلواتي ادعو بالمغفره والجنه واالستعاذه من النار واالن بعد ماقرات لك بشكل تلقاءي ادعو بالحكمه والوعي واالسناره 

 تجربة جميلة

 انت النور فاجعلني النور

 وليس ارزقني االستنارة

 فنحن انعكاس الوهية الكون

 ولسنى مخلوقات حقيرة
about 1 month ago 

4 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114223396694
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114223396694/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114223378774
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114223378774/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114223191382
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114223191382/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114223204438
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114223204438/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114223214678
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114223214678/people
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مشكله،قولي رأيك صح اللي أفكر انا ماصدق شي اسمه زنا وأن اذا زنيت انقذف، اشوف اني اذا حبيت شخص وهو يحبني عادي لو نمت معاه وين ال

 شرففيه؟ ألن اشوف الناس تقول حرام وانا اشوف العكس لما تحب شخص مايعتبر زنا، بس مع كذا أخاف اني اسويها مو علشان انه حرام ال علشانه 

 The Secret  الزم يكون للزوج لما أفكر كذا احس اني عبده صح؟

 ل ما قلت صحيح دون استثناءك

 خصوصا عدم فعله النه شرف

 فاالنسان اذا تخلص من مفهوم يجب عليه التنبه لوجود مفاهيم اخرى ما زال يؤمن بها

 ربما الدين او العادات او االمراض او غيره

 كلماتكم جميلة مستنيرة

♡ 
about 1 month ago 

10 people like this 

تك لإسقاط ياحبيبي مرة خليتني حبيبتك الواعية ومرة خليتني شريرة وعبدة لاليجو وان أدوم بحيرة ودهشة لتوقضني من نومي كل هذا عشان بس سأ

الأكثر طيب انااشكرك علمتني درس ان الواعي والمستنيرقدينخفض ويرتفع وعيه بدقايق وأنااحبك حتى لوكنت فراش  عن تخصصك من باب الفضول

 واقدرمالديك

 ما اجمل ادراكك

 االنسان متغير من لحظة الخرى

 "قانون الخلق الرابع واالخير"

 ربعة""التغيير هو الثابت الوحيد في الكون، وكل شيء يتغير اال قوانين الخلق اال

 وهي كالتالي

 االول "الوجود" انت موجود كنت وال زلت وستظل منذ االزل وحتى االبد

 كلي هذا الالثاني "الكلية" الواحد هو الكل والكل هم الواحد، الجزء جزء من الكل والكل يعبر عن نفسه باجزاء مختلفه تبدو منفصله ولكنها متصله ف

 فكل شيء موجد وصحيح ولكنك ال ترى اال ما تؤمن به واختالف ايمان غيرك يجعلهم يرون امور اخرىالثالث "االنعكاس" انت ترى ما تؤمن به، 

 والرابع هو قانون التغيير كما ذكرت في البداية

 انت متغيره

 انا ال اتحدث عن شخصيتك

 فالشخصية وهم اقتنع به البشر وامنوا به

 نحن وعي

 والوعي متغير

 قد يرتفع

 وقد ينخفض

 يصبح شخصية "افكار مشاعر ومفاهيم" وهي االيجوفي انخفاضه 

 وفي ارتفاعه يصبح استنارة ووعي "قوالب وعي اعلى وربما روح فردية وكلية"ـ

 عندما اعلمكم معلومات ال اريدد منكم حفظها او ترديدها

 بل فهم كيف اراها انا لكي تروها بنفس الطريقة

 وانت نجحت باالمر فرأيت ما كنت سأقول وقلتيه

 متغيره انت

 كنت ايجو

 وصرت واعية

 واالن ربما مستنيرة

 ♡لك الحب كل♡
about 1 month ago 

5 people like this 

 سر آن آوان كشفه؟؟

http://ask.fm/wej_360
http://ask.fm/WeRGods/answer/114223158614
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114223158614/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114222797910
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114222797910/people
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 الى الشاشة وتظن ان الكون البعيد عنك ما يزال يسير عندما تنظر

 فانت تكذب على ذاتك

 ال يوجد حياة تسير في الخارج اال ما تدركه

 تراه تسمعه او تلمسه

 من يفهم هذا المنظور يفهم معنى االنعكاس

 هو سر لم يأن األوان لكشفه

 كل االسرار التي آن اوان كشفها كشفت

 هذا السر سابق لوقته

 هم معنى ان الوعي ال يدرك ما هو اعلى من مستواهحتى تف
about 1 month ago 

8 people like this 

 تسمح لي ؟

 كيف ال
about 1 month ago 

2 people like this 

 عمري ما آمنت بالتباس الجن والمس والشعوذة أرى الكون نظيف من هذي األمور

 هو كذلك، "لك انت"ـ

 ى حياته واضحه ويكون مؤمن بها ايمان تاميجب على االنسان عندما ير

 ان يفهم ان هذا ال يعني ان حياة غيره يجب ان تكون خطأ اذا اختلفت

 فهناك من يرى الجن

 واخرون يرون الفضائيين

 حقيقة ال خيال
about 1 month ago 

3 people like this 

 كيف أصل لالستنارة والوعي العالي ؟

 شرحنا قبل قليل للتي سألت كيف يمكن ان ادخل في عالمك المستنير
about 1 month ago 

1 person likes this 

 الوعي االعلى هو هللا سبحانه!!

 ان كنت تريدين رؤيته على انه اله فاالمر لك
about 1 month ago 

2 people like this 

 بالصدفة لقيتك لصفحتك جديدة متابعة أنا♡

 انا ممتن للصدفه فلها الفضل في جلب الكثير من المتابعين

 ولكن افضل طريقة لشكر الصدفه هي انكار وجودها

 وبهذا ال اكون مضطر لشكرها

 في الواقع ال يوجد صدف

 و مدبركل ما يحدث ه

 وعيك االعلى يأتي بك الى المكان والزمان المناسبين في كل لحظه

 احيانا يكون االمر اجمل من ان يصدق فال نستطيع فهمه وتفسيره

 فنقول "صدفه" فشكرا للوعي وهو يلبس قناع الصدفه :(

♡ 
about 1 month ago 

11 people like this 

 لو كان الخالق منا وفينا !من وجد الكون من جود الشمس و القمر و المجرات؟؟ و كيف سينتهي العالم اما الحياه هذه ستستمر الي االبد

http://ask.fm/WeRGods/answer/114222831958
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114222831958/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114222982998
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114222982998/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114222874710
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114222874710/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114222955862
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114222955862/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114222934870
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114222934870/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114222912854
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114222912854/people
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 الحياة المادية تنهي بالموت كما بدأت بالوالدة

 الوجود ال ينتهي فالنهاية ليست واردة

 ويمكن ان يأخذ الوجود اي شكل

 بعضها يمكنك تخيله بعقلك المادي وبعضها يستحيل على عقلك المادي تخيله

 لذا قال محمد "وال خطر على قلب بشر"ـ

 اما الشمس والقمر والمجرات فان من اوجدها هو وعيك االعلى

 تنسى هذا االمر وانت هناوال تستطيع تذكر ذلك النك تريد ان 

 وستتذكره عندما تموت

 وهذا امر ليس مخيف

 فالحياة المادية مصممة على ان ال احد مخلد

 فطال الزمان او قصر سيموت االنسان ويعود الى وعيه االعلى وسيدرك كل اسرار الكون وكماله

 وما الشمس والقمر والمجرات هي اعجاز الكون

 اعجازه هو وعيك سيدي!ـ

 يصنع اشياء اعقد االن فالعلم

 ولكن ال احد يستطيع صنع الوعي

 الوعي هو ما يصنع الشمس والقمر والمجرات :(
about 1 month ago 

7 people like this 

 سانا لدي مس و سحر هل اذا فعلت االسقاط النجمي يوثر علي الن سمعت من يقول انو ممكن الجن يتلبس بجسدي هل هذا صح ابغي اجرب االسقاط ب

 خايفه من هذي المشكله

 ال ال يؤثر اطالقا

 "على فكرة، ال فيك مس وال سحر"

 ويمكننا التحدث اكثر عبر الدي ام في تويتر
about 1 month ago 

2 people like this 

 واعي واحد يؤثر ع أفراد عائلته من غير جدال ونقد مفاهيم ممكن هالشيء ؟

 طبعا

 اتهعندما يكون واعي بتصرفاته وكلم

 محاولة االقناع هي شك االنسان بان ما يقوله صحيح

 لذلك انا ال اقنع احدا بأي شيء

 وال اجادل احد او ادعوه

 من اتى سيراني اتمنى ما اقول ويرى النور فيه وربما سيختاره

 ومن لم يرد ساعدته في المغادره

 حتى ان بعضهم يعلق هنا ويبدأ بالجدال وترديد كلمات سلبية

 ه حتى يستطيع المغادرة بسالمفاقوم بحظر

 ال يعلم اني احبه

 وافهم ما يمر به

 وال استطيع ان اخبره ذلك فهو لن يفهم

 الجدال االقناع النقاش المناظرات الدعوة كلها وسائل سيطرة

 كن واعيا في كلماتك، في تصرفاتك، في لحظتك وسيرى الناس جمالك وسيحاولون تقليدك

 وطبعا سيفشلون

 م فعل ما تفعل من وعيالنه يجب عليه

 وليس نفس التصرفات والكلمات

http://ask.fm/WeRGods/answer/114222639190
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114222639190/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114222705238
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114222705238/people
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 فهي تناسبك ال تناسبهم

 وهذا ما نقصده عندما نقول ان الدين او المفاهيم تناسب من يحبها

 تناسب من يعيشها

 ال تناسب من يقوم بها النه يقلد غيره
about 1 month ago 

6 people like this 

 أحببته وشعرت بألم منه فتركته لكنني اشعر بحنين وحب ال يزال موجود أعود له ام ال ؟ انصحني أرجوك :)

 انا ال اتعدى على صالحيات قلبك

 عرفكاسألي قلبك وسيخبرك ما يناسبك النه ي

 ويعرف ما تحتاجين

 ان قال عودي فال تسمحي لعقلك بالتدخل

 فهو سبب حيرتك في االساس

 وان قال ال تعودي فانسيه فان قلبك يخبرك انه لن يفيدك وان المزيد من المعاناة ستتولد لو عدت له
about 1 month ago 

7 people like this 

 االنعكاس كم. يأخذ ععشان إشوفه؟

 ال يخضع للوقت

 الوقت انعكاس المر ما

 االنعكاس لحظي

 االنعكاس مباشر وفوري
about 1 month ago 

5 people like this 

 ايش كان تخصصك بالجامعة اعرف انه ماله عالقة بما أنت عليه بس فضول ياخي احسك صاير منا وفينا سواليف األهل يعني : (

  اجيبقرأت سؤالك مرارا وتكرارا وفي كل مره اختار ان ال

 اتحداك ان تجدي سببا وجوديا لرغبتك في المعرفة

 واعدك اني ساخبرك الجواب

 ولو اردت الحقيقة

 السبب ليس وجوديا بل هي مفاهيمك تخاف ما تقرأين وتريد وضعي في قالب لكي تستطيع انتقاد ما اقول بوالتالي صرف وعيك عنه

 حيلة ايجو قديمة ال تنطلي علي

 دمت بحيرة ودهشة

 فضل الطرق الوقظك من نومكفهي ا
about 1 month ago 

6 people like this 

راك انعكاس لذاتي الحقيقية لك ولكل من دخل صفحتك او سيدخلها كل دخولي لصفحتك تشعرني بقربي من نفسي وارى كل من يسالك انعكاس لي وا

 المحبة

 وددت لو اسعفتني كلماتي

 ولكنها تخونني في كل لحظة جمال ككلماتك

 "الصمت في حضرة الجمال جمال"

 كما قال نزار قباني

 ♡الحب كل لك♡
about 1 month ago 

11 people like this 

 ؟..♡ماسرجمال صفحتك 

 ال نقلد

 ال نردد

http://ask.fm/WeRGods/answer/114222614870
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114222614870/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114222619734
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114222619734/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114222477910
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114222477910/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114222470742
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114222470742/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114222407510
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114222407510/people
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 نقول ما في داخلكم وال تسمحون له بالخروج

 حتى ما اذا قلناه انعكس النور في عالمكم واشع الجمال في دواخلكم
about 1 month ago 

7 people like this 

 ممكن تنوي لي أن أكون في عالمك المستنير :(؟

 ال يهم ان انوي انا المهم ان تنوي انت

 شيء استنارتك اقرب اليك من كل

 توقفي لحظة

 ودعي جميع مفاهيمك ومعتقداتك جانبا

 ليس لالبد فقط للحظات للقيام بتجربة

 وعند ترك المفاهيم كلها جانبا

 قولي من انا؟

 واصمتي عقلك عن التفكير

 دعي هذا السؤال يجيب عن نفسه

 ففي الصمت اجابة

 وفي الحديث شتات

 استشعري وجودك هنا واالن

 قولي هل انا هنا حقا؟

 ل ما حولي حقيقيه

 ردديها وكأنك تستيقظين من نوم

 ال تفكري باالجابة اطالقا

 فقط اطرحي االسئلة

 ال تهم االسئلة وال االجابات

 المهم هو وعيك

 المهم هو انك قادرة على طرح مثل هذه االسئلة

 ثم اسمحي لها ان تزيل الغشاوة عن نورك

 واقسم بك انك ستشعين نورا قبل ان نختم امسيتنا
about 1 month ago 

21 people like this 

 إيش هي الحقيقة المطلقه ؟

 ♡تراها لم وان حتى حقيقية، المفاهيم كل ان♡

 ♡موجود انه مع تراه ال به تؤمن ال وما به، تؤمن ما ترى انت♡

 اقرأوها تأملوها وحتى لو نسيتوها ال يهم

 فهي في جوهركم وعند قراءتها سيشع النور في وعيكم
about 1 month ago 

7 people like this 

 تخاطبني ع اني رجال لمره الثالثه :)

 مخاطبة السائل بجنسة جعلت الكثير يتسائل كيف اعرف جنس السائل

 وكأن هذا هو سبب وجودنا

 فها انا اخاطب الكل بصيغة المذكر
about 1 month ago 

3 people like this 

 Elyazeii  القرآن هو االنعكاس لكمال الكون ؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/114222391382
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114222391382/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114222310742
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114222310742/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114221881942
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114221881942/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114222162006
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114222162006/people
http://ask.fm/yzzo0oy
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 القران كان انعكاس للوعي الكلي للكون في وقت محمد

 ثم بدأ بالتناقص كل مئة عام

 قال محمد "ياتي على كل رأس مئة عام من يجدد الدين"ـ كما

 ويقصد ان الوعي متغير

 وهذه نبوءة عظيمه

 اضافة الى قوله ان خير القرون قرني ثم الذي يليه ثم الذي يليه

 ومعنى كالمه ليس ان من عاش في وقته هم اخيار

 ونحن اشرار

 نعكس تماما عليهم بسهولهبل هذا يعني ان من عاش في وقته كان الدين عليهم اسهل وي

 سنة 1211اما من يعيش االن فمن الصعب ان يكون انعكاس لما كان قبل 

 ولهذا قال محمد ايضا

 يأتي زمن القابض فيه على دينه كالقابض على جمرة

 ليتنا نقرأ بتأمل

 لست مؤمنا بدين على وجه الخصوص

 اؤمن بكل االديان

 ين اقرأه وكل مذهبومع هذا استقرء الوعي واالستنارة في كل د

 واجد اهل دين ومذهب معين يقرأون حروف مستنيريهم

 وال تجاوز كلماتهم حناجرهم

 كن واعيا فكلكم محمد وكلكم يحمل رسالة وكلكم له وحي وقداسة

 انت من يحرمها على نفسه عندما تتبع غيرك ممن اتبعوا غيرهم ممن اتبعوا غيرهم

 حتى نسينا من نحن

 ما تقول او تفعل انت من انت مهما كان

 افعله بجنون وفعوية وستكون انعكاس لكل الكون

 وسيذهل كل من حولك وينير دروبهم

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ 
about 1 month ago 

9 people like this 

 برأيك االلتزامات العائلية وصلة الرحم والعالقات االجتماعية اذا كانت ثقيلة على نفسي اعملها وال اسحب عليهم وارتاح :(

 طبعا اسحبي عليها

 من ال يحبك اال عندما تقدمي له عربونا فحبه زائف ال تحتاجين اليه

 نهومن ال تستطيعين وصاله بعفويه فانت ال تحبي

 احبي ذاتك ومن حولك وال تجاملي اطالقا
about 1 month ago 

12 people like this 

 حس انا المقصوده ، هل هذا له دخل بالوعي ؟انا استمتع بوجودك ، احيان لما اقرأ بعض اجابتك ا

 كل ما اكتبه انت المقصودة به

 ال تشعري ابدا ان ما تقرأينه او ترينه بالحياة قد وقد ال يكون له عالقه بك

 اليك الحقيقة المجنونة

 كل ما يظهر في حياتك يريد انتباهك

 وبعضها مشاغب يستمر في الظهور حتى يحصل على انتباهك

 ذه االشياءوانا احد ه

 هناك من سيقرأ كلماتي ويظنها للسائلة فقط

 وهذه انفصالية تناقض ما كتبت

http://ask.fm/WeRGods/answer/114222155350
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114222155350/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114222086486
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114222086486/people
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 انا اكتب هذا الكالم لكل من رآه او سمعه

 انت محور اهتمام وعينا ومحور اهتمام الكون

 فكن سعيدا وافعل ما تريد فانت اهم ما هنالك على االطالق
about 1 month ago 

11 people like this 

 ماذا تفعل اذاا اصابك الخمول والملل وتريد العوده لحماسك؟؟؟

 الخمول والكسل ناتج عن عدم فعل ما تحب

 والجواب طبعا بفعل ما احب
about 1 month ago 

6 people like this 

 ما جاوبتني :( انتقامنا لألشخاص اللي ماتوا يعني لهم شي وال ال ؟

 ال اطالقا
about 1 month ago 

4 people like this 

 هدوء وسكون ليلة أمس ماسببه ؟ هل لوداعك عالقة

 هل له عالقه؟

 السؤال لوعيك انت

 ربوط بي فانت تعيشين ليفان كان صخب وروحانية وسعادة االمسيات م

 وستموتين عندما اختفي

 وهذا خالف ما اريد

 وخالف ما اراد محمد وعيسى وبوذا وكل من حضر وتحدث

 انت النور وانت الظالم

 اختر ما تريد

 انا انعكاس للكون

 وانتم كذلك

 بعضكم يريد ان يكون انعكاس لبعض الكون وهذا خيارهم

 فقط وهذا ايضا خيارهم الحروبعضهم يريد ان يكون انعكاس للظالم 
about 1 month ago 

7 people like this 

 من بعد ماقرأيت لك ماعاد احرص ع قراءة القرآن !ابي اعرف السبب بس

 القران نسمعه في كلمات من حولنا

 في جريان النهر

 وفي تغريد العصافير

 في كلمات وعينا

 في همسات االطفال

 من ال يرى هذا الجمال

 فعليه ان يقرأ قران او كتاب دينه

 اما انت فربما اصبحت تقرأينه وتتلينه في كل معالم الحياة

 فاخشعي فال قداسة مثل هذه القداسة
about 1 month ago 

7 people like this 

 كيف كان االبتعاد ؟ فقدتك وهللا جدا جدا ، تنصحني اجرب االبتعاد فانا اتعلق بوجود من احب انصحني ؟

 جربيه

 نتهي الدنيالن ت

 ستعرفين ذاتك حقا

http://ask.fm/WeRGods/answer/114222079830
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114222079830/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114222044758
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114222044758/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114222036822
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114222036822/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114221978710
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114221978710/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114219724630
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114219724630/people
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about 1 month ago 
3 people like this 

 إيش اللي يخليني أزيد من يقيني بشي مو موجود عشان يتجلى ؟

 تعرفي ان كل شيء موجود هنا واالنان 

 فقط ان سمحت لعينيك برؤيته يتجلى
about 1 month ago 

8 people like this 

 سقاط النجمي ؟ ممكن تشرح الفكره بالتفصيل ؟كيف اتعلم لغة عن طريق اال

 من ينجح باالسقاط النجمي يمكنه زيارة معلم والتعلم منه ومن ثم برمجة هذا العلم في عقله الباطن

 حتى اذا ما استيقظ وجد ان اللغة تنطق من ذاتها على لسانه

 االمر ليس سهال ولكنه ممكنا لمن آمن واستمات رغبة

♡ 
about 1 month ago 

10 people like this 

 اهم شيء برايك للبقاء في اللحظه هو......

 عدم التفكير

 والتأمل بكل شيء فيها
about 1 month ago 

5 people like this 

دري كيف ره ) ما اسالتك قبل والحين اسالك ..و باذن هللا يصير لي نصيب من اجاباتك :( فيه شخص غالباً اذا فكرت فيه تجيني مثل الرعشه او القشعري

 اوصفها ( اوقات احاول اتخاطر معاه واوقات ال مجرد ما افكر فيه!! هل فيه تفسير لهالشي بنظرك ؟!

 حب كبير لهذا الشخص ال اكثر

 من حديثك اجزم واقسم انك ال تحبين ذاتك على االقل ليس وانت ال تفكرين به

 رك في اللحظةاحبي ذاتك وستشعرين بتلك القشعريرة كلما استضحرتي حضو

 انا اعيشها كل لحظة وثانية وارى الحب ينعكس في كل من حولي

 ايا كانوا
about 1 month ago 

7 people like this 

 Elyazeii  نا مثل شمس و الرومي لكن لم نكتشف ذالك ؟يعني جميع

 ليس لم نكتشف

 وانما لم نسمح

 وهذا ما احاول تعليمكم اياه

 انني انا "كشخص" غير مهم

 المهم هو التنوير الذي انقله لكم

 ما احاول تعليمكم اياه حقا

 ا اعكسه لكمان هذا النور نابع من داخلكم وان

 ودليل ذلك انكم عندما ترونه في كلماتي تشعرون ان له صدى

 هو داخلكم

 واتمنى ان تتعلموا كيف تسمحوا النفسكم ان تشعوا النور من ذواتكم

 عندها سينعكس حولكم

 ال اريد احدكم ان يسأل

 كيف اشع نورا؟

 انت تشع نورا منذ االزل وحتى االبد

 تنطفئ مهما سمحت لنفسك بالسطوعانت شعلة تحترق حتى االبد ولن 

 ولكنك تختار ان تغطي هذا النور بشباك المفاهيم فيعتم الظالم وعيك

http://ask.fm/WeRGods/answer/114219579222
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114219579222/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114221936726
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114221936726/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114221903190
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114221903190/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114221892950
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114221892950/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114219574102
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114219574102/people
http://ask.fm/yzzo0oy
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 فتنام وتحلم بحياة مستنيرة

 والنور فيك ومنك واليك اال انك اخترت بارادتك الحرة ان تمنعه

 فاسمح للنور ان يشع

 ال تفكر وال تردد ما قاله لك االخرون

 ون تفكير وسترى ان كلماتك هي كلماتيقل ما تريد قوله لنفسك د

 هذه هي الرسالة سيدتي

 انت شمس التبريزي

 انت شمس الكون

 انت ابن الرومي

 بل انت وعي الرومي

 انت انا والكون

 انت كل ما هنالك

 انت النور الخالص

 ما دمت ستسمحين

♡ 
about 1 month ago 

10 people like this 

 عندما اضحك بهسنيريا واتصرف تصرفات طفولية يقولون عني بدعابة مجنونة اعترف يروقني ذاك الجنون ^^

 ذاك الجنون اقرب ما يكون الى ذاتك الحقيقية
about 1 month ago 

4 people like this 

ة ركتنا ..صحيح عملت شويياحياتي يااسقاط انا مووووو مصدقة انك رجعت ألني بعد كلمة وداعا شكيت انه حان الفراق وانك تفكر االنتقال لبعد آخروت

 دراما وزعلت بس قلت طالما اختياره وهوسعيد الزم اكون سعيدة واااو بجدمفاجأةرجعتك احبببببببك

 هو درس كنت اريد التعلم منه

 ان ال اتعلق بمن احب حتى وان كان مثل حبكم

 وتمنيت ان تفهموا الدرس

 وها انتي تجسدين امنيتي حقيقة

 فشكرا حبيبتي الواعية

♡ 
about 1 month ago 

11 people like this 

 ايش اكثر برنامج او مسلسل تتابعه برمضان؟

 ال اتابع التلفاز باستمرار

 حتى االن اي برنامج وفي رمضان هذا لم اشاهد
about 1 month ago 

8 people like this 

 ️❤"ستنعكس رغبتي على شكل عين تالحظ" ارجوك وضح اكثر

 حياتك منارة التنويرانا بالنسبة لك في 

 بوصلة الوعي

 فعندما تبدأين بالسير في هذه الرحلة

 ستشعرين ان وعي يراقبك

♡ 
about 1 month ago 

8 people like this 

 أنت مجنون؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/114221730390
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114221730390/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114221721430
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114221721430/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114219477334
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114219477334/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114221681750
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114221681750/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114218949206
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114218949206/people
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 اتمنى ذلك

 هل تروني كمجنون؟

): 

♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 صغيرة( وتنتقل بصورة متواصله اارجوك جاوبني-كبيره-شريرة-لها وانواعها) طيبهايش يعني كل مااسوي تأمل اشوف عيون بكل اشكا

 خوف من مراقبة االخرين

 بشتى ازدواجياتهم

 ال شك انك تهابين االخرين

 احبيهم

 فهم هنا ليسعدوا معك وليس ليراقبوك
about 1 month ago 

6 people like this 

 ماهي الكلية ؟

 ان الكون واحد

 كل شيء فيه جزء من كل

 كلنا في اصلنا شيء واحد

 وعي واحد

 اخترنا ان نكون انعكاس لمفاهيم مختلفة فتجسدنا على اشكال بشر مختلفين

 ولكن جوهرنا واحد

 روحنا واحدةو

 وكلنا واحد

 كلنا الكون

 ونعبر عنه بطرق مختلفة فريدة

 ال يوجد احد خطأ

 كلنا مميزين وكلنا صح

 وكل من يظهر بحياتك هو مفيد لك حتى لو لم تفهمي

 كل هذا التكرار لكلمة "كل" هو الكلية

 حيث تجتمع المتناقضات وتلتقي المفارقات وتصبح المعضالت حلوال النفسها

 ن الوعي االعلى حيث البداية والنهايةهناك يكو
about 1 month ago 

9 people like this 

 التروح

 احبك ما دمت موجود

 يش هنا واالن واترك االبد للواقعيينال اعطي وعودا ابدية فانا اع
about 1 month ago 

5 people like this 

 "لها دور بزيادة الوعي ؟ intentionهل "النيه 

 رية للتجليالنية ضرو

 وهي احد الخطوات السبعة التي ذكرناها للتجسيد او الجذب او التجلي
about 1 month ago 

3 people like this 

 Elyazeii  لتبريزي ؟انته مثل شمس ا

http://ask.fm/WeRGods/answer/114218907734
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114218907734/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114221580118
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114221580118/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114221571670
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114221571670/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114219114070
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114219114070/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114219106390
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114219106390/people
http://ask.fm/yzzo0oy
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 انا لست اال انا

 انا انعكس للكون

 واشبه كل من اختار ان يكون انعكاس للكون

 اتركي التصنيف، فهو قولبه

 والقولبة تمنعك من رؤية الحقيقة والرسالة الفريدة لدى كل انسان

 فشمس وابن الرومي رسالة لوقت اخر

 تؤتي اكلها ولكن احيانا ال تنطبقما زالت 

 الكون متغير

 وكذلك الوعي

 ومن ال يواكب التغيير

 ينام

 ومن ينام يعاني

 كلنا شمس وكلنا الرومي

 وكلنا الكون

 نعبر عن الكون بطرقنا الفريدة
about 1 month ago 

6 people like this 

 يانس احبه واحب اسمع سواليفه .. آسكه يشتت هموم  وحيرة  عايشة  فيها

 ههههههههه جميلة اغاني الطيبين

 وجميلة يقظتهم ووعيهم

 ♡سيدتي بك اهال♡
about 1 month ago 

2 people like this 

 ليلى كايزن تقول تقدر تغير الشكل وطول وتنحف هل هذا ممكن ؟

 ان كنت تصدقينها فاالمر ممكن

 انا ال احاول ان اعطيكم حلول لمشاكلكم

 وال لمشاكل فردية فهناك الماليين من البشر والكتب والمواقع والتجمعات تتناول هذه المواضيع االنفصاليةان كنتم تريدون حل

 انا اعلمكم الكلية والوحدة واعلمكم معنى الحياة

 بادراككم هذه الحقيقة المطلقة ستعيشون الحياة كيفما تحبون

 تحققون ما تريدون

 تخلقون والتتبعون

 ي امروعندما ال تريدون فعل ا

 تعرفون كيف تكونون

 متأملين، محبين، صامتين، وسعداء

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ 
about 1 month ago 

2 people like this 

 كثيرة أثناء التأمل، شفت المسيح، و ناس قديمين ما أعرفهم. صور كثيرة مرت.حتى أنا شفت رموز 

 جميعهم علماء صاعدين

 ورؤيتهم تدل على ان وعيك عالي جدا

 لو كنت بقربك الستمتعت بالحديث اليك

 من يرون علماء صاعدين كاوشو ومحمد والمسيح والخضر وموسى وبوذا هم انسا واعين جدا

 ♡وعيكم واحب احبكم♡
about 1 month ago 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114221400150
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114221400150/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114221468502
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114221468502/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114221429846
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114221429846/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114221289302
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7 people like this 

 هل ابدأ فيه واي الطرق المناسبه ؟ 44جاهزيتي لالسقاط 

 عد او االلوانجاهزية مناسبة ويمكنك البدء بطريقة ال
about 1 month ago 

2 people like this 

 اهدافهم ؛ اكثرهم ) سرابيت ( ! فهمنيفيه حلقه مفقوده ...الحين المفهين والي مايفكرون ماشفتهم سوا شي مفيد وحققوا 

 عدم التفكير بدون وعي هو سيطرة كاملة لاليجو على الوعي واللحظة

 عندما اخاطب من هنا واقول ال تفكروا، انا اخاطب بشر واعين

 وعندما يكون االنسان واع في اللحظة ويوقف التفكير يكون متأمل ويرتفع وعيه الى الوعي االعلى

 مين فانا ال اعلمهم عدم التفكير، بل اصدمهم الوقظهم، وعندما يصبحوا واعين اعلمهم عدم التفكيراما البشر النائ

 احيانا ال اوقظهم فهم نائمين جدا لدرجة انهم قد علقوا عالمة "الرجاء عدم االزعاج"ـ

 وانا احترم تجارب البشر
about 1 month ago 

10 people like this 

 حسستني بحب الوجود شكراً لك واحبك

♡ 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 الزم اكون واعيه لكي استنير؟

 طبعا
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ليش إذا بدأت باالسترخاء عشان أسوي االسقاط يخفق قلبي، و أحس أني بختنق؟

 النك تنتقلين الى جسد اخر "النجمي" وهو يملك قلبا اسرع وال يتنفس بنفس الطريقة

 والن عقلك خائف يحاول اقناعك بالبقاء في جسدك المادي النك كلما ابتعدت اختفى صوت النفس وتسارع قلبك
about 1 month ago 

6 people like this 

 هل يمكن مخاطبة الوعي االعلئ عن طريق الكتابة المستمرة?

 طبعا

 العلىمهما كانت الطريقة فيمكنك الوصول الى الوعي ا

 اكثر ما يعيق العملية هو التفكير
about 1 month ago 

3 people like this 

 الى متى المعاناة

 حتى الموت او االستنارة
about 1 month ago 

2 people like this 

 ايش معنى كلمة ) احبك ( وليش نحتاجها ؟

 كلمة احبك اقرار بوجود االخر

 قبول له كما هو
about 1 month ago 

4 people like this 

 هل ليلى كايزن مستنيره وزوجها مشاري مستنير وبماذا تصنفهم لو كانو غير ذالك

 ال اعرف زوجها

 واعية ولكنها انسانه يقظة

 ليست مستنيرة
about 1 month ago 

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114221289302/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114221323350
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114221323350/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114219068502
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114219068502/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114221204310
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114221204310/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114221188950
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114221188950/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114221174614
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114221174614/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114221167958
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114221167958/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114221149270
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114221149270/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114221146454
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114221146454/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114221117014
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 من هم األشخاص المستنيرين االن في هذا الوقت

 ال استطيع التفكير بأحد حاليا

 ربما ديباك تشوبرا
about 1 month ago 

3 people like this 

 الفراغ طاقة ...تتفاعل مع مشاعرك

 وصف بسيط وجميل
about 1 month ago 

1 person likes this 

 صلي طيب ايش الي يخليني اصلي ! ليه انا مؤمنة بالشيء ذا مع اني ما اسويه ؟ ليه كل ذا التناقض الي قاعده اعيشه مع ان اهلي دايم يقولولي

 ههههههه سؤال غريب

 ليه مؤمنه؟

 النك ال تعرفين كيف تعيشي دون ايمان

 نشأت وهكذا تعودت هكذا

 فقط عندما تقررين التمرد والجنون

 وتعيشين بدون مفهوم او معتقد تكونين انت حقا

 وحتى لو اخترت االيمان بمعتقد او مفهوم فعلى االقل هو من اختيارك وليس من مخلفات غيرك
about 1 month ago 

6 people like this 

ؤال  مايهتمو. هل هو انعكاس؟ لما مثال بنت تهتم بنفسها وتسوي اللي تحب أهلها يكونو معاها. دائما وينفذو طلباتها؟ وبنت ثانيه ماتهتم وتالقي أهلها

 ينفذو طلباتها ؟

 طبعا

 ي الوجود انعكاسفكل ما ف
about 1 month ago 

2 people like this 

 أصدمني

 الوجود الحقيقي فراغ

 ما تراه حولك هي صور ذهنية ال اكثر
about 1 month ago 

14 people like this 

 خفقان القلب المفاجئ ولما تحسه بيطلع وروحك جسدك مو واسعها يعني ايش ؟

 اسبابه كثيره

 ضور في اللحظة ايا كان سببهولكن االكيد انه ح
about 1 month ago 

1 person likes this 

 تردد القرآن يتعارض مع تردد الموسيقى؟

 ان تخرجوا من هذه الدوامةهذه االسئلة مادية، يجب 

 القران والسحر واالغاني والصور ال تملك ان تكون ايجابية او سلبية

 وبالتالي ال يتعارض احدها مع االخر

  انت من يخلق التصنيف

 وبتصنيفك الحدها ايجابي واالخر سلبي

 تخلق التعارض

 االشياء في الوجود ال تملك اال صفة واحدة "الوجود"ـ
about 1 month ago 

3 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114221111894
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114221111894/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114221081174
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114221081174/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114218520662
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114218520662/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114218853718
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114218853718/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114218389078
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114218389078/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114220966486
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114220966486/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114220939094
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114220939094/people
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اث ع االنسان،مثال مره قالت ليلى كازين ان االستناره الي عملتها تقصد فيها التأمل ع القلبين التؤمين،؟ ثانياً هل تؤمن بطاقة المكان وتأثير اماكن االث

مصنفه  الو جنب سريرك كمدينه وحده تظل عزوبي واذا ثنتين بتتزوج"اخترت ماصدق هالكالم"،سؤالي الثالث مريم نور بما انها مستنيره ليش تبين انه

 وتهاجم الراي االخر

 ال اعرف القلبين التوأمين

 اما طاقة المكان فهي مفاهيم ومعتقدات

 اخترت عدم االيمان بها فهي لن تعمل معك ان

 ليلى كايزن تحاول تأصيل نظام مفاهيم جديد

 يعمل لمن يتبعها ويؤمن بها ايمان تام

 اما مريم نور فهي مستنيرة لكنها ال زالت تعيش انفصالية عن الرأي االخر

 وهذا سبب هجومها وتصنيفها له
about 1 month ago 

4 people like this 

 وهللا أحتاجك , حسسني ان اسئلتي توصلك

♡ 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 dana m  ليس بالوسائل الماديه ؟ عيل بشنو؟ باالسقاط النجمي وال التنويم االيحائي؟

 كالهما
about 1 month ago 

2 people like this 

 لما اغمض عيوني واتذكرك اشوف عينك تنظر لي كذا مرة صارت

 احاول جعلك تتصلين بوعيك األعلى

 فعندما تنجحين ستنعكس رغبتي على شكل عين تالحظ
about 1 month ago 

4 people like this 

 ماهي ظاهرة االيجو !

 ليست ظاهرة

 االيجو هو انت

 عقلك وما تعرف به نفسك
about 1 month ago 

4 people like this 

 افكر باالنعزال عن جميع من اعرفهم اريد ان اتقرب من ذاتي هل االنعزال يفيد ؟

 نعم
about 1 month ago 

7 people like this 

 أبي واسطه تساعدني بقبولي بتخصص! وما عندي هل أقدر أمن بوجوها وتظهر؟ مع انه بالواقع مستحيل وشبه مستحيل:(؟

 سمح بالتجليما دمت ترى االمر مستحيل فلن ت
about 1 month ago 

1 person likes this 

 رف :) ؟اقدر اتعلّم لغات بدون ما اسوي شيء وافّكر واتعب ؟ يعني كذا فجأة احصل نفسي اع

 ليس بالوسائل المادية
about 1 month ago 

2 people like this 

 صلي احاول قد ما اقدر اني اصلي بس ماصلي ..بالمناسبة ال تبتعد !اما مؤمنة بالصالة وأحس الي ما يصلي راح يتعاقب بس رغم كذا ما

http://ask.fm/WeRGods/answer/114218660950
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114218660950/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114218466646
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114218466646/people
http://ask.fm/dooniem
http://ask.fm/WeRGods/answer/114218572374
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114218572374/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114218520150
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114218520150/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114218565718
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114218565718/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114218651990
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114218651990/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114218176598
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114218176598/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114218107734
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114218107734/people
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 هذا وضع مأساوي

 يجب عليك الصالة او التخلي عن المفهوم

 اإليمان بامر وعدم فعله يجعلك منخفضة التردد
about 1 month ago 

6 people like this 

به  تهياتفق معك و لكن الحالم العاقل افضل من الحالم الهائم الذي ال يحسب حساب مثل الغطاس التي يستمتع باعماق البحار دون وسائل حماية سين

 مة اال تتفق معي؟االمر الى كارثة االجمل ان تكون حالمين عقالنيين العقل نع

 ال اتفق

 فالحلم العاقل هو حلم محدود

 ستيف جوبز كان حالما مجنونا

 لو كان حالما عاقال لم عرفناه
about 1 month ago 

6 people like this 

 هل اإلسقاط النجمي يمكن أن يعالج اإلكتئاب والشوق؟

 نعم
about 1 month ago 

5 people like this 

 غيير االشياء الثابته" ، يعني مثاًل االشياء اللي فـ الشكل وكذا ، وكيف ممكن اختار حياتي الجايه ؟ وكيف اتذكر الشخص اللي انا كنتههل من الممكن "ت

 قبل ؟

 نظريا  نعم

 عمليا االمر صعب على غير المجانين
about 1 month ago 

2 people like this 

 المخترعين مستنرين ؟

 ليس بالضرورة

 لكن غالبا  مجانين في وقتهم

 اينشتاين مستنير
about 1 month ago 

3 people like this 

 Latifa Bint Muhammad  كمية حب وأمان ال محدودة هنا ممتنة لك

♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 ️❤هللا.. تفسيرك للحالم والعاقل ال يوصف شكرا لوجودك شكرا من القلب

♡ 
about 1 month ago 

2 people like this 

 الفرق بين الشخص الحالم و العاقل؟

 الحالم واقعي

 اما العاقل فهو غير واقعي

 اعلم انك تظن اني مخطئ واسمح لي ان اؤكد لك انني لست كذلك

 الحالم يعلم ان كل شيء ممكن ولهذا يهيم في االحالم

 خطأ  ان الحياة محدودة وال يحدث اال ما يخبره االخرون انه ممكن ولهذا هو غير واقعي والعاقل يظن

♡ ♡ 
about 1 month ago 

10 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114218263894
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114218263894/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114218213974
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114218213974/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114218006614
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114218006614/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114218037078
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114218037078/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114217216598
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114217216598/people
http://ask.fm/Lalharthi
http://ask.fm/WeRGods/answer/114217420886
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114217420886/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114217314646
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114217314646/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114217011030
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114217011030/people


 

 

 
 
 
ة | 386 ح ف ص عندما أصبح للمرآة حياة! – الـــــــــذات مـــــــرآة   
 

 مـــــــرآة الـــــــــذات

 يت بعد التامل لكن ما وجدت اجوبه ! , عذرا على اشغال وقتكبك

 االجوبة ال تاتي على شكل افكار

 وانما على مستوى من الوعي والحكمة يجعلك عند النظر للشيء تدرك وجوده وسببه
about 1 month ago 

6 people like this 

 اذا وصلت للوعي هل يوجد مفاهيم خطا وصح!

 نعم

 ولكن في االستنارة ال توجد مفاهيم خاطئة
about 1 month ago 

4 people like this 

 طيب أنا ال أؤومن بالجن وال بالسحر لكن تروقني فكرة ان هناك مالئكة نورانية تحيط بي ؟

 امني بهم وسيحيطون بك
about 1 month ago 

6 people like this 

 ال اسمح لاليجو ان يتعلق باي امر افهم من كالمك انك لم و لن تحب؟ الحب تعلق و تعود هل االيجو سيحارب ام سيستسلم؟

 يحارب حتى تدرك االعيبه

 وانا احب في اللحظه

 وال احب العالقات
about 1 month ago 

4 people like this 

 حلو كالمك بس ماكلمتنا عن الخالق الي خلقنا .... هللا يسعدك حدثنا عنه

 كما فصلنا سابقا

 ك وفيكان الخالق من

 انت من اوجدت وعيك االصغر المسمى االنسان

 ولكنك ال تذكر ، الن الهدف ان تعيش الحياة كانها منتهى الوجود

 ولو كان كل البشر يذكرون من هم النتحروا عند اول مشكلة

 االمر يشبه االحالم

 لو كنت تعلم انك تحلم اثناء الكابوس الستيقظت

 جودولكن جهلك يجعلك تعيشه كأنه كل الو

 وعندما تستيقظ تضحك وتستفيد من الكابوس

): 

♡ 
about 1 month ago 

10 people like this 

 ف وال مخططات وال احداث فقط الشيء ... كيف اعود للحياة او على لالقل اعرف هدفي الحقيقي؟أمر االن بمرحلة الفراغ المطلق .. ال اهدا

 يصعب على اليقظ ان يرجع للنوم والمعاناة

 ان كنت تريدين العوده فقط ابحثي عن مفاهيم ومعتقدات وقومي بتبنيها وستنامين

 ولكن ان كنت تريدين حال لما انت عليه

 فقط ما يمتعك ويسعدك استمتعي بما حولك وافعلي

 وستنفرين من حياتك القديمه الى االبد
about 1 month ago 

10 people like this 

 ررت اني القاك احس بسعاده حتى لو اني ما اتذكر متى قررت كذااذا جلست استشعر اني انا اللي ق

 كلمات قدسية

♡♡♡♡♡ 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114216576854
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114216576854/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114216496470
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114216496470/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114216366678
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114216366678/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114216720470
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114216720470/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114216300886
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114216300886/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114216300374
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114216300374/people
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about 1 month ago 
6 people like this 

 لك عن علم التاروت ماهو رايك فيه وهل فعال يحدث لنا مانقراه في الورق ؟ثالث مرا اسأ

 شأنه شأن اي علم اخر

 االبراج التنجيم الرمل الكريستالة وغيرها

 ان كنت تؤمن به ايمان جازم حازم فنجاحه محتوم

 والعكس واضح وصحيح
about 1 month ago 

4 people like this 

 اذا امنو الناس ان شخص بيتعذب فاالخرة ويدخل النار مثال : بشار االسد .. بيتعذب؟

 ال

 ربما هنا

 ة تجربة هم من كانوا يقومون بهاولكن بعد الموت كل البشر سيدركون ان ما كان يحدث في الحياة المادي

 كل انسان يكره بشار وما يقوم به هو بوعيه االعلى مشترك فيما يفعله

 قد يكون ما اقول غير معقول ومنطقي

 وهذا بالضبط السبب الذي يجعله صحيح

 الن العقل ال يدرك ما يفوق مستواه

 وما اتحدث عنه هو مستوى وعي اعلى

 نسان لالمانهكما ورد في االسالم عن قبول اال

 العقل ال يصدق وال يقبل ذلك النه ال يتذكره

 ولكنه حدث

 وهذا ينطبق على المآسي

 فهي تحدث الننا متفقين على حدوثها ولكن على مستوى اخر من الوعي

 تأمل في االمر

 ادرك الوجود

 استيقظ

 ال تكن نائما فتعاني

 استنر فتسعد
about 1 month ago 

10 people like this 

 طيب كيف بتكون اشكالنا بعد الموت زينا ذحين وال نتغير

 كيفما شئت
about 1 month ago 

3 people like this 

 لو افترضنا أن المستنير يعيش لحظته لماذا اليتصرف إذاً كاألطفال؟ يبتهج يضحك بصوت عال يركض يصرخ !

 بعضهم يفعل

 وبعضهم سعيد بدون فعل االمر
about 1 month ago 

3 people like this 

 بعض الكلمات اجد صعوبه في فهمها وايضا المعنى واحيانا مع التكرار يتولد فهم جديد يختلف عن سابقه ؟

 عملية بطيئة

 ت ال تسمحي لنفسك بادراك الكلمات اال بعد تمريرها بفالتر المفاهيمفان

 والتي تقوم بتقسيمها واحيانا عدم السماح لها بالدخول الى وعيك

 فقد ينتهي بك االمر االستماع الى موضوع كامل وعدم فهم اي شيء الن مفاهيمك تصده كامال
about 1 month ago 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114216292694
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114216292694/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114216290390
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114216290390/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114216225110
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114216225110/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114198003286
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114198003286/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114196821078
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114196821078/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114208239190
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3 people like this 

 لما عدت؟ هل االبتعاد صعب ام شعورك بأن هناك شيء ما يربطك هنا؟ كيف كانت ساعات االبتعاد؟ وفيما كنت تفكر ؟

 ال اسمح لاليجو ان يتعلق باي امر

 احب ان اقوم بامر فقط الني معتاد عليهال 

 االبتعاد رغم انها كانت ليلة موعودة بالنسبة لي

 كان اختبار نجحت به ومكافئته ان اسمح لنفسي ان اكون بينكم

 كانت ساعات االبتعاد سعيدة جدا فقد قمت بامور جنونية جعلت ليلتي ال توصف

 وفي الواقع لم اكن افكر
about 1 month ago 

8 people like this 

 ماتفسير البكاء بعد التامل

 عندما يعود المسافر بعد طول الغربة

 وياكل الفقير بعد طول التضور جوعا

 عد طول الظالموعندما يرى االعمى ب

 ال يملك اال ان يبكي

 فكيف بمن عاش حياته كلها بعيدا عن ذاته

 البكاء واحيانا الضحك وربما االثنين حتميين
about 1 month ago 

6 people like this 

 ما الحلولية والوجودية و وحدة الوجود ؟!

 الواحد هو الكل والكل هو الواحد

 اي ان كل ما تراه تسمع او تدركه هو جزء من كل

 وهذا الكل رغم انه واحد اال انه يعبر عن نفسه باشكال كثيرة مختلفة

 قد نرى هذه االشياء متناقضة بسبب ازدواجيتنا البشرية

 لكنها جميعها واحدهو

 فمثال السحر والقران متناقضين لدى المتدين

 ولكنهما جميعهما قوة روحانية للحروف واالرقام وجميعها انعكاس لفصاحة اللغة
about 1 month ago 

2 people like this 

 بماذا تؤمن؟

 بكل شيء
about 1 month ago 

2 people like this 

 ه خطأ .. نبتعد عنه وما رايك صديقي لو كانت مفاهيمنا هي الخطأ.. ماذا نفعل !اذا نفس ماقلت كل شي نشوف

 اليست االجابة واضحة؟

 ابتعد عن مفاهيمك طبعا

 وللعلم ما يجعل االشياء خطا او صح هي المفاهيم ذاتها
about 1 month ago 

3 people like this 

 هل ينقص الوعي كما يزيد ؟

 طبعا

 عندما تتبنى مفهوما جديدا يقص وعيك

 وعندما تتخلص من مفهوم يرتفع وعيك
about 1 month ago 

2 people like this 

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114208239190/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114216519510
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114216519510/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114216493142
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114216493142/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114216352598
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114216352598/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114216364630
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114216364630/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114216411990
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114216411990/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114216414294
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114216414294/people
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 كيف ممكن اغير حياتي لالفضل وانهي معاناتي ؟

 احبي حياتك كما هي واحبي ذاتك كما انت

 افعلي ما تحبين وما به تستمتعين، وستزول المعاناة وتتحقق امانيك

♡♡ 
about 1 month ago 

9 people like this 

 ما تفسيرك إلتساع قبر المحسن وضيقه للمسيء وما تفسريك إلسوداد وجه العاضي وفوحان رائحة المسك من جسد الصالح؟

 ان يرى ما يؤمن بهاالنس

 هذه االمور ال تحدث في كل مكان

 يراها فقط من يؤمن بها
about 1 month ago 

4 people like this 

 أم وداعا أي ال عودة ! :) أليس هناك أسئلة !،

 كانت الثانية
about 1 month ago 

 ياهال .فيني اطلب من مالكي الحارس اي شي ابيه في خياتي زوج مال شكرا

 اطلبي وعيك االعلى
about 1 month ago 

 ليش لما شيخ يقرأ قرآن يتكلم الجزء الشرير منا "الشيطان" ينطق ويصرخ ويبكي ويرفض الخروج؟

 التلبس الشيطانياجبنا على هذا السؤال بالتفصيل سابقا تحت مسمى 

 وفسرنا لما ينطق ما يسمى بالشيطان حتى لو قرأ اي كتاب مقدس

 ارة "الشيطاني"ـارجو الرجوع لالجابات والبحث عن عب
about 1 month ago 

 من هو ابليس في نظرك ؟ وما دوره الحقيقي ؟

 كل مفهوم ايجابي يأتي مع انعكاس سلبي له

 هكذا هي الحياة تماما كنموذج التاي تشي

 ابليس هو االنعكاس السلبي لالله

 كاس السلبي للقرانوالسحر هو االنع

 والجن هم االنعكاس السلبي للمالئكة

 ولكن هذا من منظور المتدين فقط

 الملحد مثال ال يرى ايا من هذه الغيبيات وال تؤثر فيه

 فمن ال يؤمن بالمالئكة ال يراهم ومع زوالهم تزول الجن والشياطين

 وكذلك من ال يؤمن بالسحر، ال يؤمن بالقران

 ن اختيار احدهما وترك االخراالمر محتوم وال يمك

♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 ليش بعض االموات اجسادهم في القبور لم تتحلل ؟

 غير صحيح
about 1 month ago 

2 people like this 

 ️❤ال تطول االبتعاد لسا محتاجينك، انت هدية من السماء وأتت في وقتها اال تعي ذلك ؟ 

 ياعي ذلك سيدت

♡ 
about 1 month ago 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114216383830
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114216383830/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114192802390
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114192802390/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114188050262
http://ask.fm/WeRGods/answer/114216305494
http://ask.fm/WeRGods/answer/114183137878
http://ask.fm/WeRGods/answer/114185906774
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114185906774/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114216182614
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114216182614/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114216121686
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3 people like this 

 استطيع ان أتقبل ان اية " تقطع ايديهم من خالف" هل يحقلي ان اصدق بعض مافي القرآن وال أصدق ببعضه.. أو أن له تفسير غير ما وصل لنا ..فال

 ال استطيع فهم هذه الدموية

 وال دموية الجهاد وال قمع النساء

 نعم يحق لك قبول ما تحب منه

 هذا ما ال ننفك عن قوله

 ان االسالم كان مخصصا لعصر الرسول وكان انسب ما يكون لهم

 ثم الذي يليه" وهذه رسالة نبوءة ان من سياتون بعد ذلك سيتناقص قبولهم وتناسبهم مع القرانوقد قالها محمد "خير القرون قرني ثم الذي يليه 
about 1 month ago 

5 people like this 

 سي اشوفك ونتكلم سوا .. احبك من كل قلبي ابغا اقابلكنف

 ♡وانا احبك

 وربما سنلتقي
about 1 month ago 

6 people like this 

 ماتدخل البيت الي فيه صور ؟ هل الن الصور يصدر عنها ذبذبات التتوافق مع ذبذبات المالئكه كما يقال ؟؟؟ليش المالئكه 

 ال

 النك تنظر للصور على انها امر محرم اصبحت ذبذباتها سلبية

 والنك تنظر للمالئكة على انها مقدسة اصبحت ذبذباتها ايجابية

 دان فقطواقع االمر ان الصور والمالئكة كالهما يتواج

 هما ليسا ايجابيين او سلبيين

 انت من يعطي لكليهما تردد

 اجعل الصور مقدسة وسيكون مكانك مقدسا

 هذا ينطبق على االغاني والتدخين والجنس وغيره من االمور المحرمة

 ان كنت مؤمن بتحريمها فهي سلبية

 واال فقم بااليمان انها مقدسة وايجابية وستكون كذلك

 ال تفعل ما تظنه خطأ  ابدا، وما تظنه صحيحا افعله مهما كاننصيحتي الدائمة: 
about 1 month ago 

15 people like this 

 كن , اذآ سويت اسقاط نجمي وكنت ابي راوح مكآن الزم اكون عارفه طريقه !انا اضيع كثير وألخبط بين االمآ

 ال

 ال يهم معرفة الطريق
about 1 month ago 

 ♡احب صفحتك واحبك دمتي بسعادة ياااروحه

♡ 
about 1 month ago 

 سقاط النجمي؟الهل بإمكاني ان احضر كونسرت في امريكا اذا فعلت ا

 طبعا خصوصا ان كانت تستهويك الحفلة

♡ 
about 1 month ago 

2 people like this 

 ❤❤صديقي اين انت اليوم لقد اشتقت إليك 

 ال شيء يدوم

 ♡االبتعاد اجرب كنت♡
about 1 month ago 

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114216121686/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114169156438
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114169156438/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114152906326
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114152906326/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114173423958
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114173423958/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114158219606
http://ask.fm/WeRGods/answer/114148327766
http://ask.fm/WeRGods/answer/114151539798
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114151539798/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114176771926
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2 people like this 

 اكيد شخصياً جربت االسقاط النجمي ، طيب بعد ماعملتو كيف رجعت يعني بسهوله وال كيف!

 بمجرد التفكير بالرجوع

 غالبا اعود رغما عني
about 1 month ago 

3 people like this 

 هل دائماً يبدأ االسقاط النجمي بشيء مخيف كالكابوس ؟؟

 ال

 اغوغيابالهيبن ولكن جميع تجارب االسقاط النجمي بالطرق المباشرة "الدخول من حالة اليقظة الى االسقاط" تمر بمرحلة شلل النوم او الجاثوم او ما يعرف

 لى مخاوف او حتى رغبات االنسانوعندها تتج

 والن البشر يعيشون في خوف دائم من شيء ما فغالبا ما يرون ما يشبه الكابوس

 ولكن ال يلبث ان يتبدد
about 1 month ago 

3 people like this 

 متى بتدخل ابا ارويك شي ياخي...

 تفضلي
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ن النار مارح تضرني تصير ماتحرقني؟؟الحين لو أومن ا

 نعم

 وهذا ما يفعله الرهبان البوذيون عندما يمشون على الجمر
about 1 month ago 

7 people like this 

 كسألت ذاتي العليا هل استطيع تحقيق هدفي في رمضان وبعدها دخلت في تأمل ونسيت الموضوع بعدها صدفه فتحت الجوال ولقيت صوره لهدفي برأي

 هادي اجابه من ذاتي العليا

 نعم

 االجابة تقول ان الصدف ستتولى االمر

 استمتعي وافعلي ما تحبين وامني اني ساحقق لك االمر وسيتحقق
about 1 month ago 

9 people like this 

 كيف التفكير بالمستقبل يعقده ؟ يعني افهم ان كل المنجزين والناجحين ما فكروا بمستقبلهم ؟

 عن انسان خطط لحياته وحدثت احالمه كما خطط لها بالتمامابحث 

 االمر مستحيل تماما
about 1 month ago 

3 people like this 

 نعاد ! في كل حياه نفس التفاصيل الدقيقه كيف اوقف هالشي في هذي الحياه؟حيواتي السابقه ت

 ال شيء يعاد

 وطريقة ايقافه تعرفينها جيدا بعد الموت

 من اضاعة الوقت السؤال عن الكيفية هنا وانت اخترت ان تكوني هنا
about 1 month ago 

2 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114101961814 اذا ماتستخدم العقل ايش تستخدم طيب؟ 

 الوعي
about 1 month ago 

1 person likes this 

 يضا صدفة ام قدر؟ البأس مجرد مزحة صفحة جميلة وشكرا للصدفة او القدر الذي اوصلني هناأول اجاية وسط كمية من االسئلة المنسية هل هي ا

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114176771926/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114215937622
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114215937622/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114170748246
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114170748246/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114148825686
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114148825686/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114149517398
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114149517398/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114215690838
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114215690838/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114215722838
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114215722838/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114215727702
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114215727702/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfaGMFH48iDvU-rsaoh6RveWGownvt73qlnaTZk4mTclLM1PZ9B8DSmg-VVbuFfZ9vn3urJ8I4ERB0wxXNG5zpFzP
http://ask.fm/WeRGods/answer/114215685462
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114215685462/people
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  اشكري وعيك

 وشكرا على المزحة

 جميل ان يستمتع المرء بما يفعل
about 1 month ago 

1 person likes this 

 حسن  هل التخطيط للمستقبل يعقده؟

 يجعله غير ممكن
about 1 month ago 

3 people like this 

 Khulood  كيف طريقة االنتقال من جسد الى جسد آخر فيه صفات نريدها ؟؟

 عبر ادراك انك في كل لحظة تمر انتي في جسد جديد

 انت من اختار هذا الجسد

 لن تزول بسهولة فستستمرين باالنتقال الى اجساد جديدها فيها كل ما تكرهينعندما تؤمنين ان الصفة 

 اما عندما تؤمنين ان االمر ممكن الزوال ستنتقلين الى جسد ال يحوي هذه الصفات
about 1 month ago 

3 people like this 

 حدمرحبا . كيف احمي نفسي من اي احد ممكن يتجسس علي عن طريق االسقاط النجمي ؟ هل التدرع يكفي ؟ اتمنى يكون هناك طريقه امنع فيها اي ا

 Khulood  انه يقتحم حياتي بدون الاعرف عن طريق االسقاط ..

 ال يمكن النسان ان يراك اال بموافقتك

 وموافقتك تتم من وعيك االعلى وليس عقلك

 فعقلك طفولي ال يدرك ما يحدث حقا في الوجود
about 1 month ago 

1 person likes this 

هلي شوي اذا كان كل شي هيحدث لي اسويه و اخطط له و انفذه انا بس في المستوى االخر ليش دائماً اخليه صعب ؟ ما اقدر اتواصل معايا و اقولها س

 Esra  ؟ و ادري جملي ملخبطة بس ابغى اعرف (:

 انت من يطلب صعوبة االمر

 عبر التفكير

 والتخطيط

 والتوقعات

 والتذمر

 وعدم االستمتاع بما هو موجود االن

 عدم محبة ما لديك

 وعدم محبة ذاتك

 وعدم االستمتاع بما لديك

 كلها تجعل االمر صعبا حد المعاناة للبشر

 اسهل من "كن فيكون"ـ لو تخلصت منها جميعا لفهم وعيك االعلى الرسالة وجعل االمر
about 1 month ago 

7 people like this 

 وجدت صفحتك امامي دون ان ابحث عنك هي صدفة ام قدر؟

 هي الصدفة والقدر

 ي االرادة الحرة المنسيةه

 هي الصدفة المحتومة

 هل يهم فعال ان تصنفيها؟ ام االهم ان تعي ما فيها؟

 ♡بك اهال♡
about 1 month ago 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114215662934
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114215662934/people
http://ask.fm/SethRollins680
http://ask.fm/SethRollins680
http://ask.fm/WeRGods/answer/114215649366
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114215649366/people
http://ask.fm/KhokhaGH
http://ask.fm/WeRGods/answer/114177596246
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114177596246/people
http://ask.fm/KhokhaGH
http://ask.fm/WeRGods/answer/114177381718
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114177381718/people
http://ask.fm/iyas_
http://ask.fm/WeRGods/answer/114215544150
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114215544150/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114215478614
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5 people like this 

 اذا فكرت بشخص اثناء االسقاط النجمي اروح عنده تلقائي ؟؟؟ و متى المفروض افكر فيه عشان اشوفه

 نعم تلقائيا

 ويتم التفكير بالشخص اثناء التجربة بعد نجاحها

 وليس اثناء محاولة االنفصال
about 1 month ago 

4 people like this 

 حين ارى المطربتين ريانه وليدي غاغا ارى انهما كائنتان غير بشريات كانهن من كوكب اخر وبشكل بشري !! ما رايك

 ربما
about 1 month ago 

2 people like this 

 بماذا تفسر ادمان الجنس و العادة السرية والتفكير بهما؟

 الحرمان يولد االدمان

 كل ممنوع مرغوب

 لجنسالبشرية تمنع الجنس فصار التفكير ال ينقطع عن ا

 الحيوانات تمارس الجنس بعفوية، فصار جنسهم له موسم

 وباقي الوقت ينشغلون بامور حياتهم

 ♡تأمل هذه الحكم وستعي االجابة بوضوح
about 1 month ago 

5 people like this 

 Latifa Bint Muhammad  أهال بك وشكرا لعودتك وحشتنا

♡ 
about 1 month ago 

 .Manar h. Al  كيف اميز بين الصوت الداخلي لاليجو وصوت الذات الحقيقي

 صوت الذات الحقيقية ال يأتي على شكل افكار

 وال حتى مشاعر او حتى غرائز

 يأتي على شكل الهام

 قليل من يمر بهذا االمر

 ولالمانه يختلط االمر مع افكار االيجو

 ولكن مع التأمل يصبح الفرق واضحا جليا

 ماع الى فرقة موسيقية كبيرة تعزف سينفونية باوركوستريشن صاخبيشبه االمر االست

 وانت تحاول االستماع الى صوت الة واحده

 سيكون صعب جدا عليك ذلك

 ولكن عندما تقوم بالتأمل

 انت تصمت جميع االالت اال الى واحده وهي وعيك االعلى

♡ 
about 1 month ago 

10 people like this 

ذلك اليس كذكرت )الصدفه( كثيرا في كالمك, بحكم معرفتي المتواضعه ال وجود للصدف هنا, كل االمور قد خططنا لها بأنفسنا ولو كان بغير وعي منا ! 

 Lunar  ؟

 نعم بالضبط

 كل ما يحدث باتقان هو ما قمنا نحن باعداده "نقوم باعداده االن" ولكن على مستوى اخر من الوعي هذا صحيح

 الحياةولكن دائما ما اضع كلمة "صدفة" بين عالمات تنصيص لكي يفهم القارئ انها تسميل واستعارة للشماعة البشرية للكمال في 

 فالبشر ال يملكون تفسير لما يحدث عندما يفكرون بشخص فيتصل

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114215478614/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114153590358
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114153590358/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114215474774
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114215474774/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114215437398
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114215437398/people
http://ask.fm/Lalharthi
http://ask.fm/WeRGods/answer/114215407190
http://ask.fm/Eng_Manar
http://ask.fm/WeRGods/answer/114215382358
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114215382358/people
http://ask.fm/lunaroti


 

 

 
 
 
ة | 394 ح ف ص عندما أصبح للمرآة حياة! – الـــــــــذات مـــــــرآة   
 

 مـــــــرآة الـــــــــذات

 او شعورهم ان مشكلة ستحصل لشخص فتحدث له

 فيعلقون هذا الغموض على شماعة الصدفه وينام وعيهم قرير العين

  عندما يستيقظ وعيك بسبب الصدف ال تسمح له بان ينام

 استمر في التساؤل فاالمر ابعد من "مجرد صدفة"ـ

♡ 
about 1 month ago 

8 people like this 

 أنا لما ادخل عالمك لما اطلع منه أحس جسمي يوجعني ؤال أقدر أتحرك.

 ال تفكري كثيرا
about 1 month ago 

1 person likes this 

لت اليوم صفحتك ألقرأ وما فتح اآلسك معي ما سألتك غير مرة واحدة وما رديت علي.. فاكتفيت :( وأشعر أن كل ما أريده داخلي.. وفي نفس الوقت دخ

 (فخفت أن تكون أُغلقت الصفحة.. مش متعلقة بيك أنا بس أنا بحبك وبحب الحياة وبحب كل شئ أراه فيها.. وبسألك إزاي أسألك 

 كلماتك جميلة♡
about 1 month ago 

1 person likes this 

 "-_-وش هو البعد االخر 

 البعد الخامس -البعد االثيري  -البرزخ  -النجمي 
about 1 month ago 

5 people like this 

 اانه ليس اناحلم كثيرا بطفل او طفلةفاقدي حنان وانني أحن عليهم كثيرا واتعاطف معهم جدا يخيل لي احيانا انني انا هذا الطفل الذي في الحلم رغم 

 مرفور قراءة السؤال كنت ساخبرك انه انت حتى رأيتك استنتجت اال

 هم انت بشكل اخر

 وداللة ذلك ان عطفك عليهم ينعكس عليك بالراحة الكبيرة التي تحصلين عليها
about 1 month ago 

2 people like this 

 هل يمكن ان اكلم الحيوانات في العالم النجمي ؟

 طبعا
about 1 month ago 

2 people like this 

سنه  1١١١اكثر من جسد على مر االزمان ، او باالصح هل ممكن انه روحي كانت في جسد غيري قبل  تعتقد انه النفس البشريه ممكن تكون في

 اديال  وممكن تدخل جسد غير جسدي الحالي لما اموت؟؟

 نعم
about 1 month ago 

2 people like this 

 انا عارفة انه انتهيت من االسئلة... بس لو سمحت ممكن اذا الشخص أمن بقانون الجذب وجذب شيء لجسمة يتغير ؟ وشكرا♥♥♥ 

 نعم
about 1 month ago 

3 people like this 

 حسن  هل يمكنك االحساس بشعور سائليك

 طبعا ولكن ليس دائما
about 1 month ago 

1 person likes this 

لهذي الظاهره ارجججوك جاوب علي انا احيانا احس باهتزازات بدون ما اتأمل او اسوي اسقاط احيانا من قوه االهتزازات احس انه زلزال ايش تفسيرك 

 وكيف اقدر استفيد منها ؟؟؟

 ال تحدث االهتزازات بقوة زالزال اال واالنسان ممارس بارع لالسقاط النجمي

 كل ما عليك التوقف عن التفكير وانتظار االهتزازات حتى تنتهي عندها فكري بالنظر الى جسدك المادي

http://ask.fm/WeRGods/answer/114155361878
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114155361878/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114177776470
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114177776470/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114160672598
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114160672598/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114152745302
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114152745302/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114168409174
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114168409174/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114171031382
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114171031382/people
http://ask.fm/dollySaeeed
http://ask.fm/dollySaeeed
http://ask.fm/WeRGods/answer/114148757334
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114148757334/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114164158550
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114164158550/people
http://ask.fm/SethRollins680
http://ask.fm/SethRollins680
http://ask.fm/WeRGods/answer/114215144022
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114215144022/people
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 فت لينظر الى جسدك الماديوستجدين جسدك النجمي ينفصل بكل سالسة عن جسدك المادي ويلت

 ♡ رائع♡
about 1 month ago 

7 people like this 

 حسن  لم يخلقنا اله للتقيد بمفاهيم الغير صحيح؟

 طبعا ال
about 1 month ago 

1 person likes this 

 صدق الدنيا دوآره !

 طبعا

 ماوهو ما يعرف بالكار

 والمقصد منها

 انك عندما تقوم بأمر "تؤمن" انه خطأ

 ومع ذلك تقدم عليه

 فسيرتد عليك مهما طال الزمن او قصر

 ولكن ال يؤخذ من هذا الكالم ان جميع المجرمين سيجدون عقابهم

 فبعضهم )اقول البعض( يؤمنون ان ما يفعلونه هو امر مقدس وصحيح تماما

 فما فعلوه بظنهم امر ايجابي بغض النظر عن رؤيتك انت لالمروعندها لن يرتد عليهم امر سلبي 
about 1 month ago 

8 people like this 

 ي مثال هدف بيوم ما وزيرة سفيرة تتعارض مع الوعي واالستنارة ؟هل للمستنير أهداف يسعى لها ؟ يعن

 طبعا

 فاالهداف مادية وهي منتجات االيجو والمفاهيم

 اما المستنير فهو يحب ماهو عليه كيفما كان وال يملك اي طموحات او اهداف

 يمكن ان تتحقق بعض االهداف دون ان يخطط لها او حتى يريدها

 فقط من تلقاء ذاتها
about 1 month ago 

3 people like this 

ئ تقريبا ممكن حدوثة ..مثال مرض اليمكن اذا ارتفعت روحيا عن مستوى المفاهيم والوعي األصغر وتجردت من بعضها ..هناك بالوعي األعلى ..كل ش

 عالجه على مستوى الحياة حاليا مع ارتفاع الوعي والتجرد من المفاهيم اتعالج بدون عالج ..صحيح ؟

 ليس فقط تشفين بدون عالج

 لن يصيبك المرض اساسا
about 1 month ago 

4 people like this 

 انت ذكرت ان الحياة مع الرضى التجلب معاناة. ولكن مملة ..ومع االستنارة يختفى االنسان ..وين عن الناس او الحياة مثال ؟

 بعد مرور وقت طويلال يختفي اال عندما تكون استنارته كامله وهذا مستبعد اال 

 وعندما يتحقق يختفي عن الناس والحياة جميعا

 اي انه يموت ويصعد وعيه الى مستوى اعلى
about 1 month ago 

1 person likes this 

 لما أقول اللهم إهدني السراط المستقيم..هل أقصد نفسي من هو الذي سيهديني..لو سمحت توضيح

 اي مساعدتك على اتباع تعاليم االسالم

 انت تخاطبين وعيك االعلى

 من خالل هللا
about 1 month ago 

2 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114215061078
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114215061078/people
http://ask.fm/SethRollins680
http://ask.fm/SethRollins680
http://ask.fm/WeRGods/answer/114214991958
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114214991958/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114157801814
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114157801814/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114214955606
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114214955606/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114214926422
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114214926422/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114214765910
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114214765910/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114214852438
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114214852438/people


 

 

 
 
 
ة | 396 ح ف ص عندما أصبح للمرآة حياة! – الـــــــــذات مـــــــرآة   
 

 مـــــــرآة الـــــــــذات

 Lunar  ماهو تفسيرك عن االبراج ؟ ادري زودتها حبتين باالسئله لكن احب اعرف رأيك !

 هي صحيحة ما آمن بها البشر االبراج وغيرها من االنظمة لمعرفة المستقبل واالمور الخفية

 وان لم يؤمنوا فلن تجدي نفعا

 والن الوعي االن في مرحلة يقظة فان البشر بدأوا بااليمان بها من جديد فاصبحت تعمل من جديد

 السنين الماضية لم تكن تعمل في مجتمعنا لرفض الوعي الكلي لها

 نت تعملوقبل ذلك بسنين اكثر كان البشر يؤمنون بها في مجتمعنا وكا

 المسألة منوطة بايمان البشر بها

 وما اراه في المحيط هذه االيام ان االيمان بها قوي جدا

 فهي تعمل بشكل جيد
about 1 month ago 

4 people like this 

 انا مايهمني الزواج ..اهم شئ ارتفاع الوعي لدي ..ومستمتعة وأحب ذاتي ..بس هذا ممكن يبعد الزواج عني ؟

 او ربما يجلب الزواج لك

 كال االحتمالين واردين

 وسيتحقق االكثر سعادة منهما لك
about 1 month ago 

4 people like this 

 اذا طلعت من جسمي والقدرت ارجعله؟وش يصير؟

 االحتمال غير وارد
about 1 month ago 

1 person likes this 

 هل يجب اتقان االحالم الجلية لعمل االسقاط النجمي ؟

 ال

 ليس بالضرورة

 لكن احد الطرق المضمونة القيام به من خالل االحالم الجلية "الطرق الغير مباشرة" عندما ال تجدي الطرق المباشرة نفعا
about 1 month ago 

2 people like this 

ُجل غير زوجي؟  اذا نمت مع ر 

 االمر عائد لك

 قد يكون خيانة او حق مكتسب

 انت من يحدد
about 1 month ago 

1 person likes this 

عوته االسالم ولكن نقل لهم بطريقة انت تقول تؤمن بالبوذيه وهم يؤمن ببشري وهو بوذا وبوذا كان رجل صالح كان في االساس مرسول لهم شخص لد

 خاطئه والبوذيه فيها قرب في بعض من اخالقيات االسالم

 مفاهيم كثيره تحاك عن االديان االخرى

 البوذية ليست ديانة اسالميه

 االسالم لم يكن موجودا في ذلك الحين

 وال حتى االبراهيمية

 ابراهيم لم يولد بعد اساسا

 مل فقط ال غيرالبوذية ديانة قائمة على التأ

 عندما مات بوذا قام اتباعه بتقديسه ليس كرب

 واستمرت االجيال بتقديسه حتى اصبح رمز الهي

 ال يهم تقديسهم له قدر ما يهم اتباعهم لرسالته وهم لم يفعلوا

 البوذية من اكثر االديان مسالمة وفيها من االخالق النبيلة الكثير

http://ask.fm/lunaroti
http://ask.fm/WeRGods/answer/114156362838
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114156362838/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114214835286
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114214835286/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114214807126
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114214807126/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114170850646
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114170850646/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114214777686
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114214777686/people
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about 1 month ago 
5 people like this 

عدين ، بترا اقسم باهلل انلحس مخ مخي انت رديت على سؤال وحده ب اننو ممكن تتزوج ذاتها كيف يعني تتزوج ذاتها نحب ذاتنا ايوا بس نتزوج كيف 

 نيتعال انت كل وحده و اي واحد تحبو احبك احبك احبك احب حرفك احب تفسيرك ما شاء هللا تحب كل شى شكلو بعد الكالم دا انا اول وحده تكره

 ♡احبك بل♡

 غيرها يتزوج ان يحتاج ال ذاته يتزوج من

 عرفيا وال حرفيا زواجا ليس االمر

 والمفاهيم والسماح لها بأن تسمو الى وعي اعلىالزواج من الذات هو اتحاد الفكر والمشاعر 

 عندها يمكن تحقيق ما تريد وقتما تريد كيفما تريد

 من ينتظر الزواج ال يحصل عليه

 ومن يقلق بخصوص الزواج يحصل على اسوأ ما فيه
about 1 month ago 

6 people like this 

 حسن  تخيل وجود الطاقه يجلبها صح ام خطأ؟

 نعم ان كنت تتصوري بايمان
about 1 month ago 

5 people like this 

 sheri  كيف احب ذاتي باسهل طريق

 حب الذات ال يمكن تعليمه

 اقبلي ذاتك واحبي عيوبها بل ال تسميها عيوب

 يحبك من حولك حتى زوجكوستحبين من حولك وس

♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 صح ؟عندما يتوقف التفكير تتوقف الدوامة ..ونرتفع الى مستوى روحي اعلى..

 ♡مقدسة كلمات♡
about 1 month ago 

5 people like this 

 اإلكتشافات المذهله كالكهرباء وغيرها كانت نتيجة تفكييي..رأيك ه

 حغير صحي

 التفكير طريق مسدود

 التأمل هو ما يأتي باالبداع

 الجنون يفعل ذلك ايضا

 تسال وانيشتاين ومنسي واديسون جميعهم مجانين بعرف مجتمعاتهم

 اما المفكرين فهم اعتيادين يندثرون مع اجسادهم
about 1 month ago 

5 people like this 

 االلحاد..انكار وجود هللا...رأيك

 االلحاد هو تطرف

 وااليمان برب له جسد وتصرفات بشرية تطرف

 الوسطية ان يعيش االنسان بدون ان ينحاز الى احداها

 ظة" ـولكن كل الثالثة تعتبر نوم "نقيض اليق

 اليقظة واالستنارة ان يكون وعي االنسان اعلى من الثالثة فيصبح يرى ان جميع النقيضين والوسط واحد

 فاالله موجود وليس موجود

http://ask.fm/WeRGods/answer/114214691158
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114214691158/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114214361686
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114214361686/people
http://ask.fm/SethRollins680
http://ask.fm/SethRollins680
http://ask.fm/WeRGods/answer/114214379862
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114214379862/people
http://ask.fm/shareifa112
http://ask.fm/WeRGods/answer/114214589014
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114214589014/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114214400854
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114214400854/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114214498646
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114214498646/people
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 موجود في كل مكان وزمان كصفه وليس كشخص

 وبهذا يحب االثنين ويفهم االثنين
about 1 month ago 

4 people like this 

ثناء تاملي حسيت انو افكاري وقفت وحسيت بفراغ بعدها وانا مغمضه عيوني رايت عيون اوشو كانها تحدق فيا كانت واضحه جدا رايتها كانها 

 امامي.ماتفسيرك؟

 هههههههههههه

 تجلي االستنارة على شكل رمز من رموز البشرية

 تأملك ملهم

 اعجبني

 وظهور اوشو في التأمل امر شائع

 فقد كان رمز االستنارة لمعظم من يعيشون هذا القرن
about 1 month ago 

6 people like this 

 حسن  هل النساء هم االكثر اقتناعا بالغيبيات لذلك معظم سائليك نساء؟

 بال شك
about 1 month ago 

4 people like this 

 شرايك بسلوى المطيري وش تفسر حالتها؟

 جنون جميل

 ما تقوله حقيقي "لها هي"ـ

 هي ال تكذب وال تعرف الكذب

 ولكن ما تؤمن به ال يؤمن به جميع من حولها فيصبح لهم كذب

 ا مره اخرىلو قررت االستماع له

 ال تفكر او تحكم عليها مسبقا

 فقط استمع وانت مصدق لكل كلمة

 ستأخذك لعالمها المجنون الحقيقي لها
about 1 month ago 

4 people like this 

 Lunar  سلطان الموسى في كتابه اقوُم قيال صنف االسقاط النجمي تحت مسمى *خرافات* رأيك ؟

 ال يرى االنسان اال ما يستطيع ادراكه

 ومن يفكر بعقله المادي ال يدرك ما وراء الماده
about 1 month ago 

4 people like this 

 لّما ادخل حسابك يصيبني حيره كبيييييره ماعرف من فين ابدأ اش اسوي كيف اكون ! اشعر بحيره وتشتت فضيع

 النك تحاولين

 النك تفكرين

 يأتي هنا يجب ان يكون فقط من

 ال يكون شيء محدد فقط كينونه متأملة

 دون تفكير تحليل او استنتاج

 قراءة دون احكام مسبقة او استنتاجات الحقة او تحليل لحظي

 فقط قراءة دون ايمان او رفض

 هكذا يكون االمر ممتعا وبال حيرة
about 1 month ago 

4 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114214477910
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114214477910/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114214450262
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114214450262/people
http://ask.fm/SethRollins680
http://ask.fm/SethRollins680
http://ask.fm/WeRGods/answer/114214438998
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114214438998/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114159506006
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114159506006/people
http://ask.fm/lunaroti
http://ask.fm/WeRGods/answer/114156623702
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114156623702/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114150529110
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114150529110/people
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 من الي خلق الكون؟

 انت
about 1 month ago 

1 person likes this 

 الزم االنسان يفكر ويتامل عشان يصير ذكي ويتفتح مخه ليش تقول عكس كذا؟

 ههههههههه ال اجبرك على تغيير ايمانك

 استمري بالتفكر والتفكير والتحليل واالستنتاج واخبريني متى انتهيت

 ما يزيد على خمسة االف عام :( ما زالت الفلسفة والعلم في توسع بعد مرور

 ال اذكر انسان عاش هذا القدر من الوقت
about 1 month ago 

2 people like this 

 ة وااليجو عادي أسويها ثنينهم ؟أنا أحب حالة االستنار

 هذا ما اقوم به

 استنرت فلم يعد يؤلمني ان ال يحصل االيجو على ما يريد

 ولكن عندما يحصل على ما يريد اسمح له بان ينغمس ويستمتع به شرط ان ال يدمن

 عالقة مسالمه ومتناغمة

 اليجو مسيطر عليه نوعا ماال بد ان يكون ا %111وعلى فكرة، ال يوجد انسان حي في االرض مستنير 

 من يستنير تماما سيموت الن الحياة لن تنطلي عليه خدعها بعد ذلك :(
about 1 month ago 

9 people like this 

 jawaher  ¿سقاط بإمكاني الذهاب إلى لحظات في الماضي. أو المستقبل..إلهل في ا

 طبعا
about 1 month ago 

2 people like this 

نت اصرخ االحالم الجليه تحدث لي كثيرا و غالبا عندما يكون الحلم مخيفا, آخر مره حدثت لي كان هناك امرا غير جيد على وشك الوقوع, و بالحلم ك

 Lunar  ن اعيشه.. عجيب جدا هذا االمرعلى نفسي *استيقظي استيقظي* و استيقظت ! كنت اعلم انه مجرد حلم والداعي للخوف لكنني لم ارغب ا

 انت تعيشين خائفة من حدوث امر

 وفي كل تجلي لهذا الخوف في حلمك تستيقظين النك في وضع استعداد لحدوثه

 حتى انك تخافين حدوثه بالحلم وهو حلم

 تخافينه وتتخلصي من المفهوم واالعتقاد خلفه الذي يجعلك خائفةارجو ان تجلسي مع نفسك جلسة واعية وتقري بوجود ما 
about 1 month ago 

4 people like this 

 حسن  مى طويالهل يمكننى المكوث فى جسدى النج

 نعم ولكن سيستعصي عليك ذلك فاي فكرة عن جسدك المادي ستعيدك له
about 1 month ago 

1 person likes this 

 sheri  مااسهل طريق لتكوين عالقات اجتماعية ناجحة

 حب الذات

 سينجذب لك االخرون دون جهد
about 1 month ago 

5 people like this 

جربت وحطيت ماء في كاسه واتخيلت طاقه تخرج من يدي اليمين تساعد على انقاص وزني وفي اليوم التاني نزل وزني بعض الشي مع اني عامله 

 حميه بس حسيت هادا الشي ساعدني ايش رايك

 االمثل ابدعت في اختراع طريقتك

 البشر ال يدركون ان افضل طريقة لتحقيق ما يريدون هي طريقتهم هم

 فعندما تخترع طريقتك انت تسلك الطريق الوحيد المسموح به بين عقبات مفاهيمك

http://ask.fm/WeRGods/answer/114158131030
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114158131030/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114151778390
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114151778390/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114177730902
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114177730902/people
http://ask.fm/jawaherfef
http://ask.fm/WeRGods/answer/114154599510
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114154599510/people
http://ask.fm/lunaroti
http://ask.fm/WeRGods/answer/114155844694
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114155844694/people
http://ask.fm/SethRollins680
http://ask.fm/SethRollins680
http://ask.fm/WeRGods/answer/114214046038
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114214046038/people
http://ask.fm/shareifa112
http://ask.fm/WeRGods/answer/114214023510
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114214023510/people
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 وأسوأ طريقة دائما وابدا هي اتباع طرق االخرين
about 1 month ago 

4 people like this 

 هل الوعي األعلي واحد لكل شخص..أم هو واحد للجميع؟

 الوعي االعلى واحد لكل شخص متصل بالوعي االعلى لالخرين من خالل وعي كامل لهم جميعا سميناها الروح الكلية
about 1 month ago 

3 people like this 

 عادي ازور جامعات بره باالسقاط واشوفهم شلون يدرسون؟

 الرضية وفي اي زمان ايضاباالسقاط النجمي يمكن زيارة اي مكان في الكرة ا

 بل وفي خارج الكرة االرضية
about 1 month ago 

2 people like this 

 يح ؟؟؟؟ يارب تنجح معايا وما اخاف .. تقدر تساعدني مسكيييينة انا :( :(لسساا مو مستوعبة طريقة المنبه ممكن توض

 المنبه يرن كل ساعة وعندما يرن كل ساعه ال تقومي له بل ابقي مكانك دون فتح عينيك وحاولي التفكير بالذهاب اليه

 هذا كل ما في االمر
about 1 month ago 

 كيف اسوي اسقاط نجمي ؟! كيف ابدا وكيف انتهي منه ؟!

 ارجو زيارة موقعنا

www.iskat.tk 
about 1 month ago 

 حسن  هل الوعى جزء من كل شئ؟

 كل شيء جزء من الوعي

 وليس العكس
about 1 month ago 

2 people like this 

ها ل انا غالباً تجيني كوابيس مزعجه و الحين استيقظت من نومي بسبب كابوس ماقدرت انام مره ثانيه بسببه لدرجة اني بديت اوسوس منها اكثرها

ت احس ان صج في جن يطاردوني بسبب هاالحالم ؛)الناس تنام عالقه بالجن يعني احلم ان في جن بمكان او يطاردوني او اي شي من هذا القبيل و بدي

 عشان ترتاح و انا انام و اقوم خايفه

 من يعش يومه خائفا من حدوث شيء

 ينام ليحقق هذا الشيء

 خوفك من الجن يصرخ بين حروفك

 اجلسي مع نفسك واسأليها متى كانت اخر مره رأيتي الجن

 اعلم انه لم يسبق لك ذلك

 الجن هم من لم يسبق لهم ان واجهوهم فاكثر من يخاف

 للعلم

 لن تري الجن ما حييتي

 ولكن ال اعدك ان ال ترينهم في احالمك

♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

نا إن نسينا أو ا ال تؤاخذبينما أنا أقرأ آية الكرسي رنة بأذني "اليكلف هللا نفساً إال وسعها" قلت ربما تفسيراً الختيارنا نحن ألقدارنا ثم مباشرة تأتي "ربن

 أخطأنا" دليل قطعي على أننا قد اخترنا ونسيما ذلك ال أخفيك اكدت أن أبكي لوال وجودي بين أهلي

 كلف هللا نفسا اال وسعها ، اي ان االنسان لم يخلق كامال وسعيه للكمال في الدين او غير الدين هو عناء مستمرال ي

 اما النسيان والخطأ فتفسيرك له مبهر وهو عمق جديد اعجبني كثيرا

♡ 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114213988950
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114213988950/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114213986390
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114213986390/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114213870678
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114213870678/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114213886806
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zln_i68cppibaq7bR5Uq-886ayTHVMw1DSslHMFa29B8HRm4-
http://ask.fm/WeRGods/answer/114213896534
http://ask.fm/SethRollins680
http://ask.fm/SethRollins680
http://ask.fm/WeRGods/answer/114213930582
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114213930582/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114165610070
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114165610070/people
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about 1 month ago 
5 people like this 

ل يوم كيارب يخليك يارب يسعدك دنيا واخره ، احب كالمك كثير يعطيني طاقة ايجابية وربي ماسألم كثير اصال بس لما اقرا احس اشتاق افتح صفحتك 

 يك كل حاجة تتمناها واليحرمك من احبابكواقرا نحبك كثير وندعلي لك اكثر هللا يوفقك ويعط

 ♡لك شكرا♡
about 1 month ago 

 ❤اشتقنالك يامن غيرحياتنابكلماتك 

 اشتقت لذاتك بقربي سيدتي

♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

اسالك باهلل انك تجاوب ع سؤالي االن الي يستنير يكون عنده جالء بصري ويتحول من شخص غير مثقف غير فاهم لشخص مثقف فاهم مسترسل بكل 

رسم ؟ويصير خارق وموهوب في شتى المجاالت؟ انت وش اضافتلك االستناره من خوارق وابداعات ؟ شيء؟ ويقدر بعد يكون مبدع ويكتب شعر وي

 ومتى راح تبلغنا السر الثاني ؟ ومتى راح ينزل كتابك؟

 االستنارة ال تعلم القدرات الخارقة

 االستنارة تجعلك ال تحتاج الى القدرات الخارقة

 قد تساعدك في العفوية واالبداع طبعا

 االستنارة السعادة المطلقة مهما كان الوضع اضافتي

 ♡شي كل فيأتيني... شيء بأي اسعد... شيء للسعادة اشترط ال♡
about 1 month ago 

4 people like this 

 ليه ما اسمع اصوات وانا اسوي االسقاط النجمي؟

 االصوات توقظ االنسان من نومه

 واالسقاط النجمي كظاهرة هي نوم الجسد مع وعي العقل

 فمن الواضح ان االصوات ال تساعد النجاح

♡ 
about 1 month ago 

 ❤ اشتقنالك

♡ 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 رأيك بهالشعور ؟؟ كل مادعوت هللا ان يرزقني ويزو جني بفالن اشعر وكأن هللا يضحك كما يليق بجالله .. ايش

 ههههههههههههههههههه
about 1 month ago 

2 people like this 

 روحك جميله :(

 كل البشر ارواحهم جميلة

 يظهر هذا الجمال البعض يخجل ان
about 1 month ago 

4 people like this 

 كل شوي اسوي ريفرش للصفحه وينك طولللت

 كالهما في داخلكال تتعلقي في البشر السعادة والنور 

 ما كنت احاول تعليمه اياكم في االيام الماضية ليس االعتمادية واالتباع

 وانما االستقاللية والحرية

http://ask.fm/WeRGods/answer/114196157526
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114196157526/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114213833558
http://ask.fm/WeRGods/answer/114213798998
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114213798998/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114171639894
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114171639894/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114176621398
http://ask.fm/WeRGods/answer/114182226518
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114182226518/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114213741398
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114213741398/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114213723990
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114213723990/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 من يريد المعلومات ويسعد بها سأغيب يوما وسيكون وحيدا

 ♡من يتعلم مني اسلوب الحياة، سنبقى معا دائما وابدا
about 1 month ago 

11 people like this 

 ايش عيوبي

 انك تظنين ان لك عيوب

 هذا عيبك الوحيد
about 1 month ago 

1 person likes this 

احب اقولك علي الشي اللي سويته بما اني طبقت الجنون بحياتي واخذت برايك امس كان يوم غير عندي سويت كل شي مجنون كان شعور اليوصف 

لون انتي اليوم موطبيعيه ابدا النهم متعودين علي هدوئي بس الجنون بالفعل اجمل شي سعادة لحظة بلحظة ماحسيت باليوم حتي اهلي كلهم يقو

 ششششكرا لك ي سيدي انت فعال عظيم

 ههههههههههههههههههههههههههههه

 ما اعظمك انت

 وقعت في غرام كل حرف وكلمة

 ♡مطلق حب احبك♡
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ابغى اعمل االسقاط النجمي اش تنصحني، عشان مابى اعمل شي غلط

 ال تقلقي من الغلط

 قلقك من الخطأ

 ورغبتك في المثالية هي خطأ بحد ذاتها

 ستمنع النجاح

 نجمي ظاهرة بسيطة جدا، كل ما عليك هو االستلقاء والسماح لجسدك ان ينام دون ان ينام عقلكاالسقاط ال
about 1 month ago 

1 person likes this 

I miss you man 

♡so do i♡ 
about 1 month ago 

2 people like this 

 هل األسقاط النجمي حرام؟

 ال

 االسئلة الشائعةارجو زيارة موقعنا لالطالع على مثل هذه 

www.iskat.tk 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 اووف لّساتك مادخلت!!!فينك

♡ 
about 1 month ago 

2 people like this 

Why do people kill each other? 

Cause they have been taught to forget how to love other people. 
about 1 month ago 

2 people like this 

 اكتفيت بك وباإجابتك عن كل شخص له علم بالتنمية الذاتيه انت وحك من انار طريقي شكرا بعمق لك ..

http://ask.fm/WeRGods/answer/114197343318
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114197343318/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114213660502
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114213660502/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114181691478
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114181691478/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114199895638
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114199895638/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114203630166
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114203630166/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zln_i68cppibaq7bR5Uq-886ayTHVMw1DSslHM169-xcFQmQy
http://ask.fm/WeRGods/answer/114198714198
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114198714198/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114213021270
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114213021270/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114213567574
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114213567574/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 خاللي من طريقه انا من انت - كالمك اسعدني♡

 ♡لك انعكاس اال انا فما
about 1 month ago 

1 person likes this 

ير كذا أنا انسسانه عاطفيه جداًجداً انجرح واتأثر من نظره او كلمه وحتئ اذا شفت اعالن او مشهد حزين م انتبه لنفسي اال وانا ابكي بقووه وغ

 عصبيتي تزيد بزيادة عاطفتي بقوووه!نصيحتك لي ؟!!

 لة كما انتانت جمي

 ان كنت تريدين نصيحة لكي ال تكوني جميلة

 فتعلمي ان تصنفي الدعايات ككذب

 البشر كمخادعين

 المشاعر كزائفة

 وستزول عاطفيتك الزائدة الجميلة
about 1 month ago 

2 people like this 

 االسقاط النجمي  وداعا

♡ 
about 1 month ago 

11 people like this 

 هل أنتهيت من األسئلة

 نعم
about 1 month ago 

6 people like this 

 م ابدا مو جميلين ايش سرهم ؟ليش بعض الناس يكونون جذابين مع انه

 ال يوجد سر

 ♡واتهمذ يحبون هم♡
about 1 month ago 

14 people like this 

 نا رفعناه من هم هالمجموعة ؟وأرجوك ال تقول انها صيغة تفخيم مثل تفسيراتهم ...تحياتيالضمير )نا(في القران خلقنا رزق

 انت ومن حولك
about 1 month ago 

5 people like this 

 انا دائماً أخاف أتوظف ،ال أحب اندمج مع الناس ،انصحني ؟

 ال تفعلي
about 1 month ago 

8 people like this 

 لمرحلة التنوير من خالل السفر وتغيير المكان ليش يعني ايش السر ولوكنت طيب ماأقدرأغيرالمكان واسافر انحرم يعني من التنويرامس قلت اننا نصل 

 ال

 التنوير يحدث في كل مكان وزمان

 السفر يساعدك في اعادة النظر الى الحياة مما يحررك من القيود اكثر

 ا عقليامن ال يستطيع السفر عليه الجلوس لفترة صامت

 ان كانت عزيمته قوية سيستنير قبل ان تصل طائرة المسافر الى اقرب دولة!!!!ـ

♡♡ 
about 1 month ago 

20 people like this 

وال _القبح_ انا في السابق عنصريه و بعد ان احببته اصبحت اكره العنصريه بسبب االهل في الحقيقه و ابي بذات هو جميل و يحب ان يصادق :( س

 قهفي ذو الجميلين و االهل ذالك عندما احببته و اجهني انتقاد الذع من كل االطراف و حتا األصدقاء انا االن ادافع عن اذواق الناس كل انسان حر

http://ask.fm/WeRGods/answer/114181524054
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114181524054/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114181525590
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114181525590/people
http://ask.fm/WeRGods
http://ask.fm/WeRGods
http://ask.fm/WeRGods/answer/114139988822
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114139988822/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114139672406
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114139672406/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114138929494
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114138929494/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114138522966
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114138522966/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114137212246
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114137212246/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114137196886
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114137196886/people
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 ♡جميل♡
about 1 month ago 

7 people like this 

 ليدي قاقا مستنيره ؟

 ال اعرفها جيدا واظن ذلك
about 1 month ago 

7 people like this 

 هل انا بشريه ام انا الروح ؟

 االثنين في آن

 ولكنك تدركين نفسك كأحدهما احيانا

 غالبا ما تدركين نفسك كبشرية
about 1 month ago 

8 people like this 

 لعبه تتغيرحرام عليك ما اقدر أغير اللعبه احبهم وهللا أني قعدت ابكي شو يعني هم انعكاسي وبعدين خالص ما لهم اثر ببساطه ال

 هههههههههههه لن تنتهي التجربة قبل اوانها

 ستقومين بانهائها بنفسك صدقيني

 حتى ذلك الحين اذهبي واحتضني كل واحد منهم

 وعيشي معهم اجمل ايامك
about 1 month ago 

6 people like this 

 كيف اعشق ذاتي ؟

 اذا اجبت سؤالك ساكون اكذب عليك

 ال يمكن لعشق الذات ان يتعلمه االنسان

 عشق الذات حالة

 اقبل بذاتك كما هي

 وامتن لوجودها وستعشقها

♡ 
about 1 month ago 

15 people like this 

 braال عادي انا سويت اسقاط و كنت البسه 

 ♡طبعا♡
about 1 month ago 

4 people like this 

 اليوم بسوي االسقاط النجمي ان شاء هللا ايش تنصحيني وايش النقاط اللي الزم اسويها ولما ابغا اصحى يعني خالص بطلع من االسقاط كيف ؟

 تخيلي انك في جسدك النجمي

 واشعري انه جسدك النجمي وقومي بالسير في الغرفة بجسدك المادي

 هذا سيجعل تجربتك تتبلور بسهولة

 ويساعد في التنقل دون حيرة عندما تنجحين

 ال تبالي بالطريقة كثيرا

 قومي بما ترينه مناسب

 ثقي بنجاحك وعززي رغبتك بدافع قوي كرؤية شخص تحبين
about 1 month ago 

14 people like this 

 هناك مشكله فيني انا لم اتزوج وال ارى ابداً مشكله في عدمي لزواج ان اتى حياه هللا وان لم يأتي فال ابالي وال اهتم ابدا لكالم الناس رغم قسوته فهل

 بالعكس

 ى وشك الوقوع في غرام اجمل انسان وربما الزواج منهانت عل

http://ask.fm/WeRGods/answer/114137143638
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114137143638/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114137131862
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114137131862/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114137039190
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114137039190/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114137059158
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114137059158/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114137063510
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114137063510/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114137016662
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114137016662/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114136964182
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114136964182/people
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 انه ذاتك

 وان فعلت

 سيتوقف كالم الناس القاسي وربما ترتبطين باجمل مما كنت تتخيلين

 كوني على موعد مع ذاتك

 فعشقها ابدي صادق ال مشروط

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ 
about 1 month ago 

14 people like this 

حياه لتلك ال عندي شعور منذ كنت صغيرا اني عشت ببلد اخر وانا اتكلم لغة هذا البلد دون ان اتعلمها لكني اقول للناس اني درستها اتمنى فعل ان اعود

 ي االن هل االسقاط سياسعدنيمع اني احب حيات

 طبعا
about 1 month ago 

4 people like this 

 حتى ال يعلم من انت.أتعس شيء فالوجود ان تحب شخص وتعتقد انه توأم روحك لكن هو 

 اذن فهو ليس توأم روحك

 استفيقي فحياة االمل الم
about 1 month ago 

5 people like this 

 بمجرد ما أنام علي ظهري بكل سهوله يصير لي ؟كيف استغله في اإلسقاط ؟ سالت عن الجاثوم ، النه

  عند حدوث شلل النوم كل ما على االنسان فعله الحفاظ على عقله صامتا وتخيل انه يقوم من سريره ويسير

 ♡سينفصل جسده وتعتبر بداية االسقاط النجمي
about 1 month ago 

10 people like this 

 أنا ال يحدث لي شلل النوم ؟ ألني انام على جنبي االيمن ..!!!

 ليس لالمر عالقة
about 1 month ago 

4 people like this 

عامية مو ه بالرد على سؤال _القبح _ انا اعشق انسان ملك في القبح و لكني اراه جميل مثل الربيع و الشتاء في ضحكته ال اعلم حتا انا نفسي لماذا احب

 ته وجننت فيهستايلي بس احبب

 ستايلك؟

 هههههههههههه

 وماهو ستايلك؟

 كلمات رنانة لاليجو

 في ملك القبح كل الجمال الذي تفتقدينه

 اعشقيه حتى تمليه
about 1 month ago 

6 people like this 

يعني  طلما بديت انظر لدنيا بشكل ايجابي في البدايه عانيت كثير وكل شي اتفائل اليه واتحمس يصير عكس الللي اتمناه اما الحين اشوف الوضع ضب

 اغلب اللي اتمناه صار يتحقق..في رايك شنو السبب ..يعني ليش في البدايه كنت اعاني من التفائل

 ن تجربتك في البداية كانت اختبار للنظريةال

 واالختبار ملؤه الشك

 والشك يعزز الطاقة السلبية

 فيقوب بقلب ايمانك

 اما عند القبول والتسليم يصبح النجاح مضمونا والطاقة ايجابية متدفقة لتحقيق ما تريد

♡ 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114136746326
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114136746326/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114136795734
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114136795734/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114136789590
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114136789590/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114136876118
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114136876118/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114136878678
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114136878678/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114136809046
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114136809046/people
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about 1 month ago 
10 people like this 

 هل الجاثوم نفسه اإلسقاط النجمي ؟؟

 الجاثوم او شلل النوم مختلف عن االسقاط النجمي ولكنه احد مراحلة

 وهذا مقال مطول مفصل عنه

------------------------------ 

 لنوم )محليا الجاثوم( هو ظاهرة تحدث ليال! وليس مرات قليلة خالل حياة االنسان كما يظن البعض بل ليليا  في كل حالة نوم!!ـشلل ا

 سبب عدم ادراكنا لهذا األمر هو ان وعي االنسان يغيب قبل ان يدخل جسده المادي في حالة شلل.ـ

 ولكن لماذا يدخل الجسد في شلل على أي حال؟

 ومعروف لدى الكثيرين، وهو حماية الجسد من الحركة الالرادية كردة فعل الحداث االحالم السبب بسيط

 اذن ماذا يحدث عندما نمر بتجربة شلل النوم؟

ي وشلل الوع ابكما اسلفنا وعي االنسان يغيب قبل ان يبدأ شلل النوم )شلل الجسد المادي( لكن هناك حاالت سنقوم بتفصيلها، في هذه الحاالت ال يحدث غي

 النوم بالترتيب المعتاد، فيحدث الشلل اثناء وعي اإلنسان.ـ

 فما هي هذه الحاالت التي تتسبب بحدوث شلل النوم؟

ود؟ لكن من أين يعـــــــ االستيقاظ السريع من النوم: في هذه الحالة ال يتمكن العقل من القيام بعكس عملية الشلل والغاءة قبل ان يعود وعي االنسان. و

كلة شي عند النوم يغادر الجسد المادي ليصاحب الجسد النجمي فيرى من خالل عيني الجسد النجمي عالم االحالم ويخوض تجارب االحالم. وتحدث المالوع

ليه م" عثعندما يعود وعي االنسان بسرعة كبيرة من الجسد النجمي الى الجسد المادي ليرى من خالل عينيه جسدا مشلوال، فيظن مخطئا ان هناك من "يج

 او يحاول خنقه.ـ

 ومن اسباب االستيقاظ السريع من النوم

 ــــــــــــــ نقص النوم او تغير جدول النوم او مكانه )مثل حاالت السفر او االختبارات(ـ

 ــــــــــــــ أحالم مخيفة او تحتوي على شعور مؤلم او مفرح جدا مما ينهي الحلم مبكرا )او تذكر الواقع ببساطة(ـ

 ــــــــــــ تناول أدوية طبية او غير طبية: كاالفراط في تناول القهوة والشاي، او تعاطي المخدراتــ

 ــــــــــــــ حاالت نفسية )نادرا(ـ

يقظتك من خالل  رـــــــ البقاء مستيقظا دون تحريك العضالت اطالقا: العقل ال يعلم ما اذا كان الوعي يدرك العالم المادي او النجمي، لذا يقوم باختبا

لل الخارغامك على التقلب في الفراش او حك جسدك او تعديل وضعية اطرافك. هذا النوع من االختبار تخبر العقل يقظتك. وهذا امر جيد ولكن يحدث 

لل يبدأ عملية تأمين الجسد وشله شعندما يكون االنسان جامدا دون حراك رغم انه مستيقظا فال يستجيب الشارات االختبار اطالقا مما يوهم العقل انه نائم ف

 تام.ـ فيشعر االنسان بالشلل يمتد من اقدامه ليغطي كامل جسده

فس السبب سد المادي لنـــــــ االسترخاء للقيام باالسقاط النجمي: عند االسترخاء لممارسة االسقاط النجمي )بل حتى عند التأمل احيانا( سيقوم العقل بشل الج

يئ للممارس فرصة خوض تجربة االسقاط النجمي، بحكم ان وعيه بالفعل اصبح مع جسده النجمي وليس المادي )دخل المرحلة( وال المذكور آنفا. مما يه

 يبقى له سوى فصل جسده النجمي عن المادي بأحد تقنيات االنفصال المشهورة كاالنقالب الدوران التدحرج األرجحة الحبل وغيرها الكثير.ـ

 ضر؟هل شلل النوم مفيد؟ م

 شلل النوم هو صمام امان للحفاظ على سالمة جسدك، هو ليس مضر او خطر اطالقا. وهو عملية ال ارادية كنبضات القلب والنوم تماما.ـ

عي نفصال وولكن بالنسبة لممارسي تجارب السفر النجمي )االسقاط النجمي( حدوث هذه الظاهره يعتبر خبر جيد، النهم يكونوا قد دخلوا المرحلة: وهي ا

 االنسان عن جسده المادي ومالزمته لجسده النجمي

 الخلفية الثقافية للظاهرة؟

قدمت الحضارات المختلفة تفسيرات متواضعة للظاهره تدور معظمها حول حضور كائنات شريرة محاولة قتل االنسان، الطريف في االمر ان يصدق 

 هره وهي: لماذا لم تقتلني اذن؟ ممتع حقا!ـالبعض ان هذه الكائنات تحاول قتل االنسان متغافلين حقيقة ظا
about 1 month ago 

14 people like this 

 بي وأخواتي وكيف سيكون تعاملنا بعد الموتما يحدث للعالقات البشرية هل أمي لن تكون امي وأ

 ههههههه هذا سؤال مادي جدا ال يمكن اخذه الى مستوى اعلى

 يشبه االمر ما يحدث عندما تلعب لعبة فيديو

 وتختار لعبة معينه ثم تمل منها وتريد تغييرها

http://ask.fm/WeRGods/answer/114136761686
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114136761686/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114136701270
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114136701270/people
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 وتقرر تغيير اللعبه

 ا فيها :(واثناء لعبك للعبة الثانية تتسائل اين ذهبت اللعبة االولى وم

 ما كان في اللعبة االولى هو انعكاس ال اكثر

 الوعي الذي كان ينعكس داخلها ما زال موجودا ويمارس لعبة جديدة كشخص جديد

 اتمنى ان ال تحاول فهم االجابة بعقلك

 اقرأها بدون تفكير
about 1 month ago 

7 people like this 

 سؤال اعتبره مهم ، لما اسوي االسقاط المالبس الداخليه ممكن تودي الى الفشل ، الني ال اشعر بانها ضيقه

 ما دمت ال تشعري بالضيق فاالمر ال يعيق النجاح

♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 أكيد عرفت حيواتك السابقة ! كيف كانت ؟

 ال ليس بعد

 وال اهتم

 فمن يهتم بحياته السابقة كمن يهتم بماضيه

 ةانا اعيش للحظ

 ال الماضي وال الحياة السابقة وال حتى ما بعد الموت يهماني

 انا مغرم باالن وهنا، هنا واالن
about 1 month ago 

6 people like this 

 تعتبر نفسك من المتصّوفة ؟

 ال اعتبر نفسي من احد

 انا وانت كلنا فريد في تجربته

 ان كنت تريد تصنيف نفسك كشيء تقليدي فهذه حرية

 ولكنها ستكون كذبة

 وستشعر باالنفصالية بداخلك

 الن التصنيف انفصالية عن الكون

 وفي انفصالك عن الكون

 انفصال عن ذاتك

♡ 
about 1 month ago 

6 people like this 

 هل مسموح للقبح ان يستمتع ؟ وهل يوجد من يستمتع فيه؟

 نعم

 هناك من ال يرى القبح في ما تراه قبيحا

 بمنظار ضيقال تنظري للحياة 

 فما هو جميل لك قد يكون قبيح لشخص اخر

 وبالمثل هناك من يرى الجمال في ما تراه قبيحا

♡ 
about 1 month ago 

6 people like this 

 كيف اقلع عن التفكير

http://ask.fm/WeRGods/answer/114136694358
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114136694358/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114136660310
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114136660310/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114136611926
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114136611926/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114136614742
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114136614742/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114136524886
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114136524886/people
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 ههههههههههههه

 دائما ما اضحك لهذا السؤال

 فالبشر لطالما فكروا حتى لم يعودوا يستطيعون ان يكونوا بال تفكير

 كما قال رينيه ديكارت

 "انا افكر اذن انا موجود"

 في الواقع االمر عكس هذا تماما

 ر اكون""انا افكر اذن انا لست موجود، فقط عندما يتوقف التفكي
about 1 month ago 

12 people like this 

 ماهو التعامل الصح مع اناس اشعر من جهتهم بالحسد والغيره وتصرفاتهم تدل ع ذلك؟

 ف عن تصنيفهم بذلكتوق

 هذا التصنيف هو ما يجعلهم هكذا

 اعلم ان االمر محير ولكنه فعال مقلوب لدى البشر

الة سالنك تشعر ان هناك بشر حسودين وغيورين ظهروا في حياتك ليوصلوا لك رسالة "انتبهي ترا داخلك مفاهيم خوف من الحسد والغيره" افهمي الر

 واشكريهم في داخلك

 يرون وسيزول المفهوم ومعه الخوفسيزولون او يتغ
about 1 month ago 

8 people like this 

كبيرة معها ترفض الرومنسيه. بيننا حاولت معها بس تصد عني ووتبكي وانا  طب انصحني. بامري بما اني متزوج واحب زوجتي بجنون بس مشكلتي

شهور مازالت ترفض قربي منها ..دايم تقولي خلنا كذا احسن انا مبسوط معك كذا فانا في حيرة بامري معها.  2مااتحمل اشوفها. كذا برغم زواحنا من 

. 

 مفاهيمها تقيدها

 قم بالتحدث اليها بحب

 اال تحاول اقناعه

 فالمفاهيم ال تزول اال عندما تفهم

 فعند ادراك وجود المفهوم يختفي

 اجعل زوجتك رحلة استنارة

 سترى النور من خاللها

 وربما ستكون درسا لك في تنوير ذاتك

 ♡ن، وستتغير الى ما تريد انتتحبا ما معها وافعل هي، كما احبها♡
about 1 month ago 

6 people like this 

 أشعر بضيقة وتناقضات بين افعل وال تفعل

 مفاهيمك تقيدك وتتنازعك

 تجاهل الحيرة وتجاهل كال االمرين

 وافعل امر ثالث بسيط تحبه

 معركةستخسر كال المفاهيم ال

 ♡انت وستفوز♡
about 1 month ago 

5 people like this 

 هل العشق استناره ؟

 العشق جنون

 ولكن يجب ان ال يكون نابع من مفهوم

http://ask.fm/WeRGods/answer/114136466774
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114136466774/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114136408406
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114136408406/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114136234582
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114136234582/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114136269654
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114136269654/people
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 نابع من قبول الكون ليكون استنارة وانما

♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 ؟.ايش ّهيا االستناره،ممكن لو ماعليك امر تشرحلي بالعامي

 االستنارة بالعامية

 هي لما االنسان ما عاد يشوف الجانب السلبي للحياة

 يشوف كل شيء جميل وله دور مهم في الحياة

 يوصلها الواحد لما ما يفكر ابد

 يوقف تفكير

 ويوقف مشاعر

 بس يكون جالس وساكت ويتنفس
about 1 month ago 

18 people like this 

 بلييييييز رد علي ابي اتخاطر مع شخص شوي صعب راسه يابس يعني بليييز بلييييز بليييييز ابي اشلون اتخاطر معاه واوصله له فكرتي

 تخاطري مع قلبك

 افهمي قلبك واحبيه

 صله ما تريدين قولهسي

 اليك مقال في موقعي غني باسرار وجودية لطيفة

http://www.iskat.tk/15711587158515751585-157516041608158016081583/2 
about 1 month ago 

7 people like this 

لست خائفة أيضا من الموت بل إنني أنتظرة بشوق,لست مؤمنة بالتعقيدات اللتي ال أستطيع فهمها أنا فقط أؤمن  أشعر أنني اآلن حرة وال يخيفني شيء

سنه فهو متردد بين التحليق وعيش الحياة اللتي كان يجب أن يعيشها 14بما يحعلني أعيش,شعوري اآلن كما لو كنت طيراً قد أطلق من قفص عاش فيه

 المزيف .. أم البقاء والشعور باألمان

 ♡تواضعا لها انحني ان اال يسعني ال كلمات♡

  نتاحس

 استمتعي بها فعندما يفرد جناحيه طائر وعيك ويطير

 غالبا لن تتكرر هذه اللحظات :(
about 1 month ago 

10 people like this 

 شلون تتأمل وانت تجاوب ؟ الطريقه بالتفصيل اذا سمحت

 اجبنا السؤال في بداية االمسية
about 1 month ago 

2 people like this 

نيه يتذكر الثامرحبا.. انت قلت بأن من يختار العيش مرة اخرى بعد الموت ينسى ماحدث له بحياته االولى وماحدث بعد وفاته فيها وبعد ان يتوفى بحياته 

ن تتحدث مع االجساد االثيرية للمتوفيين هل يمكنك تذكر حياتك حياته االولى واالخيره ايضا، سؤالي بما ان االسقاط النجمي شبيه بالموت ويمكنك ا

 االولى اثناء االسقاط وبعده؟

 طبعا
about 1 month ago 

3 people like this 

 مساء الخير:(حالياً أتعلم لغات أحبها ,بأيش تنصحني :(

 تعلمي ما تحبين فقط

 ال تتعلمي القواعد ان لم تحبيها

 ال تتبعي المنهج في الكتاب

http://ask.fm/WeRGods/answer/114136226390
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114136226390/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114135795798
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114135795798/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zln_i68cpplXTp7PZ4Uuy8qPun3eTY0gqSs1LN0q0-REEQms6VVGEdLsp-DG38sdk6URA2Q5NMAp-qVjEb3m2x5vc1WWGrZ4vR4iNI8TcGMRSGjSg
http://ask.fm/WeRGods/answer/114109539670
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114109539670/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114123050326
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114123050326/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114105291094
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114105291094/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114112894806
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114112894806/people
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 افتحي الصفحة االجمل واقرأيها

 هكذا تكون طاقتك متدفقة بوفرة

 تحدثيها حتى لو كنت ما زلت ال تعرفين اال كلمتين
about 1 month ago 

10 people like this 

اشوف وال احس ابي قلبي يتوقف سااااعدني ماابي اكمل ب هالحياه ماابي افكر ابي انسى، ماابي اعرف من انا ابي انسى ابي افقد علقي ماابي اسمع وال

 انا تعبت ومافيني اصبر زياده ساعدني

 اليوجد شيء يساعدك فانت تفكرين

 والتفكير حالة ادمانية

 اقلعي عن التفكير تعيشين بسالم
about 1 month ago 

5 people like this 

 انت مستنير يعني راح تموت قريب .؟!!!!!

  ال

 ما زلت متعلق بالحياة المادية الى حد ما

 ولكن ال اعلم

 فاالستنارة الخالصة )كما اتى لعيسى وصعدت به الى السماء( تأتي دون موعد مسبق

 وان أتت لن اتردد

♡ 
about 1 month ago 

6 people like this 

I'm out of my mind, I think about you all the time !!! 

That's all well and good, except for the part; "i think of about you all the time" :) did u get it? 

♡being out of mind is a good thing♡enjoy it!♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 مل من حياه األرواح اللتي تتحدث عنها ما رأيكأحسن ان فكره الجنه ووجود بشر إناث وذكور اج

 الن هذا رأي عقلك المادي

 المذهل انك لو استطعت االحتفاظ بهذه الفكرة بعد االنتقال للبعد االخر

 يمكنك خلق جنة ونار فيهما ما تريد

 ولكنك لن تفعل

 مثال بسيط

 االحالم هي تجسيد لرغباتك

 وهي موتة صغرى لدى المسلمين

 عندما تنام

 رى ان احالمك ليست متعلقه باالجناس والتنصيفات الماديةت

 هي تحررات من القيود المادية

 ولكن افهم نظرتك تماما

♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 من يستنير يموت سريعا ؟ لماذا هل هو انتهى مهمته الي هيا االستناره ؟ هل هيا معاناته

 االستنارة التامة تعني ان االنسان لم يعد يرى المعاناة في اي جانب من جوانب الحياة

 يرى الجمال في كل شيء

http://ask.fm/WeRGods/answer/114135889750
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114135889750/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114107071062
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114107071062/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114135785558
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114135785558/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114135793750
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114135793750/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114135731286
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114135731286/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 حتى لو اتفق جميع البشر انه سيء وقبيح

 ♡االرض الى ينتمي ال النور هذا يملك من♡
about 1 month ago 

10 people like this 

 ما رايك في االستاذ حسن فرحان المالكي

 ال اعرفه
about 1 month ago 

2 people like this 

 هللا يعافيك الحين االعاب الذكاء تساعد بنجاح االسقاط النجمي وال ال ؟

 ال
about 1 month ago 

2 people like this 

 انا صاحبه سؤال الكذب المشكله هي عندما اكون اتكلم بعفويه ال انتبه لنفسي اال وقد بدأت بسرد قصه لم تحدث حقا

 يلذلك قلت استحضار الوع

 عندما تتحدثين بعفوية وبشكل غير واعي يكون االيجو هو من يقود الدفة ويتحكم باالحداث

 ولكن عندما يكون الوعي حاضرا وبنفس الوقت عفويا غير متكلفا سيختفي الكذب كانه كان كذبه :( هو ذاته

♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 إحنا مجموعه باحثين ومهتمين في مجاالت الوعي والروحانيه نعمل لقاءات شهرية محدودة جداً ممكن نلتقي فيك؟

 ربما

 سنتحدث عبر تويتر

♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 لدي ضعف نظر شديد بحيث الأستطيع الرؤيه بدون نظارة هل عندما افعل اإلسقاط لن انظر جيداً او ستكون الرؤيه واضحه ؟

 لبصر ليسا ماديينفي االسقاط السمع وا

 ترى بكل قوة

♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114134670934بعد اذنك هال شرحت لي قليال من 

 يؤمن البشر باالجهزة وبالعلم

 مفاهيمهالبعض يكون واعي على حقيقة ان كل شيء في الحياة وهم ومنتج ل

 وعندما يشكك بمفاهيمه تبدأ مظاهر الحياة بالتداعي

 هذا يدل على اتصال مباشر غير مشوش باالفكار مع الوعي االعلى

 وما يشعر به االنسان يتحقق

 يجب استغالل هذا االمر في تجسيد ما يحب

♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 أوعدكم راح تكون حياتي أحلى حلم أدركه بعد انتقالي للبعد اآلخر

 ♡كبيرة كلمات♡
about 1 month ago 

3 people like this 

 تحزن تفرح حياتك فيها مفاجئات أو استنارتك انهت هالمشاعر ؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/114112186710
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114112186710/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114135692630
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114135692630/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114135681366
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114135681366/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114135642454
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114135642454/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114115529558
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114115529558/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114109893974
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114109893974/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfaGMFH48iDvU-rsaoh6RveWGownvt73qlnaTZUspTMhKMVNcSf-3L2UzU1mHcLcukVjypoIguBobvQxTNmd1pV_Ob3qyww,,
http://ask.fm/WeRGods/answer/114135535702
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114135535702/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114135495766
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114135495766/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 االستنارة هي مالذ وعيك عندما تشعر انك ضحية وتعيش معاناة

 ولكنك كانسان مادي تنسى انك مستنير وتعيش بعض حياتك في متعة ونوم

  احد خالي من المشاعر تماما يبقى على االرضال

 فالهدف ان تشعر

 وتعيش

 ان لم تكن تشعر فالموت اولى من تضييع الوقت هنا

♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 ستتعّثر في حياتك بأشخاص  لديهم حلواًل لكل مشاكلك، ونصائح معّلبة لتستخدمها، في حين أّن حياتهم مقلوبة رأًسا على عقب.

 استنارة جميلة

♡ 

 به ننصحك ما افعل لك يقولون ال هم

 تجربتنا عشنا هكذا لك يقولون بساطة بكل هم

 نااختر ما تختار ان الخيار ولك

 باالنماط يؤمن النه يختار البشر معظم

 لب نفس النتيجهيج غيره فعله ما تكرار وان

 وهذه من اكبر الكذبات

♡ 
about 1 month ago 

6 people like this 

:****** بعدد مشاركاتك اليوم .. قلتلك انا بحالة حب معاك انتا .. حبيتك قبل  232أحبك و 232شكرااااااا و 232 ️❤️❤️❤️❤حياتووو 

 الوقت واحبك بعد األبد :((((

♡ 
about 1 month ago 

2 people like this 

 رجاء اعمل حاجات قليلة وعي من فترة لفتره نبغاك معنا اطول فترة ممكنة

♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

ة درجليش يجين الصياح اذا شفت النور أيييي نور بالحياة! :) وأحس انه جزء من نور ربي ودايم تهزني آية)مثل نوره كمشكات فيها مصباح....( ل

 تساؤالتي عنه وال فسرت شعوري أحب أقرأ اي شيء عن الضوء صرت أقرأ عنه فيزيائياً حتى الفيزياء ما أشبعت

 النك كائن نوراني وتحنين لطبيعتمك من فرط المعاناة هنا
about 1 month ago 

5 people like this 

 طيع ان اشرب باالسقاط؟هل است

 طبعا
about 1 month ago 

3 people like this 

 كيف ازيد الوعي ؟ بتقبل االشياء وحبها؟

 بحب ذاتك، وفعل ما تحب
about 1 month ago 

9 people like this 

ا اصدق الكذبه لدرجه انسى انها كذبه ، كيف اتخلص اعاني من مشكله ، انا اكذب كثيراً ، هذا شي ال استطيع التحكم به ، واالسوء من ذلك انني احيان

 من هذا المرض ؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/114135438166
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114135438166/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114121955414
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114121955414/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114107363414
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114107363414/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114106031702
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114106031702/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114105448278
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114105448278/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114135214934
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114135214934/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114135291222
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114135291222/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 عبر عدم تقييمه على انه مرض

 قبول وضعك كما هو

 فهم ان هذا بسبب عدم قبولك لواقعك

 محبة واقعك وايمانك انك محبوبة كما انت

 عندها استحضار الوعي عند الحديث

 لة استرضاء االخرينوالتحدث بعفوية ال بمكر ومحاولة حياكة القصص لمحاو

 عندما تتحدث بعفوية يحبك االخرون حتى وان كان ما تقول غير ذا اهمية
about 1 month ago 

4 people like this 

 نظرتك لمنظمه داعش ؟ وهل سيحققون مبتغاهم! ماهي

 منتج من منتجات التشدد

 هي رقصة موت للتشدد

 ال اظنها ستنجح

 ولكن لنراقب ونرى
about 1 month ago 

3 people like this 

 اسماء هللا الحسنى من اتى بها ولماذا ؟

 اسماء هللا هي داللة على ان الكمال ال يوصف

 وهذا هو الوعي االعلى

 ليس له بداية او نهاية

 هو االول واالخر في ان

 هو الظاهر والباطن في ان

 اي ان تناقضات الحياة تتحد كلما صعدت بوعيك الى االعلى

 ♡ببساطة الرسالة هي هذه♡
about 1 month ago 

10 people like this 

د يصحيني واصحى احس بستغراب بعدين كنت اشوف بالونات سنوات ومع دخولي للمدرسة كنت كل يوم اصحى باليل قبل الفجر كأن اح 1في سن 

 Khadra.moon  ملونه فيها تعابير وجه ابتسامه و تكشيره ...الخ طبعا كنت اخاف واصحي اهلي ومايشوفو شيء وتبداء تختفي بتدريج.تفسيرك؟

 ا ويعيش حرفيا في حياتينفي هذا السن المبكر يكون وعي االنسان عالي جد

 ما كنت ترينه هي معالم من البعد النجمي في الحياة المادية

 وهي تجسيد لرغباتك في ذاك الوقت
about 1 month ago 

2 people like this 

 هل يعتبر تجسس اني اعمل اسقاط وارى الناس دون علمهم

 ال

 فالوعي االعلى للناس مشترك ومتفق وموافق

 ولمن سيسأل لكن انا لم اوافق

 االمر يشبه عرض االمانة في االسالم على البشر وقبولهم لها

 كل انسان قبل االمانه ومع هذا ال يذكر
about 1 month ago 

2 people like this 

 هل يوجد شي اسمه جن ؟

 هل تؤمن بهم؟

 ان كانت االجابة نعم فيوجد جن ولكن ال يراهم اال انت

 وان لم تكن فاالجابة له

http://ask.fm/WeRGods/answer/114135219798
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114135219798/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114135186518
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114135186518/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114112264022
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114112264022/people
http://ask.fm/Kuku30
http://ask.fm/WeRGods/answer/114132271446
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114132271446/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114135083862
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114135083862/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 يجب ان تخرجوا من قوقعة المفاهيم التي ال تسمح لك ااال ان ترى العالم من مكان ما دخلت القوقعة

 اكسر قوقعتك

 اخرج الى العالم

 وسترى ان كل ما في العالم حقيقي

 ولم تكن ترى اال ما تعرف

 وسترى النيام يعانون النهم ال يرون اال ما يريدون ان يروا

♡ 
about 1 month ago 

7 people like this 

 ️❤Amirah Alkhaled️❤  ^-انت اقنعتني باجاباتك ، وهذي القناعه مخليتني ببهجه وحب وفرح اكثر ماتتخيل ^

♡ 
about 1 month ago 

6 people like this 

 ؟ وكيفبما انك مستنير ابي اعرف تقدر تحافظ على وعيك وعلى حب الماديات ؟

 االستنارة ال تعني كره الماديات

 وانما عدم التعلق بها

 هذا مفهوم متطرف يستخدمه االيجو ليجعل االنسان ينفر من االستنارة والوعي

 عندما تستنير تقوم بفعل بعض االمور ولكن ال تتعلق بها

 عندما تقوم بها تستشعر جمالها

 ويكون كل ما تفعل روحاني ومقدس

 لى ما تريد ال تحزن وال تتباكىوعندما ال تحصل ع

♡ 
about 1 month ago 

7 people like this 

 هل كل روح تنقسم ذكر وانثى ويروحو في جسدين ؟

 تحدر من روح واحدهكل االرواح ت

 ثم تتقسم الى ارواح من فرده ووعي اعلى لكل واحد

 الجنس هو مفهوم مادي ال ينطبق على االرواح

 هذه النظرية مادية بحته ومحاولة تطبيقها على شيء اكبر هي مقلوبة
about 1 month ago 

3 people like this 

 هل من الوعي قذف زوجة نبي من االنبياء؟

 ليس من الوعي قذف اي احد

 ال انبياء وال زوجاتهم وال قذف مذهب اخر وال تحريم االغاني وال تغطية النساء

 انتقاص مفاهيم مذهب يجعلك تنتقص ذاتك

 ظر الى االخرين بمنظور االنتقاص فالكون كامل كما هو ومن ينتقص منه ينتقص من الحب في داخلهال تن
about 1 month ago 

4 people like this 

 لدافع الوحيد الي يخليني اسوي االسقاط النجمي هو اني اشوفك.ا

 ساكون بانتظارك

♡_♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 واندمج مع الصورة او المشهد تأتيني ما يشبه الصدمات الكهربائية ،، ليست بمؤلمة ولكنها محرجة اذا كانت الجلسة جماعية ،، وغالباً ما عندما اتأمل

 يتبع هذه الصدمات صفاء وقوة اضافية ،، ما هو تفسير هذه الحالة ؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/114134976598
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114134976598/people
http://ask.fm/i_ask_i
http://ask.fm/WeRGods/answer/114134962774
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114134962774/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114134383190
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114134383190/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114134870870
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114134870870/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114134839638
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114134839638/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114134805334
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114134805334/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 نا عاجزينكلنا نملك قدرة خارقة للسفر عبر المكان والزمان ولكننا نوهم انفسنا ان

 انت ممن يسمح النفسهم بالقيام بهذه القدرة الخارقة

 التفكير بامر واستشعاره يصبح لك حقيقي )وهو فعال حقيقي( فيأخذك الى المكان والزمان

 فتختلف المظاهر وربما حتى االصوات والمناظر

♡ 
about 1 month ago 

6 people like this 

 برأيك داعش ستنجح في السعودية

 ال
about 1 month ago 

2 people like this 

 تعطل االجهزة من حولك هل له داللة معينة علما بانها كانت بحالة ممتازة

 نعم

 تجسيد شكك فيما حولك

 يدل على انك في حالة من الوعي

 وشكك بما حولك يتجسد مباشرة

 احذر مما تفكر به في هذه الفترة

 فكر بايجابية وسيتحقق ما تريد
about 1 month ago 

5 people like this 

األرض ايش تفسيرها ؟ و معجزة نوح ؟ و هاذي المره الخامسة اللي أسألك أرجوك جاوبني !!! اللحين معجزات األنبياء اللي لألن اثارها باقيه على 

 معجزه موسى و فرعون ؟

 دالالت وشواهد على ان من سبقنا كانوا يملكون قدرات خارقه

 ومثلها االهرامات وسور الصين الصين العظيم
about 1 month ago 

3 people like this 

 اذا كنت البسه ضيق ماحيضبط ؟

 ال
about 1 month ago 

3 people like this 

 انا احس المعوذات االسالميه تحميني الني تعودت عليها لكن كيف اقراها و انا مو مسلمه

 كما اصلنا القاعدة سابقا

 ان كان شعورك واثق بالوسيلة فهي االنسب وستعمل بشكل ممتاز

♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 و كأنك طبيب مهذا الكالم الرائع .....

♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 عادل الكلباني نايم؟

 نعم ولكنه يحلم حلم ايجابي
about 1 month ago 

2 people like this 

 اإليجو ... شو ساويتعبت من 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114134756438
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114134756438/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114134657622
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114134657622/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114134670934
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114134670934/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114134184790
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114134184790/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114134226774
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114134226774/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114134569558
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114134569558/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114134597206
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114134597206/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114134561878
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 ال شيء

 محاولة القضاء على االيجو معركة فاشلة

 محبة االيجو واالتفاق على االنطالق الى بعد ووعي اعلى بموافقته اسهل

 احبيه اشكريه وودعيه

♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

احيانا اكون قاعده اقرا شيء او اكلم احد بموضوع معين وبنفس الوقت يكون فيه شيء بداخلي يتكلم عن موضوع ثاني و اكون مركزه باالثنين 

 وفاهمتهم ايش هذي الحاله ؟؟

 عدم وجود في اللحظة هنا واالن

 تشتت للوعي
about 1 month ago 

3 people like this 

سل عدم ثقه حادث قديم هل اعمل توكيدات عندي اليسن لكن لسبب غير معروف ماني قادره اسوق سياره .. من جد ماعرف امشي فيها ..ربما خوف ك

 ؟dead lineاني اقود بمهاره ؟ وينفع احط 

 ينفع تحطين ديدالين ان كنت تشعرين انك ستلتزمين به

 الثقة في القيادة تأتي من حب القيادة

 وعدم حبها ناتج من مفهوم سلبي تجاهها

 الطريقة االسرع هي التعامل مع المفهوم السلبي بدل مواجهته

 تعلمين حجم وقوة هذا المفهوم فال

♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 عندي طنين يشوشني في وقت التامل :)

 الطنين هو نداء الذات لك

 ليس مشوشا بل يضبط ترددك تجاه االعلى

 فقط ركزي عليه وراقبي انفاسك واصمتي عقلك دون حراك

 وسترتفعين )طبقا عن طبق(ـ
about 1 month ago 

11 people like this 

 دقائق أحس بتشنج عضالت ظهري وال أستطيع أن أكمل أقطع التأمل أشعر براحة نفسية وتعب جسدي ؟؟؟ 1١ليش لما أبلش التأمل بعد 

 االيجو يستميت ليمنعك

 بهذه االساليب المادية المؤملة الجسدية

 ويبدو انك متشبثه بااليجو

 التحدي كبير لك
about 1 month ago 

3 people like this 

 لو حسيت ان االسالم وهم. والحين مالي دين اقراى من أي تعاويذ؟ الني ابي اعوذ على نفسي

 ه سيحميك ايا كاننعم اقرأي ما تشعرين ان

 وسيحميك من كل شيء

 فمافهيمك السلبية تأتي مجهزة باساليب الحماية

 فقط ثق بقلبك وال تثق باالخرين
about 1 month ago 

3 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114134468950
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رين خانا اشوف ان سرعة اجابتك على األسئلة طبيعية الن مستمتع جداً باإلجابة وهذا يحصل مع اي شي نستمتع فيه نمارسه بشغف وبشكل مغاير لآل

 تحياتي

♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 الهوجسه من التامل؟ او شكل من اشكاله

 ال

 هي شرود الذهن والتفكير في مكان غير اللحظة

 من اسوأ مظاهر الحياة الغير واعية :(
about 1 month ago 

5 people like this 

 فجأه صرت وحيده .. هل معناته ان هنالك منعطف قادم ؟

 دائما في كل وحده وحزن منعطف )ليس الى اليمين او اليسار( دائما الى االعلى

 ا بقدر الوحده والحزن والمعاناةاربطي حزام االمان فاالنطالقة دائم
about 1 month ago 

10 people like this 

 كيف يكون شكل الشخص وهو يعمل اإلسقاط.؟

 يكونكما يريد لشكله ان 

 او كما يظن ان الناس يرونه

 )مثال: انسان معتدل الجسد ولكن يظن ان االخرين يرونه متين جدا سيرى جسده متين جدا(
about 1 month ago 

4 people like this 

 ان يشعر بانه طفل داخليا هذا الطفل الداخلي هل من الممكن ان يرشد الى شي ما؟ 2١يمكن النسان عمره تجاوز ال

 ♡هذا الطفل هو مرشدك الى طريقة العيش الصحيحة مهما كبرت
about 1 month ago 

5 people like this 

 لقيت دورة تاي شي , ممكن تساعدني في التامل ؟؟ وال مو مفيدة

 كل شيء مفيد ان كنت تؤمن به

 يجب ان تتخلصوا من االسئلة التقليدية

 ؟ هل هذا الشيء صحيح؟ هل ذاك الشيء يعمل؟"ـمثال االسئلة االزدواجية: "هل هذا االمر حقيقي

 االجابة دائما وابدا ستكون نعم ان كنت تؤمن به وال ان لم تكن تؤمن

 ال يهم ان كان يعمل مع االخرين فمفاهيمهم مختلفة

 المهم ما تؤمن به انت فحياتك هي نتيجة مفاهيمك

 اعرض االمر على قلبك ولكن بشرط ان يكون عقلك صامتا

 ارتياح وتفاؤل فهو نافع ومفيدان شعرت ب

 والعكس صحيح تماما

 ♡تابعا نائما التعش♡بتأمل عش♡
about 1 month ago 

5 people like this 

  احبككك ودي احلم فيك واشوفكك واحضنك بقوه اقدر ؟احبككككك وهللا

 وانا اتمنى ذلك

 مقدرتك ممكنه وال اظنها مرجحه

 ♡احبك♡
about 1 month ago 

3 people like this 

 سرعه اجابتك غير طبيعيه .. انت فضائي؟ اعترف

http://ask.fm/WeRGods/answer/114134247766
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114134247766/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114134259542
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114134259542/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114134233942
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http://ask.fm/WeRGods/answer/114133954902
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http://ask.fm/WeRGods/answer/114133964886
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http://ask.fm/WeRGods/answer/114134053974
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♡ 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 Khulood  لوحيد للوصول لالستناره ؟؟ وهل الدعاء هو مخاطبة الوعي األعلى ؟؟هل االسقاط النجمي هو الطريق ا

 ال: التأمل هو الطريقة

 ونعم الدعاء تواصل مع الوعي االعلى
about 1 month ago 

6 people like this 

أيام ظنيتني تحررت من الشك المخيف اللي كنت  2مرورنا بمرحلة الشك مخيفة.. محاولتنا لرفض المعتقدات اللي انزرعت فينا من صغرنا مخيف،قبل 

لقة بعقلي وقلبي تجبرني أرجع لمرحلة الشك، سؤالي هل التأمل بيوصلني لمرحلة األيمان المطلق؟ اعيشه وحصلت على اجابة ، اكتشفت ان فيه بقايا عا

 وهل يمكن ممارسته مع وجود الناس حولي؟

 كلمات جميلة

 ما يحدث انك كلما تحررت اكثر من المفاهيم يقوم االيجو بالسماح لك باالستنارة كمخدر كيال تقضي على جميع المفاهيم

 اال تقبل ابد

 عندما تشعر باي شعور سلبي

 خوف شك تردد

 هذه اشارات واضحة ان مفاهيمك قوية )ليست فقط موجوده بل فعالة(ـ

 عندها استمر باالستنارة

 التأمل نعم يوصلك لمرحلة التخلص من االيمان المطلق وليس االيمان المطلق

 شكل مطلق )تداخل المفاهيم في نفس الزمان والمكان(ـفال يوجد ايمان مطلق، ومن يؤمن بامر ايمان مطلق فسيحصل على نقيضه ب

 نعم التأمل يمكن ممارسته اي وقت واي مكان وزمان

 يكون اصعب بوجود البشر وخصوصا في االزعاج

  ولكن من يجيده يفعله في كل مكان

 فينفصل عن الحياة في عز صخبها ويسكن الى اهدأ مكان في الوجود

 ذاته

♡ 
about 1 month ago 

9 people like this 

 هال هال بالزيين

 ♡يكف هال♡
about 1 month ago 

3 people like this 

 متى ساصبح متنوره؟

 ال احد يعلم وال يقاس االمر بالوقت

 االستنارة تكون في لحظة من التحرر من المفاهيم

 يضع االنسان مفاهيمه جانبا

 محيط الحياة الى سطح المياه يقطع سالسل المفاهيم عن اقدامه ليطفو بجسده من اعماق

 فيرى النور بعد ظالم االعماق

♡ 
about 1 month ago 

8 people like this 

 طفل او بالغ الى ماذا يرشدون؟االشخاص الموجودين داخلنا سواء 

 لم افهم سؤالك
about 1 month ago 

3 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114134058582
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114134058582/people
http://ask.fm/KhokhaGH
http://ask.fm/WeRGods/answer/114134006614
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 عندي تبلد مااحس بالناس لما يحزنو ماأدري ليش؟

 ممتاز

 فحزنهم لهم وليس لك

 مشاركتك حزنهم يعني انك تريد حزن مثلهم وعندها )ولسوف يعطيك ربك فترضى(ـ

 من يشاهد ويتابع االخبار المأساوية سيتكبد مصاعب ومعاناة في حياته ال يستطيع تفسيرها

 هي بسبب االهتمام بالمعاناة لدى االخرين
about 1 month ago 

11 people like this 

 هل ممكن اترك دليل لشخص اني كنت معه اثناء االسقاط النجمي؟؟؟

 نعم وليس سهل

 كان الشخص الذي زاروه حتى اذا عادوا اتصلوا به ماديا واخبروه باالدلة القاطعة فيصدقما يفعله الممارسون عادة هو تجميع ادلة مرئية مسموعة من م

 اما ان لم تكن معه على اتصال فاالمر ممكن ولكن )قد يكون مخيف له :( (ـ
about 1 month ago 

8 people like this 

ح ازهد ماني عارفه اطبق من قراءه ابي احد قدامي يشرحلي واحس بشعوره .. اذا فعال قدرت اسوي اسقاط راح املك كل شي واسافر كل يوم .. فعال را

 بالدنيا

 النك تملكين نية الزهد بالدنيا لن تنجحي :(
about 1 month ago 

6 people like this 

 ازداد حبي وتعلقي باهلل من مفاهيمك وعلمك وكالمك عن الكون والحياة اشكرك

 ♡تحب ماال تترك تجعلك هي♡تحب ما تكره يجعلك ال استنارات من اقدمه ما♡
about 1 month ago 

4 people like this 

و انوي نية ..))النك قلت هناك تخلق االحتماالت في الوعي األعلى (( ..ثم تأتي احداث متشابه عند االتصال بالوعي األعلى اثناء التأمل ..اطلب رغبة ا

تك بمتابع للنيه وانا اختار منها بالوعي األصغر ..مثلك انت نويت ان يظهر لي شخص مثلك .... وانا االن اخترت بالوعي األصغر ان أتابعك واستمتعت

 ..فهمتك صح ؟

 صحيح فهمك لالمر معقد ولكنه

 الوعي االعلى يراقب ما تفعله ويعطيك المزيد منه

 ال تعقد المسألة :(

♡ 
about 1 month ago 

7 people like this 

 ب بالدقيقه الوحده اكثر من سؤال.ماشاء هللا تجاو

♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

عشت في التأنيب سنين طويلة وانا ال اجد في الصالة معنى او شغف او راحة..وانا ارى لطالما كنت مشككة بكل االديان .. لكن اعلم ان هناك خالق 

التناقض بين رب رحيم وشديد العقاب في نفس الوقت.. تجرحت روحي واستهلكت وانا اجدني ال اعطي خالقي حقه من العبادات عانيت من تسلط 

 االقربون وعلمت مؤخرا انني كرهت سلطة االله

 الكره سام

 ي كل ما كنت عليهاحب

 وما انت عليه

 وما ستكونين عليه

 دون تفكير

http://ask.fm/WeRGods/answer/114133805910
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114133805910/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114133754966
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114133754966/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114133781334
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114133781334/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114124249686
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114124249686/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114133678934
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114133678934/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114133683542
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114133683542/people
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 فانت كاملة في كل لحظة

 وحدها مفاهيمك ناقصة وترى بعين ناقصة ال ترى كمالك وجمالك
about 1 month ago 

5 people like this 

 عزيزي جربت ادخل مرحلة االسقاط مرتين دون نتيجه بالمرة االولى جاني جاثوم وكنت ارى شخصا يقف بجواري وفي الدورات التالية كنت اتحرك

 بمجرد استفاقتي واعود للنوم بسرعه..او ان اعجز عن االنفصال عن الجسد المادي دمت لي

 جل الذي يقف غالبا ما يكون مراقبا هو اما مخاوفك تتجلىالر

 او مالكك الحارس يحاول مساعدتك

 احيانا يكون مالكك الحارس وتراه على انه مخيف

 بكل حال من االحوال تحتاج الى ان يكون وعيك اعلى

 فعودتك الى النوم تعني عدم رغبتك في االنفصال
about 1 month ago 

5 people like this 

 صالة؟ هل سنقضي حياتنا كلها تأمل؟ 2١ماذا لو كانت 

 لكانت الحياة اسهل ولعاش الناس بسالم

 الصبحت الحياة مستحيلة( 11كانت )اعلم ان هذا عكس ما يعتقده البشر انها لو 

 في الواقع عندما خفض عدد الصالوات كان التحدي يرتفع ولم يكن ينخفض :(
about 1 month ago 

8 people like this 

 االسقاط النجمي هل له تاثير سلبي ؟؟!

 ال اطالقا

 من يؤمن ان له اضرار لن ينجح اساسا
about 1 month ago 

3 people like this 

 حياتي خاليه من كل شيءما احس بشي وماعرفني وال افهمني ابغا اجي عندك عشان احس. أني احب نفسي.تعال خدني ارجوك

 لن اتي

 ولن يأتي احد الخذك

 فالسعادة ليست معي وال مع غيري

 ستعرفين الحقا من كان يحتجزها عنك ويشعرك بالظلم

 فع الحب ايضاعندما تفعلين احبي هذا الشخص فهو يفعل االمر بدا
about 1 month ago 

4 people like this 

؟؟ هل االشباح قد تؤذي ؟ و عند رؤيتها هل تكون مالمحها بشعه  انا اتمنى ان افعل االسقاط النجمي ، لكن البعض يقول انه مخيف و قد تصادف اشباح

 ؟ في نهاية الحديث هل يوما من األيام استطيع اتغلب من مخاوفي ؟؟

 اجبنا على السؤال االن
about 1 month ago 

1 person likes this 

 اتوقع الوعي يبدا عند االنسان عندما يجاوب عال. اسئلته بنفسه وال يبحث عنها بالخارج

 احسنت

 يبدأ هناك ولكن االستنارة تبدأ عندما يتوقف االنسان عن طرح االسئلة اساسا
about 1 month ago 

6 people like this 

 تكلمنا وانت تتامل ؟!! كيف يعني ،،،وحابه اشكرك النك من جد غيرت كل شي فيني .. شكرا بحجم السما واكبر

 العفو سيدتي

 لوس واغماض العينينالتأمل ال يستوجب الج

 عندما تمارس انشطتك اليومية وانت صامت العقل

http://ask.fm/WeRGods/answer/114104509014
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114104509014/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114104347990
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114104347990/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114129610582
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114129610582/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114129451094
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114129451094/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114104183382
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114104183382/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114104021078
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114104021078/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114103985494
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114103985494/people


 

 

 
 
 
ة | 421 ح ف ص عندما أصبح للمرآة حياة! – الـــــــــذات مـــــــرآة   
 

 مـــــــرآة الـــــــــذات

 ال تملك احكام مسبقة واستنتاجات مبكرة وتوقعات غير ناضجة للمارسة

 تصبح كل ممارسة وكل نشاط حياة جديدة تماما وتجربة فريدة خالبة

 وهذا ما افعله هنا

 اعيش مع كل سؤال تجربة جديدة

 ا يبدو" لكم انه نفس السؤال بنفس االجابةمما يجعلني احيانا اجيب "م

 بالنسبة لي يكون السؤال مختلف

 التأمل يمكن ان يكون حالة كالحب تماما

 وان عشت متأمل

  فحتى االكل والجنس والشرب والحديث والمشي والمناظر وحتى الحزن

 يمكن لكل هذه التجارب ان تكون ممتعة

 ستضحك من داخلك وانت تفاعل معها

 ني ال امل منهشعور ادما

♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

ه قال ستجد أشباح و هكذا ، انا بخاطري اسوي االسقاط لكن األشباح اخي ، في واحد جرب اإلسقاط النجمي و قال انه شعور جدا رائع ، لكن الغريب ان

 ♡♡خربت علي و خايف ان احصل اشياء مخيفه اتمنى تحل لي المشكلة 

 هي ليست مشكلة اال اذا اردتها ان تكون مشكلة سيدي

 االسقاط النجمي هي تجربة سحرية سيريالية

 فيها يستطيع الممارس تحقيق ما يريد

 اة المادية سيرى الحياة الماديةاذا فكر بالحي

 وان فكر باالشباح او غيرها من االساطير

 فانها ستتجلى وتصبح حقيقية امامه

 هل ستضره؟ ال

 هل ستظهر دائما؟ ال

 فقط عندما تكون االسطورة متأصله في مفاهيم الممارس ويخافها او يحبها ويؤمن بها ايمان تام

 انت من يقرر ان كانت مشكلة ام ال

 ت تخاف االمر فيفضل ان ال تمارس االسقاطان كن

 ولكن للعلم

 جميع مخاوف االنسان تعتبر ذات تردد منخفض

 وعند القيام باالسقاط يكون ارتفاع الوعي عالي جدا

 قلما يستطيع الوعي النزول الى مستوى منخفض من التردد دون ان يستيقظ

♡ 
about 1 month ago 

6 people like this 

 سأكف عن طرح االسئلة ، إلى إشعار آخر كن بخير وسأكون مستمتعه بإجاباتك للجميع ^_^

 ♡تسألي ولم وجودك استشعر♡
about 1 month ago 

2 people like this 

 ممكن تقلي ايش هوا االسقاط النجمي ومين انت؟ انت الوحيد اللي حفهم منو رد. لو سمحت!

 االسقاط النجمي ظاهرة فوق مادية

 يةباراسيكولوج

http://ask.fm/WeRGods/answer/114103765846
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114103765846/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114103751510
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114103751510/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114103710294
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114103710294/people
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 ولفهمها يجب علينا اوال فهم االحالم

 االنسان يملك جسد مادي واخر نجمي اثيري يتداخل مع الجسد المادي )في نفس المكان والزمان(ـ

 عندما ينام االنسان، يخرج جسده النجمي ليتجول في البعد النجمي ويفعل كل ما اراد االنسان عمله في الحياة المادية ولم يستطع

 سقاط النجمي هو مبهر ومذهل، ان الجسد النجمي يعود للحياة المادية ويتجول فيها دون ان يرتبط بالجسد الماديما يحدث في اال

 مما يجعله يرى الحياة المادية ولكن دون قيود المكان والزمان :(

 وطرق انجاز التجربة كثير جدا

 ولدينا باقة منها في موقعي

www.iskat.tk 

 هذا بطريقة مبسطة تعريف الظاهرة

♡ 
about 1 month ago 

2 people like this 

 شعور عجيب انك تروح مدري وين وأنا معتكفة على صفحتك من البارحة عشان أقرا كل اجوبتك مو وداعا......شايفينك قريب

 ♡نلتقي نحن ها♡
about 1 month ago 

2 people like this 

 أنا  مالشيء الذي ال يمكن عمله ؟

 الوصول الى الكمال في الحياة المادية

 ي شيء كاملفالحياة المادية مصممة باتقان كامل ومثالي ال يقبل الخطأ، على ان ال يكون فيها ا
about 1 month ago 

7 people like this 

 ماهدفك بالحياة

 ال املك اهداف طويلة االمد في الحياة

  فالحياة متغيرة

 عة الوقت رسم المخططات واالهداف طويلة االجللذا من مضي

 الحياة ابسط من ذلك بكثير

 احب نفسك وافعل ما تحب، يتحقق لك ما تريد بشكل اجمل من ما تخيلت
about 1 month ago 

7 people like this 

 حقيقي اقدر باإلسقاط النجمي اقابل اي شخص بهيئته الحقيقيه !! واشوف ايش يسوي وقتها؟

 نعم

 بمجرد التفكير بشخص في الحياة المادية اثناء االسقاط ستجد نفسك امامه تراه كما هو واقعا مباشرا
about 1 month ago 

1 person likes this 

 االسقاط النجمي  ♡وداعا لكم الالمشروط الكون بحب دمتم مستنيرة، امسيتنا كانت♡

 ♡احبكم♡
about 1 month ago 

13 people like this 

 نفسي اسألك سؤال وترد علي دايم مطنشني :)

 ها انا اجيب :(

♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 السنة الجاية رح تستنير أكثر؟

 ال اخطط للمستقبل

 ♡اعيش فقط♡

http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zln_i68cppibaq7bR5Uq-886ayTHVMw1DSslHM1e2-xYERWU8
http://ask.fm/WeRGods/answer/114103705686
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114103705686/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114103562838
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114103562838/people
http://ask.fm/ana1_1_1
http://ask.fm/ana1_1_1
http://ask.fm/WeRGods/answer/114103077718
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114103077718/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114102932054
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114102932054/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114102797654
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114102797654/people
http://ask.fm/WeRGods
http://ask.fm/WeRGods
http://ask.fm/WeRGods/answer/114102476886
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114102476886/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114102442326
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114102442326/people
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about 1 month ago 
5 people like this 

 Ebtesam  أنوي أن يكون سؤالي له نصيب في اإلجابه..."ماهي النصيحة المناسبه لمرحلتي اآلن "ممنونه لك؟

 نفيذ....ـنيتك قيد الت

 انسي من انت وتعرفي على ابتسام جديدة
about 1 month ago 

4 people like this 

 http://www.youtube.com/watch?v=MBAIaiAF_JA&hd=1 ع بها :(احبك وألني احبك اهديك هذه االغنية << استمت

 جميلة عشقتها
about 1 month ago 

3 people like this 

 اذا فشلت في ايصال رسالتي في الحياه السابقه ، هل هذه الحياه هي اليصال رساله سابقه؟

 ♡ال احد يفشل في ايصال رسالته!
about 1 month ago 

3 people like this 

 ؟ او رؤيتها رؤيه ضبابيه !اذا كانت الحقيقه المطلقه هي ما اؤمن به ، فكيف لنا ان نؤمن بوجود مالئكه و ال يمكن رؤيتها للبعض

 هل ايمانك كامل؟ ام ضبابي؟

 اسالي من رآهم عن ايمانهم وستعرفين ايمانك

♡ 
about 1 month ago 

8 people like this 

 ما هو اساس التنوير؟

 التأمل

 واساسه الصمت
about 1 month ago 

5 people like this 

 ليش كله افكر بالجنس مع اني ما مارسته؟

 ك ال تمارسينهالن

♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

ماتعرف مين انا، احبك انت او فضلتك ألنك الوحيد الي ممكن تفهم انا جزء منك ؟ كالمك ذا ممكن يحرك أحاسيس كثير في داخلي، كيف جزء منك وانت 

 كل شيء والوحيد الي ماراح يعتبرني غريبة أطوار.

 هنا النك اعرفك♡

 يقال ما كل تفهمين انك يعني مما

 انت من يهم ال

 كاذبة ومفاهيم اقنعة هما وشكلك اسمك

 يجعلك جزء مني وهذا هنا انت

 مما يجعلني احبك

 لحبي لذاتي

♡ 
about 1 month ago 

8 people like this 

 و الراحة النفسية و الشعور بالحب عند قراءة كالمك يااااه

♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114102336854
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114102336854/people
http://ask.fm/Ebtesam113
http://ask.fm/WeRGods/answer/114102194774
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114102194774/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4jimH36os44xmN_6ufsQrpra2tmg_gFzZ-Erk1XS3E6k5VTmxWWVmAfbYs-T_bkoQxogEcjlM-M2dyoVrPa367xvSp
http://ask.fm/WeRGods/answer/114102139734
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114102139734/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114102147414
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114102147414/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114102224214
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114102224214/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114102116182
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114102116182/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114102085462
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114102085462/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114102083414
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114102083414/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114102066262
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114102066262/people
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 هل يمكن ان اصل الى مرحله التنوير من خالل السفر و تغيير المكان!

 االمر ممكن
about 1 month ago 

4 people like this 

بقدر  طيب الحين لو مأسالك وأطلب منك اإلفاده هل اإلسقاط يمكن يعلمني مما تعلمت ؟؟ بس انت مشاءهللا عليك قدرت تترجم هاذي األشياء بلغتنا

 استيعابنا ):

 قد يعلمك

 ولكن ما يفيدني هو التأمل

 عندما تتحدث دون تفكير وبعفوية وتأمل ستتحدث بلغة يفهمها كل من حولك

 فالتأمل يجعلك تتحدث بتردد اللحظة دون عناء :(

♡ 
about 1 month ago 

7 people like this 

 ماهي الحقيقه المطلقه؟

 الحقيقة المطلقة: ان جميع المفاهيم حقيقية، ولكن الترى منها اال ما تؤمن به

 وهذا ال يعني ان ما التراه غير حقيقي

 هو حقيقي لمن يؤمن به

 االيمان يؤدي الى الرؤية

 يقول البشر: الرؤية تؤدي لاليمان وليس كما
about 1 month ago 

11 people like this 

اشياء ماتدخل العقل هي أقرب للخيال من الواقع ، هذا مجرد تساؤل مو استنقاص من قدرك كيف تؤمن بهاألشياء ؟ أال يعتبر هذا تهميش للعقل ؟ تصدق 

 Smer  ابد :(

 ههههههههه طبعا ما تدخل العقل

 النها اكبر من العقل :(

 ♡مل االجابة لو تأملتيح كان تساؤلك♡
about 1 month ago 

10 people like this 

 لالبد فلهاليوم اتتني االجابه عرفت ماهو الباب الذي اتى منه الريح فعصف بحياتي وسبب الفوضى انه باب. التفكير او الصوت الداخلي فسوف اق

♡ 

 واسلحتك اسرارك كل ويعرف الماضي في انت فهو عليه الحربر شن احذري ولكن بالضبط

 الثرثره يريد عندما رغبته بتنفيذ تقومي وال احبيه

 يغادر ولن يزورك اال نادراس

♡ 
about 1 month ago 

8 people like this 

 اهنيييييييييك على لحظة االستنارة ) بكيت فرًحا معك ( اشعر بشعور حب كبير االن ....

♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 ألذلك تفسر الراحه النفسية عند الفجر.....الغده الصنوبريه

 بالطبع
about 1 month ago 

4 people like this 

 اخر مره سألت نفسي من أنا قبل كم شهر تقريبا والليلة بعد سؤالك احترت تهت شوي بالجواب .. من أنا !!!؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/114102051670
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114102051670/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114102010966
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114102010966/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114101966678
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114101966678/people
http://ask.fm/smeeeeeeeer
http://ask.fm/WeRGods/answer/114101961814
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114101961814/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114101933142
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114101933142/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114101894998
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114101894998/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114101849686
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114101849686/people
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 الجواب صحيح ما دمت لم تجيبي

 عندما تجيبين ستخطئين مهما كانت االجابة

 ل واالجابة، فهناك انت!ـنصيحة: اسألي السؤال وعيشي في الفجوة بين السؤا

♡ 
about 1 month ago 

11 people like this 

 ماا تخاف من القبر ومنكر ونكير ؟

 ال
about 1 month ago 

4 people like this 

 هل سكرات الموت مؤلمه ؟

 ال
about 1 month ago 

3 people like this 

ذا ياحظها ك حلمي جداً جداً صعب بالنسبه لّي ، أتمنى اني ارتبط بك ! بس في نفس الوقت افكر ايش الي راح يخليه يترك كل معجباته ويتجه لّي ! عشان

 فيك.

 انت جزء مني لهذا قرات تعليقك

 اجيبه ولهذا

 ال تشعري انك غير ذات اهمية

♡ 
about 1 month ago 

8 people like this 

 سؤال احبك من قبل انولد ولي االبد :**** 32وجاوبتني على  11طمت رقم ال انزين تدري انك الليلة ح ️❤️❤️❤️❤هههههههه حبيبي انتا 

 ههههههههههههه

 ♡االبد وبعد الوقت قبل♡احبك♡
about 1 month ago 

8 people like this 

 طيب الحين قرين االنسان ؤشو وصدق لي قرين ويعتبر من الجن ؟؟ التسحب قل شئ

 ال
about 1 month ago 

4 people like this 

 واذا نعم بماذا شعرت Ayahuascaهل جربت 

 ال وللكن في تجربتها ستشعر انك في االعلى رغم انك في جسدك

 وهذا ما يشعر به المتاملون

 كل ما في االمر ان النبته تقوم برفع تردد وعيك ماديا بدل ان تقوم باالمر بالتأمل

 النبتة تقوم باخبارك رسالة

 ر من تلقاء ذاتك لو امنت انك قادرانك يمكنك ان تقوم باالم

♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

نمية البشرية لكبارالمدربين واطالع بالكتب األجنبيةللعرب والغرب الفطاحلةوأحسنت سبع سنوات من عمري ضاعت وانا ابحث عن ذاتي في دورات الت

التأمل بانتقائهم من النخبة وبعدكل هذاكل مالديهم طلع أكذوبةووهم وضيعت فلوسي ووقتي ولم أجدذاتي وكنت ع وشك أكفربذاتي وافقدالثقةوطلع السر

 والصمت بكل بساطةتجدذاتك

 حلة الى الخارجنعم فما كنت تفعله هو ر

 هو نور ضئيل ال يضيء اال اجزاء من وعيك ويترك الباقي ظالم حالك

 فتبقين لحالك

http://ask.fm/WeRGods/answer/114101776470
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114101776470/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114101762646
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114101762646/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114101733974
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114101733974/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114101678678
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114101678678/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114101681238
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114101681238/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114101727574
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114101727574/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114101703254
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114101703254/people
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 اما التأمل فهو رحلة الى الداخل "صعودا" مما يجعل النور يشع من االعلى فيغطي جميع ارجاء وعيك

 فترى الكون كله وتكون الكون كله

 فال يسعك اال ان تحب كل ما هنالك

 وتعشق جمالك

♡♡♡♡♡♡ 
about 1 month ago 

10 people like this 

عني انه لن يتضرر؟! كيف ذلك..التدخين يؤثر على الرئة عندي سوال...مثالً والدي يدخن...يعني لو آمن وتاكد ان التخدين والسجائر لن تضره هذا ي

 والجسم بسبب المواد الكيميائية

 لو امنت وامن من حولك فلن تضره

 :(وهذا واقع في مجتمعات ينتشر بها التدخين ومع ذلك ال يعاني المجتمع من نصف االمراض لدى مجتمعات تؤمن بالطب والعلم والصحة واالحياء 

♡ 
about 1 month ago 

6 people like this 

 ما اهمية الغده الصنوبريه من الناحيه التنويريه

 عين البصيرة النجمية الغدة الصنوبرية هي العضو المادي المقابل للعين الثالثة وهي

 ترى من خاللها ما تريد

 والغدة نفسها تنشط في ساعات الليل وخصوصا الفجر لتنتج مادة الدي ام تي

DMT 

 وهي من اغنى المواد على االرض بتنشيط الوعي الدراك ابعاد اخرى

 من ينتج كميات كبيرة منها طبيعيا من خالل الغدة الصنوبرية

 اتات او مواد كيميائيةاو من يتناولها من خالل نب

 يمكن ان يعيش تجارب كاالسقاط النجمي او مقابلة الفضائيين او على االقل االحالم الجلية

 ♡له المناسبة الخدمات يفعل من وحدك♡التجارب انواع لجميع مجهزة اجسادنا♡
about 1 month ago 

10 people like this 

 اجوبتك تجيب لي الصداع هل من سبب ؟

 الن ما اقول هو من مستوى اعلى بكثير من العقل

 هو اعلى من العقل والمشاعر والمفاهيم وحتى القوالب

 لقوالبغالبا هو من الوعي االعلى او من مستوى وعي ا

 وهذه االشياء يستعصي على العقل ان يحيط بها فهو اصغر منها

 ومالذي يحدث عندما تضع شيء ضخم في اناء صغير

 ال اعلم ما يحدث في الحياة المادية

 ولكن اعلم ان العقل يصاب بالصداع

 ال تحاول الفهم او الحفظ

 فقط اقرأ دون تحليل

 ♡اساسا الهدف هو هذا♡
about 1 month ago 

11 people like this 

 انتا تدري شكثر احببببك ؟؟؟

 ال النك انت ال تدرين

 لماتلو كنت تدرين لكتبت ولكن تستعصي المشاعر ان تدخل في قوالب الك

 ♡الالموصوف القدر بهذا احبك وانا سيدتي اعلم♡
about 1 month ago 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114101679702
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114101679702/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114101667158
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114101667158/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114101590870
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114101590870/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114101578838
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114101578838/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114101410902
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8 people like this 

 ماهو اجمل شعور شعرت به

 ♡االستنارة لحظة♡

 السعودية غير بلد في كنت

 ميالدي 6 شهر 2112 سنة كانت

 فلسفية وجودية اسئلة بي تعصف وكانت

 اذهلتني استنارة ادركت حتى

 جدا فارغا عقلي فاصبح

 حرفيا بالجنون معه شعرت

 دركت الحقا ان وعي كان اعلى من عقلي(ـا) هنا يعد لم عقلي ان فشعرت التفكير حاولت

 داخلي يخبرني اني اعود لذاتيشعرت بالخوف ولكن شعور 

 زال الشعور وشعرت بفراغ كامل لم اعلم اين كنت حتى اني بدأت اتلفت التذكر

 لم اعلم كم مر من الوقت، كنت الصدق لو قيل انه ساعات او لحظات

 بعدها شعرت بوعيي قد عاد الى عقلي ولكن معه شعور غامر ال يوصف بالسعادة

 ضحكت بعفوية دون تفكير

 صبح الوصول الى ما اريد معرفته سهل بسهولة اصمات العقل والعثور على االجابةبعدها ا

 سافرت الى نفس البلد وكنت في نفس المدينة في نفس اليوم الذي استنرت فيه 6هذا الشهر  2112بعد مرور سنة، وفي 

 حمد وموسى من ضعفوشعرت بلحظة استنارة اخرى )قبل اسبوعين( وهي التي شعرت بعدها بأني ضعيف كما حدث لم

 في تلك اللحظة شعرت اني صعدت الى مستوى اعلى من الوعي االعلى

 كنت ال اشعر بشيء وال افكر بشيء

 وعندما عدت كانت طاقتي مستنفذة وشعوري فارغ وعقلي كذلك

 ومن بعدها تفجر الحب في كياني وفي كوني

 من خاللكم واحتفاال بذكرى االستنارة اطلقت حساب االسك الكون ممتن للكون

 ما اجملها من رحلة وما اجملكم

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ 
about 1 month ago 

39 people like this 

 ما هو هدفك؟

 ال هدف لدي

 د ذاتها هدف يتحققفحياتي بح

 امنية تتجلى

 ♡انتظر ال انا♡هدفي اعيش انا♡
about 1 month ago 

15 people like this 

 ة الخوف من الكسوف و الخسوفما رأيك بصالة االستسقاء و صال

 كانتا يعمالن

 االن ال
about 1 month ago 

4 people like this 

 مالفرق بين العلمانيه واللبراليه ؟

 انية هي تمرد وردة فعل على الدينالعلم

 هي منتج العلم

 وهي اقصاء للدين

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114101410902/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114101280342
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114101280342/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114101223254
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114101223254/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114101231702
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114101231702/people
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 واما الليبريالية فهي نداء حرية

 وهي منتج الظلم

 وهي اقصاء للقيود الدينية غالبا
about 1 month ago 

14 people like this 

 ما عندق تعلق بالحياه !عادي لو تموت في اي لحظه

 اعشق الحياة واشتاق للموت

 تعلق جميل كأني في بلد احبه وطائرتي الخاصة تنتظرني في مطاري الخاص لتأخذني الى وطني السعيد

 ♡طلقم جمال االستنارة♡يعيشه من اال يعرفه ال شعور♡
about 1 month ago 

11 people like this 

 مافيه منك ابلكيشن؟

 ـ♡ربما ستصنع واحدا!
about 1 month ago 

9 people like this 

 تنصحني انجب؟

 االنجاب هو خيار صعب الن مفاهيم البشر مربوطة كثيرا به

 ان شعرت انه مسؤولية وشعرت بخوف فاالفضل ان ال تقدمي عليه

 رتي بحب للطفل وتريدين شعورك بقربه فانه الوقت المناسبفقط ان شع

♡ 
about 1 month ago 

9 people like this 

 في عيني أحببببببك لمجرد فكرة غيابك عني شعرت بالدموع

 ♡احبك وانا♡

 ابدية حياة نعيش ال

 حياة الحركة في

 جمود القيود وفي

 ♡احبك♡
about 1 month ago 

7 people like this 

 طيب يعني حياتنا بس معاناه ومفاهيم احس بفراغ !!

 هذا الفراغ هو وعيك

 بعد ان ازلت اطنان من المفاهيم

 استغليه في وضع الحب وااليجابية

 القبول وعدم التعقيد للحياة
about 1 month ago 

7 people like this 

 ))ومن يستنير سيختفي سريعا ايضا(( اريدك في كل عالم وبعد ان تكون معي // هل اذا غادرت وعدت من جديد تجمعنا كما تفعل االن ؟؟؟؟

 ما افعله االن ليس لكي تستفيدوا وتتعلموا

 هذا اسائة فهم لرسالتي

 له لكي تفعلوا مثليما افع

 فانا ال اعطيكم المزيد من المفاهيم

 فالمفاهيم قيود وحدود وبالتالي معاناة

 انا اعلمكم ان التمرد على المفاهيم هو حرية وبالتالي سعادة

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114101226070
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114101226070/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114101193814
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114101193814/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114101140822
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114101140822/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114101130070
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114101130070/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114101123158
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114101123158/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114101106774
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114101106774/people
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about 1 month ago 
9 people like this 

 كيف تتواصل معنا وانت تتامل ؟ لما تتامل مو نفس االسقاط النجمي ماتقدر تمسك اجسام ماديه

 التأمل حالة وليس تجربة ورحلة

 التأمل هو صمت العقل والمشاعر والمفاهيم

 كينونة بتردد عالي

 الصالة يشبه خشوع

♡ 
about 1 month ago 

8 people like this 

 لك " لن تستمري صدقيني"قصدك اني اقرر اسوي العملية .. وبالنهاية تدري ان األمور ستؤول لرفضي لها؟ حسب قو

 نعم
about 1 month ago 

3 people like this 

 كيف ازود يقيني بشي وهل التوكيدات تنفع ؟

 التوكيدات تنفع

♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 هل تعتقد أن المرأة المتزوجة يحق لها ان تقع في الحب )غير زوجها(؟

 نعم مالم تشعر بالخوف

♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 ♥♥♥♥الكالم عن اإلستنارة يغير حالي كأني وردة تتفتح 

 ال استطيع التعليق على كلماتك لفرط كمالها

 ذا التشبيه صحيح على عدة مستويات من الوعيه

♡ 
about 1 month ago 

7 people like this 

 انك كتبتها في اجابه سابقه !! يعني انت سوف تصعد لمستوى اعلى قريبا الني اذكر

 نعم

 ولكن قريبا مفهوم نسبي قد يكون ايام او ساعات

 اوربما سنين طوال

 يعتمد على سرعة تخليي عن مفاهيمي

♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 ايش الفرق بين الرؤيا الصادقة وحديث النفس ام الموضوع كله واحد وعبارة عن إسقاط في إسقاط والناس اخترعت الفرق

 كل شيء في الحياة هو واحد والناس صنعت الفرق لو اردت الحقيقة المطلقة

 تردد مرتفع ووعي عالي ولكن بمفهوم العصر الرؤيا الصادقة هي حلم في

 والسبب يكون انك بحضرة كيان عالي التردد او مكان عالي التردد

 اما االحالم فهي متوسطة التردد

 والكوابيس ذات تردد منخفض

 ولكن جميعها تحمل رسائل ولها فائدة

 اما االسقاط فهو مختلف عن االحالم

http://ask.fm/WeRGods/answer/114101071702
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114101071702/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114100813398
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114100813398/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114101008726
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114101008726/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114101000534
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114101000534/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114100987734
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114100987734/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114100959830
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114100959830/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114100959318
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114100959318/people
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 االحالم هي جسدك النجمي يتجول في البعد النجمي

 النجمي هو جسدك النجمي يتجول في البعد المادياالسقاط 

♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 ها وال تحمل لي أي جواب =)اتمنى ان ال تنتهي هذه االمسية ايضا كمثيالت

♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 هل الجنس شكل ام فكر ام تفاعل؟

 جميعها خلق مشترك للتجارب الجنس والعناق والتقبيل والحديث

 يمكنك تشبيهها بالتفاعل لو كان الوعي يتفاعل مع وعي اخر مثل المواد الكيميائية

 ولكن االمر اشبه بالخلق المشترك للشعور

 تماما كما نشترك في خلقه هنا من وعي عالي

♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 2١١4اذا احترت بين عملية راح تغير مالمح عظام وجهي اسويها او ال .. ما هو الشيء الذي يساعدني عالقرار .. تخيل هالحيرة معاي من 

 مفاهيم متصارعه قوية جدا

 ةالبد انها غريزي

 نصيحتي ان تبدأي اجراءات العملية

 لكنك على االقل ستتركين االمر نهائيا"-"لن تستمري صدقيني

♡ 
about 1 month ago 

6 people like this 

 هل لالستنارة نهاية ؟

 االستنارة هي النهاية

 والنهاية هي البداية

 ال بداية وال نهاية هناك

 هناك كل شيء في لحظة واحدة ومكان واحد

 كلها داخل وعيك

 ♡جليا واضحا الكون وسميته وعيك داخل خلقته ما كل فترى وعيك داخل يشع ان للنور تسمح ان االستنارة♡
about 1 month ago 

6 people like this 

 محمد مات

 صعد الى مستوى اعلى

 ال احد يموت

  فقط وعيه االصغر مات ومعه جسده المادي وصعد الى وعيه االعلى

 ا هو كل االنبياء والعلماء والفالسفة وغيرهموما زال هن

 فقط استشعرهم وربما تسمح مفاهيمك لك بالتواصل معهم

 اما باالحالم او التخاطر العاطفي او الجالء البصري

 او ربما تكون مفاهيمك متساهلة جدا فتنجح في االسقاط النجمي

♡ 
about 1 month ago 

7 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114100868438
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114100868438/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114100869718
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114100869718/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114100879446
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114100879446/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114100824918
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114100824918/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114100789846
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114100789846/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114100726102
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114100726102/people
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يؤمن ب  ايهم أقوى الوعي العام ام إيمان الفرد وهل إيمان الفرد يقوى بزدياد الوعي لديه ام العكس يعني مثل وعي المسلمين بالكعبة يصيب من ال

 طاقة الشي أقوى من إيمان الفرد به او هو يستمد القوى من الفرد ؟!قدساتها هل 

 هذه اسأله مادية

 ايمان الفرد هو ايمان الكل ولكنه يختار جزء منه فقط

 وعندما يغير وعيه يتغير الوعي الكلي

 ويتأثر الجميع

 ما يعرف بـ "تأثير الفراشة" او

Butterfly Effect 

 يك الفراشة لجناحها يمكن ان يجعل العواصف تهب في الجانب االخر من الكره االرضيةوخالصتها ان تأثير بسيط جدا كتحر

 هذا صحيح تماما على مستوى الوعي

♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 يعني الحين تكلمنا و أنت تتأمل؟

 طبعا
about 1 month ago 

4 people like this 

 يني االجابة بذهني او احترت بين امرين ترتبط االجابة هذا هو الوعي ؟عندنا انوي أن اكتب لك سؤال تأت

 بوجودك هنا يرتفع وعيك

 فكل ما عليك هو البحث عن االجابة في وعيك وستجدينها

 ولكن البعض ال يثق بوعيه فيكتب السؤال

 فيحصل على االجابة نفسها على اي حال

 ولكن كيف له ان يعرف؟

 فهو لم يحاول االجابة

 لو اجاب ثم شك وكتب السؤال وحتى

 شكه يغير وعيه مما يغير االجابة

 الحياة المادية اعقد من ان تفهم

 وحتى لو استطعنا فهمها سنمضي حياتنا نحاول

 النها تمتد ما امتد فهمنا :(

 ♡جهد دون هنالك ما كل ادراك هي االستنارة♡االستنارة هي الحكمة♡الحكمة هو االستسالم♡
about 1 month ago 

5 people like this 

ة القبول والحكمه والسالم اي لم يتجاوز الخوف و مرحل 2١١اذا ما هو مقياسك لمنح لقب مستنير لهم ؟ وكيف نقيس ان كان الشخص لم يتعدى وعيه 

 الخ كيف يستشعرونها

 كيف؟

 الكيفية هي سؤال فكري

 يقعد في مستوى وعي االنسان السابع لالفكار

 يمكنك التساؤل قدر المستطاع

 وستظلين في مكانك

 عودي لقراءة اجابتي وستفهمين الحيلة التي يقوم بها االيجو

 نارة او وعي وهمي هو بذاته قيدعندما يشعر انك على وشك االنطالق يقوم بخلق است

 هذه رقصة الموت يؤديها عندما يشعر انه اخر حل
about 1 month ago 

4 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114100703830
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114100703830/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114100676694
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114100676694/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114100620886
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114100620886/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114100542294
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114100542294/people
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ا ان اعدهو احببتها نفسي ♡ جميل صار بعيني شيء وكل الحياه حبيت بعدك من بس كره نفسي كاره كنت ♡يخ وهللا ان هللا سخرك لي هللا يسعدك ي ش

 نحقق مانريد

 ال تقطع الوعود

 فالوعود التزام

 وااللتزام قيود

 احب ذاتك فقط

 دون قيود

 وسيبقى حبك ما بقيت

 :( عندما تضع القيود يزول الحب حتى لو تمسكت به

 ♡سيدي احبك♡
about 1 month ago 

4 people like this 

 هل اذا عملت اسقاط اقابل محمد سيد البشريه واتواصل معه

 نعم طبعا
about 1 month ago 

5 people like this 

حبيت شي عندي وركزت عليه يتم موجود يعني الي فهمته عشان تسهلها علي اذا حبيت شي ) قبلته ( وشكرته ولم اعره اهتمام بعد ذلك يغادر لكن اذا 

 عندي؟ عدل؟

 بالضبط!!!ـ

 ♡احسنت♡
about 1 month ago 

8 people like this 

 تحصل على ماتريد ،..... كالم جميل .حب ذاتك . وافعل ماتحب . 

 المهم عندما يتجلى ويتجسد

♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 بمشاعري توصل لك بدون ال اكت

 ♡نعم♡
about 1 month ago 

2 people like this 

 ع :(قرأت جواب لك قلته باللهجة المحلية صراحة استانست هههههههه عيدها طال عمرك اذا بينف

 ابشري طال عمرك

 ترا الوضع عادي

 بس اذا دخلت حالة تأمل ما اتكلم بلهجة عامية

 هههههههههههههه

 ♡"لهالحركات جاهزين الي للحبايب الطلب، هذا انفذ مره اخر"♡
about 1 month ago 

6 people like this 

اعتقد مستوى السالم او التنوير ) بحسب تجربتها ( من الواضح انها  1١١اليزابيث قامت بقياس وعي القرآن لقته كامل وقامت بقياس التوراة وجدته 

 ملمه بهاألمور ويمكن هذا سر من اسرار صحتها

 جميعها خدع مفاهيم

  يمكن قياس الوعي باساليب ماديةال

 فالمادة داخل الوعي

 كيف لما هو داخل الشيء ان يخرج ويقوم بتقييم ما يحويه؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/114100419670
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114100419670/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114100440918
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114100440918/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114100449878
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114100449878/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114100323670
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114100323670/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114100323414
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114100323414/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114100314198
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114100314198/people
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 االمر خدعة مفاهيمية سيقع بها كثير من من يذهبون في رحلة وعي

 وااليجو اذكى من ان يستخدم مفاهيم قديمة ضد انسان متجدد

 ه لكي تبقيك حيث انت ولكي يحصر الضررهو يستخد مفاهيم مناسبة جدا لما وصلت الي

 وعندما تتوقف وتقتنع عندها سيبدأ بربط سفينتك الى رصيف المفاهيم وارساء المراسي حتى ال تتحرك مجددا بسبب رياح الشك

 حلق وال تؤمن بأي مفهوم

 المفاهيم قيود

 والقيود جمود

 والجمود موت

 الشك تمرد

 والتمرد حركة

 والحركة حياة

♡♡♡♡♡♡ 
about 1 month ago 

6 people like this 

 و قادرة استوعبها. مارأيك؟الحياة تجربه و اذا خلصت التجربه ليش مانحرق الجسد المادي و نخلص رحلته ، برأيي المقابر سجن و م

 ماهي اال طريقة البشر الباقين في الحزن على من غادر

 حرق ودفن وغيره

 بكل بساطة من مات ال يهتم بجسده

 فكأنه خلع لباسه القديم ورماه

 وال يهمه ما يحدث له

 وحدهم النائمون يهتمون لشيء صاحبه ال يهتم له :(

♡ 
about 1 month ago 

7 people like this 

 اضحك

 هههههههههههههه
about 1 month ago 

3 people like this 

 كيف اذا حبت قيودها راح تختفي مو اذا حبيت الشي واعطيته مشاعر يزيد ارجوك وضحلي

 عندما تحب شيء وتقبل وجوده سيجعله يؤدي دوره بسرعه ويغادر

 وم بدورهاما عندما تقاومه ستمنعه من تحقيق دوره مما يجعله يبقى حتى يق

 ما يجعل الشيء يزيد هو انتباهك له والتحدث عنه واعطائه اهتمام ووقت

 الحب هو قبول واقرار بوجوده، وبهذا االقرار والقبول انت تقول له شكرا النك اتيت كما طلبت منك

 قم بمهمتك بسرعة وغادر بسالم وحب :(

 سينفذ اوامرك كما نفذ اوامرك بالوجود

 ♡البشر جميع يتقنه سحر الحب♡
about 1 month ago 

11 people like this 

 االسئله القديمه مره عادك بتجاوبها وال م يمدي

 سؤال 2221

 مفاهيمي تقول ال استطيع

 كني اشك بذلكول

 ربما سأفعل

http://ask.fm/WeRGods/answer/114100304470
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114100304470/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114100262742
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114100262742/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114100193878
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114100193878/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114100178518
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114100178518/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 حتى ذلك الحين، اعتذر من من ال استطيع االجابة عليه

♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 قصه معقول انا اخترت هالشي ! طيب كيف اختار العكس اللي انا واعيه اني ابغاهشعري ممنوع ا

 عندما تتأملين رغبتك في قص شعرك ستعلمين انك تكرهين ذاتك كما هي االن

 وتريدين ان تكوني اجمل، لكي "تسمحي" لنفسك بحب نفسك

 هذه حلقة معاناة مغلقة

 عد ذلكاحبي شكلك كما هو وسيتستطيعين فعل ما تريدين ب

 ♡ما تحب، تحصل على ما تريد وافعل ذاتك، احب♡
about 1 month ago 

8 people like this 

 وب على دا السؤال بس كفايه الي انسحب عليهامن انت ومن اي عالم ..؟ اجبر بخاطري وجا

 سأجبر بخاطرك واعلق على سؤالك

 اما اجابتي فكانت وال زالت بشري من هنا
about 1 month ago 

3 people like this 

 شنو؟انا متحجبة وندمانه ، اتمنى اخلع حجابي وسط معارضة االهل .. اال اذا تزوجتي منك لزوجك .. ما هي خطوات خلع الحجاب في حالتي؟ ابدأ ب

 بحب ذاتك كما هي

 بحب قيودك كما هي

 بفعل ما تحبين وان كان صغيرا

 "ليس الحجاب مباشرة"

 كل ما تحبين

 اوان كان صغير

 ستبدأ قيود اهلك باالبتعاد عن طريقة

 وكأن فعل االمور المحببة لك تخلق لك موكب من الجنون

 حاشية من االندفاع

 زخم من االمواج يبعد كل العثرات عن طريقك

♡ 
about 1 month ago 

7 people like this 

 برأيك ما سر إليزابيث ملكة بريطانيا هل تمارس التأمل لهاذا السبب هي معمرة ...... ..........؟

 عندما يتسامح االنسان مع الحياة ويحبها دون ان يستنير يعيش فترة اطول

 مته هنامن يعاني كثيرا، يموت سريعا النه ينهي مه

 ومن يستنير سيختفي سريعا ايضا

 وحدهم من يبحثون عن التوازن بين السعادة والمعاناة يعيشون حياة طويلة جامدة ال حياة فيها

 حياة اقرب الى الموت من الموت

♡ 
about 1 month ago 

6 people like this 

 برأيك لماذا نحن الشيعة ينتشر عندنا مرض تكسر صفائح الدم ؟؟تعبت منه

 االنسان يحتاج دائما الى المعاناة بشكل ما

 السنة يتشددون في التعاليم الدينية وانتم تتساهلون فيها

 لذا تحتاجون معاناة من نوع اخر

http://ask.fm/WeRGods/answer/114100102998
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114100102998/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114100099670
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114100099670/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114100070486
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114100070486/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114100001878
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114100001878/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114099972438
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114099972438/people
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 الن االيمان بانك ضحية في هذه الحياة يجعلك تشعر انك غير مستحق

 وبالتالي يجب عليك ان تشعر بالمعاناة

 وعندما تتخلص من معاناة يجب ان تستبدلها باخرى

 وهذا ما اختاره الشيعة

 ولكن عندما تؤمن انك مستحق للعيش وانك هنا النك محبوب حبا غير مشروط

 ون وال يكتمل اال بك وصاحب حق في الوجودانت هنا النك اساسي في الك

 حبك لذاتك يجعل المعاناة ليست ضرورية فانت تحب ذاتك وسعيد بها

  والمعاناة تجعلك تقدر ذاتك عندما تزول المعاناة

 فمن يقدر ذاته دون معاناة، لما يحتاجها

 ♡تامة بحرية لك القرار♡الصعبة او السهلة، بالطريقة اما♡ذواتنا نحب ان يعلمنا االعلى وعينا♡
about 1 month ago 

6 people like this 

 اتمنى اقابلك ،احبك بحجم السماء

 انت تحب ذاتك بقربي

 سنلتقي ربما

 ♡الكون بحجم احبك♡
about 1 month ago 

5 people like this 

 رأيك بميتشو كوشي؟

 مستنير
about 1 month ago 

3 people like this 

 هنا وعي جمعي أم فردي

 في كل لحظة الوعي جماعي

 الوعي الفردي هي عندما تسأل هذا السؤال *_^

♡ 
about 1 month ago 

2 people like this 

 مارأيك بحب األم ؟

 طاهر ونقي
about 1 month ago 

4 people like this 

 هل يوجد رياضات تفيد في هذا المجال ؟ خاصة التأمل ؟

 الجري السباحة جميعها تفرغ العقل من االفكار
about 1 month ago 

6 people like this 

 في أحد األجوبة تأثرت به جداً لدرجة أغمضت عيني لمدة دقيقة,تشابه الجواب مع شيء في روحي,السؤال لم يكن لي/ المرة األولى هنا :(

 اهال بك

 كل سؤال هو لك وكل جواب هو لك

 ير ضرورية يجعلنا نشعر ان ال حق لنا اال ما نكسبه بجهدناشعورنا اننا منفصلين عن الكون واضافات غ

 كل ما حولك هو موجود لك انت خصيصا

 النك محبوبة حب مطلق غير مشروط

 ـ♡مشروط غير حب محبوبة♡وان اردت عدم التصديق فلك هذا ايضا لنفس السبب: 
about 1 month ago 

5 people like this 

 اسألني

http://ask.fm/WeRGods/answer/114099711318
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114099711318/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114099689814
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114099689814/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114099651158
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114099651158/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114096223062
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114096223062/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114099562326
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114099562326/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114099579734
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114099579734/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114099547734
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114099547734/people
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 متى سألت نفسك من انا اخر مره؟
about 1 month ago 

1 person likes this 

 تحس ان .....................

 احس بالحب كلما كنت هنا

♡ 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 سالت ولدي عن احالمه في النوم يقول كلها كوابيس واحد يبغى يغرقه او يخطفه او دينصور ياكله ايش تفسيرك

 انت تمطرينه بعبارات قيدية

 انتبه!ـ

 ال تسوي كذا، ترى.....ـ

 يا ويلك....ـ

 مخاوفه تتجسد في الحلم حتى يستيقظ وقد تخلص منها ويعود للتمرد :(

♡ 
about 1 month ago 

2 people like this 

 مارأيك في انهاء عالقه زوجيه قد يتضرر منها االبناء ؟

 لن يتضرر احد اال عندما تؤمنين بهذا االمر

 يحتاجون المعاناة وربما لهذا السبب اختاروكما لعلمهم المسبق انكم ستنفصلون هم
about 1 month ago 

5 people like this 

 بدري عليه في الوقت الحالي مدري احس تفكيرك

 لو كان ما تقول صحيحا لما كنت انت هنا :(

♡ 
about 1 month ago 

2 people like this 

 ما رأيك بالرقص؟

 قص العفوي تطهير للروحالر
about 1 month ago 

3 people like this 

 اليوم اجوبتك جميله وقلت للي يسالونك احبك وانا مارديت علي

 اعتذر

 بك بشدةواح

♡♡♡♡♡ 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 مارأيك بمحمد الدحيم

 ال اعرفه
about 1 month ago 

3 people like this 

 ةالي يقولك يحبك بشدة لروعة اجوبتك وانت تحبه بشده لعفويته ترى حبكم لبعض حب مشروط وين االستنارة والوعي ههههههههههه اعرف اني داخل

 س انا أحبكم بالشرووووط اثينكم ونفسي قبلكم والجميع وكل الكوون مع تحيات صديقتكم الحشوية : (عرض ب

 الحب المشروط مقبول مادمنا في هذه االجساد

 االستنارة ان نقبل ذواتنا على اننا بشر ال اكثر حتى نخرج من قيود الحياة المادية

 مخطئينشكرا على تذكيرنا، فان كنا نظن اننا مالئكة فنحن 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114099523926
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114099523926/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114099220566
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114099220566/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114099465558
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114099465558/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114099450966
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114099450966/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114099360342
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114099360342/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114099372374
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114099372374/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114099388502
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114099388502/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114099372886
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114099372886/people
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 سنكون مالئكة عندما نموت :(

♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 ما هي األمور الجنونيه برأيك .........الصراخ مثال

 نون يختلف من شخص الخرالج

 الجنون: هو التمرد على كل مفاهيمك

 والن مفاهيمنا مختلفة فالتمرد عليها يكون تباعا

 فمثال هناك من يمشي عاريا في شواطئ العراة وهو امر مقبول

 لك ولكنه جنون لك، ولكنك كامرأه مسلمة تغطين جسدك من راسك الى قدميك بالسواد وهو امر مجنون لهم ولكنه مقبول

 تأملي المثال

♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 اجوبتك هالليلة تسحر< 3ليلة لوباقي ليلة بعمري ابيه الليلة وأسهر في ليل عيونك هي ليلة عمر 

 ♡مستنيرة الليلة♡
about 1 month ago 

3 people like this 

 انصحني نصيحه

 ي او تفكري فيما يقولتحدثي مع طفل بدون ان تقاطعيه او تتململ

 فقط اسمعي

 واساليه عن احالمه وعن ما يفعله بها

 وعندها احترمي هذا الكائن القدير واستمعي بكل خشوع

 سيذهلك صغر عقلك وعظم وعيه

 ♡احبك♡
about 1 month ago 

9 people like this 

 ممكن نصيحة؟

 افعل امرا جنونيا كل يوم
about 1 month ago 

5 people like this 

يف ك وأنا أقرأ كالمك ماأدري أحسك تستهبل علي كل شىء تقوله احسه خيال في نفس الوقت انا حاطه احتمال ان يمكن يكون كالمك صح لكن مااقتنعت

 دل ؟يكون للناس الظالمين والفاسدين حياه جميله بعد الموت ؟ اذا هم الحين مبسوطين في حياتهم على حساب غيرهم كيف فهمني ! وين الع

 العدل انك تستطيعين فعل ما يفعلون

 ولكنك تختارين ان ال تفعلي

 وفي هذا حريه

 وهم اختاروا ان يفعلوا

 وفي ذاك حرية

 فان كنت حرة وهم احرار

 فمن الظالم ومن المظلوم؟

 ♡وعيك افتحي♡
about 1 month ago 

4 people like this 

 أحبك

♡ 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114099234134
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114099234134/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114099286102
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114099286102/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114099252822
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114099252822/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114099207766
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114099207766/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114099171670
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114099171670/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114099012438
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114099012438/people
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about 1 month ago 
2 people like this 

 وسيم يوسف أليس إنسان واعي

 ال اعرفه
about 1 month ago 

1 person likes this 

 اوصفني بكلمه

 ساظلمك

 فالكلمة اقل منك

 رة فانت بشريةولكن ان كنت مص
about 1 month ago 

2 people like this 

 ما رايك في مصطفى محمود

 ال اعرفه
about 1 month ago 

1 person likes this 

ن يمسكينه هالبنت تكره الشيعه ألنها ما تعايشت وياهم .. انا اعرف كثير شيعة ومن اعز اصدقائي وبعضهم جيران وكثير زمالء حبوبيين وعاطفي

تشفى مسيحبوندالمساعده اكثر من السنه.. لكن يحبون الحزن والمآسي واستحضار اجواء العزاء دائما لذلك اقولهم اغلب الوفيات كنسبة شيعة واغلب و

 السرطان شيعة فهم ال ينسون!

 ولديهم امراض وراثية كتكسر صفائح الدم

 وامل الحزن المطلق لديهم بانتظار الفرج المطلق المهدي المنظر هو وهم

 دائرة مفرغة تشبه ايمان السنة ان النصر قادم

 كال التجربتين رائعتين ولكن يجب ان ال يقوم احدهما بتقليل قيمة التجربة االخرى النه ببساطة ال يستطيع فهمها

 فكالهما صحيحين وغيرهم ايضا صحيح

 وهذه هي الحقيقة المطلقة لكل مستنير

 ♡هب تؤمن ما اال منها ترى ال ولكنك♡حقيقية الحقائق كل♡

 وعدم رؤيتك المر ال يعني ان االخرين يكذبون، هو ببساطة يعني انك ال تؤمن بما يؤمنون

 غياب ايمانك يغيب معه انعكاس االيمان
about 1 month ago 

5 people like this 

 أحبك بشده لروعة أجوبتك♥

 ♡لعفويتك بشدة احبك وانا♡
about 1 month ago 

3 people like this 

 الحب والجنس قيمتان عاليتان عندي كيف احافظ على شريك واحد اللي احبه جدا في ظل هذا المفهوم وبتردد عال معه

 اوجدوا التغيير دائما وابدا

 فغياب التغيير جمود للعالقة وانخفاض في التردد وكل مظاهر المعاناة

 والتغيير يخلق الحياة والحب واالستمرارية

 ♡بعضكم تحبوا التغييرـ احبوا♡
about 1 month ago 

3 people like this 

ت بحتويها واحبها من غير كالم .. بس من تشوفني تعطيني كل يوم اقرر احب الناس .. حتى اختي الي عايشين مع بعض وتكرهني كرها جما .. قل

انا  من بيتي ؟انواع ترددات الكره معاملًة شكالً ومفهوماً اقوم الزم بريك انا وطاقة الحب تتذبذب واتضايق ليش ما تتجاوز هالشي.. انصحني ابي ابلش 

 طبعي محبه

 النك تحبينها بانتظار ان تتغير معامالتها

 وهذا مستحيل

http://ask.fm/WeRGods/answer/114099083862
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114099083862/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114099131990
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114099131990/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114099114326
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114099114326/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114098984790
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114098984790/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114098894678
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114098894678/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114098523990
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114098523990/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114098791254
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114098791254/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 ما تحب انسان لكي يتغير سيستمرعند

 عندما تحب انسان فقط لكونه موجود يتغير مباشرة بسرعة خيالية
about 1 month ago 

11 people like this 

 في جواب سؤال السجود تقصد ان هالكون يمثل النقطة السوداء المتمردة ؟

 ال

 اقصد ان التجربة المادية مهما بلغ بها الكمال البد من وجود النقص

 ومهما بلغ بها النقص، ال بد من وجود الكمال

 ال توجد سعادة مطلقة في الحياة المادية

 وال توجد معاناة مطلقة

 ال تمرد خالصوال توجد طاعة خالصة و

 فالمالئكة طائعين خالصين وتمرد بينهم واحد

 رسالة ان الحياة المادية ال تملك صفة الكمال

 الشيء الوحيد الكامل في الحياة المادية، انها متقنة في ان ال شيء كامل فيها

 ه خطأ لكي تتصف بانها ال يوجد بها شيء كاملربما تكون الكلمات غامضة ولكن من يتأامل حوله يعلم ان الحياة اوجدت باتقان شديد ال يوجد ب

 وايجادها دون وجود اي شيء كامل هو الكمال بعينه :(

 ♡فيها كمال ال بان كاملة الحياة♡
about 1 month ago 

5 people like this 

 يش الهدف !هللا وصف نفسه بأنه ليس كمثله شي !!هل تؤمن بوجد هللا سؤال ثاني اذا كان الظلم والعدل ماديان ايش الفايده من اني اعيش المعاناه وا

 النك عندما تجرب هذه المعاني الجديدة يكون وعيك قادر على ان يختبرها في اي لحظة

 مر عندما تلعب او تشاهد فلميشبه اال

 حتى عندما تغادره وتريد استحضار لحظة رومانسية ستتذكر الموقف

 اما ان هللا ليس كمثله شيء فما فوق المادة ال يوصف بكلمات مادية مهما حاول

 وهذه رسالة واضحة من محمد

 فقد قدم باقة من توحيد االسماء والصفات

 ومع هذا ختمها بقوله ليس كمثله شيء

 كأن لسان حاله يقولو

 اعرف تعطش الذهن البشري للتصوير

 وساقدم لك صورا لكن مهما فعلت لم ولن تدركها بذهنك

 ♡نة يكونها الوعيكينو الوجود♡بالذهن يفهم ال الوجود♡
about 1 month ago 

6 people like this 

 انا احب العريفي النه شديد على الروافض وانا ماحبهم صراحه

 الروافض او الشيعة هم مذهب مليء بالحب ولكن الكره موجود من حولك دائما عندما تقلل من قيمة من حولك

 الحظ انك تكره المذاهب غير مذهبك

 لهم رغم كرهك لهم من اجل ان تكره االديان االخرى ولكنك تنتمي

 وتنتمي لالديان االخرى رغم كرهك لها لتكره الملحدين

 وتنتمي للملحدين رغم كرهك لهم لتكره الظلمة

 وتنتمي للظلمة، لتكره المذاهب االخرى

 وهكذا

 وتدور الدوامة نزوال بك حتى تفقد طاقتك وتجد انك تكره ذاتك

 د وليس هابطالطريق االمثل صاع

http://ask.fm/WeRGods/answer/114098633814
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114098633814/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114098541654
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114098541654/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114098465622
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114098465622/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 احب ذاتك تحب من حولك دون قيود او شروط

 فهم وانت تشكالن الكون مجتمعين

 من اوجدهم اوجدك دون خطأ

 "انت من اوجدت نفسك معهم"

 فكيف لك ان تكره ما اوجدته

 وكيف لهم ان يكرهوا ما اوجدوا

 انتم اشتركتم في خلق الحياة

 وقررتم ان تدخلوها وتنسوا

 يموبالنسيان نتبنى مفاه

 والمفاهيم تتحكم بنا

 فنكره من حولنا ونتسنى انفسنا

 كرهنا لهم بشكل غير واعي يؤدي بنا الى كره ذواتنا

 فنشعر بالجمود واليأس والمعاناة

 ♡لحب لك ولهم وللمتدينين والملحدين ولكل من كان وسيكون مهما كان ايمانه او تصرفاتها♡
about 1 month ago 

7 people like this 

 جوابك لسؤالي عن الذات أين هي .. بكاني ..رائع انت

 ♡اجملك ما♡

 استمراري سبب انتم
about 1 month ago 

3 people like this 

 رفض ابليس السجود آلدم رمزية ألي مفهوم ؟

 رمز ان في كمال العبودية "المالئكة" نقطة من التمرد "الشيطان"ـ

 لو تأملت الينق في شكل التاي تشي

 البياض وان عم فيه نقطة سوداءستجد ان 

 وهذا رمز واضح جلي ان حتى في حضرة ملك الكون حسب فهم المتدينين يحصل التمرد رغم العلم المسبق والمطلق البليس ان الرب حقيقي

 ♡يتفكر ان اراد لمن رسالة هذه♡

 جدا جميل سؤال
about 1 month ago 

4 people like this 

 فرق بين العريفي والعوضي!!! كمية األيقو بالعريفي تفوق الوصف

 النك تنظر من زاوية اقرب لالخر عن االول

 كالهما يقوم بما تمليه عليه مفاهيمه

 حدهما او القد تروق لك مفاهيم ا

 وهذا يجعلك مثلهما

 اما عندما تراهما انعكاس للكون بطريقتهما الخاصة الفريدة كما انت انعكاس فريد لجمال الكون

 ستحب كل ما فيهما

 فهما وانت كل من واحد

 والواحد يعبر عن نفسه بشتى الطرق

 فكرهك للبعض كره للكل وكرهك للكل كره للواحد وكرهك للواحد كره لذاتك

 ذا ارددوله

 احب ذاتك تحب كل ما هنالك

 فحبك لذاتك حب للواحد وحبك للواحد حب للكل وحبك للكل حب للبعض

http://ask.fm/WeRGods/answer/114098339670
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114098339670/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114098273622
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114098273622/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114098225238
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114098225238/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 لوجودين وغيرهمالواحد هو الكون هو انا وانت وكل شيء البداية والنهاية وهو االله لدى المتدينين وهو رموز اخرى لدى الفالسفة والملحدين والعلماء وا

 ز ما هي اال تعبيرات مادية لهفي والواقع كل هذه الرمو

 هو بكل بساطة انت وانا وعينا مجتمع فال يهم ما تسميه المهم ان تحبه وتحب ذاتك

♡♡♡♡♡♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

مسموم  مأكره تشددهم أخشى أن نكون في طريقنا للحاق باليهود فنحن آالن نفعل ما يفعلون نحرف الدين بداعي الحذر يعبدون الصالحين ويجعلون لحمه

 كور!هللا عادل ال يرضى بهذاوكالمهم قرآن وكانهم رسل ! ال أتقبل أبدا أن هللا يعاقبني لكوني بنت ويمنعني من التنفس بالحجاب ألجل الذ

 بانتقادك وتقليلك من اهمية تجربتك، انت بكل بساطة تخبرين وعيك االعلى انك معجبة بهذه التعقيدات وانك تجدين فيها مفاهيم

 مضحكة طريقة عمل الكون وذكية متقنة

 يعتقد البشر انهم بانتقاادهم يطردون ماال يريدون

 ما ينتبهون لهوبالنسبة للوعي هو يعطيهم المزيد م

 والسبب: ان الوعي االعلى هو نور خالص، ال يعرف االلوان. عنده ال يوجد اسود وابيض، سيء وجيد. كل االمور بالنسبة له بيضاء خالصة

 عندما يمر هذا النور من خالل مفاهيمك ومشاعرك وعقلك، ينكسر ويتلون بالتصنيفات البشرية

 لذلك عندما ترى شيء جديد تشعر بالحياة

 عندما تسافر الى مكان جديد تشعر بالوجود

 النك ال تملك اي مفاهيم مسبقة

 ترى ان هذا الشيء الجديد هو كل الحياة

 وبمجرد ان يحيك عنكبوت االيجو خيوط المفاهيم عليه

 يصبع من العسير عليك ان ترا كماله

 فال تعود ترى اال جزء منه

 قد يكون جزء جيد او سيء ابيض او اسود

 سمى باالزدواجيةوهذا ما ي

 تغطية جزء من الشيء ورؤية جانب واحد فقط

 وهذا سبب النزاعات البشرية والتناحر والعداوات

 اما المستنير يرى كل النور في كل شيء

 يعلم ان الشيء ال يملك وال يستطيع ان يكون جيد او سيء

 فالنار موجودة

 عندما تحرقك ترى انها سيئه وعندما تدفيك ترى انها جيدة

 ن حبك مشروطال

 مبني على ما تحصل عليه

 اما الوعي االعلى فال

 ♡الحياة بازدواجية واستمتعوا♡الكون بكلية دمتم♡
about 1 month ago 

3 people like this 

 ما رأيك بالشيخ مجمد العريفي وكا انتقادك لمحمد العوضي

 ال انتقد العوضي وال غيره انا احترم جميع البشر

 محمد العوضي نائم شأنه شأن معظم البشر

 والعريفي اكثر نوما منه وال يعني هذا انه سيء

 ة وال شيء غيره حقيقيكل ما في االمر انهما يؤمنان بما يؤمنان به ويظنان انه كل الحقيق

 وهذا سلبي النه يقلل من قيمة تجارب البشر االخرين

 ولكنها طبيعة البشر على اي حال

http://ask.fm/WeRGods/answer/114097983574
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114097983574/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114097879638
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114097879638/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 فبكال الحالتين هما نموذجين بشريين تقليديين

♡ 
about 1 month ago 

2 people like this 

 و ذاتي أين هي ؟

 كل ما تراه هو ذاتك

 هي ال تنتمي للمكان

 المكان ينتمي لها

 مفهوم المكان والزمان مفهومين يدركهما عقلك البشري

 وال يتخيل ان يتواجد بدون مكان وال زمان

 وحتى تفهم ما اقصد

 تك المحاولة على اجابة االسئلة التالية انت ومن يحب ان يفعلاريد منك وبكل صدق مع ذا

 اين تحدث االحالم؟

 اين تطرأ االفكار؟

 اين تقع المشاعر؟

 اين تختزن الذكريات؟

 اين توجد المفاهيم والمعتقدات والغرائز؟

 اي مكان في الجسد المادي وللعلم لم ولن ينجح العلم التطبيقي كاالحياء والفيزياء في تحديد مكان كل ما ذكرت اعاله في

 السبب هو ان الجسد المادي يقع في بعد اسمه البعد المادي مع علوم البعد المادي

 بينما ما ذكر اعاله يقع في ابعاد اعلى ومستويات وعي اعلى :(

 والزمان المكان خارج حتى♡♡مكان كل وفي♡واالن هنا♡ذاتك♡
about 1 month ago 

9 people like this 

 انا مصدومه من الحقيقه كل شي كنت اسويه وهم كل شي كل شي الصاله لما كنت احسها تعطيني الراحه الصيام كل العبادات كلها وهم

 زالت وستظل وهم نعم كانت وال

 ولكن الشعور والتجربة المتولدة منها حقيقية جدا

 وال يمكن لك الحصول على تجارب حقيقة مالم تؤمني بـ "وهم" فهمتي المفارقة ؟

 ♡_♡ مفيد الوهم ♡_♡ الحقيقة يخلق الوهم ♡_♡
about 1 month ago 

5 people like this 

في وحده كانت تحلل شخصيات عن طريق االسم االول بس مع انه في ناس كثير نفس االسم بس تعرف الشخص المقصود وتحلل بالضبط وتعطي 

 ق االسم او الصوره؟نصائح ،،،كيف هي تعرف وش طريقتها؟ وممكن انت تحلل عن طري

 التحليل باستخدام دالالت مادية بسيطة او ما يعرف باالستبصار هي ظاهرة بسيطة

 ساشرحها

 االنسان بطبيعته كائن خارق

 اختار ان يؤمن بمفاهيم تقيد قدراته وتحدد قوته

سقاط النجمي او قراءة الفنجال والكف واوراق التورت ولكن البعض وجد طريقا بين مفاهيمه ليضع مفهوما خارقا باساليب مادية مثل االستبصار او اال

 والكريستالة والتنجيم والرمل وغيره كثير

 ومنها ايضا طرق اخرى كالتأمل واالستخارة واالستشارة

 كلها اساليب للحصول على استشعار لالمر المرجح حدوثه

 واقع االمر، مختلف حقيقة ومذهل

 اده مسبقاالبشر يظنون خطأ  ان المستقبل قد تم اعد

 وانهم ال يستطيعون قراءته

http://ask.fm/WeRGods/answer/114097842774
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114097842774/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114097446742
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114097446742/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114097471062
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114097471062/people
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 ثم تمردوا على مفاهيمهم واوجدوا طرق لقراءته

 وما ال يعلمونه انهم ال يقرأون المستقبل، هم بإيمانهم بهذه األساليب، يصنعون المستقبل ويخلقونه!!!!!!!!!! مذهل وال يصدق!ّ!!!!ـ

 ال يعني شيء اطالقا في المستقبل فعندما تذهب الى منجم او وسيط روحي، ما يقوله في الحقيقة،

 هو يعني لك شيء في اللحظه "هنا واالن" فقط

 انت من ينظر الى ما قال ويختار ما يستخلصه من كلماته

 ان كنت تريد تحقيق امانيك من خالل كلماته ستؤمن بها

 واال فستنكرها ولن تصنع مستقبلك، ولكنك ستخلق مستقبل مغاير

 مستقبلك كما تريد انت في كل لحظة تصنع وتخلق

 ولكنك مقيد بمفاهيمك التي وضعتها انت

 وضعتها وتحترمها

 وهذه طبيعة الذهن البشري

 االن لماذا يفعل البشر ذلك

 النهم لو علموا انهم يخلقون ما يريدون الصبحت الحياة غير ذات معنى

 الصبحت كاالحالم

 وال يعود للمعاناة وجود

 اناة مما يزيد اتساع وعيهم وادراكهم لمعنى جديد للسعادة :(وبعدها ال يمكن لهم معرفة طعم المع

 ♡همر اول اتيتم حيث الى سيأخذكم ولكن مطول شرح♡
about 1 month ago 

6 people like this 

 غريبه مع ان عندك مفاهيم كثيره وجميله وعميقه اال انك اخترت األسقاط النجمي اسما لك؟

 اعشق االسقاط النجمي

 فهو تمرد على العالم المادي وحب مطلق له بنفس الوقت

 دعيني ابسط لك االمر

 من يتعللق بالعالم المادي يبقى انسانا بشريا ماديا ارضيا

 م المادي يموت او يكون شاردا عنه دائما او يجن او غيرهومن يكره العال

 ولكن عندما يجتمع حب الحياة مع التمرد على قيودها

 تكون مالك يسير على االرض او حتى اله يسير عليها

 لهذا اخترت اسمي في تويتر وهنا اننا ارباب

 الذي ال يخضع لقيود العالم المادي فالنك متمرد على القيود والحدود ارتفع وعيك ليكون مع جسدك النجمي الحر

 والنك تحب الحياة المادية وال تريد القيود، فانك عدت الى الحياة المادية بجسدك الخارق "النجمي" فكيف لهذه الظاهرة ان ال تحب

 نعم انا انعكاس لها على االقل االن

 ولو تغير حبي لها ساغيرها

 ولكن ال اظن :(

 ♡النجمي االسقاط♡
about 1 month ago 

4 people like this 

 حياتو وييينك؟ طّولتتت!؟

 ♡هههههههه♡
about 1 month ago 

3 people like this 

 انت نبي؟ اذا لم تكن نبي لماذا احسست بشعور النبي محمد صلى هللا عليه وسلم ؟.

http://ask.fm/WeRGods/answer/114097258582
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114097258582/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114096197462
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114096197462/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114096814934
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114096814934/people
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 ال لست نبي

 الن شعوره يمكن الي احد ان يشعر به

♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 خذ بيدي لعالمك

 انا اخذ بيدك الى ذاتك

♡_♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 ممكن اني اصير مستنيره من كالم المستنير محمد بالقرآن النو كالمه حقيقه ولو اتبعته اكيد له فوائد ؟

 طبعا
about 1 month ago 

4 people like this 

 هل نحن تعبير لإلنفنتي

 طبعا

 وتعبير للسينقيوالرتي

 وتعبير للبداية والنهاية

 وللوجود

 ولاللوهية

 ولالنهائية

 واالهم

 نحن تعبير للحب الالمشروط

 مشروطا لدرجة اننا بسبب حب الكون لنا سمح لنا ان نظن اننا غير محبوبين ولم يعارضنا النه يحبنا حب غير مشروط فنحن محبوبون حبا ال

 مفارقة وتناقض يجسد كمال الكون ووحدته فيك

 وعندها يفسر كل تناقضات الحياة

 فلحظة االدراك هي ببساطة التقاء التناقضات

 التناقضات ماهي اال ازدواجية

 هو اال تكامل ووحدة للمزدوجاتواالدراك ما

): 

 ♡جدا مضحكين نحن♡محبوب غير انه ويظن االرض على يسير الحب نحن♡
about 1 month ago 

4 people like this 

 لما ُسمي االسقاط النجمي بذلك ؟ وهل له أي عالقة بالروحيات وما شابه ؟

 االسقاط=الطرح

 النجمي=عكس المادي

 ومعناة اصطالحا هو طرح الجسد النجمي االثيري في البعد المادي كالجسد المادي

 مما يجعلك تدرك الحياة المادية ولكن تسير بسرعة وتحرر الجسد النجمي كاالحالم
about 1 month ago 

2 people like this 

 هل الرسول محمد مستنير؟

 نعم
about 1 month ago 

4 people like this 

 اقدر اسوي اسقاط وصديقتي تسويه ونتشاوف .. ونروح وين ما نبي؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/114097108566
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114097108566/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114097103702
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114097103702/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114096847190
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114096847190/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114096178262
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114096178262/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114096172374
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114096172374/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114096154198
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114096154198/people
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 ♡نعم
about 1 month ago 

3 people like this 

 هل الجنس حرام ...... أحيانا أشعر برغبة كبيرة في تحسس أجسام هل هذا غريب وما السبب

 حرام لمن يخافه

♡ 
about 1 month ago 

2 people like this 

اتلقى لم  للعلم أني منذ ان عرفتك وأنا كل ليله أحلم واتذكره جيدا ، أتمنى لو أجيد اإلسقاط الكني كثيره التفكير يائسه الاجيد التأمل :) بماذا تنصحني ،

 ألني أعلم النتيجه تقدر تقول أخاف ان أفشل اتلق أجرب آيات طريقه له

 خبر مفرح

 تذكر االحالم داللة على ارتفاع الوعي

 وهذا خبر جميل جدا

♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 هل اعيش اللحظة؟ وماذا عن مشاهدة األفالم ؟ playstationلما العب 

 نعم تعيش حياة مؤقته حقيقية في العاب الفيديو

 وحتى االفالم وكذلك الكتب والقصص والروايات

 ولكن العصر الجديد ال يؤمن بالقصص والكتب

 فقط التلفاز والعاب الفيديو

♡ 
about 1 month ago 

1 person likes this 

اف بعد ما نزل الوحي كما الرسول في غار حراء كان يقوم بالتأمل صحيح ؟ و كمان سؤال ثاني اذا كان مستنير وانعكاس للوعي الكلي للبشر ليش خ

 روت خديجة ؟

 نعم كان يتأمل اليام وايام وهذا نمط مشترك لدى االنبياء وفعله بوذا كذلك

 اما الخوف فقد مررت بتلك اللحظة وشعرت بما شعر به

 ولكنه لم يكن خوف

 كان شعور ان كل الكون داخلك وانك وعاء صغير جدا ليحتوي كل ما في الكون

 داخلي وبفيضان للوعي عندها شعرت بطوفان

 بعدها شعرت بالضعف ليوم كامل

 شعرت براحة ولكن ضعف

 بعدها كانت الحياة مختلفة

 اصبحت اعلم اني اعلم ماال اعلم عندما اريد

 هي لحظة تهز الكيان

 وحدثت لموسى عندما سعق

 نك الكونشعور غامر يجعل عقلك البشري يمر بحالة من الفراغ وكيانك يهتز ووجودك يتالشى وتشعر ا

 هذا اقوى من ان يحتمله العقل البشري :(

 تجربة جميلة

♡ 
about 1 month ago 

7 people like this 

 بالزاف هههههههه انتا عّيار بس نحبك

http://ask.fm/WeRGods/answer/114096117846
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114096117846/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114096136790
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114096136790/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114096109654
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114096109654/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114095741014
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114095741014/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114095731030
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114095731030/people
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♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 طيب ماهي الحقيقه

 ان كل شيء حقيقي، ان امنت به تراه

 وان لم تفعل فهو حقيقي لغيرك

 هذه هي الحقيقة المطلقة

 ال يدركها اال المستنيرون

 لهذا ال يحاربون وال يجادلون وال يسعون للسيطرة

 فهم يعلمون ان كل انسان صادق ومستحق لتجربته
about 1 month ago 

7 people like this 

 السالم عليكم ، حبيت اسألك عن االسقاط . هل الزم اني اخذ دورة قبل م اسويه او معلومات عشوائية تفي بالحاجة ؟

 اي معلومات تفي

 المهم االيمان المطلق

 والرغبة القوية

 انصح بتطبيق طريقة االلوان

 ثم اخذ اختبار التجربة

 لم ينجح فالتوجه للتقنيات الغير مباشرة او طريقة المنبه وان

♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 ليش احس فيني تحدي اني اصير زيك

 غريزتك تقول لك اني انعكاس لك في المستقبل

 هذا سر التحدي
about 1 month ago 

5 people like this 

 فيدني بصياغة شيء او اعادة صياغته؟كيف اعرف انا زهره او مريخ ؟ وهل ي

 انت خليط

 ولتعرف ايهما يطغى

 فان كنت تحب السيطرة والمنهجية فانت مريخية

 وان كنت مبدعه ومتعاطفة فانت زهرية

 ال يهم فنحن لسنا مريخيين وال زهريين على االطالق

 نحن بشر وهو مزيج جميل من االثنين

♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

من فضلك رد بسرعة على سؤالي لك قبل لحظات ، الي يوجد فيه " اذا سويت االسقاط النجمي اقدر اشوف شخص وش يسوي االن ؟ وكيف اروح له 

 اشوف بدون مايشعر فيني؟ وكيف ارجع " من فضلك (:و

 الذهاب يتم بالتفكير في الشخص

 والعودة تتم بالتفكير بالجسد او الحياة المادية

 االمر ابسط من ان يسأل عنه

 الصعوبة في النجاح

): 
about 1 month ago 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114089070422
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114089070422/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114095667286
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114095667286/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114095677526
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114095677526/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114095651670
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114095651670/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114095592022
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114095592022/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114095506006
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3 people like this 

 ما هي مصدر معلوماتك؟

 الوعي االعلى لنا جميعا

 ان كنت تقصد مصادر فال اظن انك في المكان الصحيح

 فالمصادر في الخارج

 ونحن نتحدث عن ما في دواخلنا هنا

♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 رأيك بمحمد العوضي :( هل هو واعي

 ال
about 1 month ago 

3 people like this 

 لدي رغبه كبيره بتجربه االسقاط للنجمي،، هل هناك مخاوف؟

 ال
about 1 month ago 

2 people like this 

 ماالطريقه اللي بتوصلنا للتأمل العميق ؟

 استمري في اصمات العقل

 وتجاهل المشاعر

 وعدم الوقوع في تحليل المفاهيم واالنجرار خلف اغراء فهم كيفية الحياة تعمل

 عندها ستكونين مع ذاتك

 طريق طويل صعودا

 ينولكنه ممتع حتى تصل

♡ 
about 1 month ago 

7 people like this 

 فكرة ان مافي الع تخيفني من ينقذني ويحميني ويلبي دعوتي !

 نين به هو ذاته سيستمرالذي كان يفعل عندما كنت تؤم

 راقبي وستعلمين :(

♡ 
about 1 month ago 

2 people like this 

 د صح ؟؟ بليييز جاوب انا مقتنعه بكل شي تقوله ابيك توضح اكثر احببكرسائل محمديه !!معنى كالمك انو القرآن تأليف محم

 محمد كان انعكاس للوعي الكلي للبشر

 وال ادل على ذلك من قصة عبدهللا ابن السرح عندما كان جالسا الى محمد ويكتب ما يتنزل عليه من وحي

 وعندما اندممج وتأمل االيات اصبح يتحدث بها

 الخالقين" كنوع من االطراء والتسبيح للخالقفقال "تبارك هللا احسن 

 وعندما قالها قال محمد "اكتبها فهكذا نزلت علي"ـ

 فكفر عبدهللا ابن السرح

 ظنا منه ان الرسول كاذب

 فقال "ان كان القران صحيح، فانا رسول مثل محمد. وان كان خاطئ فمحمد كاذب" وترك الدين

 حديث البشر وان كان يخرج من افواههم اال انه انعكاس اللوهية الكونوهذا سبب عدم ادراك البشر لمعنى ان يكون 

 والوهية الكون هي مجموع مفاهيمهم هم انفسهم

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114095506006/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114095558230
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114095558230/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114095486038
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114095486038/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114095538262
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114095538262/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114095500630
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114095500630/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114095408214
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114095408214/people
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 وعندما يتفكرون به يشعرون انه جزء منهم

 لهذا تستطيع احيانا اكمال ايه عند الخشوع حتى لو لم تكن تعرف السورة

 االن لك ان تكوني عبدهللا ابن السرح او محمد

 االثنين معااو 

 محمد لم يؤلف ويخادع

 هو سمح لنفسه ان يعكس وعي كل من حوله فتجسدت كلمات معجزة
about 1 month ago 

7 people like this 

 ل تعلم إنت الوحيد اللي بسأله ع االسك ؟ عشر أسئلة ان لم يكن أكثر وفي ازدياد .. مالسر العجيب اللي تملكه وجذبنيه

 لن تكتشفي السر

 عندما تسألين عقلك سيكذب عليك

 وعندما تصدقين

 ستتوقفين عن االنجذاب

): 
about 1 month ago 

2 people like this 

ن ك تكمل الكوعندما تشعر بأنك منبوذ قم بتفكيك المفاهيم واعلم ان الكون كامل ال خطأ فيه وال حتى خطأ عشري واال إلنهار و وجودك فيه دالله على ان

لعنصر االساسي ان يكون منبوذا ؟! <<<< من اجججمل الجمل الي قريتها حسستني اني جزء مهم من الكونن، شككرا فكيف لمثل هذا ا

 ️❤️❤️❤لكك

 ♡تجاهك بالحب وشعرت كلماتك اظنها وكنت قرأتها♡

 اقول ما املك ال انا

 يفعل الكون

 نملكه وكلنا

 بي :( لتذكيري شكرا

♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 ليش تتجاهلني ؟

 ال اتجاهلك

 والدليل ردي هذا

 سؤال، ارد على ما تقع عيني عليه 2161ولكن بين 

 قرأهوما تقع عيني عليه هو ما يريد وعيك ان ي

 ان امنت بهذا ستعلمين ان كل سؤال يسأل هو سؤالك حتى لو لم تسأليه

 وكل اجابه هي لك حتى لو لم تطلبيها:(

 ♡اعتذر♡
about 1 month ago 

4 people like this 

 من بين مذاهب المسلمين هل الصفويه االقرب لما تتحدث عنه؟

 نعم ولكن ما زال الطريق طويال منهم الى الذات
about 1 month ago 

4 people like this 

 اذا ما تعبت ال توقف اجوبة ، معاك متحمسة

 ♡ابشري♡
about 1 month ago 

6 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114095212886
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114095212886/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114095278166
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114095278166/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114095065942
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114095065942/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114095065174
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114095065174/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114095034710
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114095034710/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114094998102
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114094998102/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 بعض المتأملين لم يصلو الى مرحله االستناره مع ان التأمل هو كل شي ؟ لماذا

 الن التأمل هو اصمات العقل للوصول الى المشاعر

 واصمات المشاعر للوصول الى المفاهيم

 واصمات المفاهيم للوصول الى القوالب

 واصمات القوالب للوصول الى الوعي االعلى

 ن انه متأمل وهو فعال متأملالمتأمل قد يرتفع عن مستوى الفكر ويظ

 ولكنه يغرق في بحر المشاعر

 ولو تخطاه سيقف في افخاخ المفاهيم

 وهي اكثر واعقد مستويات الوعي

 ولو تعداها االنسان

 سيصل الى مستوى القوالب

 وهذا المستوى من اكثر القوالب الذي علقت فيها

 والسبب ان هنا تفهم كيف يعمل كل شيء في الحياة

 ترتفع عنه، تصبح مع وعيك االعلىاما عندما 

 هناك تحصل على النور والحكمة والسعادة والحب

 ♡به استمتع شافي جواب♡
about 1 month ago 

15 people like this 

 طيب يعني لكل انسان تجربتين ماديه !!

 تجربتين؟

 ههههههههه عقولنا المحدودة تريد فرض الحدود والقيود )وهي صفات مادية بحته( على الوجود

 يمكن لالنسان الحصول على اي عدد من التجارب

 ال احد يملك ان يمنعك او يجبرك

 وحدك من يقرر
about 1 month ago 

2 people like this 

 انت ماشاء هللا وصلت للمرحله اللي ماتحتاج فيها الصاله وال الصيام بس الغريب انك متمسك بالقرأن وتقرأه وش السبب ؟

 انما اريد ان افهم الرسائل المحمدية لكي انقلها لمن يريد ان يتبع االسالم ولكن بطريقة اعمق واصحلست متمسكا و

 انا اقرأ القران في كلماتكم

♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 الي كانوا ناس في حياتهم الماضية وصاروا حيوانات .. شفيهم؟

 ال يحدث االمر هكذا غالبا

 ولكن البعض يكون قد عاش فترة في حياة البشرية المستنيرة

 وعندما انحدرت الحياة البشرية الى الظالم اكثر واكثر

 ساناراد المشاركة ولكنه يخشى ان يكون ان

 ان تأتي على شكل حيوان هي خيار وسط حذر ويسمح لك بالحصول على مشاهدة من مقعد قريب من الملعب :(

♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

تقل لها ، حسًنا عندما تكلمت انت عند العوالم المتوازية قلت انها "احتماالت" ، بعدها قلت انه لديك نسخ و انها عدد من االراضي الالنهائية و وعيك ين

 ماذا يحدث للعالم الذي انتقل منه ؟ ماذا يحدث لها ؟

 اجبت هذا السؤال اجابة مطولة قبل قليل لك انت :(

http://ask.fm/WeRGods/answer/114094972246
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114094972246/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114094925142
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114094925142/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114094847830
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114094847830/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114094755670
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114094755670/people
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about 1 month ago 
3 people like this 

 ناصر الفراعنه يسوي اسقاط؟

 عندما يسمح االنسان لوعيه باالرتحال الى ابعاد اخرى كبعد المشاعر

 االبداع في الفنونيستطيع 

  ليس هو فقط وانما جميع الشعراء والفنانين والرسامين والكتاب

 الذين يأخذونك بفنهم الى بعد اخر

 يكونون يجلبون هذا الفن من بعد اخر

 اما من تشعر انه ال يحرك وعيك

 فهو لم يتحرك

 وانما يقلد من سبقه

 التقليد، جمود

 التجديد، ابداع

 نه يخشى ان يقوم بهوالوعي يحب االبداع، ولك

 االبداع هو تمرد على المفاهيم

 وهذا ضرب من الجنون

 لهذا قالوا الجنون فنون

 ♡مبدعا تك مجنونا، كن♡
about 1 month ago 

7 people like this 

 اثبت لنا ان اإلسقاط النجمي حقيقي ويصير ؟

 ابق يقظا عندما يذهب جسدك للنوم الليلة

 سترى االثبات بنفسك

 سأفوز في كال الحالتين في هذا التحدي

 ان بقيت مستيقظا سترى ان االسقاط حقيقي واكون اثبت لك بدليل قاطع

 التحدي ويكون تحدي ما زال قائما وان لم تنجح تكون اخفقت في تحقيق شرط

 ♡غدا بالنتائج اخبرني♡
about 1 month ago 

4 people like this 

 غروب الشمس من مغربها وكثير من عالمات الساعة ذكرها النبي محمد ، هي تعتقد انها ليست حقيقة ؟المهدي المنتظر ، ويأجوج ومأجوج ، و

 اجبت عن هذا السؤال سابقا

 قلنا ان لو تمسك البشر بالدين حقا لتحققت االشراط

 ولكن لم يفعلوا ولم يعد حدوثها ممكنا
about 1 month ago 

4 people like this 

 إذا استطعت التواصل مع األنبياء بماذا سيخبروني

 كل ما تحتاج
about 1 month ago 

10 people like this 

 االسراء والمعراج اسقاط؟

 نعم
about 1 month ago 

7 people like this 

 كم عمر الطفل لما يبدأ يتبرمج ؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/114094742870
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114094742870/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114094626902
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114094626902/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114094528598
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114094528598/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114094517334
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114094517334/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114094423638
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114094423638/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114094491990
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114094491990/people
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 ال يوجد عمر

 يبدأ الطفل بالبرمجة عندما يقرر الدخول في الحياة

 ولكن ما تقصده من مفاهيم فتتم برمجتها منذ اول يوم

 ليس بالكلمات وانما بالحركات والمشاعر المحيطة به

 ي عقله الالواعي )وهو اعمق من العقل الباطن(ـال ننسى ان كل انسان يولد ولديه مفاهيم مبرمجة ف

 ففعليا وتقنيا، نولد مبرمجين :(

♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 السقاط النجمي بس اخاف اموت :)نفسي اجرب ا

 ال تجربيه

 فال االسقاط النجمي يخيف وال الموت يخيف

 انت تخافين من ان تكتشفي ان الحياة ليست اال فترة

 اذن فتوقفي حتى تقبلي هذه الحقيقة
about 1 month ago 

5 people like this 

 هل تستطيع التواصل معه " الخضر "

 كلنا نستطيع

 ليس معه فقط بل مع كل احد

 استشعره وفكر به

 ستكون مثله
about 1 month ago 

9 people like this 

 طيب ليه الرسول ما شرح لنا هذي االشياء بما ان الرسول مستنير

 كل مستنير يشرح ما يستطيع من حوله ادراكه من بني عصره

 ولهذا ال يعود لكلماته معنى نفس ما كان يحدث في وقته

 القرون قرني ثم الذي يليه ثم الذي يليهولهذا قال خير 

 النه يعلم ان مفاهيمهم تتغير

 وتصبح كلماته غير ما كان يقصد

 وتفهم بطريقة مغايرة

 وهذا ينطبق على كل شيء

 ولهذا قال على رأس كل مئة عام يأتي من يجدد هذا الدين

 ولكن بعض المذاهب حرمت على المجددين تغيير مسار الدين بشكل جذري

 ن الطريقة الوحيدة الستمراره ان يتغير جذريارغم ا

 وبمنعهم له هم حققوا نبؤة محمد التي كان يعلم انها ستحدث

 سيكون االسالم اخر االديان الن البشر ستتوقف عن االيمان التام باالديان

 المتأمل في حال العصر

 الف واربعمئة سنة يعلم يقينا ان اتباع االديان ليسوا مؤمنين ايمان تام كما كان الحال قبل

 العلم اخذ حيز كبير من وعيهم

 وكذلك الفلسفة

 وهذه العلوم تختلف عن مفاهيم الدين (:

♡ 
about 1 month ago 

8 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114094282326
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114094282326/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114094232662
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114094232662/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114094260054
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114094260054/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114094216790
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114094216790/people
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 dana m  يعني اللي فهمته منك ما اسوي شي .. اتربع واعيش اللحظة ما افكر بالماضي وال المستقبل .. واحب كلشي .. دربي لالستناره شلونه؟

 ان صدقت فيما تقولين فانه قريب

♡ 
about 1 month ago 

6 people like this 

 هل سيدنا الخضر مازال حيا .. اذا كان نعم هل ممكن ان يزورنا يوما

 كلهم احياء ولكن ليس هنا

 رة على مر التاريخ :(واما علمه وحكمته فانها تنعكس على رموز بشرية كثي
about 1 month ago 

6 people like this 

نبه بين متناول يديك الزم اروحله عشان اسكره وانا م اقدر اسمع المنبه الي ابي اجرب الطريقه الجديده لالسقاط النجمي بس انت تقول الزم م يكون الم

 اذا هو حولي

 خليه حولك بس مش بمتناول يدك

 بمعنى يجب ان يتحرك جسدك المادي للوصول اليه

 عندك :(ودورك منع جسدك المادي من الحركة مما يجعل رغبتك القوية في اطفائه تدفع بجسدك النجمي خارجا ليقوم بالمهمة 

♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 ❤❤❤هل هناك حب من اول نظرة ؟ اشرح لنا كيف يحدث 

 في لحظة القبول للكون

 ن في الحب من اول نظرةيقع االنسا

 الحب من اول نظرة يحدث عندما يكون االنسان في لحظة من التحرر من تحيزاته ومفاهيمه وتصنيفاته

 يحب هذا الكائن لكونه موجود

  لكونه كائن

 لكونه كينونة فقط ال غير

 مثل حب االم البنها حين الوالدة

 ال يمكن ان يشوبه تصنيف

♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 المستنيرهل وعيه ينخفض ويرتفع ام في ارتفاع مستمراو ثابت

 كل شيء في انخفاض وارتفاع

 فوق المادة لمدة طويلة بسبب االستنارة ال يعود للحياة معنىعندما يصل ارتفاع الوعي الى مستوى ي

 ال يستطيع حتى ان يراها

 يعيش بعد ذلك في حياة اكبر واجمل ال معاناة فيها

♡ 

 الجنة المسلمين بمفهوم هي

 اخر بمعنى

 النار في من يعذب كما الحياة هذه حبيس ستبقى للكون تسلم وال المفاهيم تقيدك عندما

 الجنة في فتكون ترددك ويرتفع السلبية مفاهيمك تذهب خالص تسليم تسلمو تؤمن وعندما

 شخص االيمان بالمفاهيم كلها ايمان مطلق؟ يستطيع هل ولكن

 ان كان ال فليتخص من المفاهيم التي ال تناسبه مما يسخفف وزنه ليطير :(

♡ 
about 1 month ago 

http://ask.fm/dooniem
http://ask.fm/WeRGods/answer/114093999190
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114093999190/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114093736278
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114093736278/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114093849174
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114093849174/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114093658454
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114093658454/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114093679446
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7 people like this 

 مادام ديباك مستنير ليش هو منجز بحياته انا صراحه عقب ماقريت كالمك انسدت نفسي وشوله انجز وكل هذا وهم

 النك عندما تستنير ستعرف كيف تعيش الحياة

 ف تعيشها ستنج باالنجازات دون جهدوعندما تتعللم كي

 :( تقدرين تقولين االمر تلقائي :(

 انسداد نفسك هذا االيجو يقول لك اتركي هذا االعتقاد النه كل شيء وهم

 ولكن اسأليه

 اليس الشعور الناتج عن الوهم حقيقي؟

 اليس الحلم حقيقي ومع هذا نستيقظ منه بطاقة وحب ال محدودين؟

 دامت التجربة والشعور حقيقيان :( اذن فاهال بالوهم ما

♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 مالفرق بين عصر األديان وعصر الروحانية ؟

 على وجود محرك للكون والبشر مخلوقات تخضع لالختبار االديان قائمة

 الروحانية استشعار ان محرك الكون هو منك وفيك وان كان يعبر عن نفسه على انه ضعيف حاليا

 ما زال منك وفيك وهو انت ، راجع شرح النور في االسئلة القليلة السابقة وستفهم معنى كلية الكون

 كلية الكون هي االستنارة

 صر الجديد عندما نقول روحانية نقصد االستنارة البشريةوهي الع

 وهي تكرار لما حدث للبشرية قبل عصر االديان

 السنوات العشر االف الماضية كانت فترة مظلمة في حياة البشرية سيلحق بها نور ساطع

 وعلى االغلب سيعود الظالم بعد فترة بشكل اقوى واحلك من ما كان ولكن بعد وقت طويل

 نكون هناك :(ربما س

 اعلم اني مستعد لالمر تماما وسأفعله ان كان هناك من سيشترك :(

♡ 
about 1 month ago 

6 people like this 

 حسن  ء من الكون ام العكس ؟؟هل االنسان جز

 االنسان جزء من الكون والكون جزء من الوعي

 والوعي هو االنسان ولكن بشكل مصغر

 يشبه االمر الضوء، النور

 االحمر هو جزء من الضوء

 منه ولكن الضوء ال يمكن ان يكون كامال اال بوجود االحمر رغم انه جزء

 ♡في الواقع االنسان والكون في اصلهما هما وعي ال اكثر
about 1 month ago 

7 people like this 

 فكر بشخص ليس لي به ادنى عالقه وبعد يوم استلم خبر وفاته <<ما رائيك؟هناك حادثة حصلت لي كنت في يوم ا

 التفكير بشخص على وشك الموت درس

 قد ال يدركه االنسان فورا

 ولكنك في مسيرة حياته درس مهم لك

 حاولي االطالع على مسيرة حياته

 ولكن بشكل عفوي جدا

 وستقعين "صدفه" على ما تبحثين عنه

 ين منه فائدة عظمىوستفهمين كيف تستفيد

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114093679446/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114093548118
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114093548118/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114093411926
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114093411926/people
http://ask.fm/SethRollins680
http://ask.fm/SethRollins680
http://ask.fm/WeRGods/answer/114093310806
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114093310806/people
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 هو ينظر اليك ويترقب نجاحك "رغم انه ليس له عالقه بك"ـ

♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 يك كذا احس نفسي معجبه بك جدايارب متي اكون ز

 انا انعكاس للنور في داخلك

 واعجابك بي هو اعجاب "سري" بذاتك

 فصارحي ذاتك بحبك لها :( فهي تحبك وتنتظرك ان تبدأي

 ♡يتفجر الحب دعي♡
about 1 month ago 

14 people like this 

 كالمك مبني ع دراسه اكاديميه ام مجرد قرائات متفرقه ؟

 الدراسات تخبرك بعكس هذا الكالم

 والقراءة تشغلك عن ان تعيشي هذا االمر

 هذا الكالم هو وليد التأمل

 ال يمكن ان يحصل بطريقة منهجية

 يتخلى االنسان عن الماديات هو يدرك عندما
about 1 month ago 

5 people like this 

 ما رأيك بترددات المعجزة؟

 يراها ترددات المعجزة هي مجموع ترددات كل من
about 1 month ago 

3 people like this 

 هل صالح الراشد مستنير ؟

 ال ولكنه واعي جدا وربما مستنير ويخفي االمر
about 1 month ago 

6 people like this 

 احبككك ياخي

 وانا اعشقك
about 1 month ago 

3 people like this 

 ؟ Hoʻoponoponoشرايك بتكنيك 

 جميل ومعقد

 ينفع لحضارات اخرى كاالسيوية وربما الغربية

 العرب مختلفين تماما ال ينفع معهم االمر غالبا

♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 أنا انحب ؟

 ال يمكن اال ان تنحبي

 الكون يعلم ذلك

 وكل من حولك يعلم ذلك

 وحدك من يؤمن ان ذلك غير صحيح

 والننا نحبك حبا مطلقا

 تك بدافع الحبننفذ رغب

 ونخبرك بما تؤمنين به

http://ask.fm/WeRGods/answer/114093288278
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114093288278/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114093131350
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114093131350/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114093155670
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114093155670/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114093021270
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114093021270/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114092996950
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114092996950/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114093007446
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114093007446/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114092961878
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114092961878/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 ونقول لك: "ال التنحبين"ـ

 ولكن تذكري، نفعله بدافع الحب

 ههههههههههههههههههههههههههههه

 ♡احبك♡
about 1 month ago 

9 people like this 

 طريقة الحبل الغليظ الي يطلع من صدري، فعالة او ال؟ و قد جربتها؟

 فعالة لمن يملك خيال "حسي" اي انه يستشعر وجود الحبل

 يستطيع استشعار يديه تمسك به ويشعر فعليا بالم التسلق

 يةان كان ال فليترك الطرق التخيلية الصحاب العقول اليمين

♡ 
about 1 month ago 

2 people like this 

 انا حساسه جدا وانجرح بسرعه وش الحل تعبت ؟!

 توقفي عن بناء توقعات من االخرين

 ك دون انتظار مفاجئات سارة من االخريناحبي ذات

 فكلما انتظرت منهم المزيد سيستمرون في تخييب املك

 وكل ما احببت ذاتك ، سيبدأون بتحقيق مرادك

♡ 
about 1 month ago 

7 people like this 

 طيب ليش ذكر االستغفار بالقران دام مافيه ذنوب ليش فيه تكفير لذنوب !

 االستغفار هي "عذر" لكي "تسامح" نفسك على ما "تظن" انه خطأ

 كن محبا لذاتك يختفي الندم وتذهب الحاجة لالستغفار

 اليب المادية الناجحة والناجعةان لم تستطع حب ذاتك فانت بحاجة اال هذه االس

♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 وثيق السؤال الني اجد االجابة في سؤال غيريسألتك عدة أسئلة وصدقا كنت اتمنى االتجيب .. استمتع فقط بت

♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 نه انتالسنه اللي فاتت سؤال واحد قريته وغيرني وهالس

 مبروك عليك التحوالت المتسارعة

♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 عكطيب ممكن تعطيني الرابط لطريقة المنبه؟ ما اعرف موق

http://www.iskat.tk/15911585161016021577-157516041605160615761607.html 
about 1 month ago 

5 people like this 

 رأيك ب ليلى العنزي ومشاري المضاحكة

 ال اعرفهما
about 1 month ago 

2 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114092804438
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114092804438/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114092684886
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114092684886/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114092612950
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114092612950/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114066588502
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114066588502/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114092527702
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114092527702/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114091845718
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114091845718/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zln_i68cpplXTp73Z4Uuy8KPtlnKTYE8tSs1ENUq0-REEQms6VVGEdLYp-zmx8sRj50RD0QpMaiIr_DbFY3-7xPOpjUqwpp8EE8vlI8XRHc5ZHjapmy-h
http://ask.fm/WeRGods/answer/114092259670
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114092259670/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114092274006
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114092274006/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

سلم اة يستحيلكن أنا أريد أن أعيش حياتي بكرامة واطمئنان، وأن أملك زمام حياتي حتى أستطيع تحقيق ما أسعى إليه وال أكون ُمجّرد عدد يضاف إلى ال

 ما وجد عليه.

 ال احد يعتبر عدد اضافي

 الكون لم ولن يستقيم اال بك

 خروجك منه دمار له

 اعلم انك تختار عدم التصديق

 هذا ال يغير حقيقة وجودية

 وجودة اساسي للوجود

 فالوجود كامل بالموجود

♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 ❤❤❤شرحك للنور واأللوان وااااااو 

 كنت اشرحك انت لو وعيتي :(

♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 أحسك بنت من هالقلوب

 العاطفة من حق الرجال ايضا ولكن بعضهم ال يريد

 اما انا فاعشق الجمال

♡_♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 ساعات لما صحيت م تحركت وال فتحت عيني والشي الني تذكرت االسقاط النجمي حاولت اسويه بس ماش2انا صحيت من نومي فجاءه بعد تقريبا

 ساعات 1يجب ان تستيقظي كل ساعة وليس بعد 

 ك في الخروج من جسدك قد بدأت بالتالشيساعات تكون رغبت 1بعد 
about 1 month ago 

2 people like this 

 سقاط النجميانا إنسانة عجازة بصورة مو طبيعية، ابي اسهل طريقة لال

 طريقة المنبه سريعة وال تحتاج الى جهد

 نجاحها مضمون

 وموجودة في موقعي
about 1 month ago 

3 people like this 

 ددولة ال تقتصر على الجزء القانوني الهاضم للحقوق فقط، بس مشكلتها مشكلة ثقافة ودين ومجتمع أيًضا، ليس هناك اهتمام بالفنون، ال توجمشكلة ال

ء، اللنسمعاهد لغات بشكل كاف، وال مدارس للفن، وال معاهد موسيقى ونواد لتعليم الرقص، والرياضة نفسها مازال هناك من يظن انها شيء غير مباح 

 وفي االسواق تطارد الهيئة الناس

 لو لم تكن االمور كما وصفت

 لما احتجت ان تكوني هنا

 ولكانت حياتك موت بسيط

 اما االن فشدة المعاناة تجعل االنسان يدرك ان االمر اصعب من ان يكون حقيقي فيبحث عن النور في هذا الظالم الحالك

 ♡ليدرك انه هو من اطفأ نوره
about 1 month ago 

4 people like this 

 لو سويت االسقاط النجمي ممكن اعرف اذا شخص معين يحبني او ال؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/114092292694
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114092292694/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114092254550
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114092254550/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114092231766
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114092231766/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114091925078
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114091925078/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114092189526
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114092189526/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114091928406
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114091928406/people
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 نعم
about 1 month ago 

7 people like this 

 هل دعواتك مستجابه ؟

  اماني تتحقق دون ان ادعو

 احيانا اسرع مما اتخيل

 واحيانا تتحقق مخاوفي

 ى لو لم تكن تريدهعندما تثق في الكون يقدم لك ما تفكر به حت
about 1 month ago 

4 people like this 

 حسن  ما رأيك فى الدكتور احمد عماره ؟

 عاطفي روحاني

 ليس مستنير
about 1 month ago 

4 people like this 

 حسن  كيف استفيد من االيجو

 عبر مراقبته وليس عبر اتباعه
about 1 month ago 

4 people like this 

على ظهري ، مجازيا جسمي ينشل بالمرة :) يعني ماقدر اتحرك واحس باهتزاز و راسي يثقل بقووة وصعب انا كل يوم تقريبا لما انام واكون نايمة 

اتنفس واحاول اني اتحرك ويكون بصعوبة ولما اتحرك خالص يختفي واحس بشعور غريب، انا خالص تعودت الن تقريبا تصير لي كل يوم، بس زهقت 

 وهللا :) ايش يصير ؟

 تفاعوعيك يمر في مرحلة ار

 يبقى يقظا بعد ان ينتقل الى البعد النجمي

 جسدك مشلول ليس مجازيا بل حرفيا

 ولكن هذا امر جيد

 ان كنت تكرهينه ففكري كثيرا

 فالتفكير هو سحب في سماء الوعي

♡ 
about 1 month ago 

2 people like this 

 هل انت تصلي وتصوم وهل تحبهما ؟

 ♡احبهما وال احتاج ان اقوم بهما الستشعر الروحانية
about 1 month ago 

5 people like this 

 ابشرك اختي جابت بنت ياخي فرحانه مع ان ما يمر سنه اال عندنا مولود او اثنين بس هذي االخت بالذات متحمسه لها

 راقبي هذا الطفل

 استشعريه احتضنيه

 فهو ما زال خالي من المفاهيم

 :( واالقتراب منه يذكرك بذاتك الحقيقية

 ♡ الحقيقية لذواتنا انعكاس االطفال ♡
about 1 month ago 

5 people like this 

 حسن  هل لى بفوائد االسقاط النجمى ؟

 مذكورة في موقعنا بالتفصيل في قسم االسئلة الشائعة

WWW.ISKAT.TK 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114092133974
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114092133974/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114092116310
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114092116310/people
http://ask.fm/SethRollins680
http://ask.fm/SethRollins680
http://ask.fm/WeRGods/answer/114092118870
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114092118870/people
http://ask.fm/SethRollins680
http://ask.fm/SethRollins680
http://ask.fm/WeRGods/answer/114092078166
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114092078166/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114092050518
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114092050518/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114091705430
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114091705430/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114091759702
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114091759702/people
http://ask.fm/SethRollins680
http://ask.fm/SethRollins680
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about 1 month ago 
3 people like this 

 هل زوجي المستقبلي ثابت ام متغير مع تغير القدر؟

 كل شيء متغير اال التغيير ذاته
about 1 month ago 

3 people like this 

 ضية.رباب محرومون من حرية الترفيه والعيش ايًضا، البطالة متفشية، والفقر..والبالد نفسها جرداء وتسد النفس..السعودية آفة على الُكرة األوالش

 ليست افة

  السعودية هي الوضع

"Hard" 

 في لعبة الحياة المؤلمة :(

 ♡السعادة تأتي القبول فمع يالتحد واقبل التذمر عن فتوقف الصعوبة من المستوى هذا اختار من انت♡
about 1 month ago 

5 people like this 

 هل للمؤمن باهلل عذاب في القبر؟

 ال
about 1 month ago 

2 people like this 

 ية منخفضة؟ ياليتممكن تحدثنا شوي عن األلوان وطاقتها وكيف ممكن نستفيد منها ونستخدمها في يومنا العادي؟ وهل فيه الوان طاقتها عالية وثان

 تسهب وتسهب،وتسهب :( وبعد..ايش هي األلوان اساسا؟ أصلها؟ :(

 دني ابدا من اخر السؤال

 اصل االلوان النور

 النور االبيض

 وما يحدث في الحياة هو تطابق مع ما يحدث في الوعي

 دعني ابين االمر لك واسهب كما طلبت

 زجاجية ينكسر لينتج الوان الطيف السبعةالنور عندما يمر من خالل موشور زجاجي او جوهرة 

 في الواقع

 النور هو نور ال يعرف نفسه على انه احمر او اصفر او اخضر او ازرق

 هو كل واحد من هذه االلوان مجتمعة

 وهو اي واحد منها على حدة

 النور ال يعرف اال صفة واحدة فقط )الوجود( هو موجود

 ليس ذا طاقة عالية او منخفضة

 طيه هذه التصنيفاتنحن من نع

 وكذلك نعطي االلوان الناتجة منه

 ولكن ماديا االحمر اقل االلوان ترددا والبنفسي اعالها

 وفوق البنفسي توجد الوان ال تدركها العين المادية

 وتحت االحمر توجد الوان ال تدركها العين المادية

 وهذا خارج مدارك الحواس الخمس

 ق السمعية وتحتهاويشابه االمر الموجات الصوتية فو

 اما عن االلوان فانت في الكون كوعي تشبه النور تماما

 تسلط وعيك من خالل موشور "منشور" زجاجي )وهو في هذه الحالة المفاهيم( فتتقسم انت كوعي الى اكثر من جزء "ازدواجية"ـ

 فتختار ان تكون احمر او اصفر اخضر او ازرق

 على حده في الواقع انت لست اي واحد من هذا فقط

 انت كلها مجتمعة

http://ask.fm/WeRGods/answer/114091946326
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114091946326/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114091963990
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114091963990/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114091936342
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114091936342/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114091791702
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114091791702/people
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 انت النور

 ولكنك تختار ان تعبر عن نفسك كاحد االلوان في احد اللحظات

 وتتغير في لحظة اخرى الى لون اخر

 وهذا يجيب على بداية سؤالك ، اللون االنسب لك هو ما تشعر انك تحبه في تلك اللحظة

 يتناغم معك يتغير اما في لحظه اخرى سيتغير وعيك وترددك مما يجعل اللون الذي

 باختصار غير مخل

 وعيك هو النور الذي ما اذا مر من خالل مفاهيمك انكسر فرأيت الوان الحياة

 ترى منها الجميل الذي تحبه وترى منها ما تكرهه

 هي كلها انت بخيرها وشرها بحلوها ومرها

 ك وتجسدت امامكولكنك تختار ان تكون احدها وتتجاهل انها كلها نابعه منك وانكسرت من خالل

 بما يعرف باالزدواجية :(

 اختيار احد االلوان ليعرفك هي ازدواجية

 وادراك انك النور كله استنارة :(

 دمت بنور ال يعدم وال يفنى

 ♡احبك♡
about 1 month ago 

4 people like this 

ع ذاتي .. ممقتنعه بالصالة وغير مقتنعه بالكيفيه والعدد الذي ذكروه ، قررت اصلي بالكيفية التي تناسبني والتي اكون فيها اكثر خشوعاً واتصاالً 

 Khulood  مارأيك ؟

 لعبادة الحقيقية الصادقةهذه هي ا

 اما اتباع البرمجة ليس اال تكرار

 ما يناسب االخرين "قد" و"غالبا" قد ال يناسبك

 ♡احسنت♡
about 1 month ago 

6 people like this 

 احب ان اتزوج شخص بنفس وعيي في هذه المرحلة ؟ هل هذا سجعلنا سعداء اكثر مع بعض ؟

 طبعا ولكن لن تجدي شخص بنفس وعيك

 وحتى لو فعلت سيتغير وعيكما بعد فترة من الزمن

): 
about 1 month ago 

2 people like this 

 انت بشر :| !؟

 ♡يحبك الكون♡
about 1 month ago 

4 people like this 

 ايش يعني لمن تتذكر شخص مع نفسك تتنهد تنهيده تحس انك ماكنت تتنفس قبل مع ان مافيه اي عالقه تربطك فيه !!

 التنهيده هي السماح للوعي ان يرتحل من اللحظة الحالية للحظة الذكريات او المستقبل

 خيل )ماضي او مستقبل(ـراقب نفسك عندما تتنهد ستجد انك كنت تتذكر او تت

): 

♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 الحياة جميله جدا :(

 الحياة ال تملك صفة الجمال او القبح بذاتها

 عندما تكون عين االنسان

http://ask.fm/WeRGods/answer/114091440214
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114091440214/people
http://ask.fm/KhokhaGH
http://ask.fm/WeRGods/answer/114091474518
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114091474518/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114091530326
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114091530326/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114091548502
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114091548502/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114091532630
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114091532630/people
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 او باالحرى وعيه ذو تردد عالي جميل

 يرى كل شيء جميل

 والعكس واضح :(

♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

شفت مشاهد كثير تشابه االسقاط النجمي ومشهد بالذات حسيته يصف االسقاط بالضبط، اذا في فرصه ارسلك  da vinci demonsفي مسلسل 

 المشهد في وقت ما?

 بكل سرور
about 1 month ago 

3 people like this 

 ر !!والظالمين ؟؟ الن يكون لهم حساب لما فعلوه برأيك أقصد أمثال بشار األسد مثال واللذين لم يقتصر ظلمهم على اشخاص معدودة إنما قوم كث

 اجبنا على سؤال الظلم كثيرا

 مع العدل مفهوم الظلم مادي يبقى في الحياة المادية

 عندما تخرج من الحياة المادية ال تعود تشعر بمشاعر الحياة كالظلم واالنتقام

 فقط تشعر بحب مطلق

 فالحياة تجربة مشتركة نحن نختار احداثها حتى لو لم نشعر

 فكيف نغضب من شخص يقوم بما نريده ان يقوم به

 يشبه االمر الحلم

 تحلم بان شخص تحبه يقوم بايذائك

 قظ ال تقوم بضرب هذا االنسان النه اذاك في حلمكعندما تستي

 الحياة المادية تشبه هذا التصوير "حرفيا"ـ

♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 هل للكون اله ؟ اذا السؤال اليمكن الجواب عليه عامة انت خارق تقدر ترسله لي بكذا طريقة صح :$

 االله مفهوم مادي

 االلهوية هي المفهوم الكوني

 من ال يستطيع ادراك االلوهية، يفتقر للروحانية

 بسبب ماديته المحضة، يحتاج الى رمز مادي ليستطيع ادراكه

 بشرية الرموز االلهية كاليونانية والصينية واالبراهيمية واالفريقيةولهذا قدمت الحضارات ال

♡ 
about 1 month ago 

2 people like this 

 لغالي تسمح لي اسميك الدكتور غرندايزر ههههه وهللا احسه يلبقلك بقوووووة حبيبي انتصديقي ومعلمي الحبيب ا

♡ 
about 1 month ago 

2 people like this 

 صت من جميع مفاهيمك ؟هل تخل

 طبعا ال

 واال لما بقيت في الحياة

 الحياة هي مفاهيمك

 عندما تزول ال يصبح للحياة معنى
about 1 month ago 

4 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114089526614
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114089526614/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114089374038
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114089374038/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114091435094
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114091435094/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114089987670
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114089987670/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114090383190
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114090383190/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114089099862
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114089099862/people
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 مالحكمه برأيك من تعداد الزوجات ؟

 االديان االبراهيمية مريخية ذكورية

 طبيعة الذكور التعداد منذ االزل

 فتجسدت هذه النزعة على شكل تعاليم دينية
about 1 month ago 

4 people like this 

 أؤمن أيضاً برأيگ بالقرآن ، أحببت الحياة و أحببت الموت ..

 ♡به تؤمنين ما واحبي اذن بالحياة استمتعي♡
about 1 month ago 

5 people like this 

 هل مذهبك اثر على استنارتك ؟

 السنية الوهابية؟

 ال طبعا :(
about 1 month ago 

4 people like this 

 ❤❤لك شكرا ❤بمجدر ما ادخل اآلسك القى اجوبه كنت ادور عليها من زمان 

♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

اهمين م فمن اللي اتابعهم ع التويتر وصارو مهتمين بالطاقه وقانون الجذب الحظت انهم بدأو يمدحون نفسهم بكثره وصار اسلوبهم يميل للوقاحه احسه

 الموضوع غلط

 هذه اساليب االيجو

 بث الغرور في كيانة مما ينفر من حوله

 تحييد الهوية تماما :(وهذا ما يدفعنا لنسف االيجو وتغييب و

 ♡انا وليس يهم ما انتم♡
about 1 month ago 

8 people like this 

 انا مستنيره او نائمه

 نائمة

 هذا السؤال المستنير ال يسأل

 هو يعلم كينونته
about 1 month ago 

7 people like this 

 حزينه ومتحمله مسؤليه اللي يصير لي ومو عارفه ليش مايضبط

  المسؤولية وللكن ال تعاتبي نفسك تحملي

 وسيزول الحزن وتأتي الحرية
about 1 month ago 

9 people like this 

 ب والنعاس.وعي؟مااحب انام اال لما يغلبي التع

 ليس وعي ولكنها طريقة جميلة للحياة
about 1 month ago 

4 people like this 

 تؤمن بالعين ؟

 جميع ما يؤمنون به البشر هو صحيحنعم وقد ذكرت اني اؤمن ان 

 ولكن يجب ان ال نخطئ

 العين ال تصيب اال من يخافها

http://ask.fm/WeRGods/answer/114088979542
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114088979542/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114088949846
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114088949846/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114088950358
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114088950358/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114088909910
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114088909910/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114088714582
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114088714582/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114088894294
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114088894294/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114088758102
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114088758102/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114088793174
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114088793174/people
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 والمس ال يصيب اال من يخشاه

 والسحر ال يصيب اال من يحذره

♡ 
about 1 month ago 

7 people like this 

 مارأيك ب عدنان ابراهيم ؟

 يتعلق باخر مفاهيم الدين في اعصار الروحانية

 ما زال نائما وعلى االغلب انه سيستنير قريبا
about 1 month ago 

7 people like this 

 ..و إن لم تكن هناك طاعة فال ُتوجد سيادة، وال ُيوجد ممنوع، صح؟

 ال يوجد ممنوع اال ما تخبرك به مشاعرك

 فمشاعرك هي مؤشرات مفاهيمك

 ومفاهيمك هي معالم حياتك

 مثال بشسيط

 يدك انت تؤمن بان السكين تقطع

 وتؤمن ان الظالم يقتلك

 اذا كنت تؤمن باالثنين فان االثنين سيضرونك

 ولكن عندما تستنير وتتخلص من جميع مفاهيمك

 اعرض الظالم على قلبك

 ان لم تشعر بشيء فهو لن يقتلك

 ولكن ان عرضت السكين على قلبك

 وشعرت بخوف فهذا يعني ان مفهومك ما زال موجود

 يقي اال ما تؤمن به. ولكي تعرف ما تؤمن به انتبه لمشاعركالخالصة: ال يوجد شيء حق

♡♡ 
about 1 month ago 

9 people like this 

 مارأيك بالقران ؟ هل هو معجزه ؟

 معجزة عصره

 الن في عصره كانت الفصاحة هي رمز للرفعة

 ولو تأملنا جميع االنبياء لوجدنا ان كل منهم يعجز قومه بأفضل ما كانوا يفعلون

 وما يستدل من ذلك ان االنبياء والرسل كانوا انعكاس للوعي الكلي لعصرهم وقومهم

 واالن انبياء العصور الحديثه هم العلماء

 برحلة طويلة من المفاهيموقد مرت البشرية 

 كانت االديان ثم الفلسفة ثم العلم وعلى ما يبدو ان الروحانية ستكون هي الحقبة الجديدة

 ولكن ما زال الوقت مبكرا للحكم على معلم جديد من مسيرة الحياة البشرية الطويلة جدا

♡♡ 
about 1 month ago 

7 people like this 

 انصحني وش اسوي برمضان خصوصا انو ذكر بالقران انو شهر رمضان خير من الف شهر ؟

 افعلي ما يحلو لك

 ال تفعلي ما يقولونه لك

♡ 
about 1 month ago 

7 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114088786774
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114088786774/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114088760662
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114088760662/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114088490582
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114088490582/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114088444502
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114088444502/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114088315990
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114088315990/people
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 ليه انت متأكد من كالمك عن ان الناس كلها بتكون سعيده ؟ يعني اذا جد كذا ليه احنا مخلوقين من األساس دام مافيه حساب ؟

 نى جديد للمعاناةلكي نجرب مع

 مما يجعل افاق روحنا تتسع اكثر واكثر

 يشبه االمر ان تكون تعيش حياة سعيدة ومع ذلك تختار ان تشاعد فلم مرعب

 ال يوجد سبب منطقي يجعل االنسان يبحث عن الخوف والرعب اال انه يعلم ان مثل هذا الخوف يجعله يشعر باالمان ويسعد به اكثر

♡ 
about 1 month ago 

6 people like this 

 تعتبر نفسك افاتار؟

 كلنا افاتار :(

♡ 
about 1 month ago 

8 people like this 

 ماهو مستوى وعيك على مقياس هاوكنز؟ وهل تعترف بمقاييس للوعي؟

 ال توجد مقاييس للوعي

 هذه حيل ايجو ذكية لجعل البشر ينامون المزيد من الوقت

 ال يمكن للوعي ان يقاس

 انسان واعي واخر نائمهناك 

 هناك مستنير وغير مستنير

 فقط :(

♡ 
about 1 month ago 

10 people like this 

 ❤يا اربع وفي الجنه كمان حور عين وزوجات بس مادريت اني انا اشجع منهم كالمك ريحني اكتر شي كنت دايما احسد الرجل يزوج في الدن

 ♡اجبن انه فمعناه اكثر شيء على يحصل بان لنفسه يسمح من ان معنى فهمت االن♡

 بر للسعادة، والسبب انك جربت معنى اكبر للمعاناةاك معنى ستعرفين الموت بعد

 ه سيكون اقل النه جرب معاناة اقلاما هو فمعنى السعادة لدي

♡♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 بناخد حقنا من الظالميناذا كل الناس مثل ماتقول بعد الموت بيكونون سعيدين كيف 

 الظلم، يبقى مع العدل في هذه الحياة عندما تغادرها

 يشبه االمر عندما تنام وتحلم ان اخاك او اباك او امك قد احزناك وضرباك في حلمك

 عندما تستيقظ تزول هذه المشاعر رغم انها كانت حقيقية

 عندما نموت ال نكون نفسنا وعقولنا

 ♡نكون وعي اعلى واكبر
about 1 month ago 

4 people like this 

 عالمه ابراج اخبرت ابي ان لي مستقبل كبير جدا, لكن متى وكيف? هل تعتقد ان كالمها صحيح

 ا اعتقدهال يهم م

 ما يهم هو ما تعتقدينه انت

 ان كنت تشعرين انه صحيح فاستعدي لحدوث االمر

 والعكس "واضح"ـ
about 1 month ago 

6 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114088373078
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114088373078/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114087597910
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114087597910/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114087635286
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114087635286/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114087792470
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114087792470/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114088163670
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114088163670/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114088129110
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114088129110/people
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جد انا بحاجة انك تجاوب عشان انت الشخص الوحيد الي ممكن يقول كل شيء ، االسقاط النجمي بالنسبة للمبتدئ هل ممكن يسمع أصوات تخوف 

 ويشوف جن ؟ انا ابي اجربه بس مشكلتي اخاف من كل شيء

 نعم ولكن في الطرق المباشرة

 اطالقااما الطرق المباشرة فال توجد بها هلوسات سمعية بصرية 

 وهذه طريقتين للطرق الغير مباشرة

http://www.iskat.tk/15911585161016021577-157516041605160615761607.html 

http://www.iskat.tk/15751604157816021606161015751578-15751604159416101585-

160515761575158815851577.html 
about 1 month ago 

5 people like this 

 بعد الموت حياة جميلة حتى للكافر

 نعم
about 1 month ago 

2 people like this 

 بة؟ ممكن توضح جوابك على السوالماهو الوعي الكلي في الكع

 وعي المسلمين يتجلى على شكل مادي وهو الكعبة

 عند تأملها والشعور بطاقتها ستشعر انك جميع المسلمين

 وهذا ما يدفع كل من يرى الكعبة الول مره ان يبكي
about 1 month ago 

5 people like this 

ن ؤمنين ( م)ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ..... فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول الم

 رأى ؟

 هو رأى وعيه االعلى

 "كان" وعيه االعلىبل باالحرى 
about 1 month ago 

5 people like this 

 إنصحني نصيحة خاصة بي فقط..

 ال تنظري لنفسك على انك منفصلة عن من حولك

 ♡اخر بشكل ولكن هم نتا♡
about 1 month ago 

2 people like this 

 ن التصبغات خففي من الدارك اينيرجيايش هي الدارك اينيرجي ؟ قالت ليلى كايزن لما سألتها وحده كيف تتخاص م

 السلبية

 الدارك انيرجي الين

 النظر الى االمور على انها سيئة
about 1 month ago 

3 people like this 

 إذا تقول ان بعد الموت مافي حساب ليه ذكرت الجنة والنار بالقران؟

 صور مجازية ليست حرفية

 ويمكن لك بعد ان تموت ان تخلق اي تجربة تريدفان كنت تريد خلق جنة والعيش بها فسيبقى االمر حقيقيا "لك"ـ
about 1 month ago 

2 people like this 

 بهذا هللادكتور عيسى الغيث قال أن المناكير ال تنقض الوضوء إذا وضعتها البنت وتوضت وصلت أنا من داخلي صدقتة فاإلسالم دين يسر وال أعتقد ان 

 صالتي ألجل مناكير! ما رأيك انت أنا أثق بك واحب أن أعرف وجهة نظرك ..التعقيد حتى ال يقبل 

 تنقض الوضوء؟

 افترض ان قصدك انها ال تمنع الماء من الوصول

http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zln_i68cpplXTp73Z4Uuy8KPtlnKTYE8tSs1ENUq0-REEQms6VVGEdLYp-zmx8sRj50RD0QpMaiIr_DbFY3-7xPOpjUqwpp8EE8vlI8XRHc9THDqllSuh
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zln_i68cpplXTp7Pd4Ui68aPukHqTYE8tSs5DNFaz_RYARmo_UFWFfK4p-D6y8sdk5URA2AlTNGd2oV_Fb2Czx_eoiiPG_t1GQYyIJ8zdHMJTGTKlmi-_ldXVVtM81PDoO5pcN1Dz9vdAtfXO33zkVhD0FJbQJ1p8
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zln_i68cpplXTp7Pd4Ui68aPukHqTYE8tSs5DNFaz_RYARmo_UFWFfK4p-D6y8sdk5URA2AlTNGd2oV_Fb2Czx_eoiiPG_t1GQYyIJ8zdHMJTGTKlmi-_ldXVVtM81PDoO5pcN1Dz9vdAtfXO33zkVhD0FJbQJ1p8
http://ask.fm/WeRGods/answer/114088095830
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114088095830/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114087890774
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114087890774/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114087545942
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114087545942/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114087714134
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114087714134/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114087942486
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114087942486/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114087472726
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114087472726/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114087401558
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114087401558/people
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 االظفار ليست جلد

 والمقصود في شروط الوضوء وصول الماء الى البشرة

 وليس الى االظفار

 كما ان الوضوء هو تطهور كاثاروكي مجازي

 طاهرين روحيا حتى وهم على جنابة هناك من يكونون

 االمر يعتمد على مدى روحانيتك

 اي يجب عليك سؤال نفسك هل ساكون خاشعة اكثر وانا متوضية ام ال

 اما ما تتحدثين عنه من وجوب ازالة المناكير فهو من مظاهر التشدد ويشابهها تحريم مس القران دون وضوء

 لمطهرون" المقصود فيها بالمطهرون هم المالئكة ال اكثررغم ان االية المستدل بها "ال يمسه اال ا

 ولكن من يشعر ان وضوءه ضروري فليتوضأ الن مفاهيمك هي دينك

 قلبك هو مفتيك، استفت قلبك ولو افتوك :(

♡_♡ 
about 1 month ago 

10 people like this 

 لماذا نتعلق بالشخص ونكتشف الحقا انه الشخص الخطأ ؟

 ال تكتشفه انه كان خطأ

 هو كان االننسب لك

 وكان صحيحا عندما تعلقت به

 ولكن الخطأ استمرارك بالتعلق فيه

 تخيل االمر كانه مدينة تأسرك بجمالها

 ا اجمل فترات حياتكتعيش فيه

 ثم تعتاد عليها

 تعتاد منظر شوارعها وناسها

 تعتاد على رائحتها وصخبها

 تصبح رمادية لك

 البشر هم مدن، عاشرهم كمسافر ال كمقيم حتى تبقىى سعيدا مدى حياتك :(

♡♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 تكلم عن الزواج كيف اجد زوج يتطابق معي و يشبهني روحيا و فكريا

 ال يوجد زوج يطابق اخر طوال الحياة

 هذه كذبة بشرية

 هناك انسان يناسبك لحظة او فترة من حياتك

 ولكن بعد ان يتغير وعيك

 غير شخصيتكتت

 يحدث اختالف بينكما مما يجعل الحرارة والشوق تخبوان

 فيكون مفترق الطرق

 اما الفراق والبحث عن السعادة مع غيره

 او االستمرار بالمجاملة والمعاناة

 ♡حقيقة الحب♡كذبة الزواج♡
about 1 month ago 

2 people like this 

 االسقاط النجمي  طريقة مضمونة لـ #االسقاط_النجمي

http://ask.fm/WeRGods/answer/114076943190
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114076943190/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114082416214
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114082416214/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114081823318
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114081823318/people
http://ask.fm/WeRGods
http://ask.fm/WeRGods
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http://www.iskat.tk/15911585161016021577-157516041605160615761607.html 
about 1 month ago 

8 people like this 

 االسقاط النجمي  ♡مشروط غير بحب دمتم الليلة لقائنا ينتهي♡

 ♡احبكم♡
about 1 month ago 

7 people like this 

 ال وش ماتجاوب !! انا مستمتعه بأجاباتك :)

♡ 
about 1 month ago 

6 people like this 

 هل هذا شيء يستحق الحزن برأيك؟! 1١3وطولي  4١ومازال وزني  2١وصل عمري ال

 ال
about 1 month ago 

5 people like this 

 هل االعتقاد أن التدخين مثال اليضر يجعل التدخين اليضرك ؟

 طبعا

 ولكن ان كنت تقول الجملة ولديك خوف فهذه اشارة لوجود معتقد قوي انه مضر

 وسيضرك

 فقط عندما تقولها وانت موقن

 مثلما تقول الماء مفيد

♡ 
about 1 month ago 

6 people like this 

 خالص ال تجاوب فاتتني اجوبه كثير مالحقت اقراها <>

 طيب ههههههههههه
about 1 month ago 

3 people like this 

 وش رايك ب أوشو ؟

 مستنير
about 1 month ago 

5 people like this 

 كالمك جميل و مشجع احس االن مثل احساسي في الطفولة

 بالضبط

 الطفل يولد مستنير

 يعلم ان الكون يحبه

 وهو يحب الكون

 ويحب كل من حوله

 ال يعرف كيف يكره حتى لو اراد

 ل(ـال يهمه ما يؤمن به او ما يفكر به )ان فكر على اي حا

 هو يعيش للحظته ويفعل ما يحب وعندما ينتهي ينتقل للشيء التالي الذي يحبه دون تردد

 حتى يتعب وينام :(
about 1 month ago 

11 people like this 

 كيف يكون جسدي النجمي هل نفس جسدي المادي

 الجسد النجمي يكون وفقا لما تتخيل نفسك

http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zln_i68cpplXTp73Z4Uuy8KPtlnKTYE8tSs1ENUq0-REEQms6VVGEdLYp-zmx8sRj50RD0QpMaiIr_DbFY3-7xPOpjUqwpp8EE8vlI8XRHcJYFTGgmCGp
http://ask.fm/WeRGods/answer/114053920598
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114053920598/people
http://ask.fm/WeRGods
http://ask.fm/WeRGods
http://ask.fm/WeRGods/answer/114053831510
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114053831510/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114053815894
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114053815894/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114053798998
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114053798998/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114053706070
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114053706070/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114053703254
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114053703254/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114053715030
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114053715030/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114053495638
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114053495638/people
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about 1 month ago 
7 people like this 

 ماعالج مرض السكر برأيك ؟

 عالجة مثل عالج اي مرض اخر

 ايمان ان المرض بدأ يختفي بنفس قوة ايمانك ان المرض موجود :(

♡ 
about 1 month ago 

7 people like this 

 معرفتنا هذه الحقائق قبل الموت المادي هل تؤثر على تجربتنا

 طبعا

 ولكن بشكل ايجابي

 كل ما يحدث في حياتك المادية سينتهي الى ان يكون امرا ايجابيا بعد الموت
about 1 month ago 

6 people like this 

 يوجد طريقه للنجاح الدراسي واخذ درجات عاليه عن طريق ماذا برأيك ؟

 نعم

 ذاكر ما تحب

 انتبه لما تحب

 ادرس ما تحب
about 1 month ago 

9 people like this 

 الكون يختبرك يريدك ان تثق به وتحبه حب ال مشروط ..ثم ينسجم معك في كل لحظة ..مثل شخص بحياتك..تحبه يختبرك قبل ان يحبك

♡ 
about 1 month ago 

6 people like this 

 ايش يعني اسقاط نجمي هللا يخليك ال تسحب:)؟

http://www.iskat.tk/ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 هل هللا في داخلنا

 طبعا

 اال لما شعرنا بهو
about 1 month ago 

8 people like this 

 منجد اذا فكرت بجزء من اجزاء جسمي وانا فاالسقاط النجمي الجزء ذا يذوب ؟

  ن فكرت فيه كأنه يذوب يذوب وان فكرت انه يكبر يكبرا

 وان فكرت انه يتغير سيفعل

 ♡هناك ما تفكر فيه تحصل عليه
about 1 month ago 

5 people like this 

 انا دوبي االقي حسابك في تويتر وافتح االسك وصار عندي فضول اتعلم كثير. تنصحني من فين ابدأ؟

 من هنا

 من اي مكان

 ♡فكل مكان هو الصحيح
about 1 month ago 

4 people like this 

 ً  ليش احلم في الكعبة دائما

http://ask.fm/WeRGods/answer/114053475670
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114053475670/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114053462870
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114053462870/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114053453910
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114053453910/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114053418326
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114053418326/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114053384022
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114053384022/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zln_i68cpplW-qr3a6Uu-8aSH5izRIRptJ8lCNlew_xUCRmUzVQ,,
http://ask.fm/WeRGods/answer/114053335894
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114053335894/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114053308502
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114053308502/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114053273430
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114053273430/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114053275478
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114053275478/people
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 الكعبة هي رمز للوعي الكلي االسالمي

 تحلمين بها عندما تكونين في روحانية عالية

 او في نقص روحانية واشتياق لها

 وطريقة معرفة ايهما من خالل مشاعرك في الحلم

 تجاهها فهذا تجلي الوعي الكلي االسالميفان كانت شعور جاذبية عظيمه 

 وان كانت فقط تجربة جميلة فهي اشتياق ال اكثر
about 1 month ago 

6 people like this 

 رف انت مثلنا تصوم و تصلي وتقرأ قرآن برمضان ؟ودي اع

 اقرأ القران
about 1 month ago 

6 people like this 

 خرين ال؟ليش فيه ناس تحصل اللي تبي...و ا

 من يحصل على ما يريد هو واثق بحب الكون له

 ومن ال يفعل، يشكك في حب الكون له

 كالهما محبوبين بشكل غير مشروط، ولكن احدهما اختار ان يصدق هذا الحب واالخر يكذبه

 ولكن في الواقع

 االول ليس مغامر جدا

 ولكن الثاني شجاع جدا
about 1 month ago 

14 people like this 

 يفيه بنت تقول انو لما سوت االسقاط النجمي ورجعت صارت تحس احد يتنفس عندها وتحس احد يكلمها وهوا اساسا مافي احد ممكن ذا الشي يصيرل

 اذا سويته ؟

 ال

 هي خائفة ال اكثر

 دعيها تحب هذا الصوت وسيختفي فهو خوفها يتجلى

 حري بها استغالل قدرتها على التجسيد في جعل الحب يتجلى بدال من الخوف

♡ 
about 1 month ago 

6 people like this 

 Noura  ال اله اال هللا :(كالمك جداً جميل :(عطنا اجازة من هذا الجمال بليز :((

 شكرا سيدتي

♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 لما يصمت عقلي فجأة بدون محاولة مني احس بطنين باذني في التأمل يصير كذا ؟

 طبعا

 الطنين نداء الكون لك

 صوت الذات

♡♡ 

 مباشرة ترددك وسيرتفع عليه ركزي
about 1 month ago 

10 people like this 

 هل سيضر لو سويت اإلسقاط بشكل يومي ؟ وكم مرة أنت سويت اإلسقاط ؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/114053227350
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114053227350/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114053170262
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114053170262/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114053207894
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114053207894/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114053177686
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114053177686/people
http://ask.fm/mesfehella
http://ask.fm/WeRGods/answer/114053171286
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114053171286/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114053134422
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114053134422/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 ينجح وال يرى عالمات النجاحال يضر ولكن يفضل عدم تكراره لمن ال 

 الن تكراره يعزز مفاهيم الفشل
about 1 month ago 

3 people like this 

 اضرار االسقاط النجمي ؟

 ♡ال شيء
about 1 month ago 

2 people like this 

ب ..اال اذا كنت تقدم هذا الشيء بكل رضا.. فانا اسئله حتى االن ومازال الماليين منها في راسي حسيت بالذن ١انا فعال هريتك اسئله جاوبتني على 

 ️❤انحني تقديرا وحبا جماً لك هنيئا لنا بك وهنيئا لقلبي بمكانك الجديد احبك بقدر الكون واكثر

♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 الحين يوم عرفتك معد أنام ...! نوم خفيف وشبه صاحيه كل شوي اصحى من النوم ليه ؟

 ارتفاع وعيك

 مما يجعل النوم مضيعة وقت

 اصبحت كطفل

 يرى الحياة مشوقة حد االنبهار

♡_♡ 
about 1 month ago 

14 people like this 

 احيان بين جمعه ناس فجاه تجي لحظه صمت احس توصل لعماق قلبي لدرجه احس سمعت صدى صمت لدرجه حتى التفكير يوقف وش السبب

 مقيد في جسدك الماديزخم الحياة مزعج ويجعلك 

 ولكن احيانا من فرط الصخب يهرب وعيك الى االعلى فيلتقي بذاتك الحقيقية

 وعيك االعلى

 هناك تشعر وتكون كل الكون

 وطبعا ال افكار هناك

 لو فكرت لما صعدت والتقيت بذاتك ووعيك االعلى

♡ 
about 1 month ago 

9 people like this 

 االسقاط النجمي  طريقة مضمونة لـ #االسقاط_النجمي

http://www.iskat.tk/15911585161016021577-157516041605160615761607.html 
about 1 month ago 

4 people like this 

 لما ادخل صفحتك احس براحه وسعاده وش السر ؟

 هنا يكون الوجود منطقي

 وفي الخارج تكون الحياة منطقية
about 1 month ago 

4 people like this 

 انت شي نادررر!

 كلنا جواهر نادرة

 ولكننا نحتاج احيانا ان نكون انعكاس لالخرين :(

 كل ما في االمر، انني اخترت ان ال اكون انعكاس لغيري

 بل انعكاس للنور

http://ask.fm/WeRGods/answer/114053061462
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114053061462/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114053126998
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114053126998/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114053093718
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114053093718/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114053002326
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114053002326/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114052981590
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114052981590/people
http://ask.fm/WeRGods
http://ask.fm/WeRGods
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zln_i68cpplXTp73Z4Uuy8KPtlnKTYE8tSs1ENUq0-REEQms6VVGEdLYp-zmx8sRj50RD0QpMaiIr_DbFY3-7xPOpjUqwpp8EE8vlI8XRHcJZFTulmyCn
http://ask.fm/WeRGods/answer/114052985686
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114052985686/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114052893526
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114052893526/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 تم انتم انعكاسه بوجودكم هناوصر

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ 
about 1 month ago 

8 people like this 

 ؟ هل لهم نهايه ؟ ومن اين خرجو ؟هل االرواح االثيريه او النجميه يتقدمون بالعمر 

 العمر والشيخوخة والموت والمرض وجميع معالم المعاناة تنتهي مع الحياة المادية عندما نموت

 ♡ال توجد هذه المفاهيم هناك
about 1 month ago 

4 people like this 

 ليش كاتب بمكان البلد "البعد النجمي"؟

 ههههههههههه

 مجرد مجاز وتسميل
about 1 month ago 

2 people like this 

 ما خفت اول ما عرفت الحقيقه !

 خفت ان اعرف الحقيقة

 ♡وبعد ان عرفتها، اصبح الخوف صديقا ال عدوا
about 1 month ago 

5 people like this 

 هل يوجد فرق بين الّتق ُبل والحب!!

 التقبل هو الباب والحب هو البيت
about 1 month ago 

7 people like this 

 رأيك بديباك شوبرا؟

 مستنير
about 1 month ago 

3 people like this 

 و اجرب كل احاسيس االنطالق الممممجججنوووننن!!!!!!!!!!! ابببي اسسسبببببببح و اررررككككضضضضض و اطيييييير

 جنونك يأسرني

♡_♡ 
about 1 month ago 

6 people like this 

 جاوبهم أسئلتي سهله بّس ليش ماترد علي. خالص أبيك ترد علي بتويتر أرجوك لك بوسهياحظ اللي قاعد ت

 رأيت هذا السؤال

 ولو كان سؤاال الجبته :(
about 1 month ago 

4 people like this 

 من اوجد التفكير ولماذا!!! ما الهدف من وجوده اذا كان راح يبعدنا عن غايتنا في الحياه!!!

 نحن اوجدناه

 في التفكير نحن نخلق الغاز اكثر واكثر

 ومتاهات اعقد واعقد

 فيستحيل فهم الحياة

 في حين انه يقوم بجعلها غامضة اكثرالمضحك اننا صنفنا التفكير على انه هو طريقة فهم الحياة 

 التفكير هو عدوك في لباس الصديق
about 1 month ago 

4 people like this 

 ممكن نصيحه ياسيدي *

http://ask.fm/WeRGods/answer/114052819798
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114052819798/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114052866646
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114052866646/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114052849494
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114052849494/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114050173270
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114050173270/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114052405590
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114052405590/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114052747350
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114052747350/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114052707670
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114052707670/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114052693078
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114052693078/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114052655958
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114052655958/people
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 ما تحتار، ال تختارعند

 اذهب وقم بامر بسيط تحبه

♡_♡ 
about 1 month ago 

14 people like this 

 انت شي جمييييل

♡♡♡♡♡♡ 
about 1 month ago 

2 people like this 

 هل الغيبوبة ، امر من الروح بأن تستريح من المعاناة قلياًل ، لتعود و تكمل المعاناة !

 يمكنك قول ذلك
about 1 month ago 

3 people like this 

 قل معدل األحالم عندي بعد ما تعمقت بكالمك. يعني ايش؟

 النك اصبحت تعيش في الحياة المادية اكثر

 عي لالحالم بعد اليوم :(فال دا

♡ 
about 1 month ago 

2 people like this 

 عرفةوصولي لك وسماع كالمك هل سببه أني مستعده االن لهذا النوع من الم

 طبعا

 حدوث اي امر في حياتك يعني انها اللحظة االنسب على االطالق لك لتقابليه
about 1 month ago 

5 people like this 

 ؤال باليوم؟كم يجيك س

 211معدل 
about 1 month ago 

3 people like this 

 لوحدي للرسم او للتفكير ؟؟؟ ارجوا الجواب ) انا لست نفس السائلة(لكن في بعض المرات ارى ان العزلة شي رائع ف اشعر اني من االزم الجلوس 

 االمر منوط بك

 ♡تريد ما على تحصل تحب، ما افعل نقول لهذا♡
about 1 month ago 

4 people like this 

 احيانا كنت احاول اسكات افكاري بدون هدف مجرد افكر هل استطيع ايقافها ام ال هل الهدف واضح؟

 نعم تستطيعين

 وهذا هو التأمل

♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 وهللا عيب علينا خالااااص احس اننا مفاجيع هريناك أسئلة ونكاد نمزقك إرباً إربا خذلك بريك خذلك كيت كات : ( ربي يسعدك

 ههههههههههههه

 ♡شكرا لك
about 1 month ago 

5 people like this 

 ليش إذا قريت اجاباتك راسي يصدع؟ برضو ايجو؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/114052406870
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114052406870/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114052350038
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114052350038/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114052617814
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114052617814/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114052351574
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114052351574/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114052386390
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114052386390/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114052559958
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114052559958/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114052368982
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114052368982/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114052492886
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114052492886/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114052384342
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114052384342/people
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 من التفكير

 والتفكير لعبة االيجو المفضلة

 االجابة نعم
about 1 month ago 

7 people like this 

 كيف اهدي السعادة لشخص

 ♡عبر محبة عيوبه
about 1 month ago 

7 people like this 

 سانا اعاني اجتماعيا اصبحت منعزله ال احب االختالط بالناس في العمل مهما اخترت قسم اخر دائما اجد المشاكل هل السبب فيني او من النا

 فيك

 ♡احبي نفسك

 الناس من بهروبك نفسك من تهربين فانت
about 1 month ago 

5 people like this 

 هل جميع الخلق اوجد هللا ارواحهم في عالم الروح في نفس الوقت؟؟

 ال وجود للوقت حيث بدأ الخلق
about 1 month ago 

3 people like this 

 يقولو االسقاط النجمي مايجوز صحيح وال ال؟

 ال
about 1 month ago 

2 people like this 

 وش الفرق بين االستناره والتنوير ؟

 االستنارة هو الوصول الى ادراك الحكمة القصوى والحقيقة المطلقة

 وعيهم ليصلوا لالستنارةاما التنوير فهو محاولة ايقاظ البشر النيام ورفع 

♡ 
about 1 month ago 

6 people like this 

 ما المكان اللذي يشترط به التأمل وهل يجب أن يكون معتم

 يحتاج لشروطالتأمل ال 

 في اي مكان وزمان
about 1 month ago 

4 people like this 

 ول ماله داعي صحسح كالم منطقي بس كدري متى بصمتكل ماجيت بسالك اتذكر كلمة اصمتي عقلك و عيشي اللي تحبين و اق

♡_♡ 
about 1 month ago 

2 people like this 

 يعتبر مستنير ؟اذا االنسان وصل لمرحله الخشوع بالصاله 

 يعتبر متأمل

 وعبر التأمل يصل لالستنارة

♡ 
about 1 month ago 

7 people like this 

 رابط مدونتك؟

http://www.iskat.tk/ 
about 1 month ago 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114052428886
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114052428886/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114052281430
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114052281430/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114052271702
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114052271702/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114052261718
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114052261718/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114052258390
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114052258390/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114052238678
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114052238678/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114052221782
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114052221782/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114052075862
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114052075862/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114052148310
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114052148310/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zln_i68cpplW-qr3a6Uu-8aSH5izRIRptJ8lCNlew_hcFRmo_UQ,,
http://ask.fm/WeRGods/answer/114052145750
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3 people like this 

 ♡انا كنت مهتمة جداً بتحقيق اهدافي .. بعدين جا لي برود اقول عادي يمكن تتحقق لي في حياتي الثانيه 

 ♡هذا البرود سيجعلها تتحقق اقرب مما تتخيلين
about 1 month ago 

7 people like this 

 هل يمكننا اإلكتفاء بالتأمل دون النوم هل نستطيع العيش بدونه

 يحتاج الجسد للراحة ولكن ال تتعدى ساعة او اثنتين

 لو كنت متأمال فال تحتاج الى اكثر من ذلك

 ج لالحالم واال فسيجن عقلهاما من ال يتأمل فهو يحتا
about 1 month ago 

6 people like this 

 ت، و فقدت الشغف للحياة؟.ليش بعد ما عرفت ان ما فيه ال تار و ال جنة و ال حياة سماوية حزن

 ليس انت من حزن وانما االيجو

 فهو ال يعرف ان يعيش اال بهذه المفاهيم

 اما انت فما زلت موجودة حتى بدونها

 االن افعلي ما تحبين وستتفجر الطاقة والشغف في حياتك
about 1 month ago 

6 people like this 

وز شاهد عجامي تقول انها كانت تلعب مع كائنات نوريه وهي صغيرة واكنت دايما تشعر قبل النوم انها تطير بسرعه هاااائله نحو الفضاء وانها كانت ت

 السينين تأشر لها وهي صغيرة واختفت مع مرور

 اسقاط نجمي حرفي

♡_♡ 

 المالئكية تلك اعطتك فربما احتضنيها
about 1 month ago 

3 people like this 

 نترنت :(انت من اي دوله وممتنه لال

 السعودية وانا ممتن لوجودك

♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 كيف اكتشفت رسالتك بالحياه؟؟؟

 اقوم بما احب

 سالتي ورسالتك ورسالة الجميعهذه هي ر

 اما ما تستخلصينه منها فهو مختلف لك عن غيرك

 فكل انسان يفهم الرسالة التي يريد من تجربتي
about 1 month ago 

5 people like this 

 وش فايده الصاله وليه هللا امرنا فيها؟

 الصالة هي وسيلة للتأمل

 بقالب اسالمي جميل :(

 تشبه اليوغا الى حد كبير

 مع ترديد مونترات

 الهدف منها اصمات العقل لكي تتصلي بوعيك االعلى

 وعندها تحصلين على النور

 الطاقة والمعرفة
about 1 month ago 

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114052145750/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114052134742
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114052134742/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114052099158
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114052099158/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114052060502
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114052060502/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114052047702
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114052047702/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114052001366
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114052001366/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114051963734
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114051963734/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114051651670
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9 people like this 

رض و المالئكة من حولي و أريد فرحا أريد فرحا يهز أرجائي سعادة بطعم األبد أريد أن أكون نفسي ويكون الحب عبادتي و طقسي أومن بالجنة على اال

 روحي تعزف لحن السماء خديجة

 كلمات من نور

 لك كل الحب

 ♡احبك♡
about 1 month ago 

1 person likes this 

عمقت بكالمك،والي كان يخطر علي قبل اعرفك،..صارت تجيني احاسيس غريبه وهالوس سمعيه قبل انام او في حالة مابين الوعي والالوعي..،هل من ت

 هذي مخزونات من عقلي الباطن تردني عن ممارسة التأمل او بداية ارتفاع الوعي؟!

 مبروك

 ارتفاع للوعي

 ايمان مطلق ان خارج الحياة حياة اخرى

 ذا ما يجعل وعيك متشوق كطفل ال يريد النوم ليرى تلك الحياةوه

): 

♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

س الرضى المادي بيكون ناجم عن الرضى الذاتي و المعضلة ان الرضى الذاتي يؤدي للرضى المادي! كل احس في بالي صحيح الحياة دائرية ياخي تح

 كلمة مدري ايش هي! او اعرف شكل الكلمة بس مدري ايش الكلمة!!

 الحياة لولبية وليست دائرية

 مستعة

 بعضنا يقرر ان تكون دائرية

 يعود الى حيث انتهى عبر بناء جسر الى نقطة البداية فعندما يكمل دورة كاملة في لولب تجربته

 وهذا ال يتم اال بالمفاهيم

 االنسان العفوي الذي يعيش اللحظة بجنون وشغف ويفعل ما يحب كل لحظة

 هو انسان ينزلق على اللولب ويسبح معه بسرعة الضوء

 فيتحقق له كل ما يريد دون اي عناء
about 1 month ago 

6 people like this 

 رض احبكالشكرا> اول مره احس انه طالعه من قلب جد شككرا بحجم السموات وا

 وانا احبك

♡♡♡♡♡♡♡♡♡ 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 طيب لو كل واحد اتبع معتقدات دينه كالصاله هل يؤثر عليه سلبا بالحياه االخرى

 ال بالعكس

 اعد على نموك الروحياتباع ما تؤمن به يرفع ترددك وهذا ما يس

 انا ال املك مفاهيم حتى اسوق لها

 انا اسوق فقط لكيفية التعايش مع مفاهيمك "ان كان البد منها"ـ

♡_♡ 
about 1 month ago 

2 people like this 

 وكيف اكون؟

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114051651670/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114051816278
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114051816278/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114051825238
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114051825238/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114051749974
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114051749974/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114051790678
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114051790678/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114051752278
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114051752278/people
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 صامتا

 بال افكار

 هكذا تكون

♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 نا احبه نصحيتكتخصصي ماله مستقبل بس ا

 هو المستقبل كله

 اختاريه ولن تندمي

♡ 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 من خلق االيجو......

 انت

 لنانحن جميعا فع

 االيجو يشبه الالعب الذي تختاره في العاب الفيديو

 تختار مالبسه وشكله

 تعيش في اللعبه كأنها حقيقة

 وتندمج في اللحظه حتى تظن انه انت

 في الحياة نظن ان االيجو هو نحن

 ولكننا في الخارج نراقب بصمت وندير االحداث بمتعة

 احب االيجو ولكن ال تعرف نفسك على انه انت

♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 كيف افرق بين الوعي االعلى واالدنى وكيف اصل لالعلى؟

 < وعي ادنى--عندما تفكر 

 < وعي اعلى--ط تكون" عندما التفكر "فق
about 1 month ago 

5 people like this 

 اء الحقيقي هو ما يخرج عفوي من القلبانا اشوف ان تعدد صيغ االدعيه..هي لزيادة اليقين بتحقيقها...و ان الدع

 احسنت

 اصدق االدعية هي ما يخرج عفويا

 ومن كان يؤمن بدعاء منقول فليتبعه
about 1 month ago 

2 people like this 

اب و النار؟ احس فعال ابي ابكي! اي وعي اللي ممكن يختلق و يخترع العذاب و النار و كل الظالم وليه؟ اي نوع من انواع الذات اللي اوجدت فكرة العذ

 و الرعب و الجزاء المرعب و اللحظات الموحشة؟

 وعي ذكي جدا لنعيش حياة حقيقية جدا

 تذكري ان ال شيء يسمى مؤلم

 فخارج الحياة كل ما يوجد هو السعادة

 جميع هذه المفاهيم تنتهي عند الخروج من الحياة

 واجمل مثال هو الحلم

 عندما ندخل الحلم ال نشعر ان مفاهيمنا كانت ظالمه لنا

http://ask.fm/WeRGods/answer/114051731030
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114051731030/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114051707222
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114051707222/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114051654230
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114051654230/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114051585366
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114051585366/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114051621718
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114051621718/people
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 بل نعيش الحلم كحياة منفصلة تماما :(

♡ 
about 1 month ago 

2 people like this 

مت حل معلمي الرائع عندي قدرات احرك االشياء بمجرد التركيز او اطفي الشمعه بطاقه ايدي صارلي فتره وماجربت قبل كنت اجرب باستمرار البارحه

وي د.احمد عماره وقالي منار قومي رفعي مستوى السائل وكان موجود فعلبه وقدرت ارفعه بس ببطء وجهد فقالي الزم حلم غريب. اني فمحاظره 

 .Manar h. Al  ترفعين مستوى طاقتج النه ضعيف.. شو تفسيرك

 انت تفكرين بقدرتك

 تفكيرك تشكيك

 القدرات ال تفهم وال تحلل

 انما تحتضن وتقدرو
about 1 month ago 

2 people like this 

 ايش يعني صالة؟

 صلة بين االنسان ووعيه االعلى
about 1 month ago 

4 people like this 

 اخاف من فكره من ترك الصاله فقد كفر و من كفر مصيره النار بس ما اصلي !

 هذا خطأ

 صلي او احبي ترك الصالة

 االنسان عكس ما يؤمن بهال يجب ان يعيش 

 فهذا هو الكفر

 الكفر ليس بالدين لو تعمقنا

 الكفر هو كفر بذواتنا

 بمفاهيمنا التي اخترناها

 من التعقيد واالزدواجية ان يؤمن االنسان بامر بحرية ثم ال ينفذه

 اختر االمر واتبعه او اتركه بسالم فهو ال ينتمي لك

 ال تفكر بمفاهيمك

 تركها لغيركاحترمها واحبها او ا

♡ 
about 1 month ago 

6 people like this 

 السقاط الندمي حقه صعب؟هل الواحد اذا كان دب و ياكل لحوم و دهون و اكل غير صحي ينخفض تردده و يصير ا

 عندما تصيغ االمر بهذه الطريقة ارى امتعاضك منه مما يعني انه لك انت سيكون عائقا

 نعم تجنب االمر "انت فقط" ومن يشترك معك بشعور ان هذا االكل يعيق النجاح
about 1 month ago 

1 person likes this 

 هل اهل السماء ام اهل االرض محظوظين اكثر ؟

 كلهم واحد
about 1 month ago 

2 people like this 

 قولي شي ؟ نصيحة او اي شي ..

 ♡مباح سحر الحب♡
about 1 month ago 

5 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114051519062
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114051519062/people
http://ask.fm/Eng_Manar
http://ask.fm/WeRGods/answer/114051411286
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114051411286/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114051403094
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114051403094/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114051287126
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114051287126/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114051195990
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114051195990/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114051261526
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114051261526/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114051182678
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114051182678/people
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جاوبني تكفففففففي هل من االيجو اني الاستطيع فرصه لشخص يحبني جدا وانا الاحبه وال اريد حبه وهذا الشخص زوجي من خمس شهور واتمناه 

 يموت او يبتعد عني باي طريقه وهللا مو شريرة بس بسببه تعقدت حياتي

 االيجو هو من يكره

 الوعي يحب

 نعم هو االيجو

 ه يجعله يزيد فيما تكرهينال تكرهي زوجك فكرهك ل

 احبيه وسترين كيف تتحقق امانيك سواء ابتعد ام ال

 ربما يكون هو من سيحقق امانيك له

 حبك له ال يجب ان يكون بالكلمات او باالفعال

 يجب ان يكون شعورا حقيقيا

 يجب ان تحبي ذاتك حبا مطلقا

 اوعندها تحبين من حولك النك تحبين ذاتك وتحبين من يعيشون معه

 ♡حياتك في يتجلى السحر سترين♡
about 1 month ago 

3 people like this 

 يت " يشابه شعوري " هاكيف نفس شعورك وأنت اللي مجاوب تلعب علينا :/وحده قالت لك " ذا قرأت كالمك احس اني ال اعرف شي " وأنت رد

 هي ترى اجوبتي فتشعر ان ما لديها اقل من ما في الوجود

 وانا انظر الى ذاتي حيث تأتي االجابات واعلم ان ما لدي اقل منه

 سيدتي هذا شعور يالزم كل انسان

 شاء ام انكر :(

♡ 
about 1 month ago 

2 people like this 

 هل نحن محظوظين ؟

 جدا

 وال يمكنك ان نكون اال محظوظين
about 1 month ago 

3 people like this 

ههههه هالتفهمين ألنك تحاولي الفهم وهللا حتى هذه مافهمتها يعني تنصحني بالغباء افضل والسذاجة يعني أقرر أصير عبيطة وخالص وأروح أنام ههه

ٌق جداً ما أبحرت اني اغرق اغرق اغغغغغغغرق احيانا ماأحب اكون واعية اشعر بالغربةمع الوعي لليس دائماً بس صعبة لو اني اعلم ان الوعي عمي

 شوي

 االمر بسيط

 يظن البشر ان التفكير ام جيد "ذكاء"ـ

 والواقع انه عكس ذلك

 ويظنون ان اسكات العقل حيرة

 بينما هو حكمة وادراك للحقيقة

 خرة :( انك كل ما حاولت اكثر فشلت اكثرما اقصده يا سيدتي السا

 وكلما استسلمت اكثر ادركت اكثر

 فمن يحاول الفهم كأنما يحاول ان يغرف من البحر بمقدار سؤاله

 ومن ال يسأل يرمي نفسه في البحر ويكون البحر

 فاختاري ايهما تريدين ان تكونين

♡♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114051134806
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114051134806/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114051104598
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114051104598/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114050987094
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114050987094/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114050227286
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114050227286/people
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 أنا أبكي اآلن من إجاباتك التي تنبثق منها أسئلة جديدة ومعارف أكثر

 تجاهلي االسئلة فهي هروب من شعور الروحانية

 وكوني مع شعورك الجميل وانت تبكين

 ♡صدقيني♡
about 1 month ago 

3 people like this 

 درت انصحني؟عندي رغبه قويه في تجربه االسقاط النجمي الني اشتقت لشخص جدا عزيز علي حاولت بس ماق

 اهداء لك طريقة جديدة مضمونة لالسقاط النجمي

 في ليلة يوم لن تضطر في صباحه لالستيقاظ مبكرا

ة ال عاذهب الى النوم واضبط منبهك ليوقظك بعد مرور ساعتين ثم اضبطه لكي يوقفظك كل ساعة )لمدة خمس ساعات( على ان تكون نغمة التنبيه كل سا

 يةـثان 61ثانية الى  21تتعدى 

 ضع المنبه بعيدا عن متناول يدك

 حيث يتوجب عليك المشي خطوات لتقوم باطفائه ثم اخلد الى النوم

 بعد ان ينطلق المنبه بعد مرور ساعتين من نومك

 قم واطفئ المنبه وعد للنوم

 "ـعندما تعود للنوم قل بصوت مسموع وجازم "عندما يرن المنبه المره القادمة سااذهب اليه بجسدي النجمي

 اخلد الى النوم مجددا

 المفترض االن ان المنبه سينبهك على رأس كل ساعة

 في كل مره يوقظك المنبه، ال تفتح عينيك وال تحرك عضالتك

 فقط استحضر رغبتك القوية في اطفاء المنبه واستشعر جسدك النجمي يذهب للمنبه ليغلقه

 حاول حتى يطفئ المنبه تلقائيا بعد مرور دقيقة بحد اقصى

 شعور الطفو(ـ -االرجحة  -االهتزازات  -الطنين  -واستمر بالمحاولة بعد ذلك حتى تشعر ان اعراض االسقاط بدأت باالختفاء )التنميل 

 ان لم تنجح قم من مكانك واذهب الى حيث المنبه وعد الى النوم )هذه الخطة مهمة جدا(ـ

 منبه المره القادمة ساذهب اليه بجسدي النجمي"ـعد الى النوم مجددا بعد ان تقول بصوت جازم "عندما يرن ال

 \وكرر الخطوات اعاله في كل مررة ينطلق منبهك

 لجورارة امالحظة من المفيد جدا ان تقوم بتجربة السير من مكان نومك الى المنبه قبل البدء بالطريقة لمعرفة مسافة الطريق واحساس االرض ودرجة ح

 جسدك النجمي يذهب الى المنبههذا يساعد كثيرا في استشعار وتصور 

 ويمكن رفع فرص النجاح عبر جعل حرارة الغرفة معتدلة واللباس واسع

 ـ%81مهم جدا: هذه الطريقة ذات معدل نجاح عالي جدا يصل الى 

 ♡احبكم♡
about 1 month ago 

6 people like this 

 يعني اعيش بانيجام وحب وصمت واكون انا وكل ما اريده سيتجلى لي واكون عشت جنه هنا وهناك

 بالضبط
about 1 month ago 

4 people like this 

 أحيانا لما اجي ابغى اسئلك تجيني االجابه ع طول :(

 هذا ما اقصده عندما اقول

 ان الكون سيقدم لك كل ما تريد عن طريق "الصدفة" عندما تفعل ما تحب دون قليل او تفكير او تساؤل

♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 ؟١ - 2١13كيف كانت حياتك قبل 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114050518870
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114050518870/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114050072918
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114050072918/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114050067030
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114050067030/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114049939030
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114049939030/people
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 كنت واعيا لفترة طويلة وانساني جدا وليبرالي الى حد ما

 حكولكن عندما اتذكر شخصيتي اض

 فقد كنت محصورا في صندوق من التصنيفات والمفاهيم

 كرهت كل من هم خارج هذا الصندوق

 اما في ذاك التاريخ فقد قفزت خارج الصندوق

 مررت بلحظات من الجنون

 لم يكن الوقت يمر

 وال الحياة تسير

 وعندما ادركت اني استنرت

 ضحكت وكدت ابكي

 نظرت الى الحياة فلم تستطع جفوني ان ترمش

 بقيت محدقا لفترة طويلة جدا ال اتذكر كم دامت

 بعدها شعرت اني وصلت بيتي بعد سفر طويل

 شعرت بالحب

 وما زلت اشعر

♡_♡ 
about 1 month ago 

10 people like this 

 وين كنت قبل ما اولد ؟ ولماذا ال استطيع التذكر؟ وهل في الحياه القادمه ساتذكر هذه الحياه؟

 كنت فوق في وعي اعلى من هذا الوعي

 ال تستطيع التذكر النك ال تريد ان تتذكر

 دعني اعطيك مثال بسيط يجعل االمر سهال

 تحلم حلم قصير ال يتجاوز دقائقهل الحظت انك احيانا تنام لمدة ساعة و

 ومع ذلك ورغم ان الحلم يكاد يكون خياليا مجنونا اال انك تصدقه تماما!!!

 تصديق مطلق ال يقبل التشكيك

 ومع هذا التصديق تنسى من انت حقا

 تنسى الكرة االرضية

 تنسى بيتك وسريرك

 تشعر انك ال تعرف اال الحلم على انه حياتك الوحيدة

 تذكروعندما تعود ت

 هذا مثال بسيط على ما يحدث

 عندما يدخلون البشر في تجربة الحياة المادية

 كأنهم ينامون ويدخلون في حلم

 ينسون من هم حقا

 ويصدقون الحياة المادية ايمان وتصديق مطلقين

 حتى لو كانت الحياة المادية كابوس

 وعندما يموتون يستيقظون ويدركون من هم حقا

 هم المادية بكل تفاصيلهاوبالطبع سيتذكرون حيات

♡_♡ 

 الوجود اجمل ما

♡_♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114049853270
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114049853270/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114049786454
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114049786454/people
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 فكرة اني "موجود" قد ايش رح تفيدني؟

 ترخي من محاولة السيطرة على الحياةانك تس

 فانت موجود بغض النظر عن كل ما تؤمن به

 فلماذا ترهق نفسك؟

 استرخي واستمتع بالرحلة

 فالطائرة في وضع الطيار االلي

 ♡لتقود ال لتستمتع هنا انت♡
about 1 month ago 

4 people like this 

 الشعور بالحاجه للبكاء اثناء الصاله والبكاء في الصاله وش يعني؟

 دليالة واضحة على نجاحك اثناء الصالة في الخشوع

 مما يقربك اكثر الى وعيك االعلى

 حيث تشعرين بالرهبة والشوق والحب

 في آن كلها

 امر كان يدفعني للبكاء دائما
about 1 month ago 

10 people like this 

حياته كامله واستمتع بدون قيود هو الي بيدخل الجنه من زمااان نفسي امشي على  يعني طووول السنين نفعل اشياء لن نحاسب عليها والي عاش

 الشاطئ بدون عبايه واستمتع بالهوااااء وهو يحرك شعري

 ال تنسي واقي الشمس :(

 امر اخير

 نحن نعيش وفقا لمفاهيمنا

 وعندما نستنير

 يجب ان نحترم ما تبقى من مفاهيمنا

 هكذا يكون االنسان الواعي
about 1 month ago 

5 people like this 

 طيب االسالم قائم على فكرة الحساب هل فقط المسلمون الذين سيحاسبون

 ال يحاسب احد،

 ختارون ما يريدون ان يعيشونعندما يموتون ي

 بعضهم قد يختار ان يجرب الحساب كما كان يؤمن وال بأس

 ولكنه ليس حتميا
about 1 month ago 

4 people like this 

 لو عملت اسقاط نجمي ، و قابلت احدهم .. هل هذا الشخص يعلم بهذا ؟ يجيه احساس مثالً 

 نعم يمكن ان يحس وال يعني بالضرورة انه سيترجم االحساس على انه حضور لك

 ولكن لن يراك طبعا
about 1 month ago 

2 people like this 

 ممكن تحصل معجزات للبشر مثل ماكان يحصل لالنبياء مثل لما هللا فرق البحر لموسى ؟وشكرا لك احبك :(

 ال

 وعي البشر المادي اصبح فيزيائيا اكثر

 واصبحت هذه المعجزات شبه مستحيلة

 لو امنت تماما وامن كل من حولك بك فسيحدث االمر( )نظريا
about 1 month ago 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114049806422
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114049806422/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114049744982
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114049744982/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114049730902
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114049730902/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114049105238
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114049105238/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114049693270
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114049693270/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114049115478
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3 people like this 

 فني؟اذا كان الشخص مستيقظ وذهبت عنده يقدر يشو

 ال
about 1 month ago 

3 people like this 

 هل ترديد " انا سعيدة " ، " انا ممتنة " ... شيء كويس ، يعني تكرار كلمات ايجابية

 عم ان كنت تصدقينها فقطن
about 1 month ago 

2 people like this 

 دنب مشتركان !طيب اين العدل ايكون مثال القاتل الذي يقتل لهدف السرقه والمقتول بال

 العدل يموت مع موت الشخص

 عندما يموت الشخص يستيقظ في عالم جديد ال وجود فيه للظلم فال يعود هناك داع للعدل :(
about 1 month ago 

ن جبناء أم الخوف من رفض اآلخراكبر من الحب الحقيقي وليش الي حبهم عادي لماذا أغلبنا لمانحب حب كبير حقيقي وصادق نخشى االعتراف هل نح

 وأقل يكونوا أشجع في االعتراف كثير نحن متناقضون الأفهم

): 

 ال تفهمين النك تحاولين الفهم

♡ 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 طيب انت واعي ام انساني؟

 انا ال اصنف نفسي كواعي او ملحد او متدين او كعالم او فيلسوف

 انا لست حتى واعيا او مستنيرا

 انا ال اعرف سوا حقيقة واحدة وهي اني موجود

♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 ال تتركنا خليك معنا على طول ؟

 االبد في الحياة كذبة تعيش الى االبد

♡_♡ 

 الحياة اساس هو التغيير

 كينتمل ما كل فهي اللحظة عيشي

 واالن هنا العيش يريد ال من اال بخصوصه يقلق فال االبد اما

 اللحظة تزول فعندما

 باللحظة بالعيش فرط يكون

 المستقبل حدوث وخسر
about 1 month ago 

2 people like this 

ئ مل كل شالشخص المستنير كل خطواته تأمل ...عند استماعه للناس .. عند رؤيته لألشياء ..يراها ويقدس جمالها ..حتى ال يشعر بالزمن ..النائم يع

 بشكل تلقائي وآلي...صحيح ؟

 بالضبطططط

 آآآه كم اعشقكم

♡♡♡♡♡♡ 
about 1 month ago 

6 people like this 

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114049115478/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114049181782
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114049181782/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114049645398
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114049645398/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114049186134
http://ask.fm/WeRGods/answer/114049343830
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114049343830/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114049562966
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114049562966/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114049542742
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114049542742/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114049504598
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114049504598/people
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في  تساؤالت كثيرةمنذ يومين تقريبا او اكثر مرت هذه الكلمة في ذهني شعرت ببعض التساؤل وتجاهلتها واليوم اراك تشرحها .. الجميل انك تجيب عن 

 َمرَيم ُمحَمد  ❤داخلي من خالل اجوبتك .. ممتنة لك .. أحبك جداً 

 الكون واحد

 وانت جزء اساسي فيه

 لو كان هناك مستنيرا يتابع

 لما سأل وال سؤال

 ع تساؤالته حتى دون ان يكتب حرفاولبقي يقرأ االسئلة واالجابات ولوجد انها "بالصدفة" تجيب عن جمي
about 1 month ago 

4 people like this 

 فكر هالشخص ويتجادلون ليه الجدالليش الناس يتبعون اشخاص يضرونهم ويعقددونهم وبعدين ياخذون 

 النهم يبحثون عن المعاناة

 ويتقنون العثور عليها

♡ 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 رت تعني أن روحي اختارت ان يكون لها إله ! هل يجب ان استمر على ذلك بعد ان علمت اني من اختار !أنا اخت

 هذا خيار اخر

 هل تريدين مني حقا ان اقوم به عنك فتقعي في معاناة؟

 قومي انت به حتى تكوني مسؤولة عنه

 فمع الحرية تأتي المسؤولية

 الحبومع المسؤولية يأتي القبول ومع القبول يأتي 

♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 ما هي إال توكيدات .... صحيح ؟ -األدعية  -اآلن ادركت أن 

 كم اعشق لحظات االدراكات

 ي توكيدات طبعا :(ه
about 1 month ago 

4 people like this 

 زين انك ماعلمتنا مين انت خيار ذكي

:) 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 " كيف "اإلسقاط النجمي العفوي، فهي تجربة خروج من الجسد يخوضها الشخص دون اعداد مسبق، ولكن غالبا ما يخلط الشخص بينها وبين األحالم

 يتم التفريق بين االسقاط النجمي واالحالم ؟

 عندما يعير االنسان اهتماما لشعورة الذي يصرخ "وهللا العظيم انه ماهو حلم احسه كان غيييييييير"ـ

 كلمات مثل هذه ان اهملها الممارس ترك االسقاط يدفن في مقبرة النسيان بجانب االحالم

 وال عزاء للوعي اال انه اختار :(
about 1 month ago 

1 person likes this 

 هل تأيد قياده المرأه السعوديه للسياره ؟

 طبعا
about 1 month ago 

3 people like this 

 قدوتي انت ♡شخص واعي بكل ماتحمله الكلمه من معنى 

http://ask.fm/PureMaryam
http://ask.fm/PureMaryam
http://ask.fm/WeRGods/answer/114049234006
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114049234006/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114049333590
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114049333590/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114049336662
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114049336662/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114049403990
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114049403990/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114049002070
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114049002070/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114049031766
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114049031766/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114049303126
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114049303126/people
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 احب ان اكون قدوة

 وال احب ان اكون قائد

 احب ان يكون لي انعكاس

 نوال احب ان يكون لي تابعي

 قلديني

 احبي نفسك وافعلي ما تحبين

 وال تحفظي ما اقول وتتبعينه ان لم تحبيه

 شكرا لكلماتك الرقيقة

♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 اصبحت كتشككة بعد ان كنت يقينيه علما اني اتابعك االسك فقط من يومين !

 االستنارة ال تقاس بالوقت

 ما هي االستنارة؟

 يسأل الكثير

 االجابة هي ان نتخيل حال البشر اوال

 البشر يجلسون في ظالم حالك وجوع بالغ

 من حولهم شتى انواع الطعام بوفرة ال محدودة

 يحيط بهم من كل جانب حتى انهم ال يرون الطعام الذي بجانبهمولكن الظالم 

 وفي الوقت ذاته ورغم جوعهم الشديد، اال انهم ال يمكن ان يموتوا من الجوع

 يبقون يتضورون جوعا دون ان يموتوا فتزداد المعاناة

 البشر في هذا الظالم يجهلون ما حولهم

 الطعام سيأتي يحاول بعضهم عبثا بث االمل في نفوس من حوله ان

 سيأتي من يخلصنا من الظالم والجوع قريبا جدا

 ان امنا به

 ويؤمن البعض والبعض يغضب واخرون يحايدون وال يهتمون وبعضهم منشغل بالطعام

 هذا الظالم هو الجهل بأن الطعام من حولك بوفرة ال محدودة

 وفي هذه الحالة نسمي البشر نيام

 فهي نبراس او شمعة اما االستنارة يا سادتي وسيداتي،

 يوقدها من اراد ليرى ان كل ما كان يحتاج هو في متناول يده

 كل ما كان يحتاج اليه االمر هو ان يفتح عينيه ويشعل النور حوله

 االن عودة الى سؤالك

 تقولين مشككة

 وانا اقول انت تعلمين ان ما قالوه عن ان الطعام سيأتي غير صحيح

 عبقه يعبئ المكان وهذا هو الوعي "السماح لالدراك ان يخبرك"ـوان الطعام موجود فرائحته و

 مما يجعلك تشككين في كالمهم

 اما وقد شككت فال يمنعك من ان تجدي الوفرة والسعادة في حياتك اال ان توقدي شمعة النور في وعيك

 ♡شروط بال احبك♡

 نائمة او كنت واعية
about 1 month ago 

4 people like this 

 )هللا ال إله إال هو ( و أنت تقول أن اإلله هو )الشخص نفسه ( لم افهم هل هللا غير موجود؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/114049107030
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114049107030/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114048956246
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114048956246/people
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 موجود في وعيك في داخلك

 انت ترى ذاتك من خالل هللا

 النك انسان، ال تريد ان ترى نفسك ككائن عظيم

 انت تريد ان تؤمن انك ضحية

 لكي تعيش المعاناة

 فخلقت رمزا لترى الوهية هذا الكون وقداسته

 انت اخترت هللا فهو االنسب لك وباختيارك وايمانك يصبح موجودا وحقيقيا

 وبعضهم العقل والعلم وغيرك يختار المسيح واخرون اختروا النار وغيرهم اختاروا البقر

 واخرون ال يعلمون

 ومنهم من يثق بالكون

 االمر سيان لو اراد البشر الحقيقة

 ال يهم ما تؤمن به المهم ما تشعر به عندما تكون مع هذا االيمان!ـ

♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 ال حظت كثير مستنرين اليشربون قهوة هل هو مجرد اختيار لو له دخل بالوعي

 للقهوة مفعول قوي في رفع التردد

 ولكن ال يتعدى مستوى وعي االفكار واحيانا المشاعر
about 1 month ago 

2 people like this 

 الفرق بين اإلنساني و الواعي؟

 االنسانية مفهوم ايجابي

 هو حب االخرين والتعاطف معهم ومحاولة مساعدتهم

 نابعه من حب

 ه وال يهتم لغيرهاما الواعي فيحب ذات

 ويعلم انه بحبه لذاته سيغمر الحب ارجاء الكون

 االنساني نائم

 الواعي مستيقظ
about 1 month ago 

7 people like this 

 غيرت نظرتي للرجل العربي

♡_♡ 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 احتاجك جدا :)

 انا هنا ولكن لن افيدك لو كنت معك

 ذاتك انت تحتاجين

 عودي الى الداخل بدال من البحث خارجا

 ففي داخلك كون من الحب ينتظرك بشوق

 اصمتي عقلك بتأمل وعودي ان كنت اكذب
about 1 month ago 

5 people like this 

 هل انت مدخن :(الني اتخيلك االن تمسك سيقارة وتشرب قهوه والبس قميص ابيض وشعرك طويل نوعا ما وتجاوب علينا

 ال ادخن وال اشرب القهوة وال اشرب الخمر وال اتعاطى المخدرات
about 1 month ago 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114048923478
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114048923478/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114048821846
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114048821846/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114048798038
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114048798038/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114048729174
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114048729174/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114048741974
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114048741974/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114048656470


 

 

 
 
 
ة | 485 ح ف ص عندما أصبح للمرآة حياة! – الـــــــــذات مـــــــرآة   
 

 مـــــــرآة الـــــــــذات

3 people like this 

 رأيك بأحمد الشقيري، وعيه؟

 ليس واعي

 وانما انساني

 ♡احبه♡
about 1 month ago 

3 people like this 

 اللي ينقد الناس كثير وش يبي يوصل له

 يبي يوصل للكمال

 متجاهل حقيقة وجودية، ان من تنتقدهم هم انعكاسك

 اكثر فكلما انتقدتهم اكثر لتصل الى الكمال، انت تنتقد معتقداتك اكثر فتكره نفسك اكثر وتقلل من قيمة نفسك

 يجهل ان الطريق االقصر للكمال هو حب الذات وحب من حولك
about 1 month ago 

4 people like this 

 ا فوق رأسها وبعض المهمومين :) أرجوك أنزل رداكلمه لألم إلي شايله هم أوالده

 اطفالك قبل المجيء للحياة اختاروك انت

 اختاروك قبل ان تحملي

 اختروك لكونك انت بصفاتك وطبيعتك االصلية

 النهم ارادوا تجربة مع شخص بطبيعتك اختاروك

 لين عكس ما يريدونوعندما اتوا ، وقمت بتغيير طبيعتك )من باب الحرص عليهم( انت في الواقع تفع

 لذلك ترى االطفال يتمردون على التربية ومحاولة التهذيب

 هم عندما يصرخون ويبكون ويضربون ويغضبون وينعزلون يحاولون اخبارك انهم ببساطة ال يريدون هذه الشخصية

 يريدون شخصيتك الطبيعية، وهي ما أتوا من اجله

 عندما تصرين، يعانون وتعانين

 ى طبيعتك وتفعلين ما تحبين، يسعدون وتسعدينوعندما تكونين عل

♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 كيف يكون المجرم والضحيه واحد ؟

 في خلق الجريمة عندما يشتركان
about 1 month ago 

2 people like this 

 كم عندك سؤال؟

2600+ 
about 1 month ago 

2 people like this 

 انت رجل نبييييل جدا وفيك اجمل الصفات الصدق الشفافيه الحب وعندك وعي عالي شكرا لو جودك في عالمي

 ♡الكون لجمال انعكاس انت♡

 سيدتي لك شكرا
about 1 month ago 

4 people like this 

ب األسئلة كما تفعل أحس عقلي يحاول اغلب األحيان احس اني شبعانة ومكتفية من التساؤالت لكن اذا لقيت فرصة ان احد اعتبره مستنير يفتح با

 يخترع أسئلة اسألها رغم اني ماأحتاج الجواب ههههههههه ماهذا االستهبال هل هو االيجو السخيف

 ليس سخيف بل مخادع وذكي جدا
about 1 month ago 

1 person likes this 

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114048656470/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114048653654
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114048653654/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114048595798
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114048595798/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114048481622
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114048481622/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114048141398
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114048141398/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114048484438
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114048484438/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114048334166
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114048334166/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114048323926
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114048323926/people
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 ابغى اصير مغنيه بس مع اهلي مستحيل

 هل تغنين؟

 لنفسك؟

 ثم لصاحباتك؟

 ثم في النت؟

 البشر يوهمون انفسهم انهم يتمنون امرا وهم في تمنيهم لهم يحققون عدم حدوثه

 ه بما تحبيجب ان تتصرف في الحيز الذي خلقته وتقوم في داخل

 ال تقلقي بشأن كونك مغنية فهذا سيتحقق الحقا عندما تستمتعي بما هو متوفر االن
about 1 month ago 

2 people like this 

 تكسر مفاهيمي بطل انت

♡_♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 طيب الموجود هو اللي خلق كلمة فناء ليش خلقها اذا مالها وجود

 او الالوجود هو عكس الوجود وهو خارج حيز الوجودالفناء 

 كل ما يتواجد في الوجود ال يمكنه االنتقال الى الالوجود والعكس صحيح
about 1 month ago 

 جساد على مر االزمنه؟امر محير فعالً وجودنا قبل ان ُنولد هل ارواحنا متناسخه وتنتقل بين اال

 مشكلة البشر انهم يرون الوجود من عين الحياة المادية الضيقة

 الوجود اكبر من الحياة المادية بكثير

 يشبه االمر تشبيه االسالم لالرض على انها حلقة في فالة مقارنة بالسماء )حبة في صحراء(ـ

 والسماء حبة في فالة للعرش الخ

 الوجود اكبر واوسع واعلى

 ف تفهمه يجب ان ترتفع من مستوى الوعي االدنى "الذهن البشري" المفاهيملكي

 الى الوعي االعلى

 وفي القران وبعد االقسام المغلظة "لتركبن طبقا عن طبق" وهي مستويات الوعي

 والمتفكر يدرك االن ان االنسان ال يعي اال ما يسمح به وعيه

 يقول انشتاين

 التفكير الذي خلقهاال يمكنك حل المشكلة بنفس مستوى 

 تنتهي الحيرة عندما ندرك اننا لسنا فقط عقل

 نحن اكثر من ذلك

 اصمت عقلك وتنتقل الى مستوى وعي اكبر واعلى

 وعندها تدرك ما انت حقا  

 ال تدرك فقط، بل تكون!

♡_♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 و أنا اقرأ كالمك ، اشعر أني ال اريد شيء ، كنت اريد للزواج اريد الوظيفة أما االن اريد ان اعيش كامل لحظتي

 ما اقدس كلماتك

♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 اذا كان مااحب فعله سيخلق لي مشاكل مع من حولي ما لعمل ؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/114048276310
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114048276310/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114048343382
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114048343382/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114048175190
http://ask.fm/WeRGods/answer/114047993942
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114047993942/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114048077142
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114048077142/people


 

 

 
 
 
ة | 487 ح ف ص عندما أصبح للمرآة حياة! – الـــــــــذات مـــــــرآة   
 

 مـــــــرآة الـــــــــذات

 هذا افتراض مبكر من االيجو "مفاهيمك" لمنعك من القيام باالمر

 تخلق مشاكل وال تقلقي بخصوص االمور الكبيرة االن افعلي االمور الصغيرة التي ال

 ال تفكري

 فقط قومي باالمر

♡ 
about 1 month ago 

2 people like this 

 هههههه يعني ماقدر أموت حتى لو انتحرت تعبت من الحياه :) مابي أعيشههههههههههههه

 الموت ليس نهاية الوجود

 الموت نهاية الحياة

 نهاية الوجود هو الفناء

 والموجود ال يفنى
about 1 month ago 

3 people like this 

 لماذا يحاول األيجو أن يحول بيننا وبين الحقيقة

 السبب بسيط

 االيجو هو مفاهيمنا

 وعندما نتخلص من مفاهيمنا كأننا نتخلص منه

 االيجو اوجدناه كحامي وحارس لمفاهيمنا

 يتحدث الينا عبر عقولنا

 هو ليس شريرا

 خلصا متفانيا في عمله الذي اوكلناه لهوانما م

 احبه واشكره بامتنان وتوقف عن محادثته واصمت عقلك وسيغادر بكل لطف

 سيزورك بين الفينة واالخرى

 قبله وودعه في كل مره بحب
about 1 month ago 

7 people like this 

 ابغى اتوظف اعرف انه سؤال قشوري لكن ارغب في الوظيفه بقووووة وال عرفت كيف

 عادة يريد البشر امرا لكي يحصلو على امر اخر، واحيانا يكون االمر االخر للحصول على ثاني

 وثالث ورابع وتطول القائمة

 ك لماذا؟اسألي نفس

 ابحثي عن المفهوم االساسي

 ثم افعلي ما تحبين وسيتحقق ما تريدين

 ربما ليس من خالل الوظيفة

 واليك قصة جميلة ملهمة

 فتاة امريكية تعشق التصوير

 ووظيفتها تاخذ معظم وقتها

 وكانت تعيش في بؤس لتمسكها بوظيفتها التي ال تحب وامتناعها عن هوايتها التي تحب

 تفكير ملي وطويل قررت ترك وظيفتها والسفر حول العالم لتصوير االماكن الجميلة وفي يوم بعد

 هي بفعلها لم تفكر كيف ستحصل على المال

 لم تفكر ان ترك الوظيفة سيجعلها تخسر كل شيء

 لم تفكر كيف ستسافر وكيف ستدفع

 قامت بما تحب بكل عفوية

 ا تحب "الصدفة" تكون سيدة الموقفوكما يحدث عندما تختار تجربة ايجابية تفعل فيها م

http://ask.fm/WeRGods/answer/114048084822
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114048084822/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114047795542
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114047795542/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114047917910
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114047917910/people
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 عرضت على احد موظفي خطوط الطيران ان تقوم بتصوير طياراتهم كنوع من الدعاية ونشرها مع البوم صورها

 فقام بعرض االمر على ادارة الشركة التي القت العرض بالقبول

 معيشةفقامت بتوفير تذاكر سفر للفتاة الى كل انحاء العالم مع دفع مصاريف السفر وال

 بل ومكافئة نقدية لفعل ما تحب

 عندما تتصرف بجنون وتفعل ما تحب، يكافئك الكون بسخاء عن طريق الصدف

♡♡ 
about 1 month ago 

11 people like this 

 هل الطريقة الوحيدة للتخلص من القيود و المفاهيم هي التأمل ؟

 ال يمكن فعل االمر بعدة طرق

 مثل المراجعة الواعية للمفاهيم ومحاولة تفكيكها بمحبة وامتنان لوجودها سابقا

 وهي عملية طويلة زمنيا ومجهدة فكريا ويمكن لاليجو ان يخلق متاهات حتى ال تنجح مهمتك

 ومن الطرق تجاهل مفاهيمك بكل بساطة وفعل ما تحبه في كل لحظة وان كان بسيط

 تجاهل ما يقوله عقلك وافعل ما تحب فعله

 ستزول مفاهيمك مع الوقت
about 1 month ago 

1 person likes this 

 علمنا اليوم سر

 في القران " لتركبن طبق عن طبق"ـ

 هي طبقات الوعي التسعة

 اقتباس من الكتاب

------------------ 

 نستعرضها من االعلى نزوال من االعلى ترددا حتى االكثر انخفاضا

 ه ومنتهاه وهو كلية ووحدة الكون مرتبطين. الروح الكلية: وهو اساس كل شيء ومصدره ومبدا1

 . الروح الفردية: وهي روحك الخاصة المتفردة بتجاربها المستقلة عن غيرها ولكنها متداخله معهم.2

 . الوعي األعلى: هنا اول واشمل نقاط الوعي، وهنا يعود الوعي االصغر عندما ينفصل عن التجارب القالبية.2

 وانين التجارب واسسها، سواء كانت مادية نجمية عاطفية او غير ذلك.. طبقة القوالب: هنا تحدد ق2

 . طبقة المفاهيم: هنا يتم تأصيل نظام المفاهيم التابع لتجربة محددة مثال المادية فقط.1

 . طبقة المشاعر: هنا يتم ربط المشاعر بالمفهوم الواحد فيمكن لمفهوم ان يكون جيدا او سيئا6

 تم اتخاذ القرارات وتتم الحركة بناء على الشعور المتولد من المفهوم. طبقة االفكار: هنا ي1

قه االسالمي ف. طبقة شبه الوعي "العقل الباطن": هنا يتم تأصيل االفكار النمطية المتكررة حتى تصبح عادة تلقائية تقوم بها بال شعور )كما يسمى بال8

 العادات المحكمة(

 تفاقيات الكلية الغير قابله للنقض، كجاذبية االرض وسيولة الماء وشفافية الهواء وهالمية النار.. وطبقة الالوعي: هنا يتم تأصيل اال1
about 1 month ago 

8 people like this 

 ستمبر بعد ماقالت الحلم بعدها بيوم تحقق 11قريبه لي حلمت باحداث 

 المستقبل ليس كما نظن ، امر ال يعلمه احد

 هو مكشوف ولكننا نبني جدران من المفاهيم لمنعنا من رؤيته
about 1 month ago 

1 person likes this 

 فقدت حماستي للصالة او قراءة القرآن بعد ما عرفت بعض االشياء منك و اصبحت شاردة الذهن .... لماذا هل جيد ام سيئ ؟

 انت من يحدد ما اذا كان جيد او سيء

 ك ان تصلي وتقرأي القرانان كنت تشتاقين للصالة والقران فيجب علي
about 1 month ago 

1 person likes this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114047757910
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114047757910/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114047713622
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114047713622/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114047673430
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114047673430/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114047636310
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114047636310/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114047603286
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114047603286/people
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 ️❤شكررا لك على الوقت والجهد الي تعطينا 

♡ 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 هل تقصد انني موجود قبل ان اُولد ؟

 طبعا

 وموجد بعد ان تموت

 وموجد االن وعندما تنام

 موجود دائما وابدا
about 1 month ago 

2 people like this 

 كيف افقد ذاكرتي بالذكريات المؤلمه ؟

 عندما يفعل االنسان ما يحب تحجب الذاكرة

 يظل يعيش تلك اللحظات مرارا وتكرارا فتكون لحظته الحالية هي ماضيه المؤلمفقط من يتوقف عن الحياة 
about 1 month ago 

3 people like this 

http://ask.fm/a/aoa3kdq0  انا الحمدهلل اي شيء اسويه احبه واحس اني مولودة بالمكان الصح وبين الناس الصح وحتى االشياء السلبيه فيني

 ها واحسها مكمله حياتي .. معنى كالمك ما اتخلى عن قناعتي وماراح تأثر علي بعدين ???وفي اللي حولي احب

 نعم التزمي بها حتى تشعري انها لم تعد تناسبك

 ستعرفين عندما تجدين مشاعر خوف وحزن

 عندها غيري مفاهيمك وافعلي ما تحبين
about 1 month ago 

 اي شي صار في ماضي كان اختياري لكن الحين فيني اغير في حياتي صح ؟

 نعم

 عبر فعل ما تحبين

 سيتحقق ما تريدين
about 1 month ago 

3 people like this 

 لماذا الجن تردداته منخفضه ؟

 هذا سؤال وجودي

 تردداتهم منخفضة الن تجربتهم مختلفة

 لو كانت مماثلة لترددات البشر لكانوا بشر بكل بساطة :(
about 1 month ago 

1 person likes this 

 هل استطيع ان افقد ذاكرتي؟ او انسى الذكريات المؤلمه

 نعم وبعض البشر يفعل
about 1 month ago 

3 people like this 

 ماهي األحالم التي نراها في نومنا؟

 حياتك التي لم تعشها في يومك بسبب قيودك ومفاهيمك
about 1 month ago 

3 people like this 

 فيلم ذا ماتركس يريد إيصال رسالة لنا مضمونها حياتنا المادية وهم ونحن من خلقها !!!

 نعم

 ومن لم يرد فهم الرسالة سيستمتع بمنظر تجنب الطلقات :(
about 1 month ago 

2 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114047611734
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114047611734/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114047593558
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114047593558/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114047554134
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114047554134/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfaGMFH48iDvisIgyrEmJ9vXYjEaz96vuk3aUCi5qHosHawjrkBcAR20-VlWDd7Ug-w,,
http://ask.fm/WeRGods/answer/114047513686
http://ask.fm/WeRGods/answer/114046923350
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114046923350/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114047113814
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114047113814/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114047393110
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114047393110/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114047215702
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114047215702/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114047216982
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114047216982/people
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 هل أستطيع أن أكون العدم أو ال شيء موجود بعد الموت ؟

 ال يمكن ذلك

 فالموجود ال يمكن ان ينعدم

 هذا قانون الخلق االول "انت موجود" كنت وال زلت وستبقى موجودا
about 1 month ago 

 ما الفرق بين العقل الباطن و العقل الالواعي ؟ أعتقدت انهم شيء واحد !

 العقل الباطن هو شبه واعي

 وهو اقرب للعقل

 فيه تتم برمجة المفاهيم التي تستخدمها كثيرا

 لهاتفكطريقة التحدث او طريقة الكتابة في ا

 اما العقل الالواعي

 فهناك مزروعة مفاهيم الحياة المادية الثابتة والمتفق عليها جميع البشر

 كالجاذبية والحرارة والبرودة الخ
about 1 month ago 

2 people like this 

 ماعرف ايش احب :)

 عندما يفشل االنسان في تحديد ما يحب

 ليسأل نفسه، اذا كنت ال اعرف ما احب

 ما الذي ال احبه؟

 وستأتي االجابة شيء معين

 "التفاح مثال"

 اسأل نفسك

 ان كنت ال احب التفاح، فمالذي احبه؟

 كرهونالسبب ان البشر يجيدون معرفة ما ي

 حتى نسوا ما يحبون
about 1 month ago 

2 people like this 

اناة او باالصح فيني قناعة غير طبيعيه لو صار لي اي شيء احس ان هو ممكن ترد علي .. انا بنت وعايشه بالسعوديه بس ما احس اني جربت المع

لمعاناة الخير بدون شك وال واحد بالميه .. هل هذا الشعور بالقناعه راح يأثر على احساسي بالسعادة بعد انتهاء تجربتي الني ما اظن اني جربت ا

???? 

 القناعة امر جيد

 لكن هل تفعلين ما تحبين؟

 اشك في ذلك

 ي بما تحبينقوم

 وستكون سعادتك مطلقة االن والحقا
about 1 month ago 

 انا صديقتي دائما تحلم بأشياء وتصير وتتحقق ، ايش تفسيرك؟

 ال يحتاج االمر الى تفسير

 االنسان قادر على خلق مستقبله كما يحب

 مستقبلها ولكن بعد ان خلقت لنفسها "عذر" او ذريعة او ما نسميه "بورقة اذن"ـ وهي اختارت ان تخلق

 في حالتها استخدمت االحالم

 وهناك من يستخدم قراءة الكف او التنجيم او الدعاء

 كلهم يريد ان يخلق مستقبال ولكنه ال يريد ان يؤمن انه يستطيع فعل االمر مباشرة

 هطبعا السبب واضح، ان مفاهيمه تمنع

http://ask.fm/WeRGods/answer/114047299158
http://ask.fm/WeRGods/answer/114047210070
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114047210070/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114047195990
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114047195990/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114047110998
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 فيقوم بالتحايل على مفاهيمه بما تؤمن به مفاهيمه

 فكل مفهوم يمنعك من تحقيق ما تريد دائما يأتي مع مفهوم يسمح لك بالحصول على ما تريد بطريقة معينة
about 1 month ago 

5 people like this 

 يعني اذا كنت استشعر نفسي في ما حولي سأكون اسعد وسأفهم كل شي ؟

 ستكونين اسعد

 اما لفهم كل شيئا يجب ان تكوني صامتة العقل
about 1 month ago 

2 people like this 

 عادي اذا سويت انتا اسقاط تدخل بيوت ناس ما تعرفهم ؟

 نعم ولكن هذا اخر اهتمام الممارس :(
about 1 month ago 

3 people like this 

 اذا في شي صار ضايقني ماادعي هللا افضل اني ابكي وال ادعيه احاول انطق اقول يارب بس في شي يردني وش الحل ؟

 كنت العطيك الحل لو علمت المشكلة

 حاولي برمجة نفسك في لحظة الحزنعندما يضايقك امر تصرفي على طبيعتك وال ت
about 1 month ago 

 كيف أصير كاريزما ؟ :)

 بفعل ما تحبين
about 1 month ago 

5 people like this 

 هل صحيح ان للتامل جهة معينة ؟ كالشمال ؟ ألنيے قرات ذلك وال اعرف سبب تحديد الشمال ؟

 غير صحيح

 التأمل ارتفاع عن المادة

 باتجاهاتها ومفاهيمها
about 1 month ago 

 طيب دام انا خترت وخالص كيف اعيش التجربه هل احاول اطورها وحسنها واال خالص اسلم وارضى

 حياتك كاملة كما هي

 فقط عيشي بها بعفوية

 نصيحتي: افعلي ما تحبين فعله وتجاهلي ما يقوله عقلك تماما

 جربيها ليوم واحد وستعودين هنا باكية من الفرح
about 1 month ago 

2 people like this 

ت مستقبال كلما زاد علم االنسان لماذا إجابتك تدل انك تملك العلم المطلق ، مع ان اغلب ما تقوله مبني على نظريات غير مثبتة وقد تتغير هذه النظريا

 وزادت االثباتات العلمية

 تقدم العلم هو المزيد من االزدواجية

 وعندما تتبع هذه االزدواجية رجوعا ستجد انك تعود الى ما اتحدث عنه

 وما تحدث عنه من قبلي منذ بدء التاريخ
about 1 month ago 

ليش الشخص النائم يستطيع يرى الشخص الذي زاره من خالل االسقاط النجمي تكفى قول كأنه صار معاي شئ مشابه لهذا قبل ماأعرف اي شي عن 

 هذي المعلومات

 الن النائم يتجول في البعد النجمي "عالم االحالم" وهناك يستطيع الممارس لالسقاط النجمي مقابلة النيام
about 1 month ago 

1 person likes this 

 كل؟عادي اذا الي عايشه معاهم ما يحبوني ؟ هل الزم اتدرع منهم .. او طالما انا مو شايله عليهم ما فيه مش

 طالما متقبلتهم بحب لن يؤذوك

http://ask.fm/WeRGods/answer/114047038294
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114047038294/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114046948182
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114046948182/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114046988118
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114046988118/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114046979926
http://ask.fm/WeRGods/answer/114046975574
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114046975574/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114046961494
http://ask.fm/WeRGods/answer/114046932822
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114046932822/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114046892374
http://ask.fm/WeRGods/answer/114046868822
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114046868822/people
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about 1 month ago 

 اذا قرأت كالمك احس اني ال اعرف شي !

 ♡:( يشابه شعوري 
about 1 month ago 

1 person likes this 

شي هو الكون اذا كنت انا الكون والكون هو انا و"فالن" هو الكون والكون هو فالن يعني انا وفالن الكون وانا هو فالن وفالن هو انا !! يعني ان كل 

 وكل شي هو شي واحد في االخير ؟

 قانون الثاني "وحدة الكون"ـطبعا وهذا هو ال

 رغم شعور االنفصالية المتولد من المفاهيم

 كلنا واحد والواحد هو الكل
about 1 month ago 

1 person likes this 

 هللا يسعدك..رد.. انا عندما اخترت ان اكون كذا ..هل كان فيه خيارات وانا فضلت من بينها وضعي وال انا من رسمت دون خيارات

 كل الخيارات كانت متاحة

 في الواقع كنت تستطيعين خلق عدد ال متناهي من الخيارات

 ولكنك خلقت هذا الخيار واخترتيه
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ..تحياتياعتقد اننا كالجسد الواحد األصبع يحسب انه مستقل ومختلف عن األصبع االخر والحقيقة انهم متصلين وأنهم شي واحد باألخير .

♡ 
about 1 month ago 

 كارما = ما تركز عليه تحصل عليه ليش مفهمينا انها الحوبه

 اليست "الحوبه" تركيز مشاعر الكره وطاقة الكره على شخص؟

): 
about 1 month ago 

 عطني رأيك برواية ) قواعد العشق االربعون ( ؟

 استمعت اليها

 واهتزيت لها طربا

 هي محاولة واعية ومستنيرة لالستيقاظ وايقاظ النائمين من نومهم
about 1 month ago 

4 people like this 

 ما عالمات الواعي و المستنير ؟ حقيقة اريد ان اعرف هل انا واعية ام هو االيجو ؟

 هو االيجو

 فاالستنارة كينونة يدركها من يستنير

 السماء عندما يستنير المرء يكون قادرا على ادراك ما حوله وكأنه ينظر لالحداث من
about 1 month ago 

4 people like this 

 من وضع قوانين الخلق االربعه ؟

 انت
about 1 month ago 

1 person likes this 

 كيف اصمت ...اشرحه لنا لو تفضلت

 شرحت األمر كثيرا تحت وصف التأمل

 ولكن سأشرحه بطريقة اخرى هنا

http://ask.fm/WeRGods/answer/114046823510
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 صالةالصمت او التأمل هو ببساطة مثل الخشوع في ال

 صمت العقل عن االفكار لفترة كافية

♡ 
about 1 month ago 

2 people like this 

 ؤمن به يتجلى لكطيب افهم من كالمك ان كل انسان يعيش ايمانه ..ما ت

 :( نعم بكل بساطة

 وهذا قانون الخلق الثالث

 ما تؤمن به تحصل عليه 2

 واليكم قوانين الخلق االربعة التي ال تقبل االستثناء او المخالفة

 وهو قانون الوجود. انت موجود وستبقى موجود ال يمكن لهذا االمر ان يتغير -1

 هم الواحد. وهو قانون الوحدة. الواحد هو الكل والكل -2

 وهو قانون االنعكاس "الكارما". ما تركز عليه هو ما تحصل عليه. -2

 وهو قانون التغيير. كل شيء متغير اال التغيير ذاته. وكل شيء يتغير اال القوانين االربعة. -2
about 1 month ago 

7 people like this 

 د هالصداعهل التأمل عالج للصداع ؟ وهللا ماني عارفة فلسفة الصداع هذي يقولون انه الجنس دائما بالراس واذا فيه خلل بالجنس او حرمان .. يتواج

 الصداع طبيا هو مؤشر وجود خلل مادي

 هجنسي او غير

 التأمل عالج لكل شيء
about 1 month ago 

 من اين لك كل هذا العلم وهل يمكن طلب العلم منك ?!

 ♡العلم طلب يمكنك♡

 الذات الى صامته رحلة فهي العلم واما

 تحتاج ما بكل منها تعود
about 1 month ago 

2 people like this 

 اين اختفى شعب المايا ؟

 انتهت حضارتهم كما انتهت حضارات اخرى

 انه وقتنا االن
about 1 month ago 

1 person likes this 

 هذا يعني انه ال يوجد يوم حساب ؟ ال نهاية للكورة االرضية ؟

 ال نهاية للحياة المادية

 ولكن من اراد يوم حساب

 وعندما يموت بقدرته الالمحدودة

 له ان يقوم بأي مراسم يرى انها مناسبة ليختم حياته المادية

 ولكنها ال تعدو كونها تجربة تماما كالتجربة المادية

 مجرد وهم، وحده االحساس المتولد منها صادق
about 1 month ago 

1 person likes this 

 كيف وصلت لمرحله التنوير ؟ وش االشياء اللي تساعد ع التنوير ؟

 الصمت )عقليا وكالميا(ـ
about 1 month ago 

4 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114046558294
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 انت تقول الكرهه االن اصدق من الحب ، هل يوجد حب صادق االن ،ومتى يكون صادق ؟

 نعم يوجد حب صادق ولكنه نادر

 يكون الحب صادقا عندما يكون مطلقا

 حب غامر للشخص دون استثناءات
about 1 month ago 

4 people like this 

 سقاط النجمي وهل يمكنه مشاهدتيالهل استطيع ان ارى شخص في ا

 يمكنك رؤيته وال يمكنه رؤيتك مالم يكن نائما
about 1 month ago 

1 person likes this 

 كيف اخلي الناس تحترمني وكيف اخلي أهلي مايرفصون لي طلب وأبي االشياء اللي في بالي تصير رد هللا يسعدك تكفى تكفى

 دما تفعلين ما تريدين يسنفذون اوامركعن
about 1 month ago 

 ماهي طاقة الكوالنديني ؟

 هي طاقة الجسد النجمي او جسدك الطاقي بكل بساطة
about 1 month ago 

1 person likes this 

 أي حياة سنحاسب عليها يوم القيامة ؟هل يوجد يوم قيامة و المسيح و الدجال ؟!!

 القيامة والمسيح الدجال والمهدي وعالمات الساعة الكبرى

 المسلمين التزموا بااليمان باالسالمكلها كان من المفترض ان تحدث لو ان 

 اما االن فالوعي الكلي للبشر ابتعد عن االديان )في الواقع منذ عصر الفلسفة(ـ

 اما اليوم فهو عصر العلم
about 1 month ago 

 آلخراحب شخص بجنون حب غير مشروط كيف اجعله يحبني هو ا

 حبك غير مشروط؟

 ههههههههههههههههه

 يجب ان ندرك مدى قداسة هذه الكلمة

 الحب الغير مشروط يعني ان تحبيه حتى لو لم يحبك

 ♡صحيح؟ صعب♡

 سيدتي مشروط له حبك زال ما
about 1 month ago 

 ة الكوالنديني ، ما نصيحتك ؟هناك من يحذر من تفعيل طاق

 ان كنت تصدقيه فابتعدي عن تفعيلها

 اما هي بحد ذاتها فشأنها شأن كل شيء موجود

 ال يملك صفة االيجابية او السلبية بحد ذاته

 هو فقط يجيد امر واحد ال غير

 ان يكون موجود

 انت من يختار ان يجعله سلبيا او ايجابيا

 مثل على ذلك

 نورا لك او جحيماالنار يمكن ان تكون 

 اما هي فهي موجودة بغض النظر عن ما ستختار :(

♡♡ 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 انا مجرد ما ادخل صفحتك اشعر بسكون داخلي و افكاري تتوقف على ما تأتيني عندما اقرأ اجاباتك ، مبهرهااليجوو الشيطون ههه ، 
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♡ 
about 1 month ago 

2 people like this 

 افهم من كالمك ان المرأه تعيش معاناه أكثر من الرجل *_^

 ال شك
about 1 month ago 

1 person likes this 

فيني ، غيرتني اول اتعاطف مع الناس .. اشيل همهم احاتيهم احاتي اهلي ! اتعاطف مع اي اخد يشكيلي واحاول القاله حل قلبي  تدري انتا شنو سويت

 ️❤ blank modeيعورني وظهري ثقيل .. الحين اقول انا شكو! هم الي جابوه لنفسهم وال ابدي اي تعاطف ادزلهم مشاعر حلوه ويصير قلبي 

 ♡رائع♡

 جدا مبدعين فهم عليه ماهم على همتلومي ال لكن

 بها انخدعوا حتى التجربة يتقنوا ان واستطاعوا المعاناة اختاروا فقد

 داخلك في لما انعكاس النهم تكرهيهم ال اردتي، ان وعليهم منهم اضحكي

 لوة" تجاههم هي التصرف الصحيحالح" مشاعرك

 اشكرك ، فكالمك يجعلني اشعر بالنشوة والفخر

♡ 
about 1 month ago 

7 people like this 

 وهل الجنون جيد ؟

 وهل هناك اجود منه؟
about 1 month ago 

2 people like this 

 سقاط النجمي يفضل ان يمارس بحالة النعاس ؟الهل ا

 ال يمكن ممارسته اال في حالة النعاس
about 1 month ago 

 يحس فيني الشخص اللي احبه ويحس بصدق مشاعري تجاهه ويحس بحبي له بدون اسباب وقبولي له بكل مافيه ؟ هو مدرك انه انا مختلفه؟

 نعم ان كان شعورك واضح لك

 اما ان كان معقد فال
about 1 month ago 

 نج يجيب عاألسئلة؟ هل يجيب على استشارة اعمل هالشي او ال ؟هل الداوزي

 ان كنت تؤمنين به نعم

 واال فال
about 1 month ago 

3 people like this 

 يش ماتشوف التلفزيون بعد االستناره؟ هل االستناره تكرهك باالشياء الماديه؟ او عندك شغالت اهم؟ل

 ال اجد ما يمتع فيه ولكن ال امتنع عنه كمحرم ديني

 اشاهد ما يعرض لي احيانا وال اتابع شيئا بادمان
about 1 month ago 

3 people like this 

 يعني انا اشجع منك :(

 طبعا وبكل تأكيد :(

♡_♡ 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ؟طيب معليش سؤال مهم بالنسبه لي ياليت تجاوب انا ماخترت اكوون سعوديه ولو خيروني اخترت اكون بريطانيه او اماراتي سعويه ال والف ال 

 مانة فقبلهاال اعلم ان كنت مسلمة ولكن في االسالم يؤمن المسلمون ان كل انسان عرضت عليه اال
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 ال احد يتذكر هذا االمر من المسلمين ومع هذا يؤمنون به ايمان مطلق

 هذا بالضبط ما حدث

 انت اخترت االمر رغم انك تظنين انه ال يناسبك اطالقا

 مقاومتك ورفضك له بحد ذاتهما اشاره واضحة لي وجلية وحاسمة انك اردت ان تكوني هنا

 فالهدف من عيش الحياة، المعاناة

 ما دمت تجدين المعاناة فانت في المكان والزمان الصحيحينو

♡ 
about 1 month ago 

2 people like this 

 ال ؟اذن النساء في االرض اشجع من الرج

 طبعا
about 1 month ago 

4 people like this 

 هل فيه مجال اعرف مستوى وعيي ؟ و أستنارتي ؟

 ال

 يب ماديةالوعي واالستنارة ال يقاسان باسال

 هذا السؤال يدل على خدعة كبيرة اعرفها جيدا كان يلعبها معي االيجو كثيرا

 عندما يحاول ان يقوم هو باالستنارة

 االستنارة هي االرتفاع عن االيجو

 وااليجو يؤدي رقصة الموت عندما تريد االستنارة

 :(فاخر محاولة يقوم بها هو ان يخلق استنارة كاذبة في داخل وعية االصغر 

 هذه االستنارة لها مفعول وقتي بسيط ال يكاد ينقضي الن االيجو يريد ان يقنعك ان ال سعادة في االستنارة

 االستنارة ليست تفكير او كلمات

 االستنارة هي وجود وكينونة

 كن صامت العقل

 تكن مستنيرا

 فكر وستعود للنوم
about 1 month ago 

3 people like this 

 هل استمراري في قراءه اجوبتك وتشبع عقلي الباطن من هذه الكلمات سيغير مفاهيمي ؟ )بدأت تتغير نظرتي الشياء كثيره واصبحت اسعد (

 نعم

 درة على تفكيك مفاهيمكما نقوله هنا له مق

 بعدها تترك لك الحرية الختيار ما تريدين من مفاهيم
about 1 month ago 

1 person likes this 

اإلسقاط النجمي او غيره ان ادخل تخصص أريده في الجامعه علما بأني وضعت على حسب المعدل في تخصص اخر .. شكرا جزيال  هل أستطيع بواسطة

 لك وأتمنى ان تجاوبني

 االسقاط النجمي ال يساعد بشكل مباشر في تحقيق االماني

 هو في الواقع يساعدك على فهم الوجود اكثر

 يد له تقنيات افضل واكثر فعالية كقانون الجذبولكن التجلي وتحقيق االماني والتجس
about 1 month ago 

2 people like this 

 وصلت لمرحله التنوير اخوي اسقاط ؟

 التنوير عمري سنة في
about 1 month ago 
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2 people like this 

 رأيك بالنساء السعوديات ؟

 اشجع النساء

 وفي السعودية خصوصا يكون اتخذ خطوة جريئة جدا عندما يختار انسان ان يعيش في العالم العربي

 اما ان يختار ان يكون امرأة في السعودية فاالمر يقترب لحد الجنون، وال عجب
about 1 month ago 

8 people like this 

لعربي انت شخص كاريزمي وواعي ألشك فيها لكن رؤية كمية هذا االنجذاب لك بهالطريقة يدل على مرحلة التخبط اللي وصلوا لها الناس في العالم ا

 بالذات فأي بارقة أمل يتهافتون عليها مثل الفراش حول النور تحياتي واحتراماتي لك اخي الكريم

 ن اكون نورا وهم فراشاحببت ا

 فجمالهم بجمال الفراش

 وما اقول هو تنوير

 شكرا لشاعريتك

♡ 
about 1 month ago 

2 people like this 

 ✨اطف مع الموتى ؟ وعرفت أني بمسؤولية حياتي .. ممتنة لك يا عجيب اصبحت ال اتع

 ♡الكلمات هذه اجمل ما♡
about 1 month ago 

5 people like this 

 يتي ترد عليا لو باي حاجة اريد اعرف لو االسئلة التي اطرحها تصلك ("""؛أمن

 هذا السؤال وصل واعتذر ان لم اجب على باقي االسئلة
about 1 month ago 

اعني انهم مثل من يختلق لنفسه صديق وهمي ليعوض نقص االصدقاء لديه ولكن هل صحيح ان البشريه اختلقوا اآللهه وعبدوهم ليعوضوا نقصاً بهم ؟ 

ر كل شي سيّ بشكل اكبر ان االنسان ال يستطيع ان يدرك انه المتحكم الوحيد في كل شي لذلك اختلق هذه الكذبه ليوهم نفسه ان هناك من يتحكم ويقرر وي

 في الكون ؟

 نعم للسؤال االول

 ومختلف للبعض اما السبب فهو صحيح للبعض

 فنظرية الالهوت ماهي اال منتج غموض الحياة

 البشر ال يستطيعون ادراك الحقيقة البسيطة الواضحة

 الحياة ال تريد ان يكشف سرها، فتوقف عن البحث عن السر

 من يبحث عن السر سينتهي به المطاف الى خلق وهم

 سواء اله او نظرية تطور او غيره

 الحياة تعاش وال تناقش

 عقول البشر عنيدة :( لكن
about 1 month ago 

3 people like this 

 ماذا تشاهد على التلفاز حدثنا برنامج خواطر رأيك فيه ؟؟

 انساني جدا

 اشاهد التلفاز ال

 كنت افعل قبل االستنارة
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ايش اقرب للكمال التعقيد ام البساطة؟

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114045617238/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114045569622
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114045569622/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114045535574
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114045535574/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114045386838
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114045386838/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114045426518
http://ask.fm/WeRGods/answer/114045248854
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114045248854/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114045311062
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114045311062/people
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 البساطة

 تبسط االمر توحدكلما 

 وكلما توحد اكتمل

 وهذا هو الطريق الصاعد في التأمل والوعي عندما يرتفع التردد حتى يصل الى نقطة واحدة بسيطة هي كل شيء بكمال مطلق

 والعكس صحيح

 التعقيد

 هو االزدواجية

 كلما نظرت لالمر الواحد على انه اثنين

 كلما تعقدت الحياة

 في االزدواجية والحياة المادية النائمة، ينخفض التردد ليغوص في اعماق الظالم والتعقيد واأللموهذا طريق المعاناة الهابط 
about 1 month ago 

3 people like this 

 كيف ادخل شخص بوعيي ؟

 كل شخص حولك هو داخل وعيك حتى انت بجسدك داخل وعيك

 لكنك ال تعي ان هذا وعيك :(
about 1 month ago 

2 people like this 

احبك من زمان من سنين اصال انتا انسان حنون احساس معرفي عالي تحتوي كل  ️❤️❤️❤️❤احبك احبك احبك احبك احبك احبك احبك احبك 

 :******️❤️❤️❤شي فيك سعه رهيبه لكل البشر بانواعهم لكل االحاسيس والمشاعر لكل المهمات حالة الحب معاك انفينتي 

♡∞♡ 

 ابدي حب

♡_♡ 
about 1 month ago 

 كيف اتخذ خيار الحريه ؟

 انت ال تتخذر الخيار

 انت حر دائما وفي كل لحظة

 انت بكل بساطة حر ولكنك تختار بحرية مطلقة ان تكون ضحية

 كل ما عليك فعله ان تتحمل المسؤولية عن وجودك في هذه الحياة

 ؤولية عن كل ما حولك فيهاوالمس

 ال تلم احدا او اله او كون

 اعلم انك انت من يختار بحرية مطلقه حتى لو لم تتذكر

 عندما تفعل هذا االمر بكل صدق

 سترى الحرية ستعيش الحرية ستدرك الحرية

 فمع الحرية تأتي المسؤولية

 ومع المسؤولية تأتي الحرية
about 1 month ago 

4 people like this 

 لماذا اليمكن ان يكتب ؟

 الن الكلمات جزء من الكون

 وهو كل الكون
about 1 month ago 

1 person likes this 

 اصدمنا خل نصحا

http://ask.fm/WeRGods/answer/114045180758
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114045180758/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114045202774
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114045202774/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114045124438
http://ask.fm/WeRGods/answer/114045083734
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114045083734/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114045064022
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114045064022/people
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 ههههههههه حسنا اذن

 استيقظ

 انت موجود

 الباقي ليس اال وهم
about 1 month ago 

4 people like this 

 وش سبب حزني؟

 سبب حزنك ان سعادتك مشروطة

 اسألي نفسك، مالذي اكرهه في حياتي؟

 بعد ان تعرفي اجابتك

 ستعرفين ماذا تحبين في حياتك

 عندها ستعلمين لما سعادتك مشروطة
about 1 month ago 

4 people like this 

 ماهو اكبر سر عرفته في هذا الكون ؟وهل حقيقة أصل الكون صادمة؟

 صادمة جدا

 واكبر سر ال يمكن ان يكتب

 سوا ان يدرك ادراكال يمكن 
about 1 month ago 

3 people like this 

 كيف افرق بين التوقع واليقين ؟

 التوقع يكون في الذهن وال يصاحبه شعور

 قين يكون في القلب والوجدان ويصاحبهم شعور قويالي
about 1 month ago 

6 people like this 

 حدثني عن هللا ؟

 هو انعكاس لكل الكون

 دأ واليه ينتهيمنه ابت

 ليس كائن غاضب

 وانما هو الحب الالمشروط في الكون

 يحبك بال شروط ويعطيك الحرية القصوى

 وانت تختار ماذا تفعل بهذه الحرية

 البعض اختار "بحرية" ان يشعر انه "ضحية"ـ

 وان من اعطاه "الحرية" هو من يقيده
about 1 month ago 

8 people like this 

رواح تختار تجي عشان تجرب المعاناه وباالرض تبحث عن السعاده وهي اختارت انها تجي عشان تجرب الشقاء ولما تجي تدور ع السعاده الليش ا

 تت تندم ليش صار عندي لبس بالموضوع ارجوا التوضيح !واذل ماسعدت وما

 لم افهم السؤال

 ولكن ببساطة، من يولد في غنى وثراء ال يعرف معنى الغنى والثراء حتى يجرب العوز والفقر

 حتى ما اذا عاد الى قصره الوافر، كان لغناه عمق ومعنى وافق جديد بسبب التباين )مقارنة الوضع الحالي مع القديم(ـ
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ليش لما اتوقع شي يسير العكس ؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/114045037142
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114045037142/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114044958550
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114044958550/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114044923990
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114044923990/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114044764502
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114044764502/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114044729430
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114044729430/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114044603734
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114044603734/people
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 النك تتوقعين

 التوقع شك

 ومحله العقل

 اما اليقين فمحله القلب
about 1 month ago 

3 people like this 

 1مستويات وليست  4اعتقد ان الوعي 

 1نقوم بتفصيل الوعي دائما ما نشرح النسخة المطولة وهي  يتم تجاهل اخر مستويين النهما غير واعيين ولكن نعم عندما
about 1 month ago 

2 people like this 

 بشكل ابسط من المبسط :( وكيف اقدر استفيد منها ياليت تشرح نظرية العوالم المتوازيه

 عدد ال متناهي من الكرات االرضية

 على كل واحدة نسخة منك

 يتنقل بينها وعيك ليرى ذلك العالم من خالل عيني الجسد عليه

 ان كنت متفائل ستذهب الى عوالم جميلة

 والعكس صحيح

 )االمر اعقد قليال من ذلك ولكن هذا ابسط من المبسط(
about 1 month ago 

3 people like this 

 الطنين!!!! بالحديث الصحيح ان الوحي كان ياتي للنبي كصلصله الجرس هل لهذا ارتباط باالسقاط من ناحيه سماع

 ليس فقط سماع الطنين

 في الواقع صوت االجراس بحد ذاته احد اعراض ااالسقاط النجمي الشائعة وهي احد اسئلة اختبارنا للجاهزية لالسقاط

): 

http://www.isqat.tk/159115851602-1575160415731587160215751591-157516041606158016051610.html 
about 1 month ago 

2 people like this 

 كواكب عليها حياة ؟ 1ما تفسيرك عن وجود سبع سموات و سبع اراضين هل هي وجود 

 هي االبعاد السبعة

 او مستويات الوعي السبعة

 لدى المسلمين 1وهذا يفسر قداسة الرقم 
about 1 month ago 

3 people like this 

 Bashar aqel  اين اختفت الطائره الماليزيه

 ال اعلم

 ولكن تخميني واحساسي انها جذبت الى بعد اخر من خالل معبر مشابه لمثلث برمودا

 او ما يعرف بـ:ـ

Earth Vortexes "vortices" 
about 1 month ago 

2 people like this 

أن هناك  " هللا الذي خلق سبع سماوات ومن األرض مثلهن يتنزل األمر بينهن": قال ابن عباس لو أخبرتكم ما أفهمه من هذه اآلية لرجمتموني قال أي

.. ) ما يعني ذالك ؟ ( االبعاد أم حياة سبع أراضين على كل أرض آدم كآدم ونوح كنوح وإبراهيم كإبراهيم ومحمد كمحمد وابن عباس كابن عباسكم 

 بمكان آخر ؟ أم ماذا ؟

 هي مراتب الوعي السبعة على ما يبدو

 وذكره لوجود نسخة من كل رمز من الرموز الدينية يعني احد امرين

 اما وجود جميع االحتماالت وهي نظرية العوالم المتوازية

http://ask.fm/WeRGods/answer/114044560470
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114044560470/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114044540758
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114044540758/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114044458070
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114044458070/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zlmXi68cpplXTp73Z4Uuy8KPtl3CPZ0ooTslFMlO0-RECQmgyVlGEdLEp-D6y8sRt4FhE1ApXM2B2pFvLanuzxP-tiiDB_d1FR4mXeoCIQatTFTGpmCyly_35VPxziLCNP59cMTiGq7QF5rCq
http://ask.fm/WeRGods/answer/114044302678
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114044302678/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114044229974
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114044229974/people
http://ask.fm/Basharaqell
http://ask.fm/WeRGods/answer/114043444310
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114043444310/people


 

 

 
 
 
ة | 501 ح ف ص عندما أصبح للمرآة حياة! – الـــــــــذات مـــــــرآة   
 

 مـــــــرآة الـــــــــذات

 م مجازا ومحمد اخر يطابقه في التردد واسماه محمد مجازا وهذه نظرية االنعكاساو يعني ان انسان اخر يطابق ادم في التردد اسماه اد

 وما اظنه يقصده حقا هو االمرين معا مما يجعل االمر يستعصي الشرح والفهم في ذاك الوقت

 ولكن ها نحن االن نتحدث عنه بكل بساطة
about 1 month ago 

5 people like this 

 ايش الفرق بين الروح والقلب بشكل مبسط واكثر عمق

 الروح هي رمز للوعي او لذاتك الالمادية

 القلب هو جهاز ارسال واستقبال المشاعر المادي

 القلب وانما في بعد اعلى من البعد المادي في الترددولكن الوجدان ال تقع في 
about 1 month ago 

2 people like this 

 ️❤لي كان عن الموت للتوضيح لألمانه جوابك جعلني ابكي بشكل غريب سؤا

 ♡حياتنا طوال نومنا من نستيقظ عندما نبكي♡
about 1 month ago 

 انت قلت من أول " ن لم تحب نفسك سيكرهك من حولك " طيب كيف أحب نفسي ؟ يعني مافيني شيء عشان أحبني :(

 حب غير مشروط

 ثك عن سبب لكي تحبي نفسك هو سبب تعاستكبح

 فان لم تحبي نفسك حبا غير مشروطا وبدون سبب فكيف لغيرك ان يحبك
about 1 month ago 

3 people like this 

 احبك انت شي جميل شكراً لوجودك بحياتي غيرتها لالفضل واالحسن ومازال التغير مستمر احبببك جد

 وانا احبك واختم بعباراتك الجميلة امسيتنا

♡_♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 أنا أفكر ،، أفكر فأكون ... فهل أنا كائن لمجرد أني أفكر؟

 في الواقع هذه النظرية الفلسفية معكوسة

 عندما تفكر، انت ال تكون

 عندما ال تفكر، انت تكون

 انت كائن النك قادر على االدراك
about 1 month ago 

7 people like this 

ئ؟ امي دائما احب نفسي جدا افهمها و اشعر بها اضحك معها و اسولف معها احب قضاء الوقت وحيدة احب اتامل او اندمج بعوالم اخرى هل هذا س

 :احبك حب غير مشروط "هق"Psتحاول ان تخرجني من عزلتي و هو شي مضايق فعال ال اعرف هل هي ع صواب ام ال 

 ال ليس سيء اطالقا

♡ 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 اريد البكاء

 ابكي فالبشر ال يبكون اال في لحظة قربهم من ذاتهم ووعيهم االعلى

 من يكون في تجربة انفصالية ال يبكي

 اال عندما يختلي بنفسه ويتوقف عن التفكير

♡ 
about 1 month ago 

7 people like this 

اي مقيده ، و شوقّي أبكم ! فكيف لي  إيصال ما جوف أضلعي  "  قدم 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114043450966
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114043450966/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114043129686
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114043129686/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114018168150
http://ask.fm/WeRGods/answer/114015150422
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114015150422/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114010595414
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114010595414/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114007748950
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114007748950/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114007740246
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114007740246/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114010522710
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114010522710/people
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 بالكينونة

 كن شعورك، تعبر جوارحك

 عبر عن شعورك، تشل جوارحك ويتوقف شعورك
about 1 month ago 

6 people like this 

مع الذنب .. ماللذي  ساعه حتى رأيتها بام عيني ! حسيت ب شعور القوه لوهله 12قلت لشخص قريب من قلبي " يعل حوبتي ما تتعداك " ولم تكمل 

 حدث ألرى حوبتي بهذه السرعه ؟

 الكره

 فشعور البشر بالكره ما زال نقيا وصادقا على عكس الحب
about 1 month ago 

6 people like this 

 ليه كل مايضيق خلقي القى نفسي رايحه لصفحتك باالسك

 ♡هل يهم السبب؟

 المالذ وجدت انك المهم

♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

ب وال انت قلت الزم قبل النام نسامح الي زعلونا طيب اذا دايم يزعلونا واسلوبهم زفت معنا وعمري وحياتي ماشعرت معه بإحساس االخوه وال بالح

 نام اذا ماسامحته شو بيصير ؟بالنتماء له كيف اسامحه بالعكس تعبت من كثر ماسامحه انا معاد اعترف فيه كاأخ والترغموني اني الزم اسامح قبل الا

 يستمرون "يزعلونك"ـ
about 1 month ago 

1 person likes this 

 أحبك بدون و ال شئ ممنوتك على كل فائده .

♡♡ 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 في حال تعرض شخص لتحرش يستطيع العودة للماضي ورؤية نفسه وتذكر االحداث ؟

 نعم

 يفعل كل ما تذكر االمرفي الواقع 

 ولكنه من صدمة الموقف قد يختار ان ال يراه مجددا
about 1 month ago 

3 people like this 

 غ من المال ماذا افعل ؟ كيف اجذبهاريد الحصول على مبل

 افعل ما تحب، تحصل على ما تريد!

♡_♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

ه بنادول.. في حياتي كله ماعمري ندمت على شيئ سويته اليوم كله كنت استفرغ مادة صفراء مره ودوخه ورجفان ودقات قلب حب 4١انا اللتي اكلت 

 سريعة وعرق شفت الموت اللذي لم أطلبه..شفت كيف اكون ميته وانا حيه!

 اخبرتك قبلها انه غباء وانك ستندمين
about 1 month ago 

2 people like this 

 من انا

 من تريدين ان تكوني؟
about 1 month ago 

7 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114008085334
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114008085334/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114008333398
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114008333398/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114009683286
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114009683286/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114009362262
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114009362262/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114009334358
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114009334358/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114009380438
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114009380438/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114006793302
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114006793302/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114006927446
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114006927446/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114007187030
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114007187030/people
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سؤال تمت االجابة عليها انا من مجموع خمسة أسئلة خالل اسبوع جاوبت ع سؤال واحد بس :) مستعدة انتظرك بس  14هههههههه ياحظها الجميلة 

 توعدني تواجب عليها كلها طيب !؟

 اوعدك ان اجيب على ما تحتاجين
about 1 month ago 

3 people like this 

ل اللي حولي حتى لو كنت انا اول شي اذا جيت اقرأ بعض اجوبتك احس ببكي مدري ليش :) ثاني شي عندي سؤال هالحين مفاهيمي تتجسد في افعا

 3معارضه الفعالهم طيب السؤال معارضتي هذي تعتبر تجسيد لمفاهيم احد من اللي حولي اللي يجسدون مفاهيمي بأفعالهم ؟ اتمنى تجاوب >

 نعم لكال السؤالين
about 1 month ago 

1 person likes this 

 حلوب على مل االسألة ،كم عندك سؤال ؟

2202♡ 
about 1 month ago 

2 people like this 

 ♡اسئله .... ممنونة لك 1١شكراً .... حتى انا جاوبت لي على 

 ♡سيدتي سرور بكل♡
about 1 month ago 

5 people like this 

 هل حرف القران بعد محمد؟

 في الواقع تغير الوعي بعد محمد

 فحتى لو بقي القران غير محرف

 لن يفهمه من يعيشون بعده كما فعل من عاش معه

 وقد قالها بطريقة ال يفهمها من يدرك المعاني الحرفية السطحية

 خير القرون قرني ثم الذي يليه ثم الذي يليه

  ى العميق لها ان الدين انسب ما يكون لمن هم هنا االنوكان المعن

 سنة سيفقد قدرته كما كان 211وفي 

 ولكن البشر يفهمون اننا خلقنا سيئين

 وكيف المر مثل هذا ان يكون؟.

 ايمكن ان يخلق انسان وقد اختير ان يكون سيء؟

 سطحية في الفهم تؤدي الى دمار الدين من اهل الدين ذاتهم

 ته صحيحهمما يجعل نبؤ

 فكما ترى كل النتائج ستؤدي الى القدر ذاته

 ال دين بعد محمد كما تنبأ :(
about 1 month ago 

8 people like this 

 ك تفسير لظاهرة الـ ديجافو؟ وليش تصير؟ ليش تنقطع فترة وترجع؟ ليش مش واضحه؟ شكراً :(مرحبا. عند

 سبق وان فصلت ظاهرة الديجافو بطريقة مسهبة

 ارجو البحث عنها

♡ 
about 1 month ago 

2 people like this 

 :** تصبح على حب و جمال و سعاده️❤️❤.. ياهلل نام او ارتاح ارهقناك حبيبي  11صاروا 

 ههههههههه♡
about 1 month ago 

3 people like this 

 ارجوك جاوب علي. ماذا بعد الموت؟ اريد تصورك انت الن كالمك يقنعني غالباً ويريحني كثير

http://ask.fm/WeRGods/answer/114005133654
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114005133654/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114007440470
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114007440470/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114006297686
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114006297686/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114006266710
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114006266710/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114006185046
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114006185046/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114005977174
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114005977174/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114006148950
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114006148950/people
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 عندما تموت تصبح كل شيء!ـ

 تعود الى ما كنت عليه قبل ان تأتي هنا

 وعندها يمكنك خلق اي عالم تريد

 جنة

 نار

 حساب

 اخرى حياة مادية

 او حياة اخرى غير مادية

 ستكون الكون

 وستختار ان تمثل نفسك بأي طريقة تريد بعد ذلك

 هناك ال وقت وال شيء من مفاهيم الحياة

 اال ما تريد انت ان تنتقيه من الحياة وتعيد احياءه

 فان اردت اعادة احياة السعادة فتستطيع

 وان ارد اعادة احياء المعاناة تستطيع

 كل يختار جنته وناره وهذا معنى ان

 ولكن المهم هنا هو.....ـ

 ان من لم يعرف السعادة في حياته المادية

 لن يستطيع اعادة احياءها النه لم يعشها

 واالنسان ال يستطيع ان يعيش السعادة

 ما لم يذق المعاناة

 االن، هل فهمتم سبب اختيارنا للمعاناة؟

 مذهل!!!

♡♡♡♡ 

 والحدود القيود ملؤها مبدعة بطريقة صممتها المادية، ياةالح في المعاناة على تحصل ولكي

 انتهى

------------------------------ 

  هرم انه على قلت لما نظرت لو االن

 البشر ال يدركون اال اسفل الهرم

 فال يرون من الحياة اال انها معاناة

 ذاته ولو صعدوا الهرم لعلموا وحدة الكون وان السعادة الومعاناة هما االمر

 ولكن هذا ال يدركه اال من كان في قمة الهرم

 حيث الوعي االعلى

 وال يصعده اال من يتأمل

 او ربما يقرأ هذه الكلمات بوعي :(

 ♡شروط بال احبكم♡
about 1 month ago 

13 people like this 

 تنصحني اسوي اإلسقاط النجمي في رمضان ؟

 طبعا ولكن اثناء الصيام وليس بعد الفطور
about 1 month ago 

7 people like this 

 الواعين يستمتعون بملذات الحياة ؟ وال يوصلون مرحلة من الزهد يصيرون من الخاطر ما يبون هاألشيا ؟

 يمكن له ان يكون كال االمرين من كان واع

http://ask.fm/WeRGods/answer/114005747030
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114005747030/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114005763926
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114005763926/people
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about 1 month ago 
5 people like this 

 Sarah Ali  هل تحدث اإلستنارة تدريجياً أم مرة واحدة؟

 االستنارة لحظة

  تماما كاشعال النور

 اما ان تكون في ظالم

 او في نور

 رال وسط في االم
about 1 month ago 

9 people like this 

 هل سيفرق من يكون السائل؟

 هل سيفرق من يكون الخالق؟
about 1 month ago 

3 people like this 

 في نظرك من خلق هذا الكون؟

 من يسأل هذا السؤال؟
about 1 month ago 

6 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114004907350 ! احس اني فهمت جوابك هنا لكن لو جيت باقول اللي فهمته مااقدر اصيغه 

 لو صغته الختلف المعنى

 ال يهم ان تصيغه المهمه ان تقرأه

 وعندما تفعل وتحبه سيتغلغل الى ذاتك وجوهرك

 بعدها سيصبح احد مفاهيمك

  ومنها ستصدر منه مشاعر

 عزف على افكارك لتغني كلمات ترقص لها قلوب االخرينوهذه المشاعر ستقوم بال
about 1 month ago 

2 people like this 

 ذا ما كنت أريد و اقرب لي ، ألن فكره أن النسخة االخرى تفعل ما لم افعله تحبطني .نعم واضح الشرح ) للعوالم المتوازية ( وه

 ♡ههههههههه اعلم ذلك سيدي
about 1 month ago 

1 person likes this 

ي احمد ربي ع او ابهرتني ،، انا فعال نوعا ما حبيت النتيجة اللي وصلت لها ، منها انني احادثك االن ومؤمن بك ، النتيجة جمبلة من زاوية لدرجة انن

 ماحدث صحيح لها اثار ولكن استطعت انني اتصالح مع نفسي النتيجة انني متنور ،، ة

♡ 
about 1 month ago 

1 person likes this 

نا لدية رسالة ان اتجاهنا اللي تقول ال استطيع ان أسامح .. اخرج نفسك من الموقف وال تنظر الى نفسك انك ضحية او ال الء ..كل من يسبب معاناة ل

 بالحياة ال يرضي داخلنا ..ورسالة اخرى ان نستيقظ ..ثم يذهب هذا الشخص وتذهب معه مشاعر األلم ..صحيح ؟

 بالضبط

 بل تتحول مشاعر االلم الى وعي ونمو روحي ال مسبوق

♡ 

 تماما صحيح
about 1 month ago 

4 people like this 

 ليش اذا سمعنا اصواتنا بالتسجيل مرات نستغرب من الصوت وكانه مو صوتنا ؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/114005909334
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114005909334/people
http://ask.fm/SarahLib
http://ask.fm/WeRGods/answer/114005799766
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114005799766/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114005754966
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114005754966/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114005662550
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114005662550/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfaGMFH48iDvU-rsaoh6RveWGownvt73qlnaSZksmS89AN1fZ9B8DSmg-VVbuFfZ9vn3urJ8I4ERB0Q1XMWFwo17P
http://ask.fm/WeRGods/answer/114005376342
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114005376342/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114005418838
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114005418838/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114005481558
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114005481558/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114005472342
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114005472342/people
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 السباب عدة

 فيزيائية وغير فيزيائية

 ماديا وفيزيائيا وعلميا

 ل عظام فكك ولحمك وصوال الى طبلة اذنك على شكل اهتزازاتالصوت الذي يتسمعه يمر من خال

 فبشكل ما انت تستمع الى الصوت داخليا

 وعندما تعيد تشغيله انت تستمع الى الصوت وقد تغير بعد ان خرج من شفاتك وعبر من خالل هواء الغرفة الى الة التسجيل

 وهذا يختلف تماما عن ما تسمع

 بما تسمعه داخليا اكثر دفئ وقر

 وما تسمعه مسجال بارد وتقليدي

 اما بشكل ال فيزيائي او ما ورائي او ميتا فيزيقي

 فانت لديك تصور عن ذاتك يختلف عن تصور الناس لك

 ولك تصور عن "مسمع" صوتك لدى الناس

 وهو مختلف عن مسمع صوتك لدى الناس حقا

 "اريد ان اسمع كيف الناس تسمع صوتي"ـ وعندما تسمع صوتك مسجال، انت في الواقع تقوم بخوض تجربة عنوانها

 وهذا بحد ذاته تجربة انفصالية ستقوم بتجسيد كيفية تصورك لذاتك

 فان كنت تؤمن ان من حولك يحبونك فستحب صوتك المسجل

 وان كنت تؤمن ان من حولك يزدرونك فستكره صوتك

 جربوا وستعرفون كيف تؤمنون ان من حولكم يحبونكم :(

♡♡♡ 
about 1 month ago 

9 people like this 

ن اخطا علي ولكن ال استطيع نصبحة عظيمة منك غير مستغربة انت انسان عظيم ممتن جدا ع وجودك ب عالمنا ، سؤالي ، ربما استطبع ان اسامح م

 ان احبه ، لدي شخص ب حياتي اثر علي تأثير قوي قوي ، ونفسي وعاطفي لدرجة نه شكل لي شخصية مضطربة تميل الى االنطوائية ، استطعت انني

 اسامحه في الفترة االخيرة من كره دام عقدين

 دعني اكمل سؤالك

 ؟ ""كيف احبه انتهت الحروف المسموحة ع سؤالي السابق

 محبته ال تبدأ بحبه

 تبدأ باالقرار بوجوده في عالمك

 ثم قبول ان ما حدث كان برغبتك

 ويليها حب النتيجة المفيدة التي ستحصل عليها بسببه والتي قد ال تدركها االن

 ثم شكره على قيامه بتنفيذ رغبتك حتى وان كانت على شكل تجربة مأساوية لك

 نها، ما اصبحت عليه، من قام بها، وكيف قام بهاومنها اسمح لنفسك بحب ما تعلمته م

 فكالكما متورطان في خلق هذه التجربة بموافقة ثنائية على مستوى اعلى من الوعي

 ان صدقت فقد قبلت الحب، وان لم تصدق فقد قبلت المعاناة

♡ 
about 1 month ago 

10 people like this 

 ك ؟رأيعند الصمت يتالشى الخوف من المستقبل وتبقى المتعة هنا أبدية ...اذا استمر االنسان بهذه الطريقة سيعيش بنعيم في كل مكان وزمان ..ما

♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114005261398
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114005261398/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114005084246
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114005084246/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114005082198
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114005082198/people
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ل انه في حاهل تقول ان لكل انسان نسخ ال محدود و كل مره تتنقل لعالم موازي تقصد ) االحتماالت ( ؟ ، شفت فيديو سابًقا ان لكل شخص نسخ كثيرة 

ي ضح لامتنع ان يفعل شي بنسخة موازية فعلت ، يعني هنا انهزم المسلمين في غزوة احد بعالم آخر موازي فاز المسلمون و انهزمت قريش ! ممكن تو

 اللبس ؟

 العوالم المتوازية دائما يساء فهمها

 النها ببساطة اكبر من ان يفهمها العقل

 ر غموضا وسريةولكن سأشرحها بطريقة اخرى ستكون اكث

 وربما سيجدها البعض مخيفة

 عندما تكون موجودا

 ال يوجد شيء "قبلك او بعدك"ـ

 عندما تتنتقل انت تخلق عالم جديد وتنتقل اليه بوعيك

 ويختفي العالم الذي كنت فيه

 تقوم باالمر بشكل مستمر

 فتشعر ان الحياة مستمرة وواحدة

 والواقع ال

 انت تخلق صورة كل مره

 لصورة او العالموفي هذه ا

 ال يوجد اال ما تدرك )ما تسمعه او تراه او تحسه او تشمه(ـ

 ال يوجد ما يحدث في مكان اخر

 فقط يحدث ما تدرك

♡ 

 االن وبعد شرح االمر

 يمكن لالنسان خلق اي عالم يريد

 وحقا ان العوالم المستهلكة تنتهي

 هنا ولكن البعض يريد ان يتخيلها كانها لم تختفي وانها ما زالت

 وبالتالي فانه ينظر الى ان حتى العوالم المحتملة مستقبليا هي ايضا موجوده بالفعل

 عندها يكون كل احتمال موجود

 وكل عالم موجود

 ولكن هل وجودها فعال يهم؟

 الن وعيك يختار احتمال واحد فقط

 فهذا االحتمال هو "الحقيقي" لكن "انت" فقط

 ♡محير وغير واضح يكون ان اتمنى مبسط شرح♡
about 1 month ago 

9 people like this 

كعبه وناس تطوف وكانت كأنها ثريدي مع اني ماكنت وقتها سنوات كنت دايم اجلس بالزاويه وتتجسسد لي ال 2او4انا لما كنت مره صغيره يعني تقريباً 

 اعرف انها الكعبه اال لما كبرت الخالصه اللي كنت اشوفه وانا صغيره وش تسميه ؟

 رؤية عن بعد -جالء بصري 

 تجربة في غاية الروعة
about 1 month ago 

7 people like this 

 شخاصلما قلت انه لعبة االيجو هي التصنيف، فكرت باالبراج الني كثير مهتمة بها ، وقررت اخفف منها :( انتبهت انها تعطيني حكم مسبق عن اال

 ❤وتحرمني من متعة استكشافهم ، شكرا 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114004907350
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114004907350/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114004856662
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114004856662/people
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 االستنارة عندما تتجلى ما اجمل

 كلمات نيرة

♡ 
about 1 month ago 

7 people like this 

 يشها مرة اخرى؟انا عشت ايام قديمة حلوة هل بامكاني ان باالسقاط ان اع

 طبعا

 ولكن همسة باذنك: كل من اراد هذا االمر فور ان ينجح في االسقاط يعيش لحظات اجمل من ذكرياته بمراحل كثيرة حتى انه ينسى ذكرياته

 انا احدهم والزلت ال اصدق نفسي في كل مره انجح :(

♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 ابغى أبغى أبتعد عن شخص ماني قادرة ليش انا من جواتي ابغى ابتعد ابغى

 االبتعاد يحدث بعد االقتراب

 لفراق بعدهاعندما تقترب من ما تكره الى اقرب نقطة تبدأ رحلة االنفصال وا

 ال تفكر في الشخص

 ال تهتم له

 كل اهتمام هو دعوة للبقاء اكثر واكثر

 يشبه االمر وجود ضيوف ثقيلين عليك

 وتستمر باعطائهم المزيد من الشاي والقهوة والطعام

 انت بفعلك هذا تريدهم ان يغادروا باسرع ما يمكن

 وال نهاية -وهم بفعلك هذا يظنونك سعيد في بقائهم 

♡ 
about 1 month ago 

8 people like this 

ئعه الي رديت عليها من الي سألوك .. انا منها غير االجوبة الرا 14سألتك وال ثالثين سؤال الليلة بس و جاوبتلي  ️❤️❤حبيبي انتا حبييييبي 

 ممنونه لك ولهم .. انا بحالة حب معاك ومع نفسي .. وراح احبك اكثر و اكثر .. تولد يو

 سؤال منك انت فقط 12هههههههههههههههههههه 

 ♡احبك♡
about 1 month ago 

6 people like this 

 كيف أجذب المال لي أرجوك رد أبوس رجولك عشآن ترد هللا يشآمحك علمني بالتفصيل وبالعامي ؟

 جذب المال "بالعامية"ـ

 لما تبين فلوس اكثر

 اول شيء ال تفكرين بنقص الفلوس عندك

 يجلب النقص فالتفكير بالنقص

 والتفكير بالوفرة يجلب الوفرة

 ثاني شي

 ال تكرهين وضعك الحالي

 حبي وضعك كما هو

 فهو ضروري للوقت الحالي

 حبيه واشكريه بدون شروط

 ثالث شي

 تصوري نفسك وانتي معك فلوس وتصرفينها على اشياء تحبينها

http://ask.fm/WeRGods/answer/114004873046
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114004873046/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114004832086
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114004832086/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114004729430
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114004729430/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114004688726
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114004688726/people
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 مو فلوس حوالينك وانتي غرقانه فيها بس :(

 رابع شي

 لو حتى شوي احتفلي بجنون لما تجيك فلوس

 واصرفيها زي ما تحبين

 خامس شي واخر شي

 ال تفكرين كيف بتجي الفلوس ابد

 بس صدقي انها راح تجي بدون شك

 ♡سيدتي والتقدير الحب كل لك♡
about 1 month ago 

10 people like this 

 تنصحني بإلتزام الصمت اطول مدة ممكنه ؟

 نعم
about 1 month ago 

10 people like this 

تى وان حاشعر اننا جميع المتجمعين عندك سنلتقيك وسنلتقي ببعضنا في العالم المادي بطريقة ما يدبرها القدر وُيحيكها بحبكة ساحرة وغريبة لنا 

 انكرت عقولنا وشخصياتنا االعتراف بذلك فأرواحنا ستستشعر ذلك وستبتسم وتعانق بعضها كم احبنا جميعا

♡ 
about 1 month ago 

8 people like this 

 هل ساقابل المشاهير اللذين احبهم باالسقاط مثال ليدي غاغا ؟

 نعم

 عندما تنجح في االسقاط

 فكر فيها
about 1 month ago 

8 people like this 

 ..!!هل يوجد كوكب آخر غير كوكب األرض تعيش عليه كائنات حيه أخرى غيرنا .............................

 كثير
about 1 month ago 

6 people like this 

 احب اعيش في البعد العاطفي اكثر ،كيف احقق هذا الشي

 هل حقا ال تعرفين؟

 كل شيء تكونين دائما هناك دائما احبي
about 1 month ago 

4 people like this 

 ها الحد تسكت واال تروح عنكأتذكر زماان قالت مريم نور ان هللا اذا اعطاك كرامة معينة ماتقول

 نعم

 ولكن ليس دائما

 هي تقصد ان معظم البشر عندما يقولون، يكون على سبيل اقناع نفسه عبر اقناع االخرين

 فبعض البشر ال يصدق ما تراه عيناه من شدة مفاهيمه

 قرار بوجود القدرةوانا اقول ال بأس ان تخبر من حولك ان كنت مؤمنا باالمر، وتخبرهم على سبيل االحتفال واال
about 1 month ago 

7 people like this 

 فين اقدر اعرف كل شيء عن االسقاط النجمي بالتفصيل وطريقته واضراره ؟

 توجد اضرارال 

 طريقته هنا

WWW.iskat.tk 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114004034390
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114004034390/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114004064598
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114004064598/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114004623190
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114004623190/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114004178774
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114004178774/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114004281942
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114004281942/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114004584534
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114004584534/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114004539478
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114004539478/people
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about 1 month ago 
5 people like this 

 جتماع كتخصص ؟المارأيك بعلم ا

 هرأيي ال يهم فانا لن اتخصص

 ما يهم هو رأي قلبك

♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 اقترحلنا افالم لها رساله جميله وعميقه :(

Matrix 

Source Code 

Avatar 

Green Lantern 

De Ja Vu 
about 1 month ago 

7 people like this 

 شنو تنصحنا واحنا عالفراش قبل ننام ؟

 سامح كل من اغضبك

 تكرههاحب كل من 

 ثم اصمت عقلك مدة ال تقل عن خمس دقائق قبل النوم

 ووهللا لترى حياة )بل حياتين( هما الجنة حرفيا

 حياة االحالم وحياتك المادية
about 1 month ago 

30 people like this 

 صوت فيروز يأخذني عالم ثاني رقيق بس ماعرف اسمه):

 ♡العاطفي البعد♡
about 1 month ago 

4 people like this 

 نعم تفهمني و أفهمك ..بدون جهد ..انسجام ...الحين معد اشعر أني جاية من الفضاء...ههههههه..لكن اريد ان ارى أشخاص مثلك في عالمي

 ربما كنت من الفضاء

 لو كنت كذلك :(

 هههههههههههه اهال بك

 وانا في عالمك بالفعل

 يباواتمنى ان يتجسد لك تردد مشابه بشكل مادي قر
about 1 month ago 

8 people like this 

 .. وهللا ابرك من مقابلهم كافي قاعده وفيني شغف :(((اصال انا مستمتعه معاك ومع الي يسألونك حلوه خلوتنا .. قاعده بداري ساعات عبالهم بروحي 

 تجربة اي شأن من تقللي ال فقط ♡جميل تقولين ما كل♡

 ضدك ينقلب سيجعله حياتك مظاهر من مظهر اي شأن من التقليل

 ولما ال يفعل

 فانت من اوجده في حياتك

 وطلب منه حرفيا ان يفعل ما يفعله

 ثم غضبت من ذلك

 شكارة" يلبي طلباتك جميعها حرفيا ووقتياتخيلي وجود خادم "ب

 وطلبت منه ان يقترب منك وال يبتعد مهما حدث

http://ask.fm/WeRGods/answer/114004246614
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114004246614/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114004291670
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114004291670/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114004356182
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114004356182/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114004445014
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114004445014/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114004421462
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114004421462/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114004355158
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114004355158/people
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 وبطبيعته المحبة لك حبا ال مشروطا نفذ والتصق بك طوال الوقت

 فبدأت بالتذمر منه

 هو لن يفهم تذمرك

 مهما حاول

 فطلبك كان واضحا

 وحتى لو فهم لن يقوم بمخالفة اوامرك بناء على امتعاضك

 يقة الوحيدة هيالطر

 ان تشكريه

 وتطلبي منه ان يغادر بسالم

 هذه هي طريقة طرد ما ال تحب من حياتك

 ليس بكرهه والتذمر منه

 وانما باالقرار بوجوده انه بناء على رغبتك

 محبته وشكره وتقديره

 ثم طلب مغادرته دون انتظار او كيفية

 ما اجمل الحياة حين تكون بسيطة :(

♡ 
about 1 month ago 

17 people like this 

 ال عملت االسقاط ؟! insidiousهل ممكن يصير لي مثل فلم 

 ال
about 1 month ago 

3 people like this 

 شاركنا بسر من اسرار الشعور بالوفره ؟

 كلما استخدمتها، زادت

 وليس العكس كما يظن البشر خطئا

 "ان هللا يحب ان يرى اثر نعمته على عبده"

 ميل يدل على نفس المفهومتعليم ج
about 1 month ago 

13 people like this 

 االسقاط وال بس ويا اللي يسوون االسقاط؟ اتمنى انك فهمت سؤالي. اروم ارمس ويا الناس "بالتخاطر النجمي" حتى لو هم ما كانوا مسويين

 هيه ترومين ترمسين اياهم

 ♡بس ساعات ما يرضون يسمعون صوتج
about 1 month ago 

6 people like this 

 :*********️❤️❤️❤من الحين احاتي لي رحت نمت .. راح أوله عليك 

 هههههههههه اقترب الفراق
about 1 month ago 

2 people like this 

 ايش معنى يوزرك؟

 اجبت هذا السؤال مرارا

 اسم المستخدم

 اختصار الى

We Are Gods 

 ويعني اننا "نحن" انا وانتم ارباب

http://ask.fm/WeRGods/answer/114004278614
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114004278614/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114004261974
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114004261974/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114004221014
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114004221014/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114004208982
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114004208982/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114004146262
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114004146262/people
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 فكلنا انعكاس اللوهية الكون

 وال ادل على ذلك من ابداعنا في كل جوانب حياتنا

 رسالة الى كل من سيشعر بأن هذا المعنى يهاجم مفاهيمه

 باالهانة شعرت ان لمفاهيمك وساتركك♡احبك

 رغبتك على بناء تسمعه ان تريد ما لك القول هنا انا الهينك، هنا لست فانا

 غادر ايضا بناء على رغبتكفسا ابيت فان

♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 اتخيلنا انا وانت واللي يسألون واللي يحدثون الصفحه ارواح بمكان واحد موصولين ببعض

 صوررة جميلة تشبه الواقع كما اراه الى حد كبير

 لمست قلبي ووجداني

♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 لما اقراها احس فيها احساس جميل و مشاعر :(♥ يا جمال اجوبتك 

♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 الحظت ان بعض المستنيرين يجون يتكلمون باسلوب يجيب النوم بالنسبه لي اسلوبهم هاديء جداً لكن يجيب النوم مرات.

 النهم غير مستعجلين على اقناعك

 نت السرعةفان كنت ستقتنع فستقتنع مهما كا

 فلما العجلة؟

 وهم يدركون ان العجلة في الواقع كمحاولة القناعك

 ستكون في الحقيقة هي عجلة في "الهرب" من اقناعك

 وهذا شأن الحياة المادية كلها

 كلما ركضت تجاه شيء

 ستجد انك تركض هربا منه
about 1 month ago 

5 people like this 

 ي ؟سالحين ليه انا أتكلم معك بشكل عفوي وال افكر بالكلمات ومع األشخاص في بيئتي يصيبني الصمت والملل حتى اشعر بأني ال اعرف اعبر عن نف

 النك تعلمين امرا

 يتحدث بعفوية ان هنا شخص

 فلو تحدثت معه بعفويه سيفهم

♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

ن ألتقيك كانت بعض المفاهيم تالمس قلبي واتحرج منها مثل التخاطر ولحظات الوصول لعمق الذات، إلى حد كبير آمنت بكلماتك قبل أن أقرأها، قبل أ

 كنت أسمع بالمرضى النفسيين وخشيت أني سأكون مثلهم حتى استراحت ركابي في دوحتك ووجدت ضالتي هناك

 اهال بك وارجو ان ال يطول البقاء فانا رحال ولست مقيما
about 1 month ago 

4 people like this 

 علم النفس يقول ان كل الناس مرضى

 طبعا

 فعلم النفس قائم على حقيقة

http://ask.fm/WeRGods/answer/114004090198
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114004090198/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114004063574
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114004063574/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114004071254
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114004071254/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114003955030
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114003955030/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114003956566
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114003956566/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114003960406
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114003960406/people
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 وهي ان لالنسان "نفس" او شخصية

 :(وهذا بحد ذاته مرض 

♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 اجاباتك تعجبني النها هااااادية وغامضية وكاملة وتخليش غصب عنش تصدقينها

 هههههههههههه
about 1 month ago 

3 people like this 

وهل لو عملت االسقاط سيتم خطفي قلي لو سمحت ، حكت لك احداهن عن اخاها واخبرتها انه مخطوف ما سبب الخطف ومن خطفه ! ولما ُخطف ؟ 

 حدسك من ناحيتي ؟ ارجووووووووك اجبني !

 الخطف ظاهرة تسمى االختطاف الفضائي

 فصلناها سابقا

 فقط ابحثي عن عبارة "االختطاف الفضائي"ـ
about 1 month ago 

1 person likes this 

 لطموحك االن يتحقق ..وال تسأل كيف يتحقق ..النك االن تستمتع وتحب بدون انتظار ظهور شئ لتشعر بشئ يكمل داخلك ..انت هنا واآلن تملك ك

 ماتحب بدون شروط .. هل هذا شعورك ؟

 وصف دقيق

♡_♡ 

 شكرا
about 1 month ago 

5 people like this 

 الحظت تناقض في اجوبتك مره قلت نفذ اوامر دينك بحذافيره ومره قلت خذ الي تقتنع فيه بس !!

 مسك بيدك ولنصعد الى اعلى قليال الريدك ان ما تظنينه تناقض ليس الى جملة واحده اخترت ان ترين كل جزء منها على حدهدعيني ا

 "نفذ اوامر دينك التي تقتنع بها وتحبها بحذافيرها"

): 

 االمر سهل

 فقط اسمح لنفسك بان تطفو لالعلى وسترى ان كل تناقض هو الشيء ذاته ولكنك تنظر من قريب

 يقة االطفو هي ايقاف التفكير مع االيمان ان كل تناقض هو نفس الشيءطر

♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 ئت لتنيرنا اي انك لست بشر ):اشعر انك من عالم اخر ج

 هل يهم ما انا؟ ومن اين؟ وكيف اتيت؟

 المهم ما اقول وما يعنيه لك

 ولكن ان احببت ارضاء واشباع رغبة االيجو فانا بشري
about 1 month ago 

6 people like this 

 . ما رأيك أنت؟دائماً ما اتمنى ان يكون هناك رجلٌ في حياتي غير أبي، لكن معتقداتي الساذجه ان معظم االوالد في هذا الزمن خونه وال يمكن الثقة بهم

 معتقد صحيح )لك انت فقط(ـ

 ه مع احدهم وربما سيتخبر هذا المعتقدانتظري حتى يزول او قومي بالمغامرة الحذر

 وعندما يختفي سيكون خاطئ في تلك اللحظة وما يليها
about 1 month ago 

3 people like this 

 Abrar  ️❤إجاباتك عجيب عمق 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114003910742
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114003910742/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114003816534
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114003816534/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114003779926
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114003779926/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114003768662
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114003768662/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114003625558
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114003625558/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114003619670
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114003619670/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114003636054
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114003636054/people
http://ask.fm/abraralhomud
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 ♡االختناق دون الغوص على قدرتكم االعجب♡
about 1 month ago 

7 people like this 

 هل انت استقاللي؟ وماهو طموحك في هذه الحياة؟ استطيع ان اتوقع اجابتك لكن اريد المعرفه منك

 كنت

 كنت استقاللي انساني انادي بالحرية

 كنت املك طموحات كالجبال

 اما االن

 فانا ال اعرف من انا وال اريد ان اعرف

 بعد اليوموكل طموحي يتحقق فال اسأل نفسي ما هو طموحي 

 اتمنى ان هذا ما توقعته

 النه ان لم يكن كذلك فاخشى انه سيكون عسير الفهم

♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 تعلم اللغه االنجليزيه ولغات ثانيه واتقنهآ بس مايستهويني التعليم التقليدي دفتر قلم استاذ يشرحنفسي ا

 ما اجمل هذا الجيل

 يعرفون كيف يستمعون الى قلوبهم

 قم بالتعلم بأكثر الطرق متعة لك وسترى كيف انك ستتعلم بسرعة كونية ضوئية

 نعم انت(ـ-اقدس ما هنالكاقسم بكل ما هو مقدس في الكون )اقصدكم انتم يا 
about 1 month ago 

5 people like this 

 ورب الكون اني احبك وادعو لك

♡_♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 بخاطري اضمك النك انسان جميل

×× 

♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

ايش  يلما احظن اخوي او اي رجل تخنقتي العبره حتى لو كان هاالنسان ما يعني لي الكثير عكس لما احضن بنت حتى لو كانت اغلى انسان بالنسبه ل

 السبب

 انثوية جدا تضطهدك الرجولة المسيطرة

 دما تحضنين الرجل يكمل شخصيتك فترين ذاتك الكاملة وتبكين للقائهاوعن

 ♡لحظة مقدسة 
about 1 month ago 

6 people like this 

 I offer free hugsخالص اذا 

 كم اعشق هذه التقليعة

 واعشق من قام بها اول مره

♡FREE HUG فري هق♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 ا وهقتني .. حبيتك !الحين انت

http://ask.fm/WeRGods/answer/114003589718
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114003589718/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114003497046
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114003497046/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114003506262
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114003506262/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114003513686
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114003513686/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114003488342
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114003488342/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114003473750
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114003473750/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114003409750
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114003409750/people
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 ال مفر اذن اال ان احبك بدوري

♡ 
about 1 month ago 

8 people like this 

 بالروح وبس هللا الي يتحكم بالروح ايش رايك بكالمهاماما تقول ان االسقاط النجمي له عالقه 

 ال يهم رأيي المهم رأيك

 شعور قلبك يخبرك :(
about 1 month ago 

3 people like this 

 جابة نعم فمتى ؟ قريب ام بعيد ؟الهل تعتقد ان النساء سوف يحصلن على المساوه ، اذا كانت ا

 نعم

 ليس قريبا
about 1 month ago 

3 people like this 

 ً  الكونداليني موجوده وين حاليا

 الجسد النجمي
about 1 month ago 

4 people like this 

 هل تحب محمد صلى هللا عليه و سلم ؟ ️❤️❤فر الكثير بوجوده انا احبه و ال يهمني انا اعشق محمد رسول هللا و لو ك

 أحسنت

 يجب ان يكون كل انسان بهذا الشكل

 يحب ما يحب دون محاولة فرضه على غيره

 احب محمد وجميع االنبياء والرسل

 واحب جميع العلماء

 وجميع انبياء غير االبراهيمية

 كبوذا وكريشنا

 التاريخ )غير السياسيين(ـ واحب جميع رموز

 احب جميع الفالسفة

 احب جميع االدباء والفنانين

 فكل واحد من هؤالء هو رمز لمجموع الوعي في عصره الذي عاش فيه

 فكيف لنا ان ال نحب تلك المعالم في مسيرتنا البشرية الطويلة؟

♡♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

! كل  هوينيامي تقولي ان االسقاط النجمي من افعال الشياطين وكذا .. ، تقولي انتي داهية ، وتبيني اقرا عن الدين واتثقف فيه .. طيب الدين مايست

اعرف عن الكون اللي اعيش فيه ! تعبت وانا اعيش في فراغ اسود .. "اّود ان ارى العالم اللذي يعيشونه ال اللذي اعيشه وقد  شيء عن الدين ابي

 عشته" شيء ُمضجر! :)

 تمنيت لو كان في حديثك سؤال

 ولكن ما كتبته جواب شافي لما كنت ستسألين :(

♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 ما فائدة المعانقه؟ تنصح فيها كل ما حصلت ؟

 دائما وابدا

 المعانقة هي عناق االجساد العاطفية وليست المادية خالف ما يظنه البشر

http://ask.fm/WeRGods/answer/114003436886
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114003436886/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114003408214
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114003408214/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114003352406
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114003352406/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114003347030
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114003347030/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114003301462
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114003301462/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114003238742
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114003238742/people
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 ر تشفى جروح االنسان العاطفيه مما يشفي االمه الماديةوعندما يحدث االم

 كما ان معانقة انسان يرفع تردديهما معا

 العناق من اجمل معالم الحياة البشرية
about 1 month ago 

16 people like this 

 ورنا اجمل صوره عندك

 كنت سأفعل لو كانت صورتك بحوزتي :(
about 1 month ago 

5 people like this 

 kaka  احبكك ف هللا

 ♡احبك هللا الذي احببتني فيه
about 1 month ago 

3 people like this 

 تحب الموسيقى ؟

 ♡جدا
about 1 month ago 

5 people like this 

 اليتهم ؟ بأرواحهم ؟هل تعني لك شيء اشكال الناس ؟ ام ترى ما هو أبعد من ذلك كيف تصنف جم

 تعني لي مشاعري حولهم كل شيء

 فمن اسعد بقربهم اعشقهم

 عندما انظر الى اوجههم قلما اطلق احكاما

 ولكن بعد ان اشعر بقرب انسان اني احبه اراه جميال

 ولكن ليس بشكل واضح

 اما عندما اكره انسان فاني ارى قبحه

 م وانصتوا الى وجدانهم واستشعروا شعورهموهذا شيء لدى جميع البشر لو استمعوا الى قلوبه

 فاشكال البشر ال تعني شيء

 شعورك تجاههم يعني كل شيء
about 1 month ago 

4 people like this 

 استاذي العزيز لماذا تأخذ المرأه نصف ميراث الرجل ولماذا تكون شهادة المرأه حتى ولو كانت واعيه ؟بنصف شهادة الرجل ؟

 االديان االبراهيمية تقوم على ثقافة قديمة فيها الرجل يتحمل كل المسؤولية

 فمن المنصف ان يكون هو االكمل والمرأة اقل

 االن بدأ االمر باالختالف

 ل على ذلك اال سؤالكوما اد

 ومساعي النساء الى الحصول على المساواة
about 1 month ago 

3 people like this 

 كم باقي عندك سؤال

2112 

 ي تزايد دائماالعدد ف
about 1 month ago 

2 people like this 

 وش امنيتك

 ال اتمنى شيئا محددا

 فكل لحظة اتمنى شيء

http://ask.fm/WeRGods/answer/114003234902
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114003234902/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114003176022
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114003176022/people
http://ask.fm/sha2ima
http://ask.fm/WeRGods/answer/114003206230
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114003206230/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114003149910
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114003149910/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114003108438
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114003108438/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114003045462
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114003045462/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114003041622
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114003041622/people
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 الاحصل عليه احيانا واحيانا 

 في هذه اللحظة اتمنى ان اعانق كل من هنا
about 1 month ago 

5 people like this 

عندي خوف اتخلص من بعض االشياء القديمه انا عايشه بالزمن ماضي ومستقبل شلون عندي خوف شيء يفوتني فاركض بالحياه وال استمتع و

 اتخلص من هالمخاوف

 سؤال جميل

 ما يحدث عندما يركض االنسان تجاه احالمه

 انه في الواقع )"يهرب" من تحقق احالمه( فاحالمك هنا وليست في المستقبل
about 1 month ago 

4 people like this 

 الحظت في االونهاالخيرة قفزات مهولة.في وعي السعوديين بالذات تتوقع ايش السبب ؟

 السعودية تنظم الى موجة الوعي كما يتضح

 ت اجتماعية ليست قليلة ولكنها مفيدةسيصحب هذا االمر صراعا

 مالحظة جميلة وصحيحة
about 1 month ago 

3 people like this 

ن ال اتكلف بطلب رغبتي من داخلي،فقط امر الكون بان هذه الحلم في طريقك ألن تحققه لي،اليهم كيف المهم ان تعني انه المشكله من وجود رغبه ولك

 طاقة حب ارسلها لهذا الكون ولك️❤️❤تحضره،عجبتني عبارة دع الكون يدلعك

 الطفل يتمنى الشيء فقط

 ال يعرف كيف يفكر

 وهذه هي الطريقة الصحيحة للجذب

 ولدنا ونحن نعرفها

 "تعلمنا" كيف "ننساها"ـ ثم

 فيالنا من مبدعين

♡ 
about 1 month ago 

8 people like this 

 المك م افهمه اعيد اقراه بس ماشي عجزت افهم وش تقول .. ماشاء هللا عليك انسان راقيهللا يسعدك بس تكلم معانا بشي ع قد عقولنا نص ك

 كل انسان يفهم ما يحتاج

 ما التفهمين ال يناسبك االن فتوقفي عن محاولة اقحامه في مركبة ال يريد السفر عليها

 فعندما يصل الوجهة لن يعرفه احد ولن يعرف هو احد

 كل انسان يأخذ ما يريد

 عفوية وافهمي ما تستطيعين فقط كوني

♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 ذا سر من أسراري هل طريقة هذه االجابة ُتعتبر حكيمة مارأيكهل يعتبر مستنير الذي ُيسأل كيف عرف اإلجابة فيجيب الناس ه

 نعم

 ولكن ليس دائما

 المستنير عندما يتحدث بلغة بشرية

 دائما سيكون هناك من يسيء فهمه

 فهو يتحدث من وعي عالي واالخر من وعي منخفض

 المستنير فوق الجبل واالخر في قاع الوادي

http://ask.fm/WeRGods/answer/114003023190
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114003023190/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114002959190
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114002959190/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114002897494
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114002897494/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113973507414
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113973507414/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114000828502
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114000828502/people
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 ولكن

 بعض من يخفون االمر كسر

 ن يشعرون ان بافشائهم السر سيصبحون غير مهمين في الحياةهم سلبيي

 والواقع انهم لو شاركوا السر لحصلوا على اكبر منه

 لذا ال اتوانا ان اقول ما اعرف حتى لو غيري استفاد منه
about 1 month ago 

4 people like this 

 عندي احساس ان معرفتك مو عبث بحياتي

 طبعا

 ال شيء في الحياة عبث
about 1 month ago 

5 people like this 

 ليش القرآن مرات فيه تناقضات؟

 دعني اشرح لك امرا عن التناقضات

 التناقضات في الحياة وليس فقط في القران

 هي في الواقع وجهين لعملة واحدة

 ال يمكن لك رؤية ذلك النك تنظر عن قرب

 البشر(ـ لو تراجعت الى الخلف كثيرا ) او الى االعلى في حالة

 ستجد ان جميع الوجهين هما واحد

 وهذا ما يدركه االنسان بما يسمى الحكمة

 والحكمة وليدة التأمل

 وبعدها تأتي االستنارة

 ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا
about 1 month ago 

13 people like this 

 كل البشر كانوا مريخين وزهرين ؟

 نحن لم نكن

 نحن ارضيين

 ولكن في طبيعتنا او حمضنا النووي او صفاتنا البشرية نسب متفاوته بعضنا يطغى عليه احد الكوكبين
about 1 month ago 

4 people like this 

 2١13/ ١اكيد كان عندك احالم واهداف قبل شهر 

 كثيرة

 تخليت عنها بعد ذلك

 تحقق منها اهمها :(

 ههههههههههههههههههههههههههههههههه

 اال ان اضحكال يمكنني 

 فقد عانيت سنوات

♡ 
about 1 month ago 

6 people like this 

 ميعنا متواجدين عندك ليقرأ كل منا كتابه الفريداآلية )اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا( تتوقع أننا ج

 وهل محمد الى مثل اعلى لك؟

 هو يريدك ان تفعل ما فعل

 فافعل كما فعل فهذه سنته

http://ask.fm/WeRGods/answer/114001101910
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114001101910/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114001347926
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114001347926/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114002606166
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114002606166/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114002596182
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114002596182/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114002576470
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114002576470/people
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 اقرأ كما قرأ

 فتجربتك فريدة

 وكتابك فريد

 وحروف كتابك احداث حياتك

 اقرأ وكن نفسك ولنفسك حسيبا ان اردت
about 1 month ago 

2 people like this 

ندما ربا وعهممتنة لك ولعلمك الذي تعلمنا منه الكثير علمتني ان اكون اكثر انفتاحا مما كنت عليه الكثير مما تكتب كان بداخلي وكنت اتجنبه خوفا و

ك استسلمت واتخذت موقف المحايد بان اتلقى المعلومة وادعها تمر من خاللي واترك الخيار لقلبي وجدتك استمتع جدا بقراءة ردودك فروحك وحب

 َمرَيم ُمحَمد  ❤ينبضان في كل حروفك .. أحبك 

 ♡ مريم سيدتي احبك ♡
about 1 month ago 

3 people like this 

 الواحد الزم م يقعد ساكت مستسلم ال يجرب يبحث يعتقد يحلل يفكر

 يمكنه فعل اي امر اراد

 والحكمة فليصمت عقله الطفل الثرثارولكن ان اراد الحب 

 وان اراد المعاناة والجهل فليلعب مع طفله الثرثار
about 1 month ago 

3 people like this 

 eiva  ❤❤❤كك بال شروط ياخي احححبب

♡ 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ♡رعه النسبيه .... اكيد المعنى الميتا فيزيائي :( انا الي سألت عن الس

 عندما تكون مؤمنا بحدوث شيء وغير مشكك وال منتظر

 تجد االمر تحقق بسرعة ال تصدق

 وعندما تشكك وتسأل وتنتظر

 يأتي االبد واالمر ال يحدث

): 

♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 مستحيل يكون الرسول هو الي كتب القرآن او وعيه االعلى.... تكفى قول غير هالكالم

 عبدهللا ابن السرح وقع في حيرتك

 فامن ثم كفر ثم امن

 تجربة غير ممتعة

 ران وعش القراناحب القران وافهم الق

 مصدره ال يهم ما دام صحيحا

 وهو صحيح
about 1 month ago 

2 people like this 

 نة يلي مضتكم ساعة تشتغل على نفسك باليوم خالل الس

 اشتغل على نفسي؟

 هههههههههه احاول جاهدا ان ال اشتغل

 ال اسال

http://ask.fm/WeRGods/answer/114002544982
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114002544982/people
http://ask.fm/PureMaryam
http://ask.fm/PureMaryam
http://ask.fm/WeRGods/answer/114002511958
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114002511958/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114002472790
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114002472790/people
http://ask.fm/eiva134
http://ask.fm/WeRGods/answer/114002450774
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114002450774/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114002407766
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114002407766/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114001480534
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114001480534/people
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 ال احلل

 ال ابني مفاهيم وشخصية

 احاول ان استسلم واقع في غرام الكون رغم غموضه

): 
about 1 month ago 

5 people like this 

 شكرا لتواجدك انت أيا عزيزي

♡ 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 متضايقه :")

 اعانقك حبا واهنئك على هذه اللحظة

 فهي دفعة مقدمة لسعادة مستقبليه

 ال تسألي كيف لما ومتى واين

 فانت لم تسألي كيف ولما ومتى وأين عندما تضايقتي

 البشر مضحكون

 فهم ال يشككون اال بالسعادة

 اما الحزن فهو بالنسبة لهم امر طبيعي

 ثم يسألون لما الحياة بائسة؟

 :( ههههههههههههه

♡ 
about 1 month ago 

6 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114000908630 بس مو افضل ان الشخص يكون فيه شفافيه ووضوح ؟؟ 

 الشفافية والوضوح مفهوم شخصيات

 اما الحياة فهي ابعد ما تكون عن الشفافية والوضوح

 دية مصممة بطريقة متقنة مثالية كي تبقى دائما وابدا "غامضة" مهما تعلمتالحياة الما

 االف سنة ومع هذا وبدل الوصول الى نتيجة الفلسفة بدأت تتسع اكثر وال فائدة 1وهذا يفسر استمرار الفلسفة 

 ينطبق االمر على االديان والعلوم

 الحياة ليست سؤال ليتم االجابة عليه فيصبح واضحا شفافا

 حياة لغز غامض ال تملك اال ان تعيشه بحماسة المغامرةال

♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 ماهي الروح الفردية

 تال تلخصها الكلما

 فكل ما يقال هو صحيح عنها

 هي كل شيء
about 1 month ago 

1 person likes this 

إللمام بعلوم اسرار الحياة ارجو ان التهمل سؤالي لن أبني عليك فقط اريد أن ازيد جرعة كم سنة تقريبا أخذت للوصول لهذه المرحلة من الوعي وا

 تفاؤلي باستطاعتي

 (ـ6شهر  2112سنة واحدة فقط )استنرت في 

 وهذا الشهر احتفلت بمرور السنة ولهذا قمت باطالق حساب اآلسك :(

 وانتم كنتم ضيوفي على شرف هذا التنوير

http://ask.fm/WeRGods/answer/114002344278
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114002344278/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114002307926
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114002307926/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114002250838
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114002250838/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfaGMFH48iDvU-rsaoh6RveWGownvt73qlnaSZk8mS8BFMVfZ9B8DSmg-VVbuFfZ9vn3urJ8I4ERB0Q1QMmJxoFzP
http://ask.fm/WeRGods/answer/114002047062
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114002047062/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114002201942
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114002201942/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 الكرامفشكرا لحضوركم اسيادي 

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ 
about 1 month ago 

14 people like this 

 يقة ان تتم برمجتي ان هذا التكنيك سهل تعلمه وبفترة وجيزة ؟التنويم االيحائي يقدرون يعلموني تيكنيك معين بالحياة .. حتى لو بطر

 نعم ولكن التكنيك احيانا معقد

 لذلك هم يعلمونك انك "قادر على تعلم التكنين في وقت قصير"ـ

 وبعدها ستستيقظ وتذهب للتعلم وستنجح في وقت قصير :(
about 1 month ago 

1 person likes this 

سنة ومنذ آخر خمس سنوات وانا ابحث في االديان واقرأ وعرفت ان هللا بداخلنا هللا هو الخير وكلما كنت طاهرا 21انا ولدت بعائلة مسلمة االن بعد 

 عرت بالراحة اليوجد جنه ونار الجحيم هو فعلك السيء جميع الديانات لها إله مختلف هل يعني ان إله المسلمين هو الحق والبقيه ال !تسهلت حياتك وش

 كل اله هو الحق لمن يؤمن به

 وهذا هو تفسير االية "ان الدين عند )هللا(االسالم" وهو تفسير اعمق ال يدركه الجميع

 تمثيل لاللوهية فالرمز الالهوتي والشخصية هي

 وااللوهية وجود ال يهم كيف تراه

 فزاويتك لرؤيته ال تغير وجوده

 كانو سيبقى موجود حتى ولو اخترت عدم النظر اطالقا كما يفعل الملحدين

  وليس ان الملحدين خطأ

 فكل تجربة هي صحيحة لصاحبها

 الخطأ هو محاولة ارغام تجربتك ان تنطبق على غيرك

 يوهذا ال يقبله الوع

 فعندما كان البشر منفردين تماما عن بعضهم البعض

 فتجاربهم ستكون فريده تماما

 "ان هللا ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم"

 داللة واضحة على ان حياة البشر هي نتاج ما داخلهم

 وما داخل البشر يستحيل ان يتشابه

 فكيف لحياتهم ان تتشابه؟

 امر محير لكن جميل :(

♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 مره ثانيه ان شاء هللا :( يعني الحين انا حرمت نفسي من هذي القدرات ؟؟ ما اعتقد الني مثل ما سويتها اول مره راح اقدر اسويها

 اتحداك :(

♡♡♡♡ 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 هل وحدة الوجود حقيقة؟

 وأي حقيقة غير تلك؟ :(

 االول واالخر هو

 نظرية النسبية

 وحدة الكون

 السينقيوالرتي

 الوعي

http://ask.fm/WeRGods/answer/114002116438
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114002116438/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114002101334
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114002101334/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114001345622
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114001345622/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114001612886
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114001612886/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 جميعها نظريات فلسفية/دينية/علمية

 تشير الى نفس االتجاه

 قانون الخلق الثاني

 الواحد هو الكل والكل هم الواحد

 وحدة الكون

♡ 
about 1 month ago 

2 people like this 

, , تعجبني ,, نفسي اعرف ايش تقرا غالبا بايش تبحث من وين لك هالكم الهائل والجميل من المعلومات اشغلني تفكيرك وعقلك انت واو بالمختصر

 ستوى التفكير والوعي اللي عندك ,, شكرا لك شكرا لوقتكاتمنى يجي اليوم اللي اشوف االغلب بنفس م

♡ 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 اهم شي.........

 انت
about 1 month ago 

3 people like this 

 هل يضايقك اذا أخذنا منك مانقتنع به وينفعنا وتركنا ماالنقتنع به والينفعنا

 هذا ما اتمناه

 عندما يحاول احد اخباري انه ال يريد اخذ كل ما اقول وانا اعلم داخليا واقبل هذا تضييع الوقت هو

 فانا ال اريد اتباع

 اريد مستنيرين يقودون رحلة وعيهم بانفسهم

 وهذا احد اسباب عدم ذكر هويتي اطالقا
about 1 month ago 

5 people like this 

 يعندي مشكلة الخجل والرهاب وافكار وسواسيه قهريه ، ذهبت لطبيب نفسي وقال لي سنعمل معك تنويم مغناطيسي لعالجك ، هل كالمه منطقي ويأت

 بفعاليه ؟

 في عقلك الباطن فيما يخص الخجل والرهاب وغيره كالمه منطقي ليفكك مفاهيمك المبرمجة

 لكن يجب عليه اوال ان يثبت انه قادر على التنويم االيحائي بتجربة بسيطة

 ليدخلك في حالة ترانس اوال

 ثم يقنعك ان يدك ملتصقة على الطاولة

 ويقوم بايقاظك وطلبك ان ترفعيها

 ك الدهران كان يتقن المهارة فلن تستطيعي رفعها لو بقيتي هنا
about 1 month ago 

3 people like this 

 علينا؟ overqualifiedفسنا ؟ وال انتواانتوا يا الواعين تستمتعون بالناس الغير واعيه ؟ يعني بكل صراحه تستانسون على الي ن

 نحن انتم بعد قليل

 او ربما بعد وقت طويل

 الوقت مفهوم نسبي انت من يحدده

 وبالطبع هناك متعة في االمر

 فكما اني مستقبلك

 انت ماضيي

 والنظر في الماضي بهذه الطريقة الحقيقية امر جميل جدا ويجعل احساسي بما انا عليه اليوم اجمل

 يسمى بالتباينهذا ما 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114001864790
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114001864790/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114001880406
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114001880406/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114001898326
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114001898326/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114001803094
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114001803094/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114001767766
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114001767766/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 تنسب نفسك لغيرك لكي تفهم نفسك اكثر

 ليت الكل ينسبون انفسهم لبعضهم البعض بايجابيه ال بسلبية
about 1 month ago 

2 people like this 

 ماهي السرعة النسبية

 ال اعلم ان كان قصدك المفهوم الفيزيائي او الميتا فيزيائي لالمر

 ولكن السرعة النسبية هي بمفهوم الفيزياء المادية

 هي سرعة جسم اول أ

 الى جسم اخر ب

 دون االخذ باالعتبار اي اجسام اخرى ثابتة

 فلو كانت االجسام تتحرك في اتجاه واحد

 كم 111ان أ يسير بسرعة وك

 كم 61والثاني ب يسير بسرعة 

 فالسرعة النسبية لـ أ بالنسبة لـ ب

 كم 21هي 

 وهي ناتج طرح االثنين

 والعكس صحيح فلو كان الجسمين يتجهان الى بعضهما

 فالسرعة النسبية لكليهما هي مجموع سرعتيهما

 كم 161اي 

): 

♡ 
about 1 month ago 

2 people like this 

..ألن  معجتاجمل شئ االستسالم .. وهو ترك كل من كان يقود حياتك ..وترفض ...لتبدأ حياتك انت ..صعب ينفهم بالكالم ..ال يفهمه من يريد إرضاء الم

 رضاهم اصبح اهم من الرضى الذاتي لشخص

♡ 
about 1 month ago 

2 people like this 

 سر قوي من اسرار الجذب ؟

 وستحصل على ما تريدهاعر اهتمامك المر 

 ♡بشري لباس في سحرة نحن♡
about 1 month ago 

6 people like this 

http://ask.fm/a/ao6omhne ال جاوب علي راح استوعب انا ابي استفيد من هذي القدرات وهي تجي كل الناس وايش سبب اختياري 

 استوعب؟

 المسألة لم تكن متعلقه باالستيعاب

 ك من القدرة فورك استيعابككانت متعلقه بحرمان

 ولكن انا قلت القرار قرارك

 واليك التفسير

 البشر هم في االصل كائنات موجوده قبل الوقت وبعده

 دخلوا الحياة بعد ان وضعوا لها قوانين كثيرة منها قوانين الفيزاء مثل عدم تحرك االشياء اال بازاحة جسم اخر له

 اخر خارق ولكن استطاع تجاوز هذا المفهوم بمفهوم

 هذا االيمان جعل قدرته تتجلى وتتجسد في العالم المادي

 ةاالن بعد التفكير باالمر وتحليله سيقوم العقل "باعادة ضبط المصنع" وسيعود مفهومك الوجودي ان االشياء ال تتحرك اال باالزاحة المادي

http://ask.fm/WeRGods/answer/114001568854
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114001568854/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114001382742
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114001382742/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114001538134
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114001538134/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114001494870
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114001494870/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfaGMFH48iDvisIgy-xWP-uqNjEaz96vuk3aUCi5qHosHawjrkBcAR206UFOBfLou-w,,
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 يعلم هذا السر العميق كل من يملك قدرات خارقه

 احد عنها هم يحترمونها فال يخبرون

  وال يفكرون كيف تحدث

 او لماذا تحدث

 متى ما سأل االنسان هذه االسئلة واجابها

 مع االجابة تزول القدرة

 حظا موفقا

 واهال بك مجددا كبشري :(

♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 ال اعتقد اننا نحتاج لالستسالم واليأس اعتقد اننا نحتاج لتغيير طريقه عيشنا االستسالم واليأس مسطلحات سلبيه *تضيق الصدر*

 هههههههههه

 هذا الحديث حديث االيجو

 يعلم انك عندما تيأسين ستتخلين عن جميع مفاهيمك

 اكثر ام يخافه االيجو وهذا

 االيجو يبقيك دائما في معاناة ولكنه يحرص ان ال يحرمك من االمل

 يشبه مبدأ : يمكنك حلق صوف الخروف مرارا وتكرارا، ولكن ال يمكنك ان تسلخ جلده اال مره واحده

 استسلمي وجربي اليأس

 تجربة روحانية تحوليه ال مثيل لها

♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 ن اتقرب اليك أكثر واصبحلم اكن أتوقع ان شخصاً واحداً بإمكانه الصبر لمساعدة الناس وتكرار االجابات التي تأتيه، كم أنت رائع فعالً احدى امنياتي ا

 ♡مثل قدرك في العلم والمعرفة، انت مصدر لالعجاب حقاً، احبك بدون شروط

 ♡نبضا الحياة تزيد كلمات♡

 كلماتك يقرأ من وكل احبك
about 1 month ago 

2 people like this 

 احس من الظلم ان مو كل انسان انوجد عرف هاالشياء

 هل هو ظلم لو كان االنسان هو من اراد ان ال يعرف هذه االشياء؟

 انت كمثال

 اخترت ان ال تعرفها حتى زمن قريب ، وعندما اردت، حدثت

 وبدأت تفكر بالوجوديةراقب وعيك قبل ان تعرف كيف انه تغير 

 ثم الحظ الصدف التي قادتك الى هنا

 وستفهم ان كل شيء يحدث بارادتك ولكنك تختار عدم ادراك االمر

 تأمل ما اقول وستعرف ان من الظلم ان تشعر بالشفقة على اسياد القيود والحدود "البشر"ـ
about 1 month ago 

2 people like this 

رواح اختارت تجي في بيئه صحية وجميله والبعض اختار بيئه متدنيه غير الهاذي المره الثالثه اللي اكتب ان شاءهللا تجاوب سؤالي كان ليش بعض ا

 ولىالالحزن عكس ا صحيه فيها الكثير من

 من اختار البيئة االجمل

 هو اجبن

http://ask.fm/WeRGods/answer/114001338966
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114001338966/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114001238614
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114001238614/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114001147222
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114001147222/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114001122390
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114001122390/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 ومن اختار البيئة االكثر بؤس

 هو اشجع واقدر على تكبد المعاناة
about 1 month ago 

2 people like this 

اذا الحظت إن نص اعراض االسقاط النجمي تصيرلي دائما بدون ما اسوي شيء..مثال التنميل وصوت االالت أحيانا كثيرة اسمعها لما اسرح ..على م

 يدل؟

 وعيك تواق الى الذهاب الى العالم النجمي

 البد ان هناك ما ال يعجبه في الحياة المادية

 ط نفسية كبيرة وقيود وحدود هذه الفترةغالبا ترزحين تحت ضغو
about 1 month ago 

2 people like this 

حرق وتحريك االشياء بالنظر اليها وانا كنت اناظر شجره عندنا بالبيت وحاولت احركها  ارجوك رد علي انت مره قلت ان في ناس عندهم القدره على

 وتحركت اوراقها ترا بديت اوسوس وش السالفه ????

 سؤالك رغبة في عدم تصديق ما يحدث

 استطيع ان اجيب ولكنك لن تحصل على التجربة من جديد

 الخيار لك

 كرر السؤال ان اردت االجابة

 من يملك قدرات خارقه()نصيحة: لكل 

 ال تسأل عنها كيف ولماذا

 فبسؤالك تحددها وربما تلغيها

 انت من صنعها بايمانك وانت من يخفيها بتشكيكك

♡ 
about 1 month ago 

6 people like this 

د أستاذي ،لي كذا يوم أنام واصحى بدون معرف متى ومو مهم عندي ،الني اجازة ومبسوطة جدا:( احس بذنب لما يسألوني من متى صاحية(:معرف أر

 Noura  ،هل الحالة هذه وعي واستنارة وال من جنبها /:

 فاهيمشرك م

 يدل على انك مؤمنة في داخلك وبشكل قوي انه يجب عليك االلتزام بنظام نوم ثابت

): 
about 1 month ago 

3 people like this 

 كم شخص؟ انتوا

1 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 مارأيك من يتبع الغموض ويعشقة وال يخاف منه .؟

 محترف في عيش الحياة

 ♡ديساانحني له تق
about 1 month ago 

5 people like this 

حس اني تعبت من الخيال من انتظار المستقبل الجميل ، هل انا انسانه اتمنى اشياء كثيره لكن مو بيدي اجيبها لنفسي اؤمن باهلل ومحسنه الظن لكن ا

 برأيك يمكنني ان افعل شيء لو يريحني ويجعلني اكثر صبرا

 حان وقت االستسالم لك واليأس

 نعم

http://ask.fm/WeRGods/answer/114001112406
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114001112406/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114001031510
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114001031510/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114000917846
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114000917846/people
http://ask.fm/mesfehella
http://ask.fm/WeRGods/answer/114000922710
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114000922710/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114000949846
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114000949846/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114000908630
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114000908630/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 ال ليس سيئا

 هو بداية النهاية للجمود في حياتك
about 1 month ago 

2 people like this 

 هل تعتقد أن الرسول هو الذي كتب القرأن

 ليس الرسول بشخصيته المادية التي تحتار وتفكر وتحزن

 وانما بوعيه االعلى حيث كان وعيه اعلى وعي في زمنه

 ل من حولهوكان وعيه هو مجموع وعي ك

 االن وقد فهمت المنظور لك ان تختار مفهومك لتؤمن به

 عني انا ال يهمني من كتبه بل يهمني ما كتب
about 1 month ago 

1 person likes this 

وع بهالموض دايم اسأل نفسي عن بداية البشرية وكيف كانت النظريات اللي اقراها تخالف اللي عرفناه بالدين وحاولت اجمعهم ما اجتمعوا .. ابغى رايك

 واالقرب للتصديق بالنسبة لك

 البشرية تحتاج الى بداية للوقت

 وبداية الوقت هي بداية الوعي البشري

 ية التي تريد ان تؤمن بها ال تهمايا كانت النظر

 فهي مجرد بداية للحياة المادية

 الوجود اكبر واقدم واعلى من الحياة المادية

 وان كان سؤالك عن الوجود متى بدأ فال بداية وال نهاية للوجود

 الن البداية والنهاية امر خطي ينطبق في الحياة المادية

 وترى ذلك واضحا جليا في احالمك الليلية

 ث يمكن ان تعيش في االبتدائية ثم ترى المستقبلحي

 وتعود الى الحاضر

 وتخلق ما تريد ثم تزيله وتعيد خلقه

 الوجود شبكي وليس خطي

 وحدها الحياة المادية خطية
about 1 month ago 

3 people like this 

 Nour-Marie  الرسول )ص( كان يعرف كل االشياء التي تعلمنا اياها اليوم؟

 نعم

 ولكن كان يصيغها بأنسب طريقة لوعي من حوله

 م الذي يليهولهذا قال خير القرون قرني، ثم الذي يليه، ث
about 1 month ago 

3 people like this 

 انتظرك كل يوم عند نافذة غرفتي (=

 ♡نوافذ؟ الحياة فرص وكل النافذة عند لماذا♡

 يحدث ان له مقدر هو كما يحدث االمر عيد

 وسيفعل
about 1 month ago 

2 people like this 

 تلكم عن نفسك

 اعجز عن ذلك دائما
about 1 month ago 

2 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114000787542
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114000787542/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114000862038
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114000862038/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114000667734
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114000667734/people
http://ask.fm/Selena17341121
http://ask.fm/WeRGods/answer/114000718934
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114000718934/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114000682582
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114000682582/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114000650326
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114000650326/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 ءانت الكون !!!!!!!! هللا اكبر كيف كذا وربي خوف !!!

 نعم خوف

 الخوف نابع من مشاعرك

 يمكمشاعرك مبنية على مفاه

 مفاهيمك يملكها االيجو

 ويعتقد انه هو مجرد انسان

 وعندما يقرأ انه هو اكبر من ذلك يشعر انه سيموت ويفنى فيجعلك تخاف

 دعه يرتعش خوفا فهو يمثلك ولكنه ليس انت :(
about 1 month ago 

4 people like this 

 ماهو الالهوت الذي تذكره كثيرا

 Theologyالالهوت 

 هو مفهوم الكائن االكبر االقوى

 الذي يعلم كل شيء ويقدر على كل شيء

 في معتقدات االديان

 هو خالق ومحرك الكون

 رمز جميل عندما تحبه تحب ذاتك العليا

 لملحد عندما يكره الرب هو يكره ذاته العلياا

 ال يهم ماذا تسمي هذه االلوهية

 كون -ذات  -بقرة  -نار  -المسيح  -هللا 

 يجب ان تحب هذه االلوهية

 اما الرمز الذي يمصلها لك فهذا شأنك لك ان تختار ان يكون ما تريده ان يكون

 ال تجبر غيرك على استخدام الرمز

 ر مجازي لشيء اكبر واعظم من ان تصفه الرموز والكلماتفما الرمز الى تصوي

 والنه اكبر من ذلك فالعقل ال يستطيع ادراكه فيحتاج الى رمز مادي
about 1 month ago 

3 people like this 

الوعي تعرف لوأني عرفتك قبل سنوات لكنت ربما قلت فيك أكثر مما قال كفار قريش في محمد ) كاهن ، ساحر، مجنون( ههههههههه الحمد هلل ع نعمة 

 وأنك أتيت لي في الوقت المناسب .. ماأروعك نحبك بحجم األرض والسماء وجميع األبعاد

 حظة خط زمن االحداث وادراكك بوعيك في الماضي واالن ومقدرتك على رؤيتي من خالل وعيك القديم والجديدما أجمل طريقتك في مال

 وما قلته يعزز ما اقوله دائما " كل شيء يحدث كما ينبغي باتقان بديع ال يقبل الخطأ"ـ

 االمر يعود اليك ان تدرك الحكمة منه او تغمض عينيك

♡ 
about 1 month ago 

2 people like this 

 احب غموضك وعلمك احبك

♡_♡ 
about 1 month ago 

1 person likes this 

، ممكن في عالمك اي شي يتحقق بشرط اذا كان عندنا ايمان مطلق بدون اي نسبة شك ،  neverlandعرفت من انت ، )= انت بيتر بان و عالمك 

♡.♡ 

♡.♡ 
about 1 month ago 

2 people like this 

 احس اني مو مقتنعه بنفسي واحس اني المرئيه محد يهتم فيني واعاني من نقص بالفلوس

http://ask.fm/WeRGods/answer/114000654934
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114000654934/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114000547414
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114000547414/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114000482646
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114000482646/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114000448598
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114000448598/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114000446294
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114000446294/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 شكرا النك ترين معتقداتك بوضوح

 ا بقيت معك منذ ان امنت بها اول مرهاالن اشكري هذه المعتقدات انه

 وودعيها بسالم حيث انك ستأتين بمفاهيم شقيقة لها ولكنها معاكسة تماما

 درجة وستنقلب رأسا على عقب 181ستتغير حياتك 
about 1 month ago 

2 people like this 

 ممارسه الجنس حرام وال ال ؟!

 اسأل مفاهيمك فالجواب لدى كل انسان

 ان كنت تراه كذلك فاجتنبه
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ما صفات الزهريات

 سكان الزهرة مبدعين متقبلين محبين طيبين متعددين المهام وودودين وغير منهجيين او منطقيين طبعا فهي صفات المريخيين
about 1 month ago 

2 people like this 

 ❤ايام تقريبا ولم ترد ، يبدو أن عدد األسئلة كبير جدا ، اقدر لك مجهودك  ١سالتك منذ 

 شكرا لك وتمنيت لو اعدت السؤال فاالمر اصبح غير ممكنا ان اجيب جميع االسئلة

 ما ارى واعتذر عن ما ارىاجيب 
about 1 month ago 

1 person likes this 

.لكن ارجع الى داخلي وحبي لنفسي وكان الكون كله بداخلي .. ثم ارجع أتابعك ..هل الحين يوم تابعتك حبيتك طبعا ...وال اشعر بالزمن ..بالمتعة فقط ..

 هذا خوف ومحاولة لدخول بكهف داخلي ..او طبيعي ؟

 ️❤لن احلل فاالمر اقدس من ان يحلل  ️❤

 واالجابة ال تهم -انا اتامل ما كتبت 

 صدقي ما اقول
about 1 month ago 

2 people like this 

 َمرَيم ُمحَمد  أتيت متأخرة .. وددت نصيحة قلبية منك .. ربما في وقت الحق .. مستمتعة بالقراءة =(

 ال شيء يحدث بطريقة غير التي حدث بها

 ولو حدث لما سارت الحياة

 لذا يقول محمد "لو تفتح عمل الشيطان"ـ
about 1 month ago 

3 people like this 

انت قلت أعانق روحك الشفافة رجل كنت او امرأة طيب عدم معرفتك تحديد جنسي هل يعني أنك شعرت أن لدي اتزان بالذكورة واألنوثة جعلك 

 تحتاراوالتعرف تحديد جنسي .. وروحي ايضا تعانق روحك الشفافة

 يعني اني اراك اكبر من مجرد ذكر او انثى
about 1 month ago 

1 person likes this 

 هل تسمي نفسك .. روحاني ... مالئكي ... مستنير

 كل هذا

 فاالنسان ليس شيئا واحدا

 هو في كل لحظة متغير

 كل يوم هو في شأن

 لكني احاول جعل اكبر قدر ممكن من لحظاتي مستنيرةو
about 1 month ago 

1 person likes this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/114000436310
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114000436310/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114000406870
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114000406870/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114000372054
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114000372054/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113987269974
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113987269974/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114000302678
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114000302678/people
http://ask.fm/PureMaryam
http://ask.fm/PureMaryam
http://ask.fm/WeRGods/answer/113969112406
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113969112406/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114000238422
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114000238422/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114000237654
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114000237654/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 كيف لغتك االنجليزيه

Fluent 
about 1 month ago 

2 people like this 

 ع؟؟انا دايما لما ادخل على صفحتك و اقرا يجيني صداع ليهه؟ ~_~; علما اني لما اقرا صفحتك استانس بس يجيني صدا

 النك تحللين

 اقرأي دون تحليل

 فمحاولة تحليل الوجود تشبه محاولة ادخال جسدك بأكمله في زجاجة مشروب غازي
about 1 month ago 

1 person likes this 

 انا صاحبه الخدعه حقت الزهري والمريخي ي خي اكتفشت اني.... يعني انوثتي الحين قليله هههههههههه

:) 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 وش معنى قانون الجذب ووش فايدته ؟!

 طريقة منهجية تسمح لالنسان ان يقوم باحد قدراته الفطرية التي انكر وجودها في الماضي

 من خاللها يقوم االنسان بتحقيق امانيه

 ولها طرق مختلفه تناسب معظم انظمة المفاهيم

 وستنجح️❤ابحث عن الطريقة التي يرتاح اليها قلبك
about 1 month ago 

1 person likes this 

 تنصحني بقراءة شي

 اوشو -ألف باء التنوير 
about 1 month ago 

2 people like this 

 من أنت وإلى متى ستبقى وإلى أين سترسى بسفننا

 سترسى؟

 هههههههههه

 تأخذكم الى شواطئ امالكم انا افك وثاق سفنكم من مراسي موانئ مهجوره لتسمحوا المواج الحياة ان

 سأكون بانتظاركم هناك :(

 ️❤احبك️❤
about 1 month ago 

4 people like this 

 أحسك من تشوف الواحد تعرف قصته

 اعرف ما احتاج ان اعرف فقط :(
about 1 month ago 

2 people like this 

 تكلمنا من اي بعد

 المادي

 ولكن من مستوى الوعي الرابع وما فوق
about 1 month ago 

2 people like this 

 لما احب نفسي .. ازهد بالناس .. والحظت يتقربون بزياده.. بس يبيلك تغذي هالحب بإستمرار

 ـ️❤بط....بالض
about 1 month ago 

4 people like this 

 انا صاحبة السؤال انا زهري والمريخي وزهري كانت خدعه لك المهم انا انثى

http://ask.fm/WeRGods/answer/114000196438
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114000196438/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113971847510
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113971847510/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114000130902
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114000130902/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113999949142
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113999949142/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113999987542
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113999987542/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113999948886
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113999948886/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114000067670
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114000067670/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114000015958
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114000015958/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/114000022358
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/114000022358/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 ث دائما زهريات؟وهل االنا

 ذكرنا سابقا ان الزهرية والمريخية صفات ال اجناس

 ومن سؤالك التصنيفي المنهجي يدل على عقلك المنتظم

 فهذا تصرف مريخي بحت

 وال ادل على ذلك من هذا التصرف المخادع

): 

 حب السيطرة ، اهم صفات المريخيين وسبب دمار كوكبهم

 احبك

❤️ 
about 1 month ago 

2 people like this 

 الي يخاف من المستقبل وش يسوي؟

 يعيش في الماضي

 فمن خاف المستقبل لن يعيش الحاضر

 اسب ذاتكالخوف ماهو اال اشارة وجود مفاهيم ال تن

 ابحث عنها، اقر بوجودها، احبها، وودعها بسالم بعد ان تشكرها على اداء عملها على اكمل وجه في الماضي

❤️ 
about 1 month ago 

1 person likes this 

؟ ..وهل  انا احبك من سنوااااات انت موجود داخلي من قبل حتى ان اعرف تفكيرك ... وأعرفك ...لكن لو انا انتقلت من الحياة كيف أرسل لك طاقة حب

 تقبل بإرسالها لك ...أحبك

 كيف؟

 الكيفية سؤال عقلي مادي يدركه العقل

 جدانبينما الحب مشاعر ال مادية تدركها الو

 احبك منذ األزل حتى االبد وقبل ذلك وبعد ذاك

❤️_❤️ 
about 1 month ago 

2 people like this 

 نصيحه للجميع

 من حولك ان لم تحب نفسك سيكرهك
about 1 month ago 

3 people like this 

 من انا

 الكون
about 1 month ago 

2 people like this 

 انا زهري والمريخي

 مريخي طبعا
about 1 month ago 

1 person likes this 

 اآلسك تبعك تراويح الروح ... هللا ماأجملك ياصديقنا العزيز هلل درك

 اعانقك، رجل كنت او امرأه

 اعانق روحك الشفافة

❤️❤️❤️ 
about 1 month ago 

2 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113999945302
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113999945302/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113999751510
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113999751510/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113999713622
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113999713622/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113999834966
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113999834966/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113999839574
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113999839574/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113999859798
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113999859798/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113999846742
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113999846742/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 ليش بعض االحيان احس اني احب وأشتاق بس مدري مين؟

 هل تريدين ان تعرفين حقا لمن؟

 انها ذاتك المهجورة تنتظرك بشوق

 اصمتي عقلك

 تعودين لها

 احظنيها بحب

 وسيحتضنك الكون كامل بشوق

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 كم عدد اسئلتك؟

2000+ 
about 1 month ago 

1 person likes this 

ني اتابعك من فترة و اقرأ كالمك و كتاب اوشو لكن ما زلت تائهة .. مؤمنة بما تقوله لكن احس اني ما املك خريطة استهدي بها ؟ ارجوك انصح

 حسيت باني تهت او ابتعدتنصيحة اتمسك بها كل ما 

 هههههههههه ال يحتاج الى خريطة اال من يخلرج الى الخارج

 والخروج الى الخارج هو الخطأ بعينه

 كلما بحثت عن علم او اجابه انت في الخارج

 لتجدي ذاتك عودي الى الداخل

 العودة الى الداخل تكون بالصمت

 اصمتي

 احبي ذاتك

 م بأكمله ملك يديكستجدين كل خرائط العالم بل العال

 الرحلة الى الداخل وليست الى الخارج

 خريطة العودة الى الذات هي الصمت

❤️ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 هل انت منزعج لكثرة الناس اللذين يطلبون مساعدتك؟

 ال
about 1 month ago 

 مؤمنة بما تقوله عن االسقاط النجمي لكن ما عندي ثقة بأنها ستنجح معي .. كيف ازيد الثقة و استسلم كلياً للفكرة

 ليس االمر سهال

 ق انه سينجح غالبا يحتاج وقت لكي يبني هذه الثقةمن ال يث

 بمعنى اخر هو في وعيه االعلى ال يريد تجربة امر غير مادي حاليا
about 1 month ago 

هبلة ..... قلتلها عادي زمان فتحته وحسيت حالي هيك بس هأل أنا فاتحة حسابك وبقرأ من زمان .... أختي هأل بلشت تقرأ بتحكيلي حاسة حالي 

 أل.......... شكرا لمخاطبتك عقولنا الالواعية

 أخبريها ان احساسها انها "هبلة" هو محاولة رخيصة من االيجو ليجعلها تشعر بالسوء كلما قرأت

 دعيها تحب نفسها بدل ان تشعر انها هبلة

 لكنها ال تناسبها هي :( %111يهاجم مفاهيم ال تخصها وانما ورثتها من اخرين اخترعوها وكانت تناسبهم فما تقرأه هنا ال يهاجمها وانما 

❤️ 
about 1 month ago 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113999769174
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113999769174/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113999756886
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113999756886/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113999726422
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113999726422/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113999708758
http://ask.fm/WeRGods/answer/113999566934
http://ask.fm/WeRGods/answer/113999570006
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 ❤اعشق روحك الجميله 

❤️ 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 انا صاحبت السؤال عن الوحده المسحوره هي اميه م تقرا والتكتب قلي وانا بوصل الكالم

 ال يوجد كالم اريد قوله

  احتاج ان اعرف جميع مفاهيمها

 المرض نفسهفافضل عالج هو 

 عندما تفهم المرض سيخبرك العالج
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ليش حبيتك وانا توني اتابعك امس !!

 حقا ان الوقت هو مقياس الحب؟هل تعتقدين 

 اذن كنا لنحب اجسادنا وشخصياتنا فقد عرفناها منذ ان عرفنا الحياة :(

❤️❤️ 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 لم المزيداتععقلي البسيط اليكاد يستوعب ماتقوله . ارجوك حاول ان توصل لنا المعلومه بابسط المعاني واالمثله ال تتكلف في التعبير . فقط اريد ان 

 الحياة سر، محد يقدر يفهمه

 لكن يقدر يعيش فيه بدل ما يضيع الوقت انه يحاول يفهمه وهو ما راح ينجح

 بسيط بما فيه الكفاية :( اتمنى ان هذا

❤️ 
about 1 month ago 

 يا أخي صابتني فرحة بوجودك #كم أنت جميل

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ 
about 1 month ago 

 ؤيتي لألمور؟كيف أغير طريقة ر

 عبر عدم استخدام احكامك المسبقة عند النظر المر جديد

 كل امر جديد يحدث في حياتك هو مختلف وفريد

 راقبه كأنك تتعلم وسترى ان نظرتك مختلفة عن كل البشر االخرين

 ️❤نعم لاليجابية️❤
about 1 month ago 

6 people like this 

 ليه تتكلم مع االنثى بلفظ "انت" بدال "انتي" ؟

 اللفظ الصحيح في اللغة العربية أنِت وليس انتي

 أنِت بالكسرة وليس بالياء هذا خطأ شائع :(

❤️❤️ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 اعرف وحده مسحوره حالتها ميوؤس منها جدااا عندك حل

 نعم دعيها تتحدث معي في تويتر
about 1 month ago 

2 people like this 

لو سمحت عطني طريقه عشان اغير محيطي وحياتي عن طريق تفكيري انا عايشه حياه موراضيه عنها ايش الزم ااسوي عشان اتاقلم واعيش 

 اهً هاالحي

http://ask.fm/WeRGods/answer/113999585878
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113999585878/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113999528790
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113999528790/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113999532886
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113999532886/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113969815638
http://ask.fm/WeRGods/answer/113999356502
http://ask.fm/WeRGods/answer/113999444822
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113999444822/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113999400022
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113999400022/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113999402070
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113999402070/people
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 اقري بأن هذه الحياة موجودة 1

 احبي هذه الحياة واشكريها على انها تؤدي دورها كماا طلبت منها 2

 تصوري حياة جديدة وارغبي فيها وامني انها ستحدث وتصرفي كانها ستفعل مع القبول بالوضع الحالي واطالق النية والسماح بحدوث االمر 2
about 1 month ago 

3 people like this 

ي تصير ز قبل كم سنه كنت اقول ألختي الكبيره "تصدقين احس ان ربي ماراح يعذب احد يوم القيامه ألنه ارحم بكل واحد من أمه ان كان فيه نار فراح

 المطّهر للشخص بعدين كلللنا بندخل الجنه" طبعاً ردت كعادتها انتبهي بس التلحدين علينا هههههههههه حبيبتي هي

:) 

❤️ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 بالنسبه لصوت االيقو،.قلت نتغلب عليه باالستسالم،هل االستسالم بمعنى ان ندعه يمر دون ان نعمل مايمليه علينا،او نعمل به

 االستسالم هو عدم التفكير
about 1 month ago 

3 people like this 

 علمنا التنويم المعناطيسي اذا تعرف طريقته

 التنويم المغناطيسي هي آلية

 تقوم على تخطي مستوى االفكار والمشاعر والولوج الى مستوى المفاهيم مباشرة وزرع مفهوم معين

 جدا والبرمجة اللغوية العصبية كعلم يزخر بها التقنيات لها كثيرة
about 1 month ago 

احس بالخوف مع الحماس يوم افكر اني بسوي االسقاط النجمي شعوري بالحماس يغلب ، مادري احس بتجيني صعوبات وممكن اخاف وتطلعلي اشياء 

 طني كلمه عشان اتحلى بالشجاعه اكثر :")< اع\3مخيفه 

 انت اخترت االشياء المخيفة فال تقومي باالسقاط
about 1 month ago 

 وما سبب من ال يشعر باألمان يريد ان يمتلك حتى يشعر بحب !!!! يؤجل فرحته حتى يتوفر مايريد !

  السؤال ولكن ما تقولين وصف جميل للواقع البشريلم افهم 

 التصرف النموذجي للبشر النيام

 الرغبة بالتملك لكي يسمحوا النفسهم ان يشعروا بالحب ولن يفرحوا حتى يتحقق ما يريدون

 مع العلم انهم لن يحصلوا على ما يريدون حتى يشعروا انهم محبوبين

 االخر ان يتحرك اوال فال يتحركان وتصاب الحياة بالجمود والسلبية فيخلقون دائرة مفرغة كل الطرفين ينتظران
about 1 month ago 

3 people like this 

 ال اقرأ كتب والشي الكون يبدأ منك انت وماتعتقد. ،انت الكونافكاري نفس افكارك من دون 

 ومن قال ان هذه منتجات الكتب

 الكتبت تعلمك انك لست الكون

 انت ذرة في هذا الكون
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ️❤انا بعد شوي بسوي االسقاط النجمي واستمع للتردد بماذا تنصحني؟ 

 استعدي لمقابلة من تريدين مقابلته

❤️ 
about 1 month ago 

 حسن  ممكن تعريف ممل لاليجو ؟

 االيجو هو كل ما يعرف الناس انفسهم به

 هويتهم

http://ask.fm/WeRGods/answer/113971189590
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113971189590/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113987767126
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113987767126/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113973605206
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113973605206/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113999077462
http://ask.fm/WeRGods/answer/113999163222
http://ask.fm/WeRGods/answer/113998991702
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113998991702/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113999026262
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113999026262/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113999003222
http://ask.fm/SethRollins680
http://ask.fm/SethRollins680
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 شخصيتهم

 نفسيتهم

 لونهم اسمهم شهاداتهم جنسياتهم اعراقهم افكارهم انتمائاتهم

 كلها ازدواجيات يستخدمها االنسان ليعرف نفسه ويخلق وهم االنفصالية عن الكون

 واليك هذا التسلسل الجميل

 هذا الكون كله -انت 

 ولكنك تختار ان تكون "مجرد انسان" على االرض

 ثم تختار ان تكون سعودي

 انثى

 صغيرة

 ذكية

 جميلة

 ال اقبل االشخاص المنافقين

 اؤمن بأن للكون بداية ونهاية

 عصبي المزاج وحاد الطباع

 ى من مستويات الوعي التسعة(ـكل هذه االوصاف االزدواجية هي منتجات االيجو )مستويات الوعي الخمسة السفل

 هذا الكون كله -اذن في الواقع انت 

 واخترت مؤقتا ان تكوني مجرد انسان وليس اي انسان له صفات وخصائص فريدة حتى انه ال يشبه اي انسان اخر

 يقول علي " اتحسب انك جرم صغير وفيك انطوى العالم االكبر"ـ
about 1 month ago 

3 people like this 

 ماافضل وقت لإلسقاط النجمي؟ ممكن اسويه بعد الفجرالن هذا اكثر وقت اقدر اختلي فيه

 وقت الفجر يمتاز بالروحانية والوعي العالي

 ك ذلكنعم يمكن
about 1 month ago 

3 people like this 

 ماهي طبقات الوعي التسعه ؟

 التسعة للوعي تعداد وليس تفصيلسبق ان ذكرناها بالتفصيل في اجابات سابقة واليك المستويات 

 الروح الكلية

 الروح الفردية

 الوعي االعلى

 مستوى القوالب

 مستوى المفاهيم

 مستوى المشاعر

 مستوى االفكار

 مستوى العقل الباطن

 مستوى العقل الالواعي
about 1 month ago 

3 people like this 

 ما اضرار العاده السريه ؟

 اضرارها تختلف من انسان الخر

 لو سألت انسان عما يعتقده بخصوص اضرار العادة وقام بتعداد المضار فهي كلها صحيحة له

 ما دام مؤمنا بها دون شك

http://ask.fm/WeRGods/answer/113970916694
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113970916694/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113998920534
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113998920534/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113998879830
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113998879830/people
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 طالق فشأنها شأن اي شيء في الحياة ال اضرار فيه اال ما تؤمن انت انه مضراما اضرارها على اال

 وهذا ما نقصده عندما نقول ان كل شيء في الحياة ال يملك صفات مبنية فيه اال صفة واحدة

 وهي صفة الوجود

 الشيء مثل الشجرة

 الشجرة ال تعرف اال ان توجد

 ال تعرف ان تكون جميلة او قبيحة

 تعرف ان توجد

 نت من ينظر اليها ثم يختار ان ينظر من زاوية االيجابية او السلبيةا

 ولذا عندما ينظر المتأمل الى الشجرة هو ال يرى شجرة جميلة او قبيحة

 هو في الواقع ال يرى شجرة فقط هو يرى الكون كله في الشجرة
about 1 month ago 

 هل االسقاط النجمي يحتاج مقدمات ؟ اقد اتعلم اليوم طريقة من الطرق واطبقها اليوم؟ هل انا مستعده؟

 ال يحتاج الى مقدمات نعم انت مستعدة
about 1 month ago 

 حدثني عن سبب الشعور باالكتفاء الجميل ؟

 الوعي الى مستوى يجعله يرى حدود الحياة الضيقة وعمق الحياة السطحيارتفاع 

 مما يجعله يقبل بأي شيء النه يعلم انه يملك كل شيء حتى لو لم يبدو االمر كذلك
about 1 month ago 

2 people like this 

 دمتم بحب المشروط وش يعني مشروط

 اي حب يقدم بشرط

 مثل ان يحبك انسان لكونك تحبه

 يحبك لكونك طيب

 يحبك لكونك محترم

 يحبك لكونك نظيف

 يحبك لكونك ذكي

 غني

 متعاون

 جميع هذه االشكال هي حب مشروط

 لك الحب الالمشروط هو حب الكون

 يحبك حتى لو كرهت الكون

 يحبك حتى لو قلت انك غير محبوب

 يحبك حتى لو كنت غير محب او غير متعاون او غير طيب

 يحبك على اي وضع واي حال

 هذا هو الحب الغير مشروط
about 1 month ago 

3 people like this 

 كيف اسوي االسقاط النجمي

www.iskat.tk 

 كل ما تريده هنا
about 1 month ago 

1 person likes this 

 كيف اعرف اني في خطوات الشيطان؟

 عندما تشعرين انك تقومين بما ال ترغبين

http://ask.fm/WeRGods/answer/113975376470
http://ask.fm/WeRGods/answer/113998762838
http://ask.fm/WeRGods/answer/113998776918
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113998776918/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113969930070
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113969930070/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zln_i68cppibaq7bR5Uq-886ayTHVMw1DSslAO169-hAFQ284
http://ask.fm/WeRGods/answer/113998664022
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113998664022/people
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about 1 month ago 
2 people like this 

 . يسعد يومك يارب ، كيف أفرق بين قانون الجذب و بين إني أنتظر شي و أفكر فيه و لكن كما ذكرت المفارقه بأن استسلم ، يارب تكون فهمتني

 انتظار الشيء هي عدم السماح بحدوثه

 السماح بحدوثه هي اطالق النية وااليمان بانه سيحدث

 باالضافة للخطوات االخرى

 تصور االمر

 االيمان بحدوثه

 الرغبة به

 القبول بالوضع الحالي

 اطالق النية

 التصرف كأنه سيحدث

 والسماح بحدوثه
about 1 month ago 

6 people like this 

 ؟بكثير كنت اعيش دور المراقب وبكل مره اعيشه يقولون لي ليه مفهيه ويقل استيعابي؟ هل هذا هو الشعور الحقيقي الذي يجب ان يشعره المراق

 لكن المراقبة قد تكون بتفكير او بدوننعم و

 ان كانت بتفكير فهي مالحظة وهي غياب عن اللحظة وانشغال

 وان كانت بدون تفكير فقط مراقبة بصمت فهي تأمل وهي انغماس كلي في اللحظة
about 1 month ago 

5 people like this 

 كتبت انت مره ان االنسان يختار الموت طيب االنسان الي ُيقتل برضو هو اختار الموت وكيف هو اختار يموت هو قتل ؟

 على مستوى وعي اعلى ال يدركه العقل البشري

 السفلى من التسع مستويات للوعي فالعقل البشري يعمل في المستويات الخمسة

 ومثل هذه القرارات تتخذ في المستوى الثالث

 "ما يسمى بالوعي االعلى"
about 1 month ago 

2 people like this 

 االسقاط النجمي  نتوقف عن استقبال األسئلة االن حتى وقت اخر

 شكرا جزيال لكم ، ما امتع الحديث اليكم

 دمتم بحب ال مشروط

 ♡احبكم♡
about 1 month ago 

17 people like this 

 من يوم ما بدات اقرا بصفحتك سرت اسررررح واشرد كتيييييييير، ايش تتوقع السبب؟

 ارتفاع الوعي عن مستوى االفكار وحتى المشاعر الى مستوى المفاهيم
about 1 month ago 

13 people like this 

 سيدي تكلم ببساطه عن نظريه االوتار الياينشتاين

 سأفعل سيدتي

 لكن نظرية االوتار ليست النيشتاين

 نظرية النسبية له

 ا توصل له فيزياء الكماالوتار هي اخر م

 حيث اكتشوفوا ان النواة ليست اصغر ما في الذرة

 وانما في النواة اجزاء اصغر تسمى كواركس
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 ولم يتوقفوا عند هذا الحد فدخلوا اعمق ليجدوا ان كل شيء مركب من ما يشبه االشرطة

 وهو ما اتضح انه موجات وترددات طاقية ال اكثر وال اقل

 لى نظرية اموتطورت هذه النظرية ا

M Theory 

 وتعتبر هذه النقلة في العلم

 اقرب نقطة الى علم الماورائيات والميتافزقيا

 وااللتقاء قريب جدا

 ففي علم الماورائيات نؤمن ان كل شيء مكون من طاقة او ترددات او ذبذبات

 والفيزياء الكمية وصلوا الى هذه النتيجة االن

 لنراقب ما يسحدث

 وما ورائها؟ هل سيلتقيان المادة

 ام ستتسع هذه الفجوة الصغير بينهما الى االبد

 )انا اعلم انها الثانية ولكن قد اكون مخطئا(
about 1 month ago 

16 people like this 

 هل انت مسلم؟

 انا ادين بكل االديان احيان

 واحيان اكون الكون بأكمله

 كل دين صحيح لمن اراد ان يتبعه

 وانا اتبع اجمل ما في كل االديان
about 1 month ago 

11 people like this 

 السهر معك له لذة اخرى

♡_♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 مهماهي الحك

 الحكمة: هي ادراك ان ما يحدث ما كان ليحدث بغير هذه الطريقة
about 1 month ago 

15 people like this 

 ي في الحياههل عيش اللحظة ببساطه اهم ش

 أهم شي في الحياة: عيش اللحظة بحماس

 )ليس ببساطة(
about 1 month ago 

13 people like this 

 خص ما في أحالمك ذلك ألن هذا الشخص كان على األرجح يتحدث عنك قبل النوم" هل هذا صحيح :( ؟قرأت بالتويتر "عندما يظهر ش

 ال
about 1 month ago 

6 people like this 

 هل المستنيرين جميعهم يصلون لمرحلة يزهدون فيها بالزواج ويستغنون عنه بشكل عام سواء بوجود أوعدم وجود الشخص األنسب

 ال ليس كلهم

 بعضهم يحاول البقاء في وضع االستنارة طوال الوقت لهذا يبتعد عن ملذات الدنيا

 وهذا خطأ يجب على االنسان ان يستنير وال ينسى ان يعيش حياته

 "وال تنسى نصيبك من الدنيا"
about 1 month ago 

9 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113968641878
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 هل ممارسة الجنس مع جسم نجمي يعتبر خيانه للحبيب اوالزوج؟؟

 ال

 شأنه شأن الحلم الذي يحدث بشكل عفوي

 احكام البعد المادي ال تقاس على االبعاد االخرى
about 1 month ago 

5 people like this 

 مضان بالنسبة لك؟ما هو ر

 فرصة للمسلمين لكي يتأملوا بروحانية
about 1 month ago 

4 people like this 

 هل وجود السالم على االرض شي مستحيل ؟

 طبعا مستحيل

 هذا ما يجب ان تفهمه البشرية

 لو عم االرض السالم لتفاجئنا بدمار شامل في نفس الوقت

 فالتوازن قانون من قوانين الحياة
about 1 month ago 

7 people like this 

 الدوخه الي بعد المحاولة الغير ناجحه ايش اسبابها ؟

 لنفس السبب الذي يجعل االنسان يشعر بدوخة بعد االستيقاظ من النوم مباشرة

 وعيك كان في بعد اخر وانتقل بشكل سريع الى هذا البعد
about 1 month ago 

6 people like this 

 ماذا عن السحر؟ ماحقيقته؟

 مفهوم السحر كمثال جميل، هو مفهوم من مفاهيم الدين.

 نعم هذا صحيح. دعني اوضح لك االمر

رادى. تأتي المفاهيم كالعملة المعدنية. بجهتين. جهة ربما تسميها خير او شر. ابيض او اسود. ين او يانق. أي مسميين جميع مفاهيم الحياة ال تأتي ف

ين الخير  ضمتضادين احببت. انا شخصيا افضل تسميتهم الجهة الموجبة والسالبة الن هذه هي ترجمة طاقة كلى الجهتين بتفسير ميكانيكي فيزيائي. االبي

 اابية، بمعنى انها تجمع، توحد تدمج تتكامل تربط وتأصل. والعكس بالعكس فالطاقة السلبية تفكك وتفصل وتبعد وتفرق وتعدد. )وهي ما نسميههو طاقة ايج

طعة ق بينما نقيضها االيجابي يقوم بعملية معاكسة وهي الوحدة، حيث تستطيع ان ترى كلى الجهتين -باالزدواجية: أي عملية فصل شيء واحد الى شيئين 

 عملة معدنية واحدة. ترى الخير والشر فاألمر ذاته فال يعود يهمك.

ض ته ابينعم هذا هو تعريف الخير والشر. وسبب ايراد هذه النظرية وتوضيحها، ان مفهوم الدين كغيره يأتي على شكل القطعة المعدنية، حيث احد جها

 واالخر اسود.

الشيطان وهو نقيضه. ومع المالئكة تأتي الجن، وهم نقيضهم. ومع القران، والسحر وهو نقيضه. فقوة القران وهذا بالضبط ما يحدث في الدين مع هللا يأتي 

 على اعتبار انها ايجابية، نقيضها السحر وله قوة سلبية. فهو خلق ليفكك الدين. وهذا شأنه شأن جميع مفاهيم الحياة

 لق معه جانب اخر نقيض له ولكنه مكافئ له بالحجم. وهذا ما يبقي االمر متزنافكل مفاهيم الحياة تتسم باالتزان، فعندما يخلق جانب يخ

أتي دائما . يفلو طغى جانب على اخر لمال كل البشر الى ذاك الجانب ولما اصبح للمفهوم سبب في الوجود. فالمفهوم بطبيعته الحياتية كامل كمال الحياة

 متزنا. وهذت هو القانون الثالث من قوانين الكون.
about 1 month ago 

10 people like this 

 بكيت لما قريت اجاباتك

 تمنيت لو قلت اي اجابة

 اعانقك بحب

♥♥ 
about 1 month ago 

2 people like this 
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 انت انسان ؟ اما ماذا

 انا وعي
about 1 month ago 

4 people like this 

 طيب لو بمارس الجنس باالسقاط كيف راح يكون ؟ مع جسم مادي او اثيري ؟

 نجمي اثيري
about 1 month ago 

3 people like this 

 اذن المعاناة مو معناها الم و غداب ممكن تكون تفكير لمفاهبم و تجلس تضحك على نفسك من اعتقاداتك القديمة :(((

 المعاناة دائما الم

 ولكن عندما تضحك على مفاهيمك بسبب استنارتك

 مفاهيم ما زالت موجودة ستكتشف الحقا ان هناك

  وازالتها ستولد معاناة

 وبدون االستنارة لم تكن لتراها اساسا

 وبدون االستنارة لن تستطيع التخلص منها

 المعاناة دائما تعني االلم والبؤس
about 1 month ago 

2 people like this 

 الفرق بين الحدس والوهم ؟

 الحدس مرتبط بالمفاهيم )الغرائز ويكون االحساس في اسفل البطن(ـ

 الوهم او التخمين يكون في االفكار ويكون في منطقة الرأس
about 1 month ago 

8 people like this 

 ماهو رأيك في الطالق ؟

 هو الحل االمثل عندما ال تعمل االمور

 يجب على كل من ال يريد العيش ان يتطلق

 لزواج خطأ اكبر )خصوصا ان كان قد ساء(ـالزواج خطأ )حتى وان كان عن حب( واالستمرار با
about 1 month ago 

5 people like this 

 من هو اللبرالي بنظرك

 انساني ينادي للحرية البشرية
about 1 month ago 

5 people like this 

ننا اكتفينا من المعاناة خالص :/ .. تقصد ان االستنارة "النها حصلت على ما تريد من المعاناة وما تبقى من المعاناة لن تعيشه مالم تستنير :(" توقعت ا

 معاناة ايضا ؟

 ال ولكن بعد االستنارة ترى بعض المفاهيم العالقة القديمة التي لم تكن تظن انها مفاهيم اساسا

 وهذه عادة تأخذ وقت طويل في تفكيكها
about 1 month ago 

5 people like this 

 حلمت فيك انك تعلمني السباحه

 البحر يعني الحياة

 والسباحة ترمز لطريقة عيش الحياة في االحالم

 عادة استخدم التصوير في عبارة استنارية مقتبسة الوشو

 و""ال تسبح، اطف
about 1 month ago 

6 people like this 
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 اتمنى انو كل ايامك جميلة استاذي♥

 شكرا سيدتي

♥ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 alolena  خايفه عليك من هالمجتمع

:) 
about 1 month ago 

4 people like this 

بعيك اكل مافضيت اعيد واقراء اجوبتك واقول لنفسي فكري ايشويه في اللي يقولو يمكن مايكون صحيح بس كالمك يدخل القلب طوالي سعيده اني من مت

❤ 

 د انك من متابعينيوانا سعي

 فاالناس الصريحين قريبين من القلب ايضا
about 1 month ago 

7 people like this 

 ط النجمي وسوف اشعر بمتعته وهل سوف اخسر عذريتي لو فعلتها ؟هل استطيع ممارسة الجنس في االسقا

 نعم تستطيعين وستشعرين بمتعة ال تقارن بالمتعة المادية ولن تخسري عذريتك
about 1 month ago 

6 people like this 

 تصلي التراويح ؟؟ تقرا قران ؟؟

 اقرأ قران وال اصلي التراويح
about 1 month ago 

5 people like this 

ه يخيفعزيزي .. ابني عمره سنتين ونصف يشاهد اشياء تفزعه كذلك اسمعه يتحدث وحيداً ألحد  ما ،، مؤخراً فزع بشده مشيراً الى يديه ان شخصاً 

 وضع شعراً على يديه ،، اصبح يخاف من الشعر والظالم حرفياً !! هل هو استبصار ام ماذا !؟ اشكرك لسعة صدرك .

 عا )فاالستبصار رؤية ما وراء المادة( ولكن سبب حدوثه برأيي ان لدى الطفل مفهوم متعلق به بشدةهو استبصار طب

 ال يمكنني الحكم من هنا واريد االطالع على تفاصيل حالته لكي استطيع تقديم المساعدة
about 1 month ago 

2 people like this 

ابك بيارب في هذا الوقت من اليل وفي ليله رمضان يوفقك ويسعدك دنيا واخره يارب يفرح قلبك بكل شيء تتمناه وتحبه يارب يارب يخليك لنا والح

 ياكريم اسمع دعوتي .

 آمين لكل من يسمع

 يؤمن وال يؤمنوكل من 

 ان يعيشوا سعداء مستنيرين
about 1 month ago 

3 people like this 

 هل الشماته كارما سلبيه

 طبعا
about 1 month ago 

3 people like this 

 انت شخص قريب من الروح

 وانت قريبة من القلب
about 1 month ago 

6 people like this 

 انا االن مستمتعة بحياتي الحالية ... انصحني لحياتي القادمة

 نصيحتي: انغمسي في االستمتاع وتوقفي عن القلق عن حياة لم تأتي بعد

 اضره ووعيه ليس هنا، مسافر الى المستقبلفبصراحة ال يمكن الحد ان يستمتع بح

http://ask.fm/WeRGods/answer/113961635158
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113961635158/people
http://ask.fm/alolena
http://ask.fm/WeRGods/answer/113961107798
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113961107798/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113967987542
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113967987542/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113967977046
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113967977046/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113961680982
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113961680982/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113967909206
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113967909206/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113967913302
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113967913302/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113967908950
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113967908950/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113967888470
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113967888470/people


 

 

 
 
 
ة | 541 ح ف ص عندما أصبح للمرآة حياة! – الـــــــــذات مـــــــرآة   
 

 مـــــــرآة الـــــــــذات

about 1 month ago 
6 people like this 

 نفسي واشعر اني اآلخرين ينظرون الي نظرة استحقار او شفقةسألت المغرب وماجاوبت على سؤالي قلت لك ان ما اثق ب

 النك ما تثقين بنفسك نظروا اليك بهذه النظرة

 فهم يخبرونك كيف ترين نفسك ليس باللكالم وانما بالفعل

 تماما كلعبة شريد قيم، حينما يمثل الالعبون امرا ليجعلوك تذكر اسم الفلم او االغنية
about 1 month ago 

4 people like this 

 هل حينرفع الظلم عني أم أنه سيستمر في إيذائي وستستمر معاناتي ? هل سأجد الحياة وانسى من ظلمني?

 بعين غير عينك حينرفع لما تنظرين له
about 1 month ago 

2 people like this 

 احسك جني !!

 ههههههههههه قولي بسم هللا
about 1 month ago 

5 people like this 

 اء؟نكيف استسلم،وبنفس الوقت اسعى لجذب مااحلم فيه،كيف اوافق بين هالشعورين اذا كان كلهم مهمه في تحقيق الرغبه،االستسالم معناته استغ

 النك انت تتمنى وال تهمك الطريقة

 تماما كالطفل يبكي حتى يأتيه الطعام وال يهمه كيف يعد او كيف يحضر ومن يحضره ولماذا ومتى المهم ان يأكل

 كن طفال، "يدلعك" الكون
about 1 month ago 

10 people like this 

 انصحني

 احب نفسك تحبك الحياة

 واكره نفسك وسترى كل من في الكون يزدريك
about 1 month ago 

5 people like this 

 امي في الغالب في السنوات االخيره ضغطها يكون مرتفع ،، وش افضل شي ممكن اسويه لها

  التأمل

 واعلم ان اقناعها قد يكون صعب

 لذا يمكنك نصحها بان تقوم بالصالة بشكل خاشع
about 1 month ago 

3 people like this 

 لماذا يحرمون علينا الموسيقى لماذا جزاء مستمعيها مثل مايقولون جهنم ؟ والموسيقى اصبحت بنظري حياه اخرى لي .

 هم ال يحرمونها عليك

 نها لمن يختار ان تكون عليه حرامهم يحرمو

 توقفوا عن اتباع االخرين

 هم اختاروا حياتهم وانتم اتبعتوهم فال تسخطوا عليهم فهذا كان قراركم
about 1 month ago 

13 people like this 

 أيهم أوضح االسقاط النجمي وال االحالم الجلية ؟؟

 نفس مستوى الوضوح ولكن االحالم الجلية قد يغلبك النوم اكثر من االسقاط
about 1 month ago 

4 people like this 

 اللهم إرنا الحق حقاً وأرنا الباطل باطال ما رأيك في هذا الدعا

 جميل النه يمكن ان ترى الحق باطل وترا الباطل حق

 لوهذا الدعاء فيه مفهوم ضمني عميق يدل على ان االشياء بذاتها محايدة ال تملك صفة حق او باط

http://ask.fm/WeRGods/answer/113967887446
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113967887446/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113960629334
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113960629334/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113960299350
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113960299350/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113961610070
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113961610070/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113962658390
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113962658390/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113959509846
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113959509846/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113967782230
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113967782230/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113958919254
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113958919254/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113960095062
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113960095062/people
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 وانما هي محايدة ال تعبر عن نفسها اال بصفة واحدة الوجود

 كل شيء ال يجيد اال الوجود

 نحن من ننظر له بعين الحق او الباطل

 والن هذا الدين يتبع رمز الهوتي فانه تقرب اليه ودعاء وتضرع لالمداد بالحكمة ورؤية الشيء كما تمليه مفاهيم وتعاليم الدين
about 1 month ago 

2 people like this 

 انت غيرت من نظرتي للحياه وصرت مثل التايهه أدور على نفسي

  توقفي عن البحث وستجدينها

 ارجالبحث في الداخل وليس في الخ
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ما تفسيرك لمثلث برمودا؟

 التاج في التبت االرض لها تشاكرات تصب الطاقة على االرض وسكانها ومنها تشاكرا

 وتشاكرا الحنجرة في مصر وتشاكرا القلب في غرب اوروبا

 وتشاكرا الظفيرة الشمسية عند استراليا ونيوزيالندا

 وكذلك لالرض منافذ تخرج منها الطاقة الى الكون

 ومنها مثلث برمودا

 وتسمى هذه المعابر فورتسيز وهي جمع فورتكس وهي عكس التشاكرا
about 1 month ago 

6 people like this 

 إلحين اللي يدخلهم جن وش تفسيرها بوجهة نظرك ؟؟؟؟؟؟؟

 فصلتها بالتفصيل الممل كما يقال في أجوبة سابقة

 بين االجوبة تلبس الشيطانيالابحث عن 
about 1 month ago 

6 people like this 

 الحين صار اللي يجاوب اكثر من شخص؟

 ♥ 1ما زال 
about 1 month ago 

5 people like this 

 كيف اردع االيجو؟

 بعدم التفكير
about 1 month ago 

8 people like this 

 لماذا ذهب الحماس عندي بالعمل ؟؟

 النك نعمل ماال تحب
about 1 month ago 

7 people like this 

 تنملتهاذي رابع مره ارسلك السؤال رد من فضلك :: انا جربت االسقاط النجمي وكنت خايفه مره من الجاثوم وجربت طريقة االلوان وحسيت باطرافي 

باديه صح ؟ وايش اسوي بعد االرتجاف عشان اكمل ا ال سقوط النجمي وبعدها بمده حسيت بارتاج شديد وطولت المده وانا ارتجف ف ما ادري هل انا 

 ؟

 البداية صحيحة وهناك بوادر نجاح

 ولكن لن يكتمل اال بوجود دافع قوي
about 1 month ago 

5 people like this 

 ماهو االيجو؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/113960622678
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113960622678/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113960551254
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113960551254/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113966751318
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113966751318/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113956389206
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113956389206/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113956233302
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113956233302/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113956556374
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113956556374/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113958447190
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113958447190/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113958477142
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113958477142/people
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 الخمس مستويات الدنيا من الوعي

 االيجو هو ما تظن انه انت

 االنا الزائفة

 انسان سعودي

 اسمه وعمره كذا وكذا

 وشهادته وشكله كذا

 ولكنه ليس هذا انت فقط

 فانت هو هذا وأكثر
about 1 month ago 

7 people like this 

ي وفيه تخصصين كلهم احبهم واحد انقبلت فيه و له مستقبل و مضمون الثاني احبه اكثر بس مو اكيده اني انقبل فيه و ماله مستقبل واضح وش اس

 قلبي و اللي يصير يصير او عقلي و اضمن مستقبلي؟ رجاء ساعدني انا في حيره مزعجهاتبع 

 اتبعي قلبك ولن تندمي
about 1 month ago 

5 people like this 

 اتمنى من كل قلبي اخشع في كلللللللللل صلواتي!!!!!!! بإمكانك تساعدني؟ ابغى اجرب الشعور

 صلي كما تحبين ان تصلين ليس كما اخبروك
about 1 month ago 

6 people like this 

 ممكن تشيل البلوك، اوكي الحين صرت أنتمي إليك. :*

 ماهو حسابك
about 1 month ago 

2 people like this 

 Lama Alshareef  كيف اوصل العلى مستويات الوعي؟

 التأمل االعمق
about 1 month ago 

6 people like this 

 ماهو النوم بنظرك؟

 عودة لذواتنا

 لتحقيق رغباتنا ليمنع الجنون
about 1 month ago 

9 people like this 

 اؤمن بجميع ماتقول حتى رغم غرابته ، علمتني الحياه ان الغريب هو الحقيقة .. احبك

 أحسنت القول
about 1 month ago 

9 people like this 

 هل من الممكن ان امارس القراءة كطقس من طقوس التأمل .. اذا كان نعم ، كيف طريقة القراءة ؟

 القراءة المسترسلة دون تفكير

 مما يسبب تنويم مغناطيسي ذاتي

 هي قراءة تاملية
about 1 month ago 

10 people like this 

 بعض اإلجابات اذا قرأتها أمسك راسي وأقول وااااااااااو ،العلم شي جميل عقلي الكبير يتحمل هالكم الهائل من الجمال

♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 هللا يحبك ومعطيك القبول Dوحدة تبي تتزوجك ووحدة تحبك ووحدة تبي ترتبط :

http://ask.fm/WeRGods/answer/113956956758
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113956956758/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113957037654
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113957037654/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113957090390
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113957090390/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113957326422
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113957326422/people
http://ask.fm/Lamalshareef0
http://ask.fm/WeRGods/answer/113957450838
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113957450838/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113957578070
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113957578070/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113958050134
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113958050134/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113958171990
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113958171990/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113955699030
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113955699030/people
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♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 باالستسالم له ؟!!!!! ام للواقع بخيره وشره

 االستسالم من كل شيء

 ذاتمن التحليل ومحاولة السيطرة والتفكير والبحث ومحاولة االنجاز في الحياة وتحقيق شيء محاولة ارضاء االخرين وقبول ال

 االستسالم من كل شيء حتى له

 عندما تستسلم يقف االيجو مكتوف االيدي

 وفي لحظة صمت عقلك تعود الى وعيك االعلى الى االنا الحقيقية ويحترق االيجو بنور الوعي

 ولكنه ال يموت

 ستزوره في لحظات عندما تنسى نفسك :(
about 1 month ago 

6 people like this 

كدة أسألتك قبل فترة ، زمان حسيت نفسي مرتفعه كانو احد شايلني وانا نايمة ولما صحيت طحت ع السرير كنت اقول الهلي يقولولي تتوهمين بس مت

 التفسيرانو حقيقة ايش 

 طفى جسدك النجمي وخفتي فعاد الى االلتحام بجسدك النجمي بشكل سريع على شكل سقوط

 بمعنى اخر كانت تجربة اسقاط نجمي محتملة ولكن فشلت بسبب الخوف
about 1 month ago 

7 people like this 

 اذا اردت االرتباط بك ، كيف لي أن أصلك؟

 احد الطرق ما تفعلينه االن
about 1 month ago 

2 people like this 

 نهنيك برمضان وال كيف؟ ^_*

 طبعا

 مبارك رمضان عليكم
about 1 month ago 

6 people like this 

 ALHowaidi  على االيجو او االنا ب .......ننتصر 

 االستسالم
about 1 month ago 

6 people like this 

 هل الذات )الوعي األعلي( هي الروح؟

 الروح مفهوم نسبي يختلف من شخص الى شخص

 يمكنك تسمية االيجو الروح

 ويمكنك تسمية الوعي االعلى الروح

 ويمكنك تسمية االثنين مجتمعين الروح

 وهناك اعلى من الوعي االعلى الروح الفردية

 وكل االرواح المختلفة تشترك في روح كلية

 جميع هذه االرواح االن بين

 اي روح تقصد؟

): 

♡ 
about 1 month ago 

6 people like this 

 عما اني مرتبطة ؟ وهل انا على صواب ؟ استمر واال اتراجع؟ ارجوك جاوبني وهللا انك تنحب وانا احببتك ، ماسبب عودتي لحبي القديم

http://ask.fm/WeRGods/answer/113955049046
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113955049046/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113955001686
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113955001686/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113954971478
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113954971478/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113954966358
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113954966358/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113954686550
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113954686550/people
http://ask.fm/AlHowaidi
http://ask.fm/WeRGods/answer/113954950998
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113954950998/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113954879062
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113954879062/people


 

 

 
 
 
ة | 545 ح ف ص عندما أصبح للمرآة حياة! – الـــــــــذات مـــــــرآة   
 

 مـــــــرآة الـــــــــذات

 طبعا على صواب

 تصرفي كما يأمرك قلبك وانسي جميع االعراف والتقاليد

 فما الحب ان عشناه بعقل

 الحب ابن القلب

 وعدوه العقل
about 1 month ago 

5 people like this 

نية من ووهللا كالمك يحسسني اننا بفلم كرتون اي شئ ممكن يخطر ع بالنا او افكار مجنونة ممكن نسويها بكل سالسة وانا كنت أحسد الشخصيات الكرت

 اركهم األحداث بس راحت علياوأنا صغيرة اآلن شكلي بعوض : (صغري ونفسي اهجم ع الشاشة وأش

 االن يمديك :(

♡_♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 روح من العيش مره اخرى هي رغبتها بالمعاناه ، حتى تسعد بعد الممات ! ، اذاً لماذا تسعى )الروح االن( للوعي والروحانية ؟فهمت ان غرض ال

 النها حصلت على ما تريد من المعاناة وما تبقى من المعاناة لن تعيشه مالم تستنير :(
about 1 month ago 

7 people like this 

 ماهو الجمال بنظرك

 الجمال مفهوم نسبي

 اما في نظري ان كل شيء جميل ان سمحت لنفسك برؤية الجمال فيه
about 1 month ago 

5 people like this 

 ماسبب ازدياد هجمات االنا بعد صاله خاشعه او اقتراب من هللا؟!!

 االنا او االيجو ال يمانع اتباعك لدين

 ما دمت ال تصلي بخشوع

 و الخشوعاكثر ما يحاربه االيجو ه

 وهذا سبب دمار االسالم

 ان المسلمين يتبعون كل شيء ويطبقونه بحرص شديد وتضييق على بعضهم البعض

 دون ان يصلوا بخشوع

 وااليجو سعيد طبعا

 والسبب انك لو صليت صالة خاشعة لحصلت على سعادة وطاقة مطلقتين

 وعندها لن تغضب ولن تهتم للحياة المادية

 ة ان يبقيك منشغال في الحياة الماديةوااليجو دوره في الحيا

 هذا هو السبب ببساطة

 االمر يعاني منه كل من يقوم بطقس تأمل

 على شكل صالة يوغا تعبد دعاء الخ
about 1 month ago 

11 people like this 

 كيف اسأل هللا فيعطيني !

 ظن به انه سيعطيك

 فهو عند ظن عبده به
about 1 month ago 

13 people like this 

 احس الحياه زي اللعبه كل شي فيها مو مستحيل

http://ask.fm/WeRGods/answer/113954811734
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113954811734/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113954768982
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113954768982/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113954739798
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113954739798/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113890840406
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113890840406/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113954493526
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113954493526/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113954444118
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113954444118/people
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 بالضبط

♡ 
about 1 month ago 

7 people like this 

ذوله ودمت سالم وبصحه وعافيه كنت اقرا تغريداتك وبعدها نمت وكاني سمعت صوت ابنتي تبكي لكنها كانت نائمه ومن يعطيك العافيه ع جهودك المب

قبل ثالث اسابيع سمعت صوت ابني يبكي لكنه كان نايم ايضا من فترات وعندما اضع راسي وبنجرد نومي اسمع صوت ينادي اسمي واسمع مثل 

 بحراره وخوف الهمس لمجموعه كبيره وانتبه واحس

 وعيك يمر بفترة ارتفاع رهيبة

 مما يجعلك تعيشين في منطقة تداخل النوم مع اليقظة

 فتسمعين معالم الحلم في الحياة الواقعية

 امر جميل وليس سيء

 استمتعي به وعندها ستفتح عينيك مع اذنيك
about 1 month ago 

7 people like this 

 انا اقتنعت بكالمك عن السعاده بعد الموت بس عندي استفسار ، في كثير من القصص وواحده انا شهدت عليها عن حيوانات تمر فوق قبر فترتعد

 صوت من يعذبون في القبر ، ماتفسيرك لهذا ؟وتخاف ويقال انها تخاف النها سمعت 

 جميع هذه القصص هي اساطير الشعوب

 حقيقية جدا النهم يؤمنون

 ولو تثقفت واطلعت على حضارات اخرى لوجدت ان لديهم ادلة دامغة تشبه هذا

 مثال احراق جثة الميت وبث الرماد

 في بعض االحيان يعود به الريح على من بثه ويعميه

 االسباب لهذا االمرولديهم االف 

 هل يعني ان هذا صحيح

  نعم صحيح

 ولكن لهم

 وليس لكل انسان

 ان تختار ما يناسب تجربتك الحياتية

 ال تتبع من عاش قبلك فكل له تجربته الفريدة

لذي يليه" وهذه داللة على ان المفاهيم وقد تنبأ بها محمد النه يعلم ان االسالم هو انسب ما يكون لمن عاشوا في زمنه "خير القرون قرني ثم الذي يليه ثم ا

 تتغير مع تغير الزمان

 سنة تجاه امور اخرى 211وقد تنبأ ايضا ان االسالم سيكون نهاية االديان الن البشر والوعي سيتغير بعد 

 وهي العلم طبعا والفلسفة
about 1 month ago 

5 people like this 

مخاوف ربما أحد مفاهيمي التي أخشاها من فكرة أنني أنا هللا هي الخوف من أن أكفر فُيحبط عملي من حيث الأعلم وأنا أحسب أنني أُحسن صنعاأم 

 اكرين عزيزي المحسن الكريمأخرى الأعلم ساعدني وسأكون لك من الش

 لن اساعدك فانت ال تحتاجين الى المساعدة

 تحتاجين الى الوقت والتأمل

 قل ان ربي معي فسوف يهدين
about 1 month ago 

4 people like this 

 ما رايك في صالح الراشد

 انسان واعي

 ويخفي اكثر مما يظهر

http://ask.fm/WeRGods/answer/113954401622
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113954401622/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113954397526
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113954397526/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113954305366
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113954305366/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113954323030
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113954323030/people
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about 1 month ago 
7 people like this 

 ايام تقريبا :')4ي لوسمحت..تابعتك من تاِبعن

 تابعت كل من يتابعني في تويتر
about 1 month ago 

1 person likes this 

 يباً....وابي انقبل مكان بالخارج...كيف احقق هذا الشي ؟ مع اني دايماً اتخيل انه صار وكذاايام تقر 1١نسبتي بعد 

 وكذا؟

 هههههههههههههههههههههههههه

 ان كان مستقبلك ال يستحق الجملة لديك

 فما هي االشارة التي يستلمها الكون منك؟

 ربما سيفكر ان يعطيك مستقبال جميال حيث تذهبين الى مكان "وكذا"ـ

 اتمنى انك فهمتي الرسالة

 ان لم تفهميها اقرأي الجزئية في االسفل

 عندما ال نقوم بالتفكير بأمر

 نظن انه ال يستحق التفكير النه مستبعد

 مع انه حتى وان كان مستبعد

 مجرد تفكيرنا به ان صار بالتصيل وليس فقط "وكذا" سيجعل التجربة تتبلور

Crystallization 

 في البعد الماديمنها تتجسد وتتجلى 

 عندما تفكر فيها دون اكمال التفكير

 ودون استشعار مشاعر قوية

 لن تتغير مفاهيمك وبالتالي لن يحدث ما تتمنى
about 1 month ago 

6 people like this 

 كيف اغير االشخاص بعالمي النني انا اعلم انني صنعت منهم نسخ سلبيه به؟

 احبهم وال تصنفهم على انهم سلبيين
about 1 month ago 

7 people like this 

يت شكراً اول شي حسابك مره شي جميل .. وكم من مره احلم بناس تموت وكذا لكنها ماتموت وبيوم حلمت بعزا احد قريب علي ودعني اخر مره التق

م وضمني اليه برضا ومو اول مره هل هو شي طبيعي فيه بحراره وتوفى بعدها بثالث ايام والزال يزورني كل كم يوم بحلم بالمره االخيره كان يبست

 يحصل فسر حدوثها لي يمكن اسقاط نجمي

 هذه طريقة شائعة يستخدمونها الموتى للتواصل مع من يحبون

 للتخفيف عنهم وتذكيرهم انهم االن سعداء بال شروط
about 1 month ago 

2 people like this 

 المفاهيم هي ...........

 محرك الحياة

 وهي ما يولد المشاعر

 ومنها تخلق االفكار
about 1 month ago 

2 people like this 

 ALHowaidi  ........اقوى مصادر الطاقه.

 الالهوت

 الذات

http://ask.fm/WeRGods/answer/113954314070
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113954314070/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113954309462
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113954309462/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113954268246
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113954268246/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113954265942
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113954265942/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113954192470
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113954192470/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113954210134
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113954210134/people
http://ask.fm/AlHowaidi
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 الكون

 الوعي االعلى

 طاقة ال محدودة ال مشروطة

 وسكنت غرائزه ال يحصل عليها اال من صفى ذهنه ونقى قلبه
about 1 month ago 

10 people like this 

 انا قدمت ع الجامعة اقدر بقانون الجذب انقبل بالجامعة؟

 طبعا
about 1 month ago 

2 people like this 

 طيب ماهي الغايه وماهي النهايه

 معرفة معنى المعاناة

 وبمعرفتها نعرف معنى جديد للسعادة
about 1 month ago 

2 people like this 

 حنا اخترنا االحداث كلها قبل مانخلق او الحين قاعدين نختار االحداث ترى بينهم فرق مدري اذا بتفهم ؟ هههههههه

 ان فصلنا في شرح االمر سبق

 قلنا ان هناك امرين

 االحداث او ما يعرف بالمكتوب تتغير في كل لحظة وحين

 اما القدر وهو الغاية من التجربة فهي ثابته وستصل اليها مهما اختلفت االحداث واختلف المكتوب
about 1 month ago 

3 people like this 

 معليش بس !! معقولة االرهابي والظالم والي يعذب ويقتل الناس راح يكون اهو والشخص الي انظلم وانقتل على يده سواسيه !!

 نعم ان كان يقتل الن القتل يسعده

 حتى يتضح لك المثال

 لدى المسلمين، الجهاد وقتل الكفار من اسمى واكثر العبادات قادسة واعلى منازل الجنة

 رغم انها من منظور الكفار ارهاب

 اترك لك اغالق الحلقة :(
about 1 month ago 

3 people like this 

 يمفهوم الجنة والنار اشعر أن أعمق معانيها الجنة النفسيةالروحية والنار النفسية الروحية بسبب أفكارنا وافعالنا واختيارنا هل توافقن

 اوافقك طبعا

 فكل لمن يرى شيئا من زاويته هو صحيح له

 وما قلت هو صحيح لنا جميعا
about 1 month ago 

2 people like this 

 ALHowaidi  الجنون هو ......

 تحرر من المفاهيم
about 1 month ago 

4 people like this 

 ALHowaidi  ننفصل عن االيجو ب........

 التأمل
about 1 month ago 

4 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113954126166
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113954126166/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113954149462
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113954149462/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113954186070
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113954186070/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113954141014
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113954141014/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113954126934
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113954126934/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113954099030
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113954099030/people
http://ask.fm/AlHowaidi
http://ask.fm/WeRGods/answer/113954019926
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113954019926/people
http://ask.fm/AlHowaidi
http://ask.fm/WeRGods/answer/113954070358
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113954070358/people
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نما والقوة التي احتاجها في لحظات ضعفي بيتخيفني فكرة انني انا هللا مهما بلغت من السمو الروحي احيانا استوعبهاوتعجبني ولكنها التمدني بالشجاعة

 بماأخشى شئفكرة اني في معية هللا وأنه أقرب لي من حبل الوريد تمدني بالقوةوالشجاعةواألمان والطمأنينة اكثررغم أني أدرك أن المعنى واحدولكن ر

 الأفهمه ارجوالتفسير

 احسنت القول

 فعال تخشى احد مفاهيمك التي ال تعلمها

 مع الوقتوستعرفينها 

  تعبير جميل

 وبالفعل كال االمرين سيان
about 1 month ago 

2 people like this 

 طيب الي يبغى يتلمذ عندك هل ممكن تقبل !

 املك سوى القبولال 
about 1 month ago 

3 people like this 

 طيب اذا كل االموات سعداء ومافي عذاب ليش ربي حط جنة ونار

 طريقه ليعيش في الجنة او النارليختار كل انسان 

 ولكن ليس بعد الموت

 وانما هنا واالن

 وبما ان حياتك بعد الموت ستكون محصلة حياتك هنا فان كانت هنا سعيده فحياتك هناك ستعرف معنى جديد للسعادة

 فمن استطاع ان يسعد في عالم مليء بالمعاناة

 سيتفجر سعادة في عالم مصنوع من السعادة

 طع ان يعيش سعيدا هناومن لم يست

 عندما يموت سيكون كما لو انه لم يستفد شيئا
about 1 month ago 

7 people like this 

 ه االجابه هل انت مسلم !اعلم انه سؤال خاص ولك حري

 اجبت هذا السؤال كثيرا

 ثم وعدت ان اتوقف عن اجابته

 ولكن بمناسبة رمضان ساجيب

 انا مؤمن بجميع االديان واحبها جميعها
about 1 month ago 

5 people like this 

 طيب ليش بعد االحيان الشخص يحلم بميت له أنه يتعذب أو غير سعيد أو على حاله لما كان عليه في الدنيا؟؟؟

 الن االحالم نتاج حياتك التي لم تعشها بعد

 حالموان كانت حياتك نتاج مفاهيمك ومفاهيمك لم تتحقق في الحياة فستتحقق في اال
about 1 month ago 

2 people like this 

انو فيه جن او كذا ، واللي قالت انصحني نصيحه لو سمحت ابي تعرف لي االسقاط النجمي بشكل مفهوم وكيف اسويه يعني ، وانا فهمت االسقاط 

 ورديت عليها استيقظي فانت نائمه كيف ؟؟ اشبع فضولي لو سمحت :$

 تفاصيل االسقاط في موقعنا ارجو زيارته

 وليس للجن فيه عالقة

 ولكن دعيني ابين لك ماهو االسقاط ببساطة

 مجرد حياة ماديةاالسقاط هو وعي االنسان المؤمن ان الحياة المادية اكثر من 

 ان االنسان اكثر من مجرد جسد وعقل وروح

http://ask.fm/WeRGods/answer/113953993558
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113953993558/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113953917014
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113953917014/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113953882710
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113953882710/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113953872470
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113953872470/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113953802838
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113953802838/people
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 االسقاط هو ما يحدث عندما يستيقظ عقلك وانت ما زلت في عالم االحالم فتاتي بوعيك الى عالم الحياة المادية

 هذا ما يسمى اسقاط نجمي

 ربتها مع احد الممارسين البارحةوسنقوم الليلة بمناسبة رمضان بنشر احد ابسط وانجح الطرق عن االسقاط النجمي بعد تج

 وهذا سبب انشغالي عن االجابات حيث كنا منخرطين بالتجربة وتفاصيلها والتخطيط لها
about 1 month ago 

6 people like this 

 كيف عرفت اني انثى !!!طيب اذا كل شي في داخلي كيف اصل له كيف اصل للوعي الخالص

 بالتأمل
about 1 month ago 

3 people like this 

 هل الخالق هللا موجود ؟ ام نحن من اوجدانه بايماننا ؟

 موجود حقا وحقيقة كرمز اللوهية الكون

 طبعا اوجدته بايمانك وايمان من حولك

 وبوجوده وكما قال " ان الدين عن هللا االسالم" من امن به فليتبع دينه

 مون على الدخول فيهاما من ال يؤمن به فدينه ليس االسالم فيجب ان ال يرغ

 فكما قال في االية " الدين عند هللا االسالم" ومن كان ربه غير هللا "فلكم دينك ولي دين"ـ
about 1 month ago 

4 people like this 

 رواح تخاف ؟ ومتى ؟الهل ا

  الروح تخلق الخوف

 وال تخاف

 الذهن البشري -االيجو  -من يختبر الخوف ويشعر به هو الوعي االصغر 
about 1 month ago 

9 people like this 

 الظاهر لي بأنك تخلصت من جميع االسئلة المجهولة واجبت عنها

 ليس حقا االعداد في تزايد ولكننا نجيب عنها بشكل عشوائي
about 1 month ago 

1 person likes this 

 طيب ليه نحرم انفسنا من اشياء معينه ومتع من اجل الجنه والجنه هنا واالن

 القرار لك

 وليس لهم

 انت من اختار ان يتبع قرارهم

 وهذا ايضا قرارك

 لو الحظت انت دائما حرة في كل قرار

 ال تتخذ قرارحتى لو كان القرار ان 

 حتى لو كان القرار ان تتبع قرار الغير

 ما زال القرار لك

♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 رف الروحيه ؟؟من معلمك ؟؟اين تعلمت هذه المعا

 ذاتي

 الكون

 االلوهية

 الوعي

http://ask.fm/WeRGods/answer/113953561174
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113953561174/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113953772374
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113953772374/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113953663830
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113953663830/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113952435286
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113952435286/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113953621590
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113953621590/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113953607766
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113953607766/people
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about 1 month ago 
5 people like this 

 وبني بالطريقه بالتفصيلكيف اغير بعض االشياء في شكلي ارجوك جا

 اجبنا السؤال قبل قليل
about 1 month ago 

3 people like this 

اتحكم في تصرفات المقربين مني لكن احس اني مبتدئه واحتاج خبرة شخص يفهم في مثل هذه  قرأت عن التيليباثي وجربت ووصلت للمرحلة ممكن

 االمور

 اعتقادك انك مبتدئه هو ما يبطئ تفجر الموهبة

 ال احد يملك الخبرة

 هذه كذبة بشرية

 هناك من يؤمن بنفسه واخرون يشككون واخرون ال يؤمنون

 انت تعرفين االن من اي فريق انت :(

♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 هل يجب ان نتبع دين!!وكيف ان مافي نار !؟

 اجبت هذا السؤال للتو
about 1 month ago 

2 people like this 

 هل عالم البرزخ هو الجنة؟؟؟

 عالم البرزخ هو العالم النجمي او الحياة االخرة او الحياة بعد الممات

 بدوفيها يعيش االنسان الى اال

 اما الجنة فهي في الحياة المادية

 والنار كذلك

 من يعيش بكرة وحقد وغضب يعيش في الجحيم هنا واالن

 ومن يحب ويفعل ما يمليه عليه قلبه يعيش في الفردوس هنا واالن
about 1 month ago 

6 people like this 

 متضآيقه مممممرا. وش إسوي تكفى تكفئ رد علي ؟أحس فيني ضيقه جتني فجأه

 ال تفكري فالضيقة ليست امر سيء

 انت من يجعلها سيئه بالتفكير
about 1 month ago 

4 people like this 

 هل هناك تمارين تفتح الجالء البصري ؟

 نعم

  لعبة مع شخص تعرفينه على بعد

 جميع التفاصيل المعقدةاو اربعة اشكال( كل مره شكل في غرفة خالية من  2يضع شيء بسيط مثل كرة او مكعب او حلقة )

 وتقومين بمحاولة رؤيتها عن بعد والتحقق مع هذا المساعد

 ♡جميل اليس كذلك
about 1 month ago 

15 people like this 

 أؤمن باالسالم و لكن ال اؤمن بأي من تعاليم االسالم. تناقض؟

 ليس تناقض

 انت امنت الوهية هللا وليس باحكام العبودية
about 1 month ago 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113952448086
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113952448086/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113953360726
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113953360726/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113953536854
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113953536854/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113953536342
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113953536342/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113953380694
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113953380694/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113953483606
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113953483606/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113953435478
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113953435478/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113953435734
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9 people like this 

 هل االسالم هو الدين الصحيح !

 كل االديان صحيحة

 ولكن هو الصحيح لمن يؤمن به
about 1 month ago 

6 people like this 

كتب لعندي قدرة على قراءة االفكار وتنبوء مايفكر فيه الشخص الذي يجلس امامي وهذا شيء يحصل معي تلقائيا، سؤالي كيف اطور من موهبتي وما ا

 التي تنصح بها ؟

 ال اتذكر مصادر في هذا المجال ولكن اي كتب في تصنيف الـ

Telepathy 

Tele-empathy 

Mind Reading 
about 1 month ago 

5 people like this 

فهم ام فقط مالئكه الن احيان يناظرون السما اتمنى ترد علي هللا يسعدك.. االطفال متى تنقفل العين الثالثه عندهم ..ولما تكون مفتوحه يرون اشيا تخي

 lol112277  ويبكون بكا مخيف واحيان يلعبون ويضحكون كان فيه احد يبادلهم الشي نفسه ..وماهي الطريقه الي اطور طفلي واخليه مستنير من البدايه

 بفهم االوامر والنواهيغابا تغلق العين الثالثة عندما يبدأ الطفل 

 تقريبا عمر سنتين احيانا اقل واحيانا اكثر

 تطورينهم وتنيرينهم عبر عدم تربيتهم وتركهم يفعلون ما يحلو لهم وانت كذلك تفعلين ما يحلو لك

 فقط ال تقومي بتمرير قمامة المفاهيم البشرية لهم

 دعيهم يعيشون بحرية وسيتفجر االبداع عندهم منذ الصغر
about 1 month ago 

8 people like this 

 انصحني نصيحه

 استيقظي فانت نائمة االن
about 1 month ago 

7 people like this 

 دائماً لما أسوي إسقاط نجمي احس ان احد قاعد يلمس جسمي حتى احس بيده و الشعور هذا ما يخليني اكمل إسقاط نجمي :)

 هذا احد مفاهيم

 يربما يكون التحرش الجسد

 يتجلى بشكل حقيقي في بداية االسقاط

 فكما تعرفون بداية االسقاط تتجلى جميع مخاوف االنسان اذا بدأ بالتفكير بها

 اما تجاهليها عند حدوثها او قومي باالسقاط بطريقة غير مباشرة

 دخول في االسقاط من خالل النوم ولس من خالل اليقظة

 خاوفعندها لن تمري بمرحلة شلل النوم وتجلي الم
about 1 month ago 

11 people like this 

 ما السر في شهر رمضان؟ هل المسلمون فقط هم من يشعرون بروحانيته؟

 فقط المسلمون
about 1 month ago 

9 people like this 

 ع المنيوم االكل اللي حذالي غريب يوم يكون عندي موعد مهم و ارقد اييني احساس انه فيه ناس رافعين فراشي و يهزونه اخر مره سمعت حد يدق

 النه عندما يكون هناك موعد يكون العقل يقظ

 ويشهد احداث االحالم فيظنها تحدث في غرفتك
about 1 month ago 

4 people like this 

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113953435734/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113953416790
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113953416790/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113953347158
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113953347158/people
http://ask.fm/ALOoO7y
http://ask.fm/WeRGods/answer/113952565590
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113952565590/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113953315926
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113953315926/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113953219926
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113953219926/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113952913238
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113952913238/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113952942934
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113952942934/people
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 للي تقول ليش هي تقرا كالمك للحين، اكيد انك لقيتي كالمه منك او يمثلك عشان كذا لسا تقرينه

 ♡داخلها في صدى له الكالم هذا بان االعتراف من خاشفة ولكن ذلك تعلم هيل♡
about 1 month ago 

2 people like this 

 ارى صدقه كيف نستشعر صدق العبارات من زيفها ؟ ، يمطرني أحدهم بعبارة مديح مميزة وال ادري أساخٌر هو أم صادق دائماً مايختم بها حديثه أحياناً 

 ى لي فيها بعض الزيف حيرنيفيها واحياناً أخرى يتجل

 وهل تظنين ان البشر ثابتين؟

 هو في لحظات يصدق واخرى يكون زائف
about 1 month ago 

4 people like this 

 ب الثراء المادي وحياه األغنياء هل هذا يؤثر على روحانيتيأح

  ال

 اال اذا كنت تنظر الى المال انه دنيوي مادي جدا

 اما من ينظر اليه على انه مقدس فهو سيصبح مقدس له
about 1 month ago 

6 people like this 

 هل هناك طريقة تأمل لتغيير شكل الجسد و المالمح؟

 هناك طرق جذب لتغيير شكل الجسد ولكن المالمح ال تؤمن البشر انه ممكن بطريقة ما ورائية وانما مادية كالعمليات

 اليها كل يوم ومن ثم النظر الى المراةاما الجسد فيمكن رسم صورة لذاتك والنظر 

 واغالق العينين وتخيل الصورة المرغوبة كانها تبدأ من اسفل صورتك في المراة ثم تكبر حتى تغطيها

 في هذه االثناء استشعري السعادة بانك تتحولين الى الشكل الجديد

 سدك الحالمع الرغبة وااليمان والنية والتصرف على هذا االساس والسماح والقبول بج
about 1 month ago 

16 people like this 

 ن ؟شنو اسم الحاله اللي نحس اننا شايفين الموقف من قبل.. و اذا اقدر اتحكم فيها شلو

 اسمها دي جا فو

 ويتم التحكم فيها )لفترة اطول قليال(ـ

 بثالث خطوات رئيسية

 عدم التفكير

 عدم ايقاف التنفس اطالقا

 وعدم اغالق العينين
about 1 month ago 

9 people like this 

 ايوا يهمني السبب : ) ، كمان ابغغا اعرف ليش اهتم واقرأ كل هذي االسئلة : )

 لن اساعدك
about 1 month ago 

2 people like this 

 ♡حاليا مستعدة ابي اتأمل، بس اش الخطوات الالزمة للتأمل؟ وكل عام وانت الى هللا اقرب 

 اجلسي بشوق للقاء ربك

 اصمتي عقلك وستلقينه

 هذا ما تحتاجينه الني استشف التزامك من كلماتك
about 1 month ago 

6 people like this 

 ليس تتجنب االجابه عن االسئله الشخصيه ؟ ما اقصد اسمك يعني اشياء ثانيه عنك

 الن هويتي ال تهم من هنا حتى وان ظنوا ذلك

 في حالة "ديفكو" وضع استنفار للدفاع هي تهم االيجو الن االيجو

http://ask.fm/WeRGods/answer/113953096278
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113953096278/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113952815958
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113952815958/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113952375382
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113952375382/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113952127574
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113952127574/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113952260950
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113952260950/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113952196950
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113952196950/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113952200278
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113952200278/people
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 ولكي ينجح يجب عليه التشكيك في المصداقية

 واداته التصنيف

 ويحتاج لذلك لبعض البيانات

 وهذا ما امنع حدوثه بعدم اعطاء اي معلومات تقود للتصنيف ومن ثم عدم قبول ما اقول
about 1 month ago 

5 people like this 

 يعني كل الحيوانات خوافين ههههههه يستاهلوا هالحيواتنات

 ههههههههههه

موا ان التجربة ستكون مؤلمة والمعاناة ستصل اقصاها هم ارادوا رؤية الحياة عن قرب ولكنهم عندما اطلعوا على تفاصيل وتركيب النفس البشرية عل

  فقرروا دخول الحضانة قبل االنخراط في الدراسة الحقيقية

 عندها نكون قد تخرجنا :(
about 1 month ago 

4 people like this 

 هل من الممكن ان اصبح حيوان في الحياه التاليه؟

 نعم ولكن ال شيء مثير لالهتمام هناك

 كل الحماس واالثارة لدى البشر
about 1 month ago 

5 people like this 

 ❤كل عام وانت بخير سيدي االنيق 

♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 احسك رااااايق

 جدا :(
about 1 month ago 

6 people like this 

 نا اتعب...إنني دائما تائهة...عقلي ال يهدا..يبحث كثيرا عن كل معنى...احيا

 استسلمي وستجدين ما كنت تبحثين عنه

 هذه هي المفارقة المضحكة

 كلما بحثت اكثر ابتعدت اكثر

 وعندما تتعب وتستسلم

 وتجلس لترتاح تجد ما تبحث عنه بجانبك
about 1 month ago 

5 people like this 

 هل الحيوانات روح او نفس؟

 كالهما تماما كالبشر

 ولكن وعيهم في الحياة ابسط

 ال يملكون افكار
about 1 month ago 

4 people like this 

 ليش الناس تسألك :)؟ ليش انا كمان اسألك ؟ :)

 ♡السبب؟ يهم هل ♡
about 1 month ago 

2 people like this 

 سئله ؟اللماذا تتجنب الرد على بعض ا

 الن السائل لن يستطيع فهم االجابة على االغلب

http://ask.fm/WeRGods/answer/113952126038
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113952126038/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113952066646
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113952066646/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113952086102
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113952086102/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113952095062
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113952095062/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113952086358
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113952086358/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113952041302
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113952041302/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113951911766
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113951911766/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113951918934
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113951918934/people
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about 1 month ago 
2 people like this 

 من تقصد باالبطال والشجعان؟

 انت البشر

 اقدمتم على الدخول في الحياة المادية كبشر عندما تردد البعض واحجم

 والبعض االخر دخل ولكن كمشاهد عن قرب على شكل حيوان
about 1 month ago 

2 people like this 

حلم ا تابناي مصابه بحساسيه ع بشرتها صنفها بعض االطباء باالكزيما والبعض بالصدفيه والى االن موجوده ع بشرتها ماهو العالج برايك علما انه

 FoOoF  ترى ولد صغير يرفع اللحاف عنها ؟؟ باحالم قطط واحالم مخيفه وبعض المرات

 بيئة متدينة

 غالبا مسلمة

 افتحي المصحف بتأني ودون تفكير وانتظري ان يأتيك شعور جميل عن صفحة معينة

 اقرأي ما فيها وانفثيه في ماء شرب

 او اي اشيء قابل لالكل وان امكن اكتبيها ورقة وانقعيها في المااء بزعفران

 اشربي احدهم واغسلي مكان الحساسية بالماء

 ان ظهرت اختالفات فهو العالج االنسب

 اتمنى لهم الشفاء العاجل
about 1 month ago 

7 people like this 

 zahra  عْمت  مساًء ، في حالة االسقاط النجمي مامدى صلة الروح بالجسد ؟ أي ماهو مقدار االرتباط بينهما في لحظة االسقاط النجمي ؟

 اقصى درجاته
about 1 month ago 

2 people like this 

 كيف أستطيع تقويه إيماني باي امر

 بالتحدث عنه مع من حولك
about 1 month ago 

2 people like this 

 كيف اعرف اني وثقت بكالمك ؟

 شعورك
about 1 month ago 

3 people like this 

 حتى التصبغات الجلديه نقدر نشيلها ؟

 هناك من انتقلوا من جسد مصاب بورم قاتل الى جسد سليم معافى

 هناك من انتقل من جسد ذو لون اعين معين الى جسد ذو لون اعين مختلف

 اترك لك المقارنة مع التصبغات والحبوب

): 

♡♡♡♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 عندما تختار الروح العودة للحياة مرة اخرى هل تختار ان تكون انسان أو حيوان أو نبات؟؟؟

 احيانا نعم

 غالبا يعود كبشرولكن من كان بشر 

 اما من يختار ان يكون حيوان هو خائف ان يكون انسان ويريد المراقبة عن كثب قبل االقدام على هذه الخطوة الشجاعة

 ♡الشجعان االبطال ايها لكم هنيئا♡

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113951938902
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113951938902/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113951940182
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113951940182/people
http://ask.fm/Fatma7m
http://ask.fm/WeRGods/answer/113951756886
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113951756886/people
http://ask.fm/aq7wan
http://ask.fm/WeRGods/answer/113951764054
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113951764054/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113951844438
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113951844438/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113951833430
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113951833430/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113951784534
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113951784534/people
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about 1 month ago 
4 people like this 

 يعني اخلي اللي عندي يفكر بشي او شكل معين بعدين اتامل والخ واقوله؟

 بالضبط
about 1 month ago 

2 people like this 

 وان اهم شي يكون مقتنع دينه ويتبعه كامل؟

 ال يتبعه كامل

 يتبع ما يؤمن انه مفيد له
about 1 month ago 

3 people like this 

 افهم من كالمك كله ان االنسان يقدر يختار النهايه الي بيشوفها بعد ما يموت مايهم نوع الدين؟

 بالضبط

 فالمتدين في اي دين هو مخلص وصادق

 وحتى الالديني قد يختار ان يكون محب ومخلص ويعيش بفرح وحماس لما حوله
about 1 month ago 

4 people like this 

 او االسقاط او اي شي غيره؟اقدر اغير شي بجسمي يعني مثال اخلي الحبوب تروح بس مو عن طريق عالج عن طريق اي شي مثل الجذب 

 نعم من خالل عدم التفكير باالمر

 وذكرنا قبل قليل الخطوات السبع للتجسيد او ما يسمى الجذب
about 1 month ago 

4 people like this 

 جنونك اللي تعرفه وتفهمه غير الجنون اللي نعرفه ، عرفنا واشرحلنا معنى الجنون عندك

 الجنون هو واحد

 ولكن ما تظن انه مختلف

 وما تسميه جنون معروف

 هو الجنون الدائم

 وما اتحدث عنه انا الجنون اللحظي

 لكن هل هما مختلفين؟

 ال اطالقا

 من التحرر من جميع المفاهيم دون استثناء والتصرف بعفوية مطلقةالجنون هو لحظة 
about 1 month ago 

6 people like this 

 تسمع لعبادي الجوهر؟

 سه جميلنعم احسا
about 1 month ago 

5 people like this 

 هل انت مجنون؟

 احيانا
about 1 month ago 

5 people like this 

 يعني توأم روحي بشري ؟؟ يمكن يكون من جنس اخرى غير البشر ؟؟

 ممكن يكون جميعهم
about 1 month ago 

2 people like this 

 هل قراءة افكار من حولك ممكنة وكيف

http://ask.fm/WeRGods/answer/113951771990
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113951771990/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113951771734
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113951771734/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113951764822
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113951764822/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113951748950
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113951748950/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113951615062
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113951615062/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113951664214
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113951664214/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113951634774
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113951634774/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113951625814
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113951625814/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113951575894
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113951575894/people
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 ممكنة

 ولها طرق كثيرة ابسطها استشعار احاسيسك تجاهل ما يفكرون

 واليك الطريقة لقراءة االفكار بابسط طريقة

 كاملانظر للشخص في عينيه وبحب 

 دون ان تغلق عينيك وال مره

 ال تفكر وال فكرة

 ستبدأ بعض المشاعر بالدخول الى وجدانك

 ال تحللها

 دعها تنساب من خاللك

 ستبدأ بعض االفكار بالظهور وتطرأ على بالك

 تلك ليست افكارك وانما افكاره هو

 ثق بها واحذر ان تفكر حتى ال يختلط الحابل بالنابل

 ستتمكن من قراءة عقول من حولك بسهولة مع التدريب وااليمان

 فقط تدرب من اناس سيصدقونك القول

 وقوموا باستخدام افكار جدا بسيطة في البداية مثل االشكال الهندسية الرئيسية )المربع المثلث والدائرة(ـ

 االلوان او االرقام العشرة االولى
about 1 month ago 

19 people like this 

 شخاص بعالمي تغير جذري ؟الهل استطيع تغير حياتي وا

 نعم

 عندما تصبحين مجنونة
about 1 month ago 

5 people like this 

 من هو توأم روحي ؟؟

 اي احد

 لهذا سمي توأم روح
about 1 month ago 

2 people like this 

 لما اكون مؤمنه باالسالم هل يجب علي تطبيق كل ما امر به بحذافيره!

 ال

 عندما تكونين مؤمنه باالسالم عليك تطبيق كل ما انت مقتنعه به وما يمليه عليك قلبك
about 1 month ago 

5 people like this 

 جربت امنع نفسي من التننفس ولكنه مؤؤللم

  ال احد ينصبح بايقاف التنفس :(

 النه مؤلم طبعا

 اظنك خلطت بين ايقاف االفكار وايقاف التنفس
about 1 month ago 

3 people like this 

 مشاعر الحب اللي تجي فجأه بأماكن غير متوقعه وبأوقات غير متوقعه ماسببها ؟؟

 كسماحك باستشعار موجات الحب من حول

 تصادف وجود مشاعر حب من توأم روحك
about 1 month ago 

7 people like this 

 ️❤رمضان كريم يا استاذي

http://ask.fm/WeRGods/answer/113951523670
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113951523670/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113951504470
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113951504470/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113951491926
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113951491926/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113951477846
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113951477846/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113951399254
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113951399254/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113951388246
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113951388246/people
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♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 ايش تحب نناديك؟

 احب ما تحبين
about 1 month ago 

3 people like this 

 عند الموت اذا اخترت المضي قدًما وبعد ذلك قررت العودة للحياة ، هل اذا عدت أعلم من كنت قبل ان اموت واعود مرة اخرى ؟

 تعلم قبل ان تعود

 عندما تعود ال تتذكر

 ة تتذكر الحياتين )او غالبا اكثر(ـولكن عندما تموت مره ثاني
about 1 month ago 

5 people like this 

 تؤمن بتناسخ االرواح ؟

 طبعا

 ية من علوم واديان وفلسفةانا اؤمن بكل ما قدمته البشر
about 1 month ago 

6 people like this 

 كل عام وانت بخير بمناسبة رمضان عزيزي

♡ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 كيف اغير خياري بأني عايشه دور الضحيه ؟

 اعطيت حرية مطلقة ان تؤمني بما تريدين

 كاملة فقررت ان تؤمني بانك ال تملكين الحرية

):♡ 
about 1 month ago 

2 people like this 

 هل نستطيع من خالل االسقاط معرفة الجرائم الغامضه

 اعادوا خلق الجريمة ورأوا الفاعلنعم وهناك قصص كثيرة عن اشخاص 
about 1 month ago 

4 people like this 

 فقط اكون مراقبة لشعوري واطلب ما اريده ؟؟؟ مالطريقة المناسبة عند موقف يغضب ؟؟؟ أو الشعور المناسب هل

 عندما يصل االنسان لمرحلة الغضب فانه يكون في موقف يسيطر فيه عقله الباطن

  من الصعب التصرف في تلك اللحظة

 دعي اللحظة تمر ثم حاولي تحليل الموقف وستجدين مفهوما راسخا جدا لديك حتى انه تبرمج في عقلك الباطن

 لمفهوم حتى ال يتصرف االنسان في المستقبل بطريقة تلقائيةيجب ازالة هذا ا
about 1 month ago 

4 people like this 

هجة وتجلي وتوفيق ،،هذي السنة المباركة اللي عرفتك فيها وارتفع وعيي اكثر من اول واهم شي عرفت من كل لحظة وانت بخير وسعادة وهناء وب

 ️❤️❤️❤️❤تكون ريم ،،ممتنة لك من كل قلبي ..أحبببببببك

 ♡ايضا احبك انا ولكن اعلم ال♡
about 1 month ago 

2 people like this 

أيام وكان جدا مفيد لجسمي وعقلي حسيتهم اصفى، أبي تقول  1ما رأيك بصيام الماء )الصيام الطبي( سمعت عنه؟ مفيد للنفس جدا، استمريت عليه 

 تجربتك لو جربته

http://ask.fm/WeRGods/answer/113951366486
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113951366486/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113951376726
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113951376726/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113951263062
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113951263062/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113951236694
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113951236694/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113951326294
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113951326294/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113951302486
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113951302486/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113951275606
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113951275606/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113951226966
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113951226966/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113950465622
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113950465622/people
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 هذا التجمع هذا ما نداوم على قوله في

 الصيام يجب ان يكون عن الطعام وليس الماء

 من اراد روحانية الصيام فليشرب وال يأكل

 فليسمع وال يتكلم

 فليتأمل وال يفكر

 اما الصيام عن الماء فهو ضار على مستويات عدة
about 1 month ago 

12 people like this 

 هل ممكن اتخاطر مع توأم روحي وارسل له أغاني او اعبرله عن مشاعري حتى لو ماأعرف اسمه والأي شيء عنه هل يحس فيني حتى لومايعرفني

 طبعا

 او الحب وهو يفعل ذلك معك عندما يغمرك شعور مفاجئ بالشوق
about 1 month ago 

6 people like this 

تحقاقي لها وكل اهدافي بتلك الصياغة هل بتلك الطريقة تتجلى انا اكتب كل يوم اهدافي على انها نية وهي بعبارة تزداد طرق ووسائل تجلي اهدافي واس

 لي سريعا؟؟؟

 يجب ان يتوقف البشر عن كتابة اهدافهم

 وان كنت تقصدين امانيك فقد شرحنا سابقا بالتفصيل خطوات التجسيد او الجذب

 وساعيدها بشكل نقاط حتى تبحثي عن تفاصيل كل نقطة

 التصور

 الرغبة

 االيمان

 القبول

 النية

 التصرف

 السماح
about 1 month ago 

5 people like this 

 ت واالفكار ؟ندماج معها هل يعتبر ضارر او مفيد على مستوى الذبذباالفالم بكثره واالمشاهدة ا

 انت من يحدد

 تذكر ان ال شيء في الحياة يملك صفة "زين او شين" سلبي او ايجابي

 كل شيء في الحياة ال يملك اال صفة وحده وال يجيد التعبير اال عنها

 وهي صفة "الوجودية" فقط ال غير

 االنسان هو من يختار النظر الى هذا الشيء من زاوية ايجابية او من زاوية سلبية

 مشاهدة االفالم واالندماج معها يعتبر جيد لكنه يفوت فرصة العيش وهو فلم اجمل واكثر واقعية

 بالنسبة لي افعل االمرين وقتما تحب ما داما يسعدانك فهكذا ترفع ترددك دائما وابدا مهما فعلت
about 1 month ago 

4 people like this 

أن بدا بحاولت اعمل إسقاط ثالث مرات فقط أشوف القمر والسحاب والغيوم منظررائع ولكن كأني اراهم من فتحة صغيرة بحجم النقود المعدنية الأشعرا

اعرف السبب رموشي ترمش كثييييييرالأستطيع السيطرةعليها لوبيدي كان لصقتهم بغراءيفشلواكل  جسمي النجمي انفصل وطار كما تصفه انا

 محاوالتي تعبوني

 هذه تسمى جالء بصري

 انفتحت عينك الثالثة على العالم النجمي

 كأنك تتذوقين طعم التجربة

 وغمرك الشعور

http://ask.fm/WeRGods/answer/113951021142
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113951021142/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113951092310
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113951092310/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113951062870
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113951062870/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113950979670
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113950979670/people
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 ي بعد المرور بمراحل مختلفةاحيانا وعيك االعلى يسمح لك بالدخول باالسقاط ولكن بشكل تدريج

 وهذه احداها

 اما الرموش فهي ليست رموش عينيك الحقيقية

 هي وعيك االصغر االيجو ال يريد تصديق ما يحدث

 فيحاول "اعادة ضبط المصنع" الن االنسان في كل لحظة "يرمش" يعيد ضبط تردده من جديد

 ويلةلذا عندما ترى منظر يعجبك جدا تجد عيناك تحملقان لفترة ط

 مما يجعلك تتزامن مع تردد هذا المنظر الجميل

 وهذه نصيحة لمن يريد العيش بتأمل

 عندما ترى شيء يعجبك ال تغمض عينيك فقط واصل النظر اليه بعمق

 وسترى الكون كله فيه

 وهذا يفسر سبب "ارماش" واغالق االعين بشكل متكرر لدى من يكون في حيرة من امره او مرتبك

 دة ضبط تردده للخروج من التزامن مع هذا الوضع المربكفهو يحاول اعا
about 1 month ago 

11 people like this 

 جون االسنان)الفلورايد( يؤثر في نجاح عملية االسقاط النجمي ؟؟هل نوعية االكل )الحيواني( والماء ومع

 االكل النباتي يزيد من فرص النجاح

 الفلورايد والكلور يقلالن فرص النجاح
about 1 month ago 

4 people like this 

 ؟ضطيب انا مؤمنه بالدين االسالمي لكن مو كل شي فيه يقنعني ، يعني ما اطبقه بحذافيره يكفي اني اصلي واصوم والخ ، ها كذا ذبذباتي تنخف

 عدم اقتناعك به يجعل ذبذباتك مرتفعه

 لكن اقتناعك وعدم تطبيقك له يخفض تردداتك

 ما انت الن في السؤال كتبت االثنين :(انت اعلم ايه

♡♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 ♡ل معه؟ ،او اعترف له بمشاعري دون ان اخبره بذلك؟ مهم هالسؤال بالنسبة لي هل من الممكن ايصال مشاعري لشخص معين دون ان اتواص

 نعم

 التخاطر العاطفي
about 1 month ago 

7 people like this 

 لو كانو الدذكور سكان المريخ واالناث الزهره كيف تكاثرو؟ فيما بينهم اقصد

 ليست الذكورة واالنوثة "جنسية" وانما طبيعتهم ذكورية

 ولكن بينهم اناث وذكور

 عندنا في االرض من يملك صفات مريخية اكثر يصبح "جنسه" رجل والعكس صحيح
about 1 month ago 

6 people like this 

 كيف احتفل بالفرح والسعادة ؟

 كلما حدث امر تحبينه وتتمنينه امامك

 احتفلي

 ارقصي اسعدي افرحي وابتهجي

 يكهذا سيجلب المزيد والمزيد من امان
about 1 month ago 

6 people like this 

 لم تجب ع اسئلتي منذ ايام اال كم سؤال هل انتهت رسالتك بالنسبة لي ام لم تبدآ بعد؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/113950933590
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113950933590/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113950917974
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113950917974/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113950898518
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113950898518/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113950878550
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113950878550/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113950869590
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113950869590/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113950848854
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113950848854/people
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 لم وال اهتمال اع

 انا اتصرف بعفوية دائما

 االنسان عندما يفكر بهدفه في الحياة يصبح مثل المسافر في قطار وبدل ان يستمتع بمناظر الطبيعة على جانبي الطريق

 ينشغل بقيادة القطار رغم ان هناك كابت مكلف باالمر
about 1 month ago 

3 people like this 

 هل تساعد الموسيقى على التأمل ؟

 ان كنت تجد في الموسيقى سكينة االجابة نعم
about 1 month ago 

2 people like this 

 عوائق ؟ال اسهل طريقه برأيك لمعرفة الرساله ؟ واذا عرفت رسالتي هل ممكن بيئتي تمنعني من ممارسة رسالتي او بالرساله 

 الرسالة ال تهم

 هي ستتجلى من تلقاء ذاتها

 ليس دورك معرفتها

 ال دورك الترتيب لهاو

 دورك فقط مالحظة كيف تتسلسل االحداث للوصول الى نهاية الحياة

 دورك فقط المالحظة واختبار الشعور

 هذا كل ا يريده منك وعيك االعلى في الحياة المادية

 الجلوس والمشاهدة بتأمل دون شرود او جمود

 دون رتابة او روبوتية

 اختبري كل شعور باعمق درجاته

 عي بكل امر سعيد واحتفليواستمت

 الحياة ابسط من ان نعقدها

 وان عقدناها لن تسير على اي حال

 فافعل ما تشاء فانت حر كنت وال زلت

 لكن ال تلم غيرك على اعطاءك الحرية

 ♡ضحية تعيش ان" بحرية" اختار من فانت منك سلبت انها مدعيا♡
about 1 month ago 

5 people like this 

 أنا كائنة روحانية جدا...قد سبق وأختبرت نفسي إن تجردت من روحانيتي أتحول إلى كاائنة عدمية... هل ما أفعله يعتبر صحيا؟ صحيحا؟

 لم افهم عدمية

 ن ان كنت ترين نفسك روحانية فتصرفي على هذا االساس حتى تمليهولك
about 1 month ago 

2 people like this 

 *-وقوة كبيرة ،كنت اسال من فترة اكيد بلقى احد فاهم يجاوبني سبحان هللا طلعت لي فجاه مشكورر ،هللا يسعدك *جوابك على سؤالي بث فني الفرح 

♡ 
about 1 month ago 

2 people like this 

لمن أصلي بخشوع انسى عدد الركعات وأكون مرتاحة ومطمئنة ولمن أركز بعدد الركعات أفقد خشوعي وأتذكر عدد الركعات بس ما اكون مرتاحة 

 ومطمئنة ايش الحل

 ال يهم عدد الركعات او حتى اكمال الصالة

 المهم الوصول الى الخشوع

 الصالةعند الوصول اليه في اي ركن من اركان 

 توقفي هناك

 فقط توقفي ال تفكير وال شيء

http://ask.fm/WeRGods/answer/113950802774
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113950802774/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113950759510
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113950759510/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113950640726
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113950640726/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113950673238
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113950673238/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113950638166
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113950638166/people
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 استشعري االلوهية والطاقة والقداسة تسري من خاللك

 ال تحسبي الوقت

 فانك ستعلمين متى يجب ان تتوقفي بشكل الهام ووحي

 بعد ان يأتيك الشعور بالتوقف

 قومي من مكانك مبتسمة فقد اتصلت باقدس ما في الكون

 دون حدود او شروط بوفرة مطلقةوحصلت على اوفر طاقة فيه 

 سؤال جميل
about 1 month ago 

5 people like this 

حب اشوه قزاز او اشياء ممكن تشوه الوجه او تبتر اطراف شخص كيف اتخللص من دوات الحاده وتجي براسي مناظر تشويهيه ماالاخاف من ا

 نه صار مزعج و مبالغ فيهالهالخوف 

 رهاب السالح االبيض

 هذه مفاهيم مادية متراكبة ومتقنة التصميم بشكل باراودكسي متاهي

 حتى لو حاولت مراجعتها مراجعة واعية لتفكيك المفاهيم

 ستنتهي حيث ابتدأت

 ص منها اما بتجربة تحولية تصدمكالتخل

 او بالتأمل
about 1 month ago 

4 people like this 

 فسير احداث نهاية العالم لعلي منصور كياليصحيحة حكاية الخلود بعد يوم الحساب ؟ ومارأيك بت

 ال اعلم ما قال علي منصور

 ولكن الخلود هو امر حتمي ال مفر فيه

 فكل ما هو موجود سيبقى موجود لم ولن يفنى

 هذا قانون الكون االول

 2112ديسمبر  21االمر االخر نهاية العالم او يوم القيامة كان متوقعا من جميع حضارات االرض القديمة ان يكون في 

 ولكن البشرية اثبتت ان الحياة المادية ممكنه رغم كل الحدود والقيود التي فرضت حتى ذلك اليوم

 ومن بعده ولدى تقدم الوقت من االن وصاعدا فالطاقة االيجابية بدأت في التزايد وزخمها بدأ ببنى ويطغى على الطاقة السلبية

 ال محاولة للتعامل مع جميع المشاكل السلبية العالقة للتجهيز النفجارات الوعي القادمةوما يتمخض االن في الدول العربية ما هو ا
about 1 month ago 

4 people like this 

 تكرر كلمة النمو أو التطور الروحي لكن ال نعرف ما المفيد في تطورنا الروحي و ما الخسارة من عدمهدائما 

 عندما تدخلين مدينة االلعاب الول مره

 ال تعلمين ما معنى الشعور ان تكوني على احد االلعاب

 وتتمنين ان تختبرين الشعور

 وعندما تركبين احداها وتجربين الشعور

 رفين كيف هو شعور ركوب هذه اللعبهتصبحين بعدها تع

 هذا يسمى تطور روحي

 االن هذا تصوير مجازي مادي لما يحدث بشكل اكبر

  عندما نخوض الحياة المادية ونعيشها بتفاصيلها كيفما كانت

 عندما نخرج منها نكون قد علمنا جيدا كيف هو الشعور االقصى في الحياة

 شعور في اي وقت مما يعني اننا نستطيع استرجاع وتذكر اي

 بينما ان لم نفعل كما لو انك اوقفت اللعبه وخرجت

  او انك دخلت اللعبه ونمت

 او دخلت اللعبه وكنت شاردة الذهن او تقرأين كتابا

http://ask.fm/WeRGods/answer/113950536278
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113950536278/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113950434134
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113950434134/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113950219094
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113950219094/people
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 عندما تنتهي اللعبة ال تستطيعين تشكيل تصور وشعور واضح عن ماهية الشعور داخلها

 فربما تقررين العودة لها

 طور الروحيهذا باختصار معنى الت

 من يعيش الحياة بتفاصيلها بشغف وحماس

 عندما يموت سيكون هو الحياة المادية واكثر بكثير

 ومن ال يفعل سيكون هو اكثر من الحياة لكنه ال يعرف شعور الحياة تماما
about 1 month ago 

5 people like this 

 هاذي المره الثانيه اللي اكتب فيها السؤال لو تكرمت جاوبني ، فرصتي وحياتي بامريكا افضل من هنا ؟ جاوب بتفصيل لو سمحت

 اتبع احساسك

 ال تفصيل في االمر

 فالقلب هو منارتك وبوصلتك الى سعادتك
about 1 month ago 

2 people like this 

عشت حياتي ميته شكرا النك كنت صادق ادرجة  حينما سألك احد االصدقاء انه كثير السرحان و التفكير ، ثم شكرته بقولك انت ميت صعقت ايعقل انني

 انني قررت ان اصحو من موتي ، سوالي حينما احاول ان اتخيل نفسي في اي وضع ال استطيع ان ارى صورتي و ال اعرف لماذا ؟؟

 النك لم تصنع مفهوم عن كيف ترى نفسك... ليس بعد

 عندما تتبلور هذه المفاهيم، ستتضح الصورة لديك عن ذاتك
about 1 month ago 

5 people like this 

 نوعا مايعني الحين الكلمه الطيبه والفعل الحسن ترفع ذبذباتنا فقط في الحياة وفي اآلخره ال شي..شي محبط 

 نعم

 ولكن ارتفاع ترددك في الحياة المادية سيؤدي الى تطورك الروحي في المستقبل

 بمعنى اخر وارجو التركيز هنا

 لو كنت انت وانسان اخر مسلمين

 وانت تنصحين وتقولين الكلمة الطيبة وتساعدين

 وهو يفعل العكس تماما

 طور وعيك ونمت روحكيرتفع ترددك في الحياة المادية وعندما تموتين تكونين ت

 وعندما يموت هو ال يكون قد استفاد من التجربة الحياتية في ان نمت روحه وتطور وعيه

 مثال اخر سيذهلك

 لو ان اثنين اخرين وكالهما عبدة شيطان

ردده في الحياة المادية وعندما يموت لو ان احدهما ال يساعد االخرين واناني جدا ويكره االغبياء )الن هذه هي وصايا كتابهم المقدس( فان هذا سيرتفع ت

 يكون قد تطور روحيا وارتفع وعيه

قد  يكونواخر يعبد الشيطان ايضا ولكنه ال يطبق اي من تعاليمهم )يحب االخرين وال يكره االغبياء الخ( هذا سيكون تردده منخفض وعندما يموت ال 

 استفاد من التجربة الحياتية في ان نمت روحه وتطور وعيه

 محير ولكنه يفسر كل شيءامر 

 الخالصة: كل دين هو دين صحيح

 ان اخترت دين ما فاتبعه بحذافيره
about 1 month ago 

4 people like this 

 نسان يختار خيار الموت عندما تنتهي رسالته ؟المن بأن اهل تؤ

 طبعا
about 1 month ago 

3 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113950198614
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113950198614/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113950184022
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113950184022/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113950138454
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113950138454/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113949925718
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113949925718/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113949971286
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113949971286/people
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ل فتره رأينا ظل امره تدور على جدران غرفه اخي وعند تتبعي مصدر الظل عرفت انها ظل حشره صغيره تدور على اعدت السؤال للمره الثالثه :) قب

لذي مصدر الضوء،وكما انه يجد خدوش بأشكال هندسيه على ظهره بعد االستيقاظ من النوم، وايضا علمت مؤخرا انه يتحدث مع قرينه او نفسه ، مال

 من بأي شيءيحدث معه، مع العلم انه ال يؤ

 يمر بتجربة اختطاف من قبل بعد اخر

 ليست امر مخيف ولكنها تحتاج الى مالحظة اكبر منه

 ففيها رسائل كثيرة

 وما الحشرة اال اشارة

 ارجو ارسال صورة الشكل الهندسي في خاص التويتر لتحليلها
about 1 month ago 

6 people like this 

 فيه اشخاص ماشفت منهم الخير وال شر ومع ذلك احبهم هل هذا مايسمى بالحب الغير مشروط

 الحب الغير مشروط هو حب الناس حتى لو شفتي منهم شر

 شروطاولكن نعم حبك لهم يسمى حبا غير م
about 1 month ago 

6 people like this 

 ليه موجود الدعوه الى االسالم وحكم المرتد عن االسالم اذا كانوا كلهم بعد الموت سعداء

 طبيعة البشر الذكور حب السيطرة لسبب مبرر

 هم يظنون انهم اعلم بما يناسب البشر االخرين

 بينما البشر االخرين كلن تناسبه حياته كما هو وكل ما يحتاج هو ان يترك ليعيش

 لحة االخريناما الجهاد وقتل االمنين والدعوة وقتل المرتد جميعها سلب لحرياتهم من نية سليمة اعتقادا انهم اعلم بمص

 وهذا ينطبق على التبشير والحمالت الصليبية لدى المسيحيين

 وينطبق على حب اليهود للسيطرة
about 1 month ago 

4 people like this 

 مين اللي كان ساكن الزهره والمريخ اجداد اجدادنا وال حنا قبل مانجي على كوكب االرض ؟؟

 التجربة االرضية ليست الوحيدة

 هناك تجارب في كل مكان في كل زمان

 كانت هناك تجربة على المريخ حيث كان مملوء بالرجال الذكور

 وتجربتهم ادت الى دمار الكوكب

 معمور باالناث وقد كانت التجربة مفعمة بالسالم اكثر من الالزم حتى لم يعد للحياة معنى اما الزهرة فقد كان

 فاتوا الى االرض وشكلوا هذا التوازن المتقن بين الين والينق

 بين السيطرة والحب

 بين السلبية وااليجابية

 بين الذكور واالناث

 بين الشر والخير

 فكنا نحن البشر

 خليط من االثنين
about 1 month ago 

6 people like this 

 right  ♡ يرعاك وهللا♡ اجوبتك على لك شكرا♡ قلبي من فرحاااااانه♡سعيده جدا بالتواصل معك 

♡ 
about 1 month ago 

2 people like this 

 حياتنا على مانرغب به؟ االحجار له مفعول في تغيير ذبذباتنا وبالتالي تغيير مجريات

http://ask.fm/WeRGods/answer/113949837142
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113949837142/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113949839958
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113949839958/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113949789270
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113949789270/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113887332950
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113887332950/people
http://ask.fm/n221111
http://ask.fm/WeRGods/answer/113923959126
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113923959126/people


 

 

 
 
 
ة | 565 ح ف ص عندما أصبح للمرآة حياة! – الـــــــــذات مـــــــرآة   
 

 مـــــــرآة الـــــــــذات

 طبعا

 الكريستال له قوة سحرية في ترتيب الموجات من حولة وتنظيمها
about 1 month ago 

9 people like this 

 ن وغالبا يصيب تخميني لكني احيانا أفكر بشي ويحصل من بكرا صدفة وال ممكن أستفيد من هالشغلة؟ جربت قانون الجذب ومازبط معاياخم

 هذا ليس تخمين وانما استشعار

 غالبا االستشعار صحيح النه اتباع للحدس

 اما التخمين فغالبا ما يخطئ

من الوعي( بينما التخمين يحدث في مستوى االفكار )المستوى السابع( وهنا تكون االمور مخادعة الحدس يحدث في مستوى المفاهيم )ألمستوى الخامس 

 ومظلله
about 1 month ago 

5 people like this 

 معقوله ان الناس اللي سوو فساد في األرض و ضروا غيرهم تكون نهايتهم زي نهاية اللي يساعد الناس و ينشر المحبه ؟

 نعم فما تسمينه ضرر او اصالح بالنسبة لنا عندما نموت هو امر مضحك ومتشابه

 يشبه االمر لعبة الفيديو

 فعندما تخطئ وتدمر زمالئك في اللعبة

 في الحياة الواقعية ال يغضبون منك

 االمر مشابه مع فارق التشبيه
about 1 month ago 

4 people like this 

 ياتية الطبيعية؟ممكن اطلب من المالك مساعدتي في اموري الح

 طبعا
about 1 month ago 

5 people like this 

وف تختفون فال يعود هناك أنا وال كينونة وال روح ستصبحون مجرد ماذا يقصد بوذا حين قال )) حين تدخلون إلى أعماق ذواتكم سوف تتالشون س

 صفر((.

 النك عندما تدخل الى ذاتك وجوهرك تعود الى حيث بدأ كل شيء

 وهناك ال توجد مفاهيم وال تفاصيل وال تصنيفات

 ال يوجد وصف لما هناك وال حتى صفر

 ال بداية وال نهاية وال شيء

 هناك ال شيء وكل شيء

 اية والنهايةهناك البد

 تكون االول واالخر تكون تعلم كل شيء وال شيء

 تكون انت كل شيء وال شيء

 هذه هي اعلى مستويات الوعي

 مستويات 8وهو المستوى االول من الوعي وتحته 

 نا الزائفةوغالب البشر النيام غير المستنيرين ال يعرفون من الوجود اال المستويات الخمس السفلى وهي ما يعرف بااليجو او اال

 عندما تكون انت ذاتك العليا ما قال عنه بوذا فال يعود يهم اي شيء الن اي شيء هو كل شيء

 عندما تنظر الى الوردة ترا البحر

 وعندما تنظر الى الشجر ترا النهر

 وعندما تنظر الى السماء ترى الماء

 وعندما ترى الجبال ترا المطر

http://ask.fm/WeRGods/answer/113949685846
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113949685846/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113949624406
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113949624406/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113949569878
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113949569878/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113949527894
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113949527894/people
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 ترى الكون في كل شيء

 الوعي هذه اعلى مستويات

 هناك كل التناقضات ترتبط وال يعود للمعنى معنى
about 1 month ago 

4 people like this 

 ؟برأيك الشخص اللي ما يصلي يدخل النار 

 ال

 من يتبع االسالم ويؤمن انه الدين االنسب له

 فعليه ان يتبع تعاليمه من صالة وصوم

 ومن ال يؤمن به وال يفعله فال ضير

 على اي حال ال احد سيحرق في النار وقد بينا هذا سابقا وكثيرا
about 1 month ago 

5 people like this 

لب لي تتغدائماً هناك صوتان داخلي احدهم سلبي واالخر العكس، ودائماً ما يتغلب الصوت السلبي على االيجابي، كيف يمكنني ان اجعل االيجابية داخ

 Lama Alshareef  على كل شي؟

 لال يمكن للصوت االيجابي او الشخصية المالئكية ان تطغى على كل شيء ولوحدث لظهرت الشخصية الشريرة بأي طريقة ممكنة حتى لو كان على شك

 مس
about 1 month ago 

4 people like this 

ؤال . 4لو بطلب المساعده من المالك وش اقوله مثالً ؟،ولو بكتبله برساله وش اكتب فيها   مرات اكتب هالس 

 قومي بمخاطبتهم صوتيا

 او اكتبي ما اردت

 جمي او اي من الظواهر االخرىعبارات بسيطة طلبا لمساعدتهم في االسقاط الن
about 1 month ago 

4 people like this 

 Lama Alshareef  ماذا تعتبر رغبة حب الوصول الى الكمال والمثالية؟

 تجربة حياتية مليئة بالمعاناة
about 1 month ago 

5 people like this 

 إعالن

 باعادة تفعيل األسئلة المجهولة، ونرحب بأسئلتكم من جديد قمنا

 مع العلم اننا سنغير الية االجابة قليال

 ستتم االجابة على األسئلة بشكل عفوي تماما وعشوائي

 اعتذر لكل من وعدتهم باجابة جميع االسئلة فاألمر غير ممكن

 دداواعتذر من من يسأل وال يجد اجابة وارجو اعادة طرح السؤال مج
about 1 month ago 

5 people like this 

ع دوامك الكبير باآلسك والرد ع الكم ؛ (المهول من  صباحك سكر وعسل وتوت وياقوت .. طولت الغيبة ذي المرة شكلنا طقيناك عين من كثر استغرابنا

 االسئلة صح

 ال اطالقا :(
about 1 month ago 

7 people like this 

 ليل بماذا تنصحني قبل النوم؟انا سأنام بعد ق

 استعد لحياتك االساسية حيث ال قوانين هناك

 اال ما تريد

http://ask.fm/WeRGods/answer/113949380694
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113949380694/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113888115030
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113888115030/people
http://ask.fm/Lamalshareef0
http://ask.fm/WeRGods/answer/113925239638
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113925239638/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113949110614
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113949110614/people
http://ask.fm/Lamalshareef0
http://ask.fm/WeRGods/answer/113925773142
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113925773142/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113949028950
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113949028950/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113892749398
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113892749398/people
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 ليت البشر يستعدون للنوم كما يستعدون للذهاب للسوق او زيارة احد او السفر

 فهو كل هذا واكثر بكثير
about 1 month ago 

18 people like this 

 ♡ بالتفصيل جاوبني يسعدك ؟؟؟هللا لها مشابه شي وليس بالضبط نيتي على احصل ؛كيف♡كيف انوي وتتحقق نواياي بسرعه 

 )وليس حفظها(ـ وهاهي بالتفصيل ارجو من الجميع فهمها 1خطوات الجذب الصحيحة سبعة 

 تصور االمر كأنه حدث

 الرغبة الحقيقية فيه

  االيمان بامكانية حصوله دون تشكيك

 القبول لما هو موجود في حياتك االن

 التصرف كما لو انه سيحدث بعد قليل

 النية المطلقة الحدوثه

 السماح بحصوله بأي طريقة كانت
about 1 month ago 

33 people like this 

 هل وجودي في مكان مسكون بالجن يؤثر على سلبا او ايجابا"؟ مدرستي مسكونه

 االمر يعتمد على مفاهيمك

 هناك من يسعد بقربهم فيكون تأثيرهم ايجابي

 خرون يخافونهم فيكون تأثيرهم سلبيوا
about 1 month ago 

9 people like this 

 اخاف من الجن واضحك ع نفسي اني ماخافهم(:!

 ال بأس بالخوف

 المشكلة في تجاهل الخوف

 عندها سيكبر ويربو ويتعاظم

 احبيهم وسيختفي الخوف فهم وانت واحد
about 1 month ago 

9 people like this 

 الجن ترددهم منخفض ؟ليش 

 النهم جن

 لماذا هم جن

 الن ترددهم منخفض

 لماذا ترددهم منخفض

 النهم جن

 لماذا هم جن

 الن ترددهم منخفض

 بارادوكس وجودي بدايته هو نهايته

 حيث السببية ال تعني شيء

 ايهما اتى اولى البيضة ام الدجاجة

 ال يهم مادام االثنين موجودين

 وهذا معنى الوجودية

 ا تصل الى الوجوديات تصبح االسئلة بارادوكسية: بدايتها هي نهايتهاعندم
about 1 month ago 

13 people like this 

 رضوض وكدمات زرقاء بجسدي! الول مره اراها. هل الجن لها عالقة باالمر? عندما اسيقظ من نومي اجد

http://ask.fm/WeRGods/answer/113892838742
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113892838742/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113892857686
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113892857686/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113892889430
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113892889430/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113892995414
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113892995414/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113893001558
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113893001558/people
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 مثل هذه االمور احللها بعد التحدث مع المصاب

 ان كنت تؤمنين بالجن فربما لهم عالقة وان كان ال فقد يكون امر اخر

 بكل حال من االحوال ال شيء يخيف في االمر
about 1 month ago 

9 people like this 

 افينتبليز بالش نجيب طاري المطاوعه هنا هنا منسجمين اللي يبي الجدل يروح تويتر بكل وقت ناس جالسه تجادل ماصارت كل شيء بتاخذون رايهم اك

  هنا نتحدث عن كل شيء

 ومن يجادل يحضر حسابه :(

 فال تقلق
about 1 month ago 

6 people like this 

 او قم بحذف بعض االسئلة القديمة والتي تكون مكررة في اجاباتهااوقف االسئلة المجهولة مثل االمس 

 العدد في تناقص ونصيحة جيدة اخذنا بها بالفعل

♡ 
about 1 month ago 

6 people like this 

ل ال تكلمين حتى مأثر علي للحين اذا جيت يقو واحد راسي وفي بشده نفسي انقد كنت انا ♡ههههههههه هللا يصلحني يعني الحين صرت احب نفسي 

 اللعثمه من اتخلص ان طريقه من هل♡اتكلم احيانا اقلب الجمل والكلمات 

 هههههه اللعثمة بسبب غزارة التفكير

 عقل انطلق اللسانكلما هدأ ال

 وال اقصح من المجانين

 ولم يخطئ من قال "خذ الحكمة من افواه المجانين"ـ

 ليتنا نتأمل ما تركه لنا اسالفنا
about 1 month ago 

6 people like this 

كم ثم يحييكم( هذا م يميت)قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين(أحييتنا أثنتين واضحه حياة دنيا وحياة آخر لكن أماتنا أثنتين ؟ ) كنتم أمواتا فأحياكم ث

داث الماضيه فالموت ليس ظاهره جديده علينا عشناه في السابق سنه لم نكن في عالم العدم كنا أموات فلم نشعر باألح 1١١سنه أو  2١١يعني أننا قبل 

 , مارأيك ؟

 تفسير جميل

 ليت كل من يؤمن بالقران يجرب تفسيره بنفسه ولو مره دون اتباع غيره

♡ 
about 1 month ago 

7 people like this 

 فألننا عشنا الموت في السابق ال يجب علينا أن نخاف منه , وهللا أعلم

 هذا واسباب اخرى كثيرة تحتم علينا عدم الخوف منه
about 1 month ago 

5 people like this 

 هل التفكير اني امارس الجنس مع شخص يضر العالقه بيني وبينه! وشكرا لك

 ال
about 1 month ago 

2 people like this 

كيف تفرغ احتباس الغضب في صدرك؟ لما تكون غاضب جدا و تحس االكوان في عقلك تتفجر و يمتأل جوفك بالنيران؟ خصوصا لما تزيدك الثرثرة 

 امتالءا و احتباسا و انت تفكرها تفريغ؟

 اشتاق لهذا الشعور البركاني

 ته االن فكلما احدت وتيرة القيود تذكرت اني من وضعهافقد

http://ask.fm/WeRGods/answer/113893375318
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113893375318/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113893421398
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113893421398/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113893454422
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113893454422/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113893454934
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113893454934/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113893485142
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113893485142/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113893493334
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113893493334/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113893697110
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113893697110/people
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 وانها وهم فقط

 فيتالشى الغضب
about 1 month ago 

7 people like this 

 to0otah  ️❤في قدراتك واثق انك بتالقي حل لكمية االسئلة الكثيرة هذي  واثقة جدا

 بالفعل ♡
about 1 month ago 

4 people like this 

 اقدر أسولف معاك بالتخاطر ؟

 طبعا
about 1 month ago 

6 people like this 

 dana m  هل تعيش بوفرة مالية؟

 اعيش بوفرة من كل شيء
about 1 month ago 

5 people like this 

 MANAR  ج الى ألطف لمسة( :( أعشق كلماتك ي خي :*جميلة جداً )أعظم قوة تحتا

♡ 
about 1 month ago 

6 people like this 

 حلمت انك انت محمد الفاتح وفتحت القسطنطينيه وانا كنت احارب معاك

 حلم مليء بالرموز

 االفتتاح لك هو انتصار

 وما تحصل عليه هنا هو انتصار

 كانت معركة ممتعة تشرفت بالمحاربة معك
about 1 month ago 

9 people like this 

 ليش ما تستفيد ماديا من خبرتك بهاالمور احس ان من حقك + الناس شغوفه وتبغى تتعلم وتعرف

 ال احتاج المال
about 1 month ago 

7 people like this 

 MAHA  االسقاط النجمي فرع من علم الماورائيات ؟ والجالء البصري واألشياء األخرى كلها تندرج تحت علم الماورائيات صحيح ؟

 نعم
about 1 month ago 

4 people like this 

 هل يمكن ان اصبح مثلك ومثل علمك وثقافتك في يوم من االيام؟

 لمنعم ولكن ليس من خالل تحصيل الع

 من خالل عدم السعي خلف العلم

 المفارقة هنا انك كل ما حاولت الحصول على المزيد من العلم كلما كان اصعب

 وكلما كنت مؤمن بان العلم سيأتيك سيأتيك بشكل صدف دون عناء يذكر

 "اعظم قوة تحتاج الى ألطف لمسة"
about 1 month ago 

15 people like this 

 Esra  الصالة تعتبر تأمل صح ؟

 الصالة الخاشعة تعتبر تأمل
about 1 month ago 

7 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113898093142
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113898093142/people
http://ask.fm/to0otah14
http://ask.fm/WeRGods/answer/113895994710
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113895994710/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113909909334
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113909909334/people
http://ask.fm/dooniem
http://ask.fm/WeRGods/answer/113921437526
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113921437526/people
http://ask.fm/girlyyyyyyy
http://ask.fm/WeRGods/answer/113921609302
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113921609302/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113910057814
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113910057814/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113910082902
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113910082902/people
http://ask.fm/Hatsune_meko
http://ask.fm/WeRGods/answer/113777915222
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113777915222/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113777737046
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113777737046/people
http://ask.fm/iyas_
http://ask.fm/WeRGods/answer/113920901206
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113920901206/people
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 MANAR  هل هناك أشباح؟؟

 كان عندما كان الغرب يؤمنون بهم
about 1 month ago 

4 people like this 

 .Manar h. Al  اوالً شكرا لتفانيك في نشر العلم والوعي.. ثانياً هل تجاوب على كل االسئله.. اذا ال .. على شو يعتمد اختيارك للسؤال!!

 اجيب اغلب االسئلة

 واتجاهل األسئلة المكررة والغير مناسبة لمستوى الوعي الحالي
about 1 month ago 

2 people like this 

 انا جديده كيف ابدأ أنرني؟

 ال توجد بداية لالستنارة وال نهاية

 هي كينونة

 الطريق لالستنارة هو التأمل
about 1 month ago 

3 people like this 

 Muneera  هل استطيع ان ال اعود لجسمي المادي لمده طويله؟

 ال
about 1 month ago 

5 people like this 

 اريد البدء. اول شيء افعله التأمل؟ وهو الذي سوف يقودني بعد ذلك؟

 نعم
about 1 month ago 

3 people like this 

شخص  يا رب تقرا سؤالي هذي ثالث مره اكتبه..االسقاط له وضعيه معينه؟ و انا قريت قبل انو الزم اخلي عيوني مفتوحه، و اذا سويته اقدر اخلي

 يحبني؟

 جميع اوضاع النوم

 ويجب اغالق االعين

 ذلك وسيترسب االمر لعقولهم الباطنةويمكن استخدامه لتحقيق الغرض الذي قلت من خالل زيارتهم واخبارهم ب
about 1 month ago 

4 people like this 

 امس تكلمت بشكل بسبط وكانك عندك معلومات تخفيهااذا كنت ميت يمكنك عمل االسقاط ؟ كيف الحياه هناك الحظت 

 دائما لدي معلومات اخفيها فليس كل ما يعرف يقال

 الحياة بعد الموت تكون في جسدك النجمي بالفعل وان اردت زيارة الحياة المادية تكون كمن في االسقاط النجمي
about 1 month ago 

5 people like this 

 ممكن تخبرنا اي شي عن الشذود الجنسي ؟

 المعتقدات والمفاهيم المعاصرة انتجت غريزة الشذوذ وهو امر يجب ان يحتوى ال يحارب
about 1 month ago 

7 people like this 

 لو سمحت ممكن تنصحني نصيحه

 متى سألت نفسك اخر مره

 "هل ما يحيط بي حقيقي حقا"
about 1 month ago 

8 people like this 

 دقائق.. هل يكفي الن ابدأ اول تجربة في االسقاط؟ 1١أمارس التأمل ع االقل كل يومين لمده 

 يكفي لو كان التأمل حقيقي "صمت مطلق لالفكار"ـ
about 1 month ago 

http://ask.fm/girlyyyyyyy
http://ask.fm/WeRGods/answer/113920190806
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113920190806/people
http://ask.fm/Eng_Manar
http://ask.fm/WeRGods/answer/113920594774
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113920594774/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113778233942
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113778233942/people
http://ask.fm/muneeraa15
http://ask.fm/WeRGods/answer/113778178902
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113778178902/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113778020950
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113778020950/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113777926998
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113777926998/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113776851542
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113776851542/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113776765014
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113776765014/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113776059734
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113776059734/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113774985814
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7 people like this 

خص مميز ألنك تعطي من نفسك ومن علمك شكًرا لك يا صديقي من جد اتعلقت بموقك وانا جداً سعيدة آلن الصدفه قادتني لك وانت هللا جزاك الخير ش

 Nk  وم يومك الكثير حتى تساعدا ...يالك من إنسان عظم أنا جداً سعيدة بك

 ♡سيدتي بك اسعد وانا♡
about 1 month ago 

4 people like this 

وأكاد ال أعرفني ! لم أوفق في أي شيء بحياتي ال دراسه وال زواج ! متعبه جداً يا صديقي ، دلني على  21ماهو هدفي ! و كيف اصل لنفسي عمري 

 الطريق ! وهل باالمكان أن أصل ؟

 لطريق الذي تسير بهالطريق االنسب هو ا

 فقط توقف عن التفكير بامال الحياة وانجازاتها فجميعها اوهام واستمتع بما لديك االن ايا كان
about 1 month ago 

9 people like this 

ريال دلو سمحت سؤال ماله عالقه باالسقاط النجمي بس محيرني..دائماً منذصغري وانا احلم بآني سأقابل شخص قادر على تغيير شكلي لألجمل مثل سن

 هل هذا ممكن ؟كيف

 طبعا ممكن

 االنسان في كل لحظة تمر ينتقل الى جسد جديد

 ب شيءوهذا ما يجعل االلم يتزايد عند االرتطا

 ويتناقص

 النك تنتقل من جسد الخر كل جسد يزيد بااللم عن سابقه ومن ثم تبدأ باالنحدار

 اما لقاء من تحبين فيسبب البهجة وهذا ما يجعلك تنتقلين الى جسد اجمل واجمل ولكن بشكل محدود

 وبعض البشر يلمحون هذا بشكل ملحوظ في من يلتقي احبائه انهم اصبحوا اجمل "حرفيا"ـ
about 1 month ago 

10 people like this 

رفت انه مافي عالقه بين البوذيه وااسقاط انا قبل سنه كلمتك قلت لك اني بوذيه وطلبت منك تقفل الحساب توقعته ممكن يضرني بشكل ما حاليا ع

مكن مالنجمي عموما تغيرت معتقداتي كثير عن هذيك المره اعتذر لك شفت حسابك بالصدفه في التايمالين وافتكرت كالمي معاك اعتذرلك مره ثانيه 

 تنصحني نصيحه

 نعم

 توقفي عن االنتماء الى االحزاب فانت الكون باكمله فلما الرضى بجزء منه
about 1 month ago 

7 people like this 

في الماضي والحاضر والمستقبل صحيح ؟ بس سيدي استنتجت شي ... الحياه الحاليه هي ماضي ومستقبل وحاضر في نفس الوقت ...يعني انا متواجده 

 قاعده اعيش في كل زمن منها وانا مو عارفه ؟

 الجملة االولى صحيحة يا سيدتي

 ولكن دعيني اساعدك في بناء االستنتاج

 انت متواجده هنا واالن تخلقين عالم خلف االخر

 وتختارين ان يكون العالم التالي مشابه للعالم الحالي مع رفق بسيط

 و لك االمر كما لو انك تسيرين في رحلة خطيةفيبد

 عندها ترين العالم السابق ماضي

 والحالي حاضر

 والقادم مستقبل

 وهناك من يختار عالم مختلف تماما ويجد نفسه في مكان مختلف تماما عن مكانه السابق

 وهذا ما يوعزه اهل الدين الختطاف الجن وهو ليس حقيقي :(

 به ولكنه ليس التفسير الوحيدحسنا، هو حقيقي لمن يؤمن 

 اتمنى ان اكون ساعدتك في فهم وهم الوقت الذي نخلقه "االن" وشكرا الستنتاجك المستنير
about 1 month ago 

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113774985814/people
http://ask.fm/Kathnm0a
http://ask.fm/WeRGods/answer/113919507542
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113919507542/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113761002582
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113761002582/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113765860438
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113765860438/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113768691286
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113768691286/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113764235094
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4 people like this 

 امس حلمت فيه وحده اعرفها منزمان ماشفتها واول ماقمت من النوم اال اشوف صديقتها مرسله انها قاعده معها ،صدفه؟!:|

 ال صدف في الحياة

 هي االحداث تتوافق بتناغم ومثالية

 لتذكرك ان الحياة تسير بكمال فتوقف عن القلق واستمتع بهذا الكمال
about 1 month ago 

4 people like this 

 Nour-Marie  ليش مرات تخلينا نسال مجهول؟و مرات ال في االسك؟

 اغلق االسئلة المجهولة لتقليل عدد االسئلة الجديدة كي اتمكن من اجابة القديم منها
about 1 month ago 

4 people like this 

 الكثير يومياً تقريباً تسع او عشر ساعات على ماذا يدل النوم

 حياة مليئة بالقيود والحدود

 فيحتاج االنسان الى فترة اطول من االحالم ليعود الى اتزانه
about 1 month ago 

13 people like this 

 （）；＿；قمت وحصلت مو كل اسألتي جاوبت عليها ヽ(；▽；)ノتحلمت انك تجاوب ع االسئله 

:) 
about 1 month ago 

4 people like this 

 هل اقتراب الكواكب وابتعادها عنا تؤثر في نشاطنا الجسدي وكيف

 نعم وهذا يسمى علم التنجيم

 وهو صحيح لمن يؤمن به وهو يختلف عن السحر

 ومن امثاله ما يشتهر بكتاب الجفر لدى شيعة المسلمين ويعتقد انه علم علي قد كتبه ووثقه

 لتنبأ بما سيحدث من خالل االرقام واحيانا طلوع النجوم والكواكب وااليام في اوقات معينة وتوافقها مع احداث معينهوبه يتم ا

 عودة لسؤالك االجابة نعم

 ولكن ليس هو السبب الوحيد لتأثر نشاطنا

 السر العميق في الحياة ان السؤال الواحد له اكثر من اجابة جميعها صحيحة

 وكمثال

 يمكن ان تعزوه لتغير موقع كوكب تغير نشاطك

 ولو بحثت لوجدت صدفة ان الكوكب فعال تحرك واثر على نشاطك

 وفي نفس الوقت لو بحثت في يالتاريخ واليوم لوجدت انهما ال يناسبان خط حياتك في علم االرقام

 ولو بحثت في الطب وعلم النفس لوجدت انك نفسيا لست في افضل حاالتك

 لطاقي لوجدت ان تغير طريقة االكل او التفكير سببت نقص طاقتكولو بحثت في العلم ا

 خالصة الكالم: وجود سبب المر ما، ليس هو السبب الوحيد

 هو احد االسباب التي استطعت ان تدركها

 ولكن كل سبب اخر ادركته او ال هو صحيح ايضا

 من ادرك هذه المعاني فسينتقل الى مستوى وعي عالي جدا

 بين هذه الحروف وسيرى نور الحياة
about 1 month ago 

6 people like this 

 فيه حاالت وفاء للي جربوا االسقاط النجمي؟

 ال
about 1 month ago 

5 people like this 

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113764235094/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113767386198
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113767386198/people
http://ask.fm/Selena17341121
http://ask.fm/WeRGods/answer/113919021398
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113919021398/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113765883990
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113765883990/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113765094742
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113765094742/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113762085974
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113762085974/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113760255830
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113760255830/people
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 انا مؤمنه بوجود حوريات بحر جميالت، هل هن حقيقه?

 جميع اساطير البشر حقيقية

 لتي كانت تؤمن بهاوكل اسطورة كانت حقيقية للحضارة او الثقافة ا
about 1 month ago 

6 people like this 

 اذا سويت االسقاط النجمي اقدر اتكلم مع االموات!

 نعم
about 1 month ago 

5 people like this 

 لو كنت ما اؤومن بالعين هل ممكن اني اقدر اضمن انها ماراح تصيبني؟

 نعم
about 1 month ago 

5 people like this 

 الأنا من زمان وانا اتخيل ان عندي صديق خيالي واحب اتكلم معه ينصحني ويحرسني من كل شي هل بيجي يوم واشوف هالشخص الي انا متخيلته او 

 بس وهللا اني انسانه عاديه التقولون اني مجنونه هههههههههه نوع من الذكاء

ها ومعاييرها تاالصدقاء التخيلون هي الطريقة المادية لدى البشر في هذا العصر للسماح النفسهم بالتحدث الى ذواتهم بعيدا عن تصنيفات الحيات وتعقيدا

 المستحيلة
about 1 month ago 

10 people like this 

 هل تؤمن بأن القدر متغير؟

 طبعا

 ولكن لنفصل قليال

 فهذه المسألة من اكثر المسائل تعقيدا حتى لالسالم

 الخلط لدى البشرالقدر له معنين وهذا هو سبب 

 هناك المفهوم االول وهو حدوث االشياء بطريقة معينة وهذا ما يسمى بالمكتوب في االسالم

 وهذا متغير في كل لحظة

 اما القدر فهو النتيجة، فستحصل مهما تغيرت االحداث "المكتوب"ـ
about 1 month ago 

4 people like this 

 حسب تصنيف الشخصيات الشهير صحيح؟ infjاتوقع انك 

 ان كان هذه الطريقة التي تراني بها فانا كذلك "لك"ـ
about 1 month ago 

4 people like this 

 احسك شخصية جذابه.. وجذبتني انا بعد.. بقولك اني حاولت اسوي االسقاط النجمي سبعين مره وعيا يضبط اف زهقت من كثر ما انا منسدحة

 للنجاح احيانا االستسالم هو الطريق االسرع
about 1 month ago 

4 people like this 

 هل انا محبوبه ام ال؟

 طبعا

 وبال شروط

 ولكنك تختارين ان تشعري انك غير محبوبة
about 1 month ago 

2 people like this 

 أشعر أننا نتعلم أشباء خاطئة عن اإلسالم؟ ليت أشعر إنما متتاكد ولكني ال أعرف ماهي؟

 دليلك وهو قرانك اتبع قلبك فهو
about 1 month ago 

3 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113768253270
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113768253270/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113760587606
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113760587606/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113766554966
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113766554966/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113773746518
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113773746518/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113773210710
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113773210710/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113773194582
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113773194582/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113757065558
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113757065558/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113756089430
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113756089430/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113755773782
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113755773782/people
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 ذا؟هل تعرف هل يوجد قسم بإحدى الجامعات بالخليج يهتم بالدراسه الروحانيات وهك

 ال اعلم
about 1 month ago 

5 people like this 

 ❤انتي قدوتي في الحياة 

 يشرفني
about 1 month ago 

5 people like this 

 فيه فيلم يتكلم عن الفلسفة اللي تتحدث عنها ؟

 كثيرة االفالم ولكن ال يوجد فلم يأتي بفلسفة بسيطة البد من اضافة حبكة كاتب

Matrix 

 مثال
about 1 month ago 

4 people like this 

 ؟-شيء مستقبلي-هل رغبتي الشديده في شيء تزيد من إمكانية حدوثه 

 نيمتطلبات لتحقق االما 1الرغبة احد 

 التصور

 الرغبة

 االيمان

 السماح

 النية

 التصرف

 القبول
about 1 month ago 

9 people like this 

لوعي قليالً ودقات قلبي متسارعة و تنمل خفيف جًدا ، لكن شعرت بالخوف من ان ارى كائناات غريبة ، أول محاولة لي لم تنجح احسست بفقدان ا

 !! ، لكن حقيقة اشعر باني عملت االسقاط يوًما ما بدون ان اعرف ٪23اختبرت استعدادي كانت النتيجة

 كل انسان مر باالسقاط على االقل مره ولكن ال يذكر
about 1 month ago 

4 people like this 

كنت الطريق المعاكس واعتقد انه يصعب علي استيعاب او تقبل معظم كالمك النه يقلل من ماكنت اسعى له ويجعلني اشعر بأني حمقاء واني كنت اسير ب

ه اظن انني اسبق الجميع ولكن اآلن ادركت انه الطريق الخاطى نادمه على غبائي الذي كنت اظنه ذكاء وال اعرف كيف اغير مفاهيمي انني بائس

 eiva  اآلن

 لو لم تكوني كذلك لما اتصلت لما انت عليه االن

 و بداية االنطالق فال تقلقياليأس والبؤس ه
about 1 month ago 

4 people like this 

 هل يوجد سؤال في ذهنك لم تجد له اجابه حتى االن؟

 ال
about 1 month ago 

5 people like this 

 تكلم عن التأمل الصحيح كيف يكون؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/113791425366 
about 1 month ago 

4 people like this 

 عندي ألف سؤال

http://ask.fm/WeRGods/answer/113758226006
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113758226006/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113758067030
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113758067030/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113755291478
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113755291478/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113755163734
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113755163734/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113754977110
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113754977110/people
http://ask.fm/eiva134
http://ask.fm/WeRGods/answer/113914275670
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113914275670/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113754681686
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113754681686/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfaGMFH48iDvU-rsaoh6RveWGownvt73qlnGVb04rSc1ANFHZ9B8DSmg-VVbuBe1rumz1n8Bl4kJA1QhTNWZxqA,,
http://ask.fm/WeRGods/answer/113754517078
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113754517078/people
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 وال واحد منها يهم

 ما يهم هو انك قادرة على طرح السؤال :(
about 1 month ago 

7 people like this 

 اللحين لما اسوي اسقاط علشان اتحدث لميت معناه ان كل الحديث خيالي اي من صنع افكاري انا !! فسر لوسمحت

 الحديث حقيقي مع الشخص الحقيقي المتوفى

 سيخبرك بحاله قبل الموت كما كان وبعد الموت كما هو وربما سيريك ايضا

 ال شيء خيالي في الحياة

 اته حقيقيحتى الخيال ذ

 فما كان خياال في الماضي اصبح اليوم واقعا
about 1 month ago 

8 people like this 

 بي, مرات أخاف بس احسه كأنه جزء مني , غريب الموضوع؟اسمع صوت في داخلي كأنه شيء /شخص مغرم 

 وعيك االعلى -هو ذاتك 

 وال غرابة انه مغرم بك فهو انت
about 1 month ago 

8 people like this 

 ما رايك في سماع الموسيقى

 الموسيقى غذاء للروح
about 1 month ago 

7 people like this 

 رررر ومرتين شفته بغرفتي وانا نايمه وال اقدر احرك جسمي وخفت وطلبت منه يبتعد عني .. هذا إسقاط نجمي ؟انا احب عيسى عليه السالم كثي

 تسمى معجزات دينية

 ولم يكن عليك الخوف ولكن فطاقة عيسى كلها حب
about 1 month ago 

4 people like this 

 في كل دقيقة احاول تحديث صفحة ال اسك الرى اجوبتك واحاول ان استفيد بكل الطرق منك..يا ليتني تلميذك شخصياً وتعلمني كل شي

 يسعدني سيدي

 ♡ احبك ♡
about 1 month ago 

4 people like this 

 باعتقادك ماذا يرى المختل عقلياً طيلة حياته وكيف هي حياته اصالً؟

 يرى كل شيء واي شيء يخطر في باله
about 1 month ago 

5 people like this 

 ماسبب األمراض الجسدية ... األفكار .. ام ماذا ؟

 سبب االمراض هو الخوف من االمراض
about 1 month ago 

9 people like this 

 من بعد وفاة امي احس الحياه مالها معنى واحس كلمة قضاء وقدر شي سخيف

 نعم

 ولكن ماذا لو علمت ان وفاة امك باختيارها

 ربما سترى ان االمر اناني

 وهو كذلك نوعا ما

 الحياة ليست كما نراها

http://ask.fm/WeRGods/answer/113754291286
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113754291286/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113753667670
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113753667670/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113752071510
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113752071510/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113753512790
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113753512790/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113753366358
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113753366358/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113753365846
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113753365846/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113753089622
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113753089622/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113752104534
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113752104534/people
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 الميت ال يفارقك انت فقط من يؤمن بذلك

 وزيارتهم لك فاالحالم هي طريقتهم في التواصل معك
about 1 month ago 

12 people like this 

 هل الجاثوم يعتبر من اإلسقاط النجمي

 الجاثوم او ما يعرف بشلل النوم هي مرحلة اساسية للنوم

 تحدث كل ليلة بعد ان تفقد وعيك ويغلبك النعاس

 ما يحدث ان جسدك العضلي يشل تماما قبل دخول وعيك في عالم االحالم

 ك بالتفاعل مع احداث الحلم لحماية الجسد الماديحتى اذا فعل، ال تقوم اعضائ

 ما يحدث احيانا ان عملية شلل النوم تحدث قبل ان يغيب وعي االنسان

 ولهذا الخلل المفيد اسباب كثيرة

 ال تعنينا االن

 لجسد الماديولكن ما يحصل ان وعي االنسان يبدأ بادراك معالم البعد النجمي ويحاول انهاء التجربة فال يستطيع بسبب شلل ا

 وبسبب ان البعد النجمي هو قائم على الفكرة

 والن البشر يخافون المجهول

 فكل مخاوفهم تبدأ بالتجسد في هذه الظاهرة فيظنونها حضور شيطاني

 لو تمكن االنسان من الحفاظ على رباطة جأشه وبدأ بالتفكير بامور ايجابية مثل رؤية من يحب سيتجلى له منظر من يحب
about 1 month ago 

12 people like this 

 وهللا خساره كل هالمعلومات اللي عندك وفاالخر بكتاب الكتروني:) نزل كتاب حقيقي بتنجح صدقني

 النسبة لي وصول العلم لمن يريدهاالنجاح ب

 وهذا سيتحقق باصدار الكتاب الكترونيا

 اما المطبوع فال يرتبط بنجاح اسعى له
about 1 month ago 

5 people like this 

 salwa  ليش مبلكني ايش سويت؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!

 اوقفت االسئلة المجهولة وليس بلوك

 لييتسنى الرد على االسئلة القديمة
about 1 month ago 

3 people like this 

 ما معنى كلمة االسقاط النجمي؟

 االسقاط=الطرح

 النجمي=الجسد النجمي

 والمعنى الكامل "طرح الجسد النجمي في العالم المادي"ـ
about 1 month ago 

4 people like this 

 هل أنا شريرة؟

 ال ولست خيرة

 ال يوجد انسان شرير شر مطلق او خير مطلق

 كلنا مزيج متوازن دائما وفي كل لحظة
about 1 month ago 

10 people like this 

 كوني او بعد االستمرار على التأمل لفترة اشعر بمشاعر حب مطلق وبهجة وال اهتم لألشياء المادية ال تأثر على بهجتي بزيادة او نقصان هل هذا حب

 ماذا ؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/113752036438
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113752036438/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113751982934
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113751982934/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113752003158
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113752003158/people
http://ask.fm/slawa76
http://ask.fm/WeRGods/answer/113912410198
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113912410198/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113907285334
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113907285334/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113751945558
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113751945558/people
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 عمن

 هذا حب ذاتك لك

 والذي تمنع نفسك ان تشعر به عندما تفكر
about 1 month ago 

5 people like this 

 دوبني تخاصمت مع أهلي وكنت قوية قدامهم بس دخلت غرفتي بدأت في البكاء ، وانتهيت وأشعر بتحسن لكن الحزن يؤثر في اإلسقاط ؟ ، زي مثال

 لكن لم أستطع النجاح إلى االن %33الزلت أفكر بالمشاكل هل هذا يجلب الطاقه السلبية ، ويصعب عمليه اإلسقاط النجمي ، مع العلم أخذت في االختبار 

 نعم يؤثر سلبا
about 1 month ago 

3 people like this 

ف ذا الشعور مع اني ماقد طيب واذا شفت موقف واحس اني قد عشته من قبل واعرف شعور ذا الموقف ؟؟؟ زي مثال شعور السقوط من مبنى اعر

 جربته .. وش يعني هذا ؟؟؟؟

 لم افهم الظاهرة
about 1 month ago 

3 people like this 

 اخلي انه هو الصح ؟؟ دىااائئئئئما بداخلي صوتين ..ودائما يجيني الهام وغالبا يكون احد الصوتين !صلصوت اللي بداخلي احياناكيف اميز االوت اللي بد

 الصوت الذي يرافقه شعور جيد

 اما االخر فغالبا يأتي بال شعور
about 1 month ago 

3 people like this 

 متى الوقت المناسب اللي اقدر اسال فيه سوال تفصيلي ️❤️❤يااااهللا.. لو تعرف من متى ادورك.... شكرا لوجودك

  ♡ تريدين وقت اي في ♡

 االجابة ستأتي عاجال او اجال
about 1 month ago 

4 people like this 

ي الطريقه ان كانت تنفع ،،، ارجوك اخبرني ، هل الغراء الجاف عندما اشمه يساعد في االسقاط ، مره قرأت سائله تسألك عن البنادول ارجوك فصل ل

 ارجووووووك اجبني ، وشكرا لك اتعبناك كثيراً !

 تجربة سلبية ادمانية ال تفيد االسقاط

 الباندوال ال اعلم له طريقة وال انصبح باستخدام المركبات الكيميائية

 كالبن والشاييمكن استخدام النباتات الطبيعية كااليوكاسا في مناطق اخرى او النباتات هنا لدى العرب 
about 1 month ago 

5 people like this 

 أسعد شيء

 اسعد شيء هو عكس اسوأ شيء تمر فيه

 فاسعد شيء للجائع هو الطعام

 شيء للشبعان طبعا ليس الطعامواسعد 

 هذا معنى النسبية
about 1 month ago 

7 people like this 

 احداث غريبة حولي ليست منطقية مما اخافني من مواصلة تلك التأمالت العميقةاعتبر نفسي متاملة متمرسة ولكن الحظت ارتباط 

): 

 جميل

 االجيو انتصر في الجولة االولى

 سيصرخ وعيك طلبا لجولة اخرى وسينتصر
about 1 month ago 

3 people like this 
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قت لانا دائماً اذا حسيت بشعور تجاه شخص يكون هو يحسه تجاهي يعني لو حبيت احد وجات فتره شوي كرهته هو يصير بعد يكرهني وال جات فتره تع

 ي تجاهه واحياناً اتوهق لو انزعجت منه بيرجع لي ذا الشياكثر فيه يكون هو زيي بذا الشي احياناً احسه حلو عشاني اقدر اكسبه من شعور

 المحيط الخارجي هو ناتج الجوهر الداخلي

 وما تفعلينه هو انك تالحظين احساسك الداخلي

 فيجتلى خارجا

 امر طبيعي وهذه هي طريقة عمل الحياة
about 1 month ago 

6 people like this 

كذا.. شكرا ر وهل فعال الزم أتقن االحالم الجلية لمدة ثالثين يوم قبل التجربة؟ واذا ممكن من فضلك تشرح لي كيفية التأمل. يعني كيف نبدأ وبايش نفك

 لك

 ال ليس ضروريا
about 1 month ago 

3 people like this 

 شو تنصحني اقرأ كتب عشان ازداد معرفة في مثل هاالمور ؟

 اء باالستنارةكتاب ألف باء التنوير جميل لمن يريد االبتد
about 1 month ago 

6 people like this 

 المالبس يجب ان تكون ضيقه عند تجربة االسقاط النجمي؟

 يجب ان تكون فضفاضة
about 1 month ago 

2 people like this 

 تقدر تنتقم من شخص بالحقيقه و تؤذيه اذا سافرت باالسقاط النجمي وال مارح تقدر؟؟

 طبعا ال
about 1 month ago 

2 people like this 

 اعاني من اكتئاب هل هناك ماافعله التخلص منه واشعر بجمال وقيمة الحياه ؟؟

 نعم

 لمثاليةتوقفي عن رسم حياتك ا
about 1 month ago 

6 people like this 

 دحين مزاجي مو مره رايق لو سويت اسقاط نجمي ينجح؟

 ال
about 1 month ago 

2 people like this 

قالني زوج شخص عصدقيا انا اعرفك من سنه وتقريبا قد حاولت باالسقاط كثييير قد مر شهر كنت اجرب يوميا لكني مشتته :) عالعموم احبك واتمنئ ات

 مثلك، شكرا

♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

. هل اذا كنت اسمعها تسرع دخولي لمرحلة االسقاط النجمي ،. وال كا ينفع . Hemisynsفي مره ذكرت نوع من الترددات السمعية التابعة لشركة 

 اسمعها اذا كنت بسوي اسقاط نجمي ؟

 نعم تساعد

 تسمى بانرال بيتس

 وهذا مثال عليها

 مالحظة: يجب استخدام سماعات الرأس والتأكد من ان كل سماعة في االذن الصحيحة

 ة او تشغيل االالت الثقيلة او الخطرةتحذير: عدم االستماع للمقطع اثناء القياد
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about 1 month ago 
22 people like this 

 كثر عن العوالم المتوازية. هل من الممكن ان نستطيع تذكر حياتنا الحالية في حياتنا التالية؟ممكن تخبرنا ا

 العوالم المتوازية هي عوالم ال نهائية من االحتماالت

 هو عالم مادية

 وهناك عوالم غير مادية

 االمر اشبه بمصفوفة متسعة الى االبد

 اما تذكر حياتك الحالية نعم ممكن
about 1 month ago 

2 people like this 

 اجاباتك فيها الجزم،وخاصة الموت وما بعده؟؟

 طعبا
about 1 month ago 

2 people like this 

 ):يعني من نجاحك في االسقاط النجمي حدسك يعمل؟ ارجوك جاوبني. ابي اعرف فوائد مهمه لالسقاط ابي اتحمس اكثر عشان اكون زيك فيه واكثر:$

 نعم
about 1 month ago 

3 people like this 

 من كم شهر تابعتك وكل يوم اقرآ نفس تغريداتك اعيدهآ كم مرا انت اذهلتتتتتننننني

:) 
about 1 month ago 

2 people like this 

 هل تحذف بعض االسئلة الن الوعي االعلى اليسمح ؟

 احذف بعض االسئلة الن الوعي االدنى ال يسمح

  يمنع شيءاما الوعي االعلى فال
about 1 month ago 

2 people like this 

 اهدني نصيحه
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 انسي من انت

 لتعرفي من انت "حقا"ـ
about 1 month ago 

4 people like this 

ي بان اسألك هللا يبارك بك ، اشعر بطاقتك هادئة رزينة ، احب أن اعرف اكثر عن الماورائيات تشدني جًدا هل تقبلني تلميذة لديك ؟! ؟ و تسمح ل

 _M3Q@بالتويتر بالخاص ؟ هل سأصبح قريًبا مثلك ؟ 

 اقبل كل من يأتي هنا كتلميذ وال مانع من التواصل
about 1 month ago 

3 people like this 

فكر االتأمل يعني تصفية الذهن من جميع االفكار بس كيف ممكن يصير مستحيل اجلس بدون ما افكر بشي لو حتى الشجرة او الجدار الي قدامي ممكن 

 فيها !

 "مستحيل"

 هذه هي الكذبة التي اقنعنا بها االيجو

 ها حقا؟هل تصدق

 كل ممارسين التأمل يجيدون اصمات العقل
about 1 month ago 

5 people like this 

 اد يعني بشكل احلى واجمل :$ممكن باالسقاط مثال اروح لشخص لكن مو بشكلي ه

 طبعا

 جسدك وشكل ومالمح الجسد النجمي هي كما يتمنى الممارس ان يراه االخرين
about 1 month ago 

2 people like this 

 اه فيهانا معجبه بشخص جداً كشريك حياه واحس انه داخله يحمل مشاعر حلوه لي بس فكره االرتباط ممكن ماتعجبه ،،، ايش رايك بطريقة اتعامل معا

 كوني معه

 اختبري الشعور بجانبه

 قومي به -ال تفكري باالمر 
about 1 month ago 

2 people like this 

 برأيك كيف ممكن اعلم ان الحلم له معنى او مجرد حلم عابر ؟ اتشوق لمعرفه اجابتك

 كل حلم له معنى

 ولكن ال ندرك اال ما نحتاج منها
about 1 month ago 

2 people like this 

 ما تفسير حلم شي ما ويحدث نفس الموقف بعد فتره؟

 الحياة ليست خطية وانما شبكية

 فتكرار االحداث طبيعي جدا
about 1 month ago 

3 people like this 

سمعت اصوات غريبه بعض الشيء وقبل دقائق وفي نفس الوقت 4مارست اليوم االسقاط النجمي تقريبا ألول مرا ..لمده جدا قصيره مابين دقيقتين الى 

 !!قليل كنت واقفه امام المغسله وخلفي الشباك المهم متأكده اني رأيت مخلوق غريب ألجزاء من الثانيه من خلف الشباك..ممكن تفسر اللي حصل

 عينك الثالثة اصبحت مفتوحة االن

 ولكن نختار ان ال نرى بها(-ا رأينا االحالمفهي مفتوحة دائما واال لم -)على فكرة مفهوم فتح العين الثالثة خاطئ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 وي واهلي واالحداث اللي اعيشه الحين شي يضيق الصدروين كان عقلي هذاك الوقت اللي اخترت فيه امي واب
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 لم خلق عقلك بعد

 فلكي تفهمي السبب يجب ان تتركي عقلك وتفكري بجنون وستفهمي السبب
about 1 month ago 

3 people like this 

انا مرة فكرت اسوي اسقاط نجمي وقريت كثير وسألت.وجاني فتره اسبوع كل يوم يجيني جاثوم وشلل ومقدر اتحرك، صرت اتحصن ويجيني 

 واستسلمت ماكنت اعرف ان ماله دخل بالشياطين،اشكرك فتحت عيوني على كثير اشياء

 شكرا للمشاركة

 لمن اراد الفائدةتجربة مفيدة 
about 1 month ago 

5 people like this 

لفروق بين االسقاط واالحالم وغيره الشرح مباشر افضل من قراءة وش رايك تسوي دورة يومين تشرح لنا االسقاط النجمي وكل هالكالم اللي هنا وا

 المواقع واالسئلة

 قمنا باالمر سابقا وربما سنعيد احياءه
about 1 month ago 

4 people like this 

ت اني اليوم شفت حلم غريب .. حلمت اني سويت اسقاط نجمي مرتين .. المرة االولى ماقدرت اطلع عن الجسد الواعي .. بس المرة االنيه قدرت وحسي

 فاطمة  الحقيقة مو الحلم.اطير لكن حركتي بطيئة وثقيلة .. المشكلة قبل ما اطلع حسيت باالصوات والتشنجات واالهتزازات يعني كأنه في 

 الحلم حقيقي ويمكن ان يقوم الممارس باالسقاط النجمي من اليقظة او من الحلم

 يجب ان نتوقف عن النظر للحلم على انه حياة خيالية

 هو حياة حقيقية لمن اراد ان يعرف الحقيقة
about 1 month ago 

4 people like this 

كن جد ه منه لسبحان هللا فعال الحياة غريبه دائما افكر كيف و وين كنت بكون لو ما انخلقت؟ و كيف جت فكرة الحياه؟ما عرفت اصيغ اللي انا مستغرب

 فكروا فيها

 افهم ما تحاولين قولة

 وال يمكن صياغته الن ما تتحدثين عنه هو قبل الكلمات وفوقها

 ولواله لما كانت الكلمات

 فكل ما يقال ال يصف الحقيقة
about 1 month ago 

4 people like this 

 هل معقول ان حياتي السابقه كانت بالمستقبل ؟

 الماضي والمستقبل مفهومين ماديين

 نعم معقول ولكن ليس كما تستطيع تخيله

 ال يمكنك تخيله على اي حال
about 1 month ago 

3 people like this 

 حبيتك ادمنتك اكره صمتك

:) 
about 1 month ago 

4 people like this 

 اعالن

 وتزيد 1111وصلت االسئلة 

 ال االجابة من االقدم وال من االحدث تفيد

 سأتوقف االن وساجد طريقة للتعامل مع الغزارة في االسئلة

 حتى ذلك الحين، دمتم بحب ال مشروط
about 1 month ago 
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15 people like this 

 ؟ ازاسين سؤال والجواب اكيد عندك ادامك هللا وياليت تفصل : الحين انا وش فيني اذا احد تكلم عن صفاتي الجميله احس بالعبره تختنقني لمااا

 الشوق قد طال والتوق قد المك الى حب ذاتك الن

 وهذه الكلمات هي بوادر المر قد طال غيابه

 حبك لذاتك

 فكيف للمفارق ان ال يبكي بعد لقاء من يحب بعد طول الغياب؟
about 1 month ago 

11 people like this 

ا ائيه , وأيضهللا قال :)ومن آياته خلق السماوات واألرض وما بث فيهما من دابة( واآليه تقول فيهما وليس فيها ! وهذا دليل على وجود الكائنات الفض

كائنات طياره التسمى دابه وأيضا اللغه العربيه التسمح لك بأن تسمي المالئكه دابه ! ما للتوضيح لمن يقول أن الدابه مقصود فيها المالئكه , المالئكه 

 أعظم هذا القرآن

 استقراء جميل
about 1 month ago 

6 people like this 

 كل محاولتي لالنتحار فاشله ... اكره نفسي

 النك تعلمين في قرارة نفسك ان اغبى امر هو االنتحار
about 1 month ago 

7 people like this 

عفوا ع السؤال بس ايش الفرق بين ممارسة الفاحشة والجنس انا تعجبني اغلب أفكارك بس انزعج لماتتكلم عن حرية ممارسة الجنس وان يفعل 

 مارةبالسوء وأين الوعي فيالشخص مايحلوله ويستمتع به سواء باإلسقاط او للمثليين اعذرني ع اختالفي معك ولكن أليس هذااتباع لهوى النفس اال

 تزكية النفس واالرتقاء بالروح باتباع الفضيلة

 تزكية النفس امر نسبي

 فما تؤمن به ليس لك ان تفرضه على غيرك

 فالمسيحي عندما يقوم بالوصايا الثمان يكون في ازكى لحظاته

 وانت عندما تطبق االركان الخمس تفعل

 وهناك من ال يشترك معك في مفاهيمك

 تكون تزكية النفس واحدةفكيف 

 وسع مداركك فالتلقين الديني هو سبب الدمار واالعراض
about 1 month ago 

5 people like this 

 اء المراه بعد ممارسه الجنس ؟الجنس طبعا مع الزوجعذرا ماتفسير بك

 لدى البعض من النساء طقس تأملي اثناء الجنس

 مما يجعلها تعود لذاتها الحقيقية بعيد عن االفكار المتالطمة

 هذا التأم يجعلها تمر بطبقات من الذات احدها المشاعر

 وعندها تفيض مشاعرها المكبوتة
about 1 month ago 

4 people like this 

 اتكلم عامي زينا ع األقل لو سؤال واحد بس ياخي

 طيب وال يهمك

 وليتك سألت سؤال عشان الواحد يتجمل معك
about 1 month ago 

9 people like this 

ين ول فنفسي استحمل للو سمحت ؟ انا اذا غمضت عيني احس بذبذبات بجسمي كله ، وبراسي بذبذبات تكون بطيئة وتتسارع تدريجياً لدرجة مرات اق

 .wdما اشوف وش النهاية بس باالخير يصير شي ويمنعني، هل هذا له عالقة باالسقاط النجمي؟ بليز جاوبني (:؟#

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113893344854/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113893352534
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113893352534/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113893340758
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113893340758/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113893298006
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113893298006/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113893274454
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113893274454/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113893257046
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113893257046/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113893257302
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113893257302/people
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 نعم

 والذبذبات تعني ان الوعي في طور االنتقال من الجسد المادي للجسد النجمي
about 1 month ago 

5 people like this 

 ليش بنى الفراعنه االهرامات ؟ وكيف بنوها ؟ من ساعدهم ؟

 لها تاريخ طويل

 ولكنها ببساطة رمز او ذكريات من سبقونا
about 1 month ago 

4 people like this 

 بسوي االسقاط النجمي ذا.. من ةين ابدا? بالتفصيل لو سمحت

www.iskat.tk 
about 1 month ago 

6 people like this 

 لم تجب واجبت للتو ع واحد مو مهم كثير بالنسبه لي ليشحرام عليك سألت الكثيير من االسئله و

 ما هو سؤالك؟
about 1 month ago 

4 people like this 

 ا ايدوهآ انآ نبذوني كل اللي عندي ولكن مبسوطه ألن احسها بتكون نقطة قوه لي مو ضعفانا على عكس اللي والديه

 أحسنت
about 1 month ago 

4 people like this 

ه لكل قلبي سعيدة بتواجدك ومعرفتك ابغـى ارفع من طاقتي وازيدها روحانية بمعنى اخر ابغى استثمر طاقة رمضان واستفيد منها مثل ماالكون ك من

دنا حدث وال نعيستفيد منها تقريبا ملمه ببعض االمور وتنقصني الخبرة قليال من الناحية الغذائية اللي اعرفه ان االكل يكون خفيف وبعض االكالت اللي 

 حرج مانصيحتك

 استغالل وقت الصيام في التأمل

 وال مانع من شرب الماء

 واعلم انه للبعض حرام وهذا الحديث ليس لهم فال اريد تعليقات

 اثناء الصيام التأمل يصبح بسهولة النوم

 امر عفوي جدا وال شيء يعيقه
about 1 month ago 

5 people like this 

 احياناً اول ماقوم احس بدوخه شديده ايش يدل عليه هاذا األمر.

 االستيقاظ قبل انخفاض تردد الوعي لمستوى المادة تماما
about 1 month ago 

7 people like this 

 قررت االعتكاف ع حسابك واالسك خاصه اشعر بأني كنت تائهه ووجدت الطرق للتو

❤❤ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 هل ممكن باالسقاط امارس الفاحشه مع من احب

 الفاحشة؟

 هههههههههههه

 ال اظن ان مثل هذه التسمية تنم عن امر ايجابي

 ل اال االجايبياتواالسقاط تجربة روحانية ال تقب

 ان كان قصدك الجنس فاالمر شتان بينه وبين الفاحشة

 االجابة نعم
about 1 month ago 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113893135958
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113893135958/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113893193302
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113893193302/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zln_i68cppibaq7bR5Uq-886ayTHVMw1DSslAOl62_BEGQG4-
http://ask.fm/WeRGods/answer/113893077334
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113893077334/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113893215318
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113893215318/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113893192790
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113893192790/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113893178710
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113893178710/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113893178454
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113893178454/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113893163606
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113893163606/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113893138006
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7 people like this 

كي امي وابويا عنك وعن اإلسقاط والمخلوقات الفضائية انصدمت انو ابويا كان يعرف هالكالم! برضو امي تقولي فيه مخلوقات وفيه وفيه لما جلست اح

 وجلست تشرحلي على بالي انهم حيقولو بنتنا مجنونه واليتريقو وينصدمو. وذحين كلهم جالسين ع صفحتك ويقراو شكككرا ممرره

 ما اجملهم من والدين

 را على المشاركةشك

 كل الحب لوالديك

❤❤ 
about 1 month ago 

9 people like this 

 ماتعريفك للبهجه وكيف اصبح مبتهجه ؟؟؟؟

 حك لك جميع معالم الحياة وتبادلها الضحكالبهجة عندما تض
about 1 month ago 

8 people like this 

دنا شغلة غيرك باقي نجيك ننام عندكم وهللا لوبتستمر بهذي الطريقة برمضان حالتنا بتصير تعرف انك مختطفنا هذي اليومين باآلسك عندك ماصار عن

 حالة

 هذه هي الخطة

 فبدل المسلسالت والنشويات

 نلتقي في فضاء الروحانيات ونرتقي في مستويات الوعي حتى الثمالة
about 1 month ago 

14 people like this 

 انا في بيئة صعبه قليله الاستطيع العيش كما اريد والداي متوفين واموري يعلقهااخي او المحرم كما تعرف ؟

 هل استسلمت بعد؟
about 1 month ago 

5 people like this 

 تعرف تحدد متى ليله القدر ؟ والسؤال الي مالقيت له جواب كيف ليله القدر وحده وحنا عندنا ليل وامريكا نهار ؟؟؟؟

 تمعليلة القدر تختلف بالمج

 قد تكون في مدينة في السعودية ليلة وفي مدينة اخرى ليلة مختلفة

 الوعي الجماعي وارتفاع الروحانية يجعل ليلة القدر هي ليلة القدر

 واال لو كانت ثابته لكانت موعد نزول القران وموعده ثابت

 ليلة القدر يمكن ان تختلف من فرد الخر حتى
about 1 month ago 

10 people like this 

 بس يخي كنت صاحيه وهللا ! بعد كنت توني ماكلله :) رد عععلي والموقف تكرر اكثر من مره ...

 ق بيساجيبك واختم هذا النقاش وعليك الوثو

 انت لم تكوني نائمة

 ولكنك لم تكوني صاحية ايضا

  كنت عالقة بين العالمين

 وهذا ما يعرف بشلل النوم او الجاثوم

 ليس مخيف ولكن جهل البشر به يجعلهم يخافونه
about 1 month ago 

6 people like this 

 لو كنت متضايقه و سويت اسقاط نجمي رح اشوف اشياء تخوف وال مو شرط

 مو شرط

 السبب ان االسقاط بحد ذاته كفيل بابهاجك

 واالخر ان الحزين لن ينجح حتى يرفع تردده

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113893138006/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113893133142
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113893133142/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113893055318
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113893055318/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113893096534
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113893096534/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113748523862
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113748523862/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113893041750
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113893041750/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113893017174
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113893017174/people
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 ط رغم الحزنولكن نظريا فقط وليس واقعيا لو نجحت في االسقا

 واستطعتي البقاء حزينه رغم بهجة االسقاط فطبعا سترين اشياء حزينة
about 1 month ago 

8 people like this 

 تذكر االمور وفترات الاتذكر ويصيبني الحمول حتى من الكالم ؟لماذا فترات ا

 النك تمضي وقتك بفعل ما ال تحب

 تستطيع تجديد الطاقة بفعل امر واحد تحبه وستنبض الحياة طاقة فورا
about 1 month ago 

8 people like this 

 يعني اللي شافته مييين!!! شافت نفسها وال قرينها وال جني وش سالفتك ياخي ابي افهم:)

 ليس جن وال قرين وال شيء

 مجرد مفاهيمها تجسدت على شكل خوف

 حياة لشدتهتماما كما يحدث في الحلم ولكنه حدث في منطقة بين الحلم وال

 ليس ضار وهي تجربة جميلة ان ترى خوفك يتجلى بشكل بلوري كريستالي مادي
about 1 month ago 

3 people like this 

حقين نستمتع ونقرأ كل األسئلة واإلجابات كل مانوصل عند سؤال ونأخذ بريك تطير الصفحة من األول صفحات اآلسك غير مرقمة صعب إحنا مو مل

 الرجوع مكان ماتوقفنا بالقراءة كل مرة هل يوجد حل لذلك

 انا جديد على االسك مثلكم وال اعلم

 وهذا ما اعانيه عند االجابة على االسئلة

 الجابة على االقدمليس من السهل ا

 فاضطر الى االجابة على االحدث
about 1 month ago 

4 people like this 

 ككككنتتتتت صاحيييههه

 لست صاحية وال نائمة

 مرحلة اسمها فيز

 تداخل اليقظة مع النوم

 هناك تتجلى كل مظاهر الذات النجمية في العالم المادي

 هدئي من روعك سيدتي

 فاالمر طبيعي جدا

 تجاهلت خوفك فأتى لالطمئنان عليك ال اكثر

 ليس كائن مخيف او ضار وال شيء
about 1 month ago 

5 people like this 

 ليش مبلكني؟

 االجابة لديك

 ال ابلك اال من ال ينتمي الي وال يعلم ذلك

 فامنعه قسريا حتى ينتبه
about 1 month ago 

6 people like this 

 هل االسقاط النجمي مثل ما كان في فلم Insidiousاو هو شي ثاني ؟ 

 الفلم قصة رعب روائية وليس فيلم وثائقي موثوق عن الظاهرة
about 1 month ago 

3 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113748511574
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113748511574/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113748382038
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113748382038/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113892947286
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113892947286/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113892821078
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113892821078/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113892886614
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113892886614/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113748377942
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113748377942/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113748360534
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113748360534/people
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سي و أول ما قمت شفت شخص بشكل غريب ليس أن 2:3١أمس اندمجت مع األسك وقرأت كثير, أكثر من ساعة لما نمت شي قومني من النوم الساعة 

تبعك, و مزعج ومخيف , قعدت أقرأ األذكار واستعيذ ولكن لم أرتاح حتي توضأت و غيرت مكان النوم , جاني إحساس إنه له عالقة بإندماجي باألسك 

 ماهذا الي شفته؟

 هههههههه خوفك

 غريب كيف لم تعرفيه

 قراءة االسك تجعلك تقترب من ذاتك

 وتتجاهل مخاوفك ومفاهيمك

 بالتجلي لك كأنها تقول لك عشت يومك كامل دون ان "تعطيني وجه" فها انا حاضر بتجلي قوي ال يقبل التشكيكفعندما تنام تبدأ 

 كوسيلة للتعويض عن تجاهله طوال اليوم

 ال شك انه كان معاتبا لك

 هههههههههههههه
about 1 month ago 

5 people like this 

 ايش رأيك بمريم نور

 استنارت

 تابعه الوشو وال تملك فكرا خاص

 وسبق ان تحدثت معها

 جميلة روحها ولكنها ما زالت تستنير كغيرها
about 1 month ago 

7 people like this 

 العريفي حرم األغاني ماتبونه يحرم األسقاط النجمي ؟

 وهو امر مقبول لمن اراد اتباعه

 انا اعتب على من يتبعه وال يتفق معه

 ب ان تختار النهر الذي تسبح فيهلكي تعيش حياتك بانسيابية يج

 وعندها اسبح مع التيار ال عكسة

 ما فعله السائلة كانه سبح في تيارين مختلفين وسبح عكس كل منهما

 النتيجة في نهاية االمر ان النهرين سيصبان في نفس المصب ولكن االنسان ال يدرك ذلك
about 1 month ago 

6 people like this 

 نحبك كثيرررر

❤❤ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 ❤❤وأنا أحبك بعد 

 ❤❤وأنا أحبك بعد 
about 1 month ago 

4 people like this 

 ط النجمي "محمد العريفي في تويتر قال ان حكمه محرم" بس بسألك انت وش حكمه ؟وش حكم االسقا

 ههههههههههه ان كنت تثق في كالمه فلما تسأل بعد حكمه؟

 وان كنت ال تثق فلما بحثت عن رأيه

 على كل حال االسالم يحلل ما لم يحرم بنص

 من اراد التنطع فليتنطع االسقاط حالل وتحريمه حرام
about 1 month ago 

4 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113748340310
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113748340310/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113892776790
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113892776790/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113892766806
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113892766806/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113892704086
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113892704086/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113892618582
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113892618582/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113892618838
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113892618838/people
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ربع ام فقط من وجهة نظر واحدة وانا كنت اقرأ في موقعك ولقيت مكتوب القانون الثالث الكارما ، هل جميع المخلوقات تتفق على هذه القوانين اال

 اشكركم كلكم للتذكير :( ?

 القوانين االربعة للخلق ال تقبل النقض وليست وهمية ومتعلقة بالمفاهيم كسائر القوانين

 هي قوانين حرفية ال تقبل التجاوز او االستثناء

 وهذا اقتباس

---------------------------------- 

 قوانين الكون االربعة

 يمكن مخالفتها ال

انه ال يوجد  القانون االول: انت موجود )اذا كنت موجود االن فستكون موجود دائما، كما لطالما كنت( غير الوجود مليء باالشياء الغير موجوده الى حد

 فراغ لشيء موجود

من ككل التفاصيل "الخليقة ليست منفصلة عن الخالق بل جزء القانون الثاني: الواحد هو الكل والكل هم الواحد )الواحد هو الواحد ولكنه يعرف نفسه في تزا

 منه فليس هناك شيء خارجها وانما كل شيء داخلها"(

الذي تحصل  واقعالقانون الثالث: ما تفعله يعود عليك )الطاقة او التردد التي تعطيه يعود عليك بناء على اعتقاداتك مشاعرك تصرفاتك هو ما يحدد نوع ال

ع المادي ليس موجودا اال كانعكاس لما تؤمن/تصدق بقوة انه صحيح لك )تماما كالمرآة( ==< التصديق هو الرؤية وليس الروية هي عليه( الن الواق

 التصديق

  القانون الرابع: التغيير هو الشيء الوحيد الثابت، وكل شيء يتغير ما عدا القوانين االربعة السابقة.

 بها االن او ستمر بها الحقا مبنية على خليط من هذه القوانين االربعة بدرجات مختلفة كل التجارب التي مررت بها او التي تمر

 هذا كل شيء!

 عتقاداتك(ااالن الفكرة لنفهما انه عندما تسمح لنفسك بالقيام باالختيارات )تصرفاتك( تكون مبنية علية دوافعك )مشاعرك( التي تبنى على مفاهيمك )

 فقط قد تم تحفيزك ، والتحفيز لديه جانبين فقط هذا كل ما هنالك بالنسبة لللتحفيز في كل مرة تقوم باختيار يكون

 فقط جانبين

  ستقوم دائما ) في كل مره من المرات( دائما تختار الخيار الذي تدركه على انه اقرب الى السعادة وابعد عن األلم

 هذا كل شيء!

 لت "ما تدركه ان يكون اقرب الى السعادة وابعد عن االلم" وهنا يأتي دور المفاهيمهذا كل ما يتعلق بقوتك الدافعية، ولكن! الحظ انني ق

 النه فقط عندما تعرف ما يمكن ان يكون سعيد او مؤلم تكون محفز للقيام بخيار بناء على هذا التعريف

 االستسالم وهو ما يعرفه معظمكم خطأ  بانه انهزام او فقد السيطرة وهذا غير صحيح

 حسب تعريفنا هو اطالق سراح بمفهوم ما "تظن" انه يجب ان تكون، لتصبح في الواقع انت "من انت"االستسالم 

 "الن من انت" النهائي االمكانات

ة ياة الماديلحوعندما تسمح لنفسك باالستسالم لفكرة وتجربة انك خلقت في صورة الالنهائية مما يعني انك انت بحد ذاتك امكانيات ال نهائية ايضا اذن ا

 )التي ليست اال مرآة ( تستطيع عكس تلك االمكانات الالنهائية عودة اليك في المصادفات التي تتكشف في حياتك اليومية!

ل التعاريف التي اذا االستسالم هو في الواقع القبول لذاتك الكلية وليس التخلي عن ذاتك الكلية "بنفس المنطق" كما تم تظليل معظمكم للتصديق بان من خال

 مها لكم عالمكم والتي غرضها تفببدك!قد

 التقبل االستسالم ان تكون نفسك القيام بما يسعدك
about 1 month ago 

9 people like this 

 حسن  االسئله الموجوده عندك االن؟ كم عدد

1673 
about 1 month ago 

2 people like this 

 ك عالقوة واالسئلة اللي ماجاوبتها فدوة لك =(عسا

 ♡احبك♡
about 1 month ago 

4 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113747957334
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113747957334/people
http://ask.fm/SethRollins680
http://ask.fm/SethRollins680
http://ask.fm/WeRGods/answer/113892320086
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113892320086/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113892310358
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113892310358/people
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ي اال اني عجزت اكرهه ابي قلبي يقسى وانساه كل مااقول معد يهمني القى نفسي تفكر فيه وتدعيله ابي انآ حبيت شخص من كل قلبي ورغم انه خذلن

 حل التفكير جنني

  هو جانب من جوانب شخصيتك

 تذكري ما كان يمتاز به

 واعلمي ان هذه الصفات موجودة فيك وانها ال تحاتج الى مكمل خارجي

 يانبهذه الطريقة االنانية سيصبح في طي النس

 حل مضمون لمن اراد الشفاء
about 1 month ago 

9 people like this 

 االسك وصرت تجاوب عاالسئلة مثل الحين السؤال الثاني هو اني مااكتب سؤال وال اسالك اال اذا انت دخلت

 القرار لك

 بنهاية المطاف جميع االسئلة ستجاب
about 1 month ago 

3 people like this 

 ح معك !عادي نمز

 طبعا
about 1 month ago 

3 people like this 

ماكو جواب لها اوك ادري ان االسئلة وااااجد بس شالحل؟ مانسال انت جالس تجاوب اول باول يعني االسئلة اللي تحت ماتت هللا يرحمها اندفنت خالص 

 اال اذا دخلت االسك؟

 ال تقلق فال يحدث اال ما يجب ان يحدث

 فال نقلق على ما لم تتم االجابة عليه فان كانت االجابة ضرورية فستأتي في انسب االوقات صدقني

 اما السؤال الثاني فلم افهمه
about 1 month ago 

2 people like this 

 هل أنا بهذه الروعة؟ هل أنا حقاً عظيمة؟

 عظمة مطلقة لدرجة ان طرح سؤالك ينقص منها
about 1 month ago 

3 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113726813270  من كالمك اني اقدر اقررعدم العوده وماارجع حتى باالسقاط النجمي اقدر اقرر عدم

 العوده ؟ طيب وش بيكون مصير جسدي المادي

 الغرض من االسقاط النجمي مختلف تماما عن قرار العودة من عدمه

 بحرية تامة فستمر بتجربة االقتراب من الموت وعندما تنتقل الى البعد االخر سيموت جسدك المادي وستعيش الى االبد كجسد نجميولكن لو قررت 
about 1 month ago 

4 people like this 

 قاطانا دائما احلم واكون اعرف اني احلم هل هو هذا الحلم الجلي ام االسقاط وما الفرق بينهما وكيف استطيع االنتقال من الحلم الجلي لالس

 اجبنا هذا السؤال بتفصيل مسهب سابقا
about 1 month ago 

3 people like this 

 كيف ابحث عن توأم روحي في االسقاط النجمي وهل من الممكن ان اجده

 نعم عبر التفكير به
about 1 month ago 

5 people like this 

 يستطيع االنسان بعد ايمانه بشي يؤمن بعكسه ايمانا كامل !

 طبعا فاالنسان بطبيته وطبيعة الكون متغير

 وما اجمل ان تناقض ذاتك

http://ask.fm/WeRGods/answer/113746791510
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113746791510/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113892269142
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113892269142/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113892257366
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113892257366/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113892169558
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113892169558/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113892177238
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113892177238/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfaGMFH48iDvU-rsaoh6RveWGownvt73qlnGVZEknSstBNVfZ9B8DSmg-VVbuFfZ9vn3urJ8I4ERG1glUM25-plnN
http://ask.fm/WeRGods/answer/113746188630
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113746188630/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113745303126
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113745303126/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113745254486
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113745254486/people
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 ختبره كل يوم على شكل انسان جديدفبدال من ان تكون انسان تكون الكون كامل وت

 انسان مختلف حرفيا بجسد جديد وعالم جديد( -)ما اصفه هو تصوير حرفي وليس مجازي لما يحدث 

 نختار ان يكون الشخص الجديد يشبه القديم لكي ال ننتبه ولكن :(

 انتهى

 هههههههههه
about 1 month ago 

3 people like this 

بس مدري كانه حقيقه يعني انا احس باللي حولي بذيك اللحظه واسمع صوته وكانه حقيقه باذني هذا من  -هللا يرحمه-طيب انا حلمت بابوي المتوفي 

 ر وال ايش؟ وكيف ابي ارجع احلم فيه ؟االحالم الجليه يعتب

 الحلم احد اهم واشهر طرق التواصل مع الموتى

 وليس حلم جلي الن اثناءه كنت تجهلين انه مجرد حلم كما يقول البشر

 ويمكن تكرار التجربة عبر تمني حدوثها قبل النوم

 كتابة الرغبة على ورقة قبل النوم

 بل النومقول وترديد ونداء ابوك بصوتك المسموع ق

 فهو يسمعك
about 1 month ago 

3 people like this 

تنا خصوصا السعوديين كنت اتوقع محد مهتم =( هذا تقدم ملحوظ انته سعودي كيف ترمس اماراتي ! قويه اول مره اجوف حد من الخليج يرمس شرا

))= 

 عيل شوه رمستكم غاوية وهب عشان سعودي ما بيروم يرمس رمسة هل البالد

 على كل حال سيدتي

 طبيها السالفة وسيري رقدي هههههههه
about 1 month ago 

7 people like this 

ي فيها تختفانا احياناً اقوم من النوم فجأه واشوف اشياء غريبه ، مثال مره شفت بالون يطير بالغرفه ومره شفت باقه ورود اشياء زي كذا ولما اركز 

نومي وبدون اي ازعاج يقومني كذا اقوم من نفسي اشوف هذي االشياء وارجع انام اول مره صارت لي خفت بس تدريجياً مع العلم انه اقوم بنص 

 بعدين صار عادي ايش تفسير هذا الشيء؟؟

 البالونة والورد جميعهم اجزاء من حلمك قبل ان تستفيقي

 وعندما عدت الى العالم المادي تدريجيا تركتيهم خلفك

 انك كنت في غرفتك اساسا والبالونة هنا وبدأت تختفي الوهم لديك انك تعتقدين

 والواقع انك انت "بكبر" لم تكوني هنا بل في عالم االحالم في غرفة نسخة "طبق االصل" من غرفتك بوجود بالونات

 وعندما دققت النظر انت قلت لوعيك اريد العودة الى غرفتي الحقيقية فانا ال اقبل وجود البالونة هنا

 جيا باعادتك الى غرفتك :(فقام تدري

 اعظم اسرار الحياة هي نحن
about 1 month ago 

3 people like this 

 حاجه فسيولوجيه طنين االذن يعني احد يتكلم فيك وال مجرد

 فسيولوجية لو اردت التوقف هنا

 ولو اردت التقدم فهو صوت الذات او صوت الكون

 لو استطاع االنسان التركيز على صوت طنين اذنه فترة طويلة دون تفكير سينجح في االسقاط النجمي بل والتأمل
about 1 month ago 

3 people like this 

 بروح ارقد النوده واصله فعيوني وانته يا باشا شكلك مطول لين اتجاوب على سؤاليه

http://ask.fm/WeRGods/answer/113892049494
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113892049494/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113744898646
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113744898646/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113891967062
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113891967062/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113740677206
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113740677206/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113741285462
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113741285462/people
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 السموحة منج الشيخة

 سؤال بلمح البصر 1611ماروم اجاوب 

 سيري رقدي وبتتعوض ان شاء هللا
about 1 month ago 

4 people like this 

 BRO  هللا يخليك ممكن رابط او شي اقرا فيه عن التخاطر:) عجزت ادور بين األسئله اللي قبل :)

http://www.iskat.tk/15711587158515751585-157516041608158016081583/2 

 مقال كتبته قبل سنة تقريبا

 تطبيقه وفهمه يجعل االنسان ماستر في التخاطر

 ولكن من يتجرأ ان يسمح لنفسه؟ قليل ونسميهم موهوبين حتى ال نتذكر اننا من منعنا انفسنا
about 1 month ago 

5 people like this 

 انا نويت ودعيت هللا ان يعطيني الحكمة والوعي بدون معاناة,, بلطف وحب ، هل سيتحقق هذا لي؟ اعتقد انه نعم

 الطريقة صحيحة

 واالجابة نعم ان كنت مؤمنة باالجابة
about 1 month ago 

3 people like this 

 ليش مو راضيه عن نفسي؟

 سالت فأجبت

 ولن ابرر لك
about 1 month ago 

2 people like this 

 وهللا اني احبكك واللللهههههه احببتني في نفسي واحببتني فيك اعشقك في كل دقيقة اسوي رفرش لصفحتك ياالسك

 ب لذواتنا حب لمن حولناوانا احبك فحبنا لمن حولنا حب لذواتنا وح

 ايهما شئت سيفي بالغرض ولكن لما االختيار عندما يمكنك محبة ذاتك ومن حولك في آن؟

 احبك بال شروط

♡♡♡♡♡♡♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 كنت اعتبر التفكير شي ايجابي ، الى قبل اعرفك ..

 اليست هذه اكبر كذبة يعيشونها البشر؟

 استنارة جميلة

 شكرا من القلب

♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 فعاًل كنت أحلم بهم بين كل فترة! اجابتك خلتني اخاف

 ال داعي للخوف

 هم مثل غيرهم ان امنت بهم اصبحوا حقيقة

 اما االن وبما انك تحدثيني فلن يكونو حقيقين لك

 ةفقط انسي التجربة فهي كانت مناسبة اثناء تلك الفتر

 اما االن فلم تعد جديدة :(

 احبك بال شروط وسأحميك منهم

 فكل من يقرأ ما اقول سنطبق عليه االمر( -)ارجو من الجميع عدم طلب حمايتي منهم 
about 1 month ago 

2 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113891736918
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113891736918/people
http://ask.fm/a80_ii
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zln_i68cpplXTp7PZ4Uuy8qPun3eTY0gqSs1LN0q0-REEQms6VVGEdLsp-DG38sdk6URA2Q5NMAp-qVjEb3m2x5vc1WWGrZ4vR4iKJcfSHMJdFTag
http://ask.fm/WeRGods/answer/113737156950
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113737156950/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113891795286
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113891795286/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113891744598
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113891744598/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113891748182
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113891748182/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113891720534
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113891720534/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113891701590
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113891701590/people
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 طيب لو كانو الي حولي مؤمنين بخرافه او بالعين وانا ال ... هل هم انعاكسي يني في العمق انا مؤمنه

 بالضبط
about 1 month ago 

1 person likes this 

 تحس اني مو راضيه عن ذاتي؟

 طبعا مو راضية
about 1 month ago 

1 person likes this 

 كثير احبطني كالمك ، حقدت على اللي حولي هههه

 حقدك عليهم يعني كرهك لذاتك

 فما هم اال انعكاسك

 اعلم اني ادخلك متاهات، واالمر االدهى انك تعلم في قرارة نفسك ان ما اقول صحيح

 احب ما حولك واقنع نفسك وسيقتنعون

 االيمان المطلق بامر كل من حولك يذكرونك ماهي المفاهيم لديك التي ترفض

 فاستفد من منظورهم وحاول اقناع نفسك بنفسك وليس اقناعهم

 ولكن وفقا لمفهومهم فهم يعكسون مفهوما من مفاهيمك الغائبة عن وعيك
about 1 month ago 

2 people like this 

 سنوات كذا ولحالي بالغرفه سمعت اصوات همس بس واضحه وبس خفت حيل ايش يعني هاذا ؟ ١ذكرني موقفها بموقف لي يوم كنت صغيره يعني 

 هل كان اثناء النوم ام وقت الصحوة

 ارجو ربط السؤال القادم بهذه االجابة
about 1 month ago 

1 person likes this 

 خاف وجودهمانا صاحبة الموقف اللي سألتني فيه هل كنا انا وأختي نؤمن بالجن ونخافهم ؟ بالنسبة لي كنت أؤمن بهم لكن ال أ

 بل كنت تخافين ولكن تتجنبين التفكير

 ولو اسعفتك الذاكرة لوجدت انك كنت تحلمين بهم بشكل متقطع

 ما حدث لك هي تجربة مواجهة مع الجن

 وهنا ال نقول انهم حقيقيون للكل

 هم حقيقيون فقط لمن يؤمن بهم
about 1 month ago 

1 person likes this 

 اللي احبه يحمل لي مشاعر طيبه ؟

 ان كنت تشعرين بالرضى عن ذاتك معه فهو يحمل لك مشاعر طيبة
about 1 month ago 

3 people like this 

 هههههههههههههههههههههههههههههههه وش مبروك انت ميت

 امر محزن ان يكون االنسان ميت على قيد الحياة

 مباركتي كانت كناية ونكاية ال تنهئة بل سخرية

): 

 حال كل من يفكر طوال الوقتاشفق على 

 فهو يفوت الفردوس هنا واالن
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ن يصير؟ ' قست هالشي على كالمك عن العيناذا امنت بشي لو هو يعتبر خرافه ممك

 نعم صحيح

 هذا ما يحدث

http://ask.fm/WeRGods/answer/113891676758
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113891676758/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113891688278
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113891688278/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113891644246
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113891644246/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113891589974
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113891589974/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113891604822
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113891604822/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113891602262
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113891602262/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113891538774
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113891538774/people
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 ولكن تنبيه بسيط: ان كان من حولك ال يؤمنون به، فلن يحدث )ليس الن لهم عالقة( ولكن النهم انعكاس لما في داخلك

 بمعنى ان وجود من ينكره حولك يعني عدم ايمانك الكامل به

 ندما ينكرون فقطهم يذكرونك انك لم تؤمني ايمان كامل ع

 تصبح الخرافة حقيقة وهذه حقيقة الشعوب والثقافات مع اساطيرهم %111ولكن بشكل مطلق لو امن االنسان 
about 1 month ago 

3 people like this 

ه نعم ف ماهو الفرق بين االسقاط النجمي واالقتراب من الموت ؟ وهل يمكن عن طريق االسقاط المرور بتجربة االقتراب من الموت ؟ اذا كانت االجاب

 ماهي الطرق لتجنب ذلك ؟

 سبق االجابة قبل قليل عن السؤال االول

  شيء سيحدث ان لم تكن تريدهاما الثاني فاالمر ممكن وال داعي للحلول فال

 ال احد يقرر هناك اال انت النك انت وعيك االعلى هناك
about 1 month ago 

1 person likes this 

لثاني كان بنفس الفتره او بعدها بسنتين مو اكثر جيت من اختبار وانا بغرفتي اغير مالبسي سمعت طرق عالباب لما فتحت الباب مافيه احد الموقف ا

 ي،ناديت يمكن اختي لكن ما رد ،لما قلت الختي عن الموقف قالت انه حصلها هالشي قبل كم يوم )ثالث طرقات خفيفه عالباب( نفس اللي حصل مع

 ها بكم يوم رجع الموقف لي وانقطع بعده،بعد

 هل كنتما تؤمنان بالجن بشدة وتخافانهم؟
about 1 month ago 

1 person likes this 

عن التفكير والسرحان في اتفه االشياء ..حتى اثناء الحديث واالستماع الى شخص ما ..مما ادى الى تدهور حياتي ..ماللذي يجب علي  قعلي اليتوقف

 فعله للتغلب على هذا

 مبروك انت ميت

 الحل اصمات العقل

 تأمل في االشياء حولك دون تفكير
about 1 month ago 

3 people like this 

 ايش الحارس الشخصي :/ ؟

Body Guard? 

 الحارس الشخصي او البودي جارد موظف اجير لحمايتك من االعتداءات الجسدية

): 
about 1 month ago 

3 people like this 

 رغم اني افترقت عن اعز شخص عندي ورغم ان امي مصابه بمرض خطير و ع سرير المرض ورغم كل الضروف السيئه انآ ابتسم بسبب كالمك )(

 لشجاعتك على التعرف على ذاتكيا 

 اسعدني وعيك وهذا انجاز عظيم لي

 فخور بك

♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 بر ؟هل هناك عذاب في الق

 لن اجيب فالغالبية ما زالوا متشبثين بما يؤمنون وال انوي اغراقهم بما يناقض كل ما يعرفون

 فلنسمح للوقت بالقيام بدوره

 ♡اعتذر
about 1 month ago 

2 people like this 

 وماسبب ندم بعض الموتى؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/113891518038
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113891518038/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113739977302
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113739977302/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113738802774
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113738802774/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113741224022
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113741224022/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113736966742
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113736966742/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113891364950
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113891364950/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113739262038
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113739262038/people
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 انهم لم يستغلوا الفرصة في القيام بما يريدون دون تردد لتسريع عملية النمو الروحي

 وليس ندم بمعنى حرقة وحزن

 وانما اشبه بعدم اصابة الهدف من اول مرة واعتزام القيام بالمحاولة ثانية
about 1 month ago 

2 people like this 

 هل عندما ال يعود من ذهب لبعد غير البعد النجمي ، يموت في ُبعده المادي ؟

 افتراض غير صحيح

 يعودال يمكن لمن يذهب ان ال 

 شأنه شأن الحلم

 وان حدث فهذا موت طبيعي
about 1 month ago 

2 people like this 

 ت ؟ واذا كان ال ايش الفرق بينهم؟الحين االسقاط النجمي هو نفسه االقتراب من المو

 االسقاط النجمي يختلف عن االقتراب من الموت

 جميعهما يصنفات كتجارب خروج من الجسد

 الفرق ان االقتراب من الموت تجربة حصرية لتحديد مصير وعيك االدنى ما اذا اراد مغادرة الحياة المادية او البقاء

 عملية اختيارية يقوم بها الممارس السبابه الخاصة وليس للموتاما االسقاط النجمي فقد سبق تعريفه وهو 
about 1 month ago 

2 people like this 

 أبي اعرف اسرار الماضي

 سمانالماضي ق

 قسم معلوم لك وهذا تعلم اسراره

 وما حجبته عنك تستطيع الوصول اليه بالتنويم االيحائي المغناطيسي

 والقسم االخر غير معلوم

 وهذا ال وصل اليه اال بظواهر ما وراء النفس كاالسقاط والتأمل
about 1 month ago 

2 people like this 

 كيف طريقة التأمل؟

 فصلناها في االجابات السابقة
about 1 month ago 

2 people like this 

 12ر أتمنى انك تجاوبني ألن كالمك ذكرني بهالموقفين أحاول اتناساهم لكن الزال عندي فضول اعرف ايش التفسير ،الموقف األول وانا صغيرة بعم

خلتني اروح بتفكيري للجن ماقدرت اقول ألحد من كثر ماكنت )تقريًبا( قبل أنام حسيت بضربه في بطني "كأنها ضغط" ماكانت تأّلم لكنها خوفتني و

 خايفه ،الموقف الثاني بذكره بسؤال ثاني

  تجربة شلل نوم/جاثوم تقليدية

 ال تملك اسرار خفية للذكر
about 1 month ago 

2 people like this 

 ليه الموتى كلهم سعداء؟

 النه ال يوجد سبب للحزن
about 1 month ago 

2 people like this 

 قبل سنتين كان يجيني جاثوم كثير الحين مايجي ابد وش السبب ؟

 انخفض الوعي لديك
about 1 month ago 

3 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113737627478
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113737627478/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113736841302
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113736841302/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113740709718
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113740709718/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113739006038
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113739006038/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113738877526
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113738877526/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113738684758
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113738684758/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113737245270
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113737245270/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113739277910
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113739277910/people
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 كيف اعرف صفاء قلبي ونقاءه ، تعرضت منهم الغتصاب وتعرض للشرف وللضرب ، كيف لي مسامحتهم لقد تأذيت جداً ، انا اكرههم ولكني ال انوي

المالك  قةديإنتقام ! عندما يأتي ذكرهم ال اتحدث عنهم افضل نسيانهم ونسيان الماضي ، انا تعيسه للحد الذي اخاف منه من المستقبل بالمناسبه انا ص

 الحارس هل باستطاعتي الخوض في االسقاط!

 اعلم صعوبة ادراك ان مثل هذه الظواهر مفيدة

 ولكن ساحاول معك على اي حال

 عندما تكون سعيدا طيلة حياتك تنسى معنى السعادة

 وعندما تحرم من شيء بسيط كالنوم في موعده مثال

 فان عودتك الى النوم تجلب سعادة كبيرة

 من شيء اكبر كالطعام لفترة طويلةعندما تحرم 

 فاالكل يولد شعور ضخم بالسعادة

 االن تخيلي الشعور باالغتصاب والضرب

 واستشعري حالتك االن وانتي خارج تلك التجربة المريرة

 عندها ستبدأ السعادة بالتولد

 ال اريد منك توليد السعادة من الذكريات فهذا صعب كما قلت

 عيك االعلى بوضعك في تجربة مريرة كهذهانا فقط اصف لك سبب قيام و

 النه االن اصبح يعرف افاق اوسع للسعادة

 فقط عندما تموتين ستشكرينه على تلك التجارب التي جعلت نموك الروحي يتسارع بقدر االلم والمعاناة والمرارة

♡♡ 
about 1 month ago 

2 people like this 

ت صرخمن مدة كان في قطة في الشارع وانا جداً أحبهم لم اصدر اي صوت فقط كنت انظر إليها بكل مشاعري كانت تقترب كثيراً فجأة اختي الصغيرة 

نه حلم انا ال اعرف ما هو ولكنني من أيام شعرت به يقول " القطط تقترب من خالل األعين " ما هذا وان شاء والقطة هربت المهم في شيء في بالي كأ

 هللا تفهم شرحي

 الحيوانات تملك قدرة التخاطر مع البشر

 على االقل تستطيع استقبال افكارك

 عندما تنظرين لعينيها بصمت عقلي

 تصل مشاعرك وليست افكارك

 ولها ان تقرأ

 م اكثر قدرة على قراءة خواطر البشرالكال

 القطط تستطيع ولكنها مزاجية وانتقائية
about 1 month ago 

3 people like this 

 تى سعداء وفيه بعضهم كفروا باهلل والخ؟ الم يعد لهم هللا عذابا عظيما؟ جاوبني ارجوكطيب كيف جميع المو

 تناولت هذا الموضوع كثيرا واسيء فهمي كثيرا

 فلن نناقشة لفترة من الزمن حتى يرتفع الوعي الجماعي قليال
about 1 month ago 

1 person likes this 

 حاليا انت عايش حياتك عاديه مثل باقي الناس وال تمارس اسرار الحياه؟

 كال االمرين فالحياة اقصر من ان نقدم تنازالت
about 1 month ago 

3 people like this 

 احس صرت قويه واخيرن بسببك شكككككككككككككككرا لللللك

♡ 
about 1 month ago 

2 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113737772630
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113737772630/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113739352918
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113739352918/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113736733782
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113736733782/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113736673366
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113736673366/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113890992982
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113890992982/people
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 صديقي انت رائع فعالً، افتقر لوجود شخصيات مثلك في حياتي، يمكنني القول ان معرفة وجود شخص مثلك "حاجة جميلة".

  انا في حياتك

 وهذا اقصى ما سمحت به

 مفاجئ بل تدريجي شأنك شأن كل من هم هنافتعليماتك واضحة ان ال تستنيري بشكل 

 اعلم ان عقلك يقول العكس

 انا اتحدث عن وعيك االعلى وليس االدنى

 ولكن طبعا ال تتذكرين

): 
about 1 month ago 

1 person likes this 

دد كل كيف لي ان اشكرك؟ بذلت جهد كبير لتوصل لنا هذا الكم من المعلومات والحقائق التي لم نكن نعرف عنها شيء، وكل هذا دون مقابل، شكرا بع

 حرف كتبته.

 من قال انه بال مقابل

 كل هذا الحب هو ما يبقيني هنا

 كل الحب لك ومنك العفو سيدتي
about 1 month ago 

2 people like this 

 بصرتعتقد زرقاء اليمامه تستخدم الخروج من الجسد لرؤية اعداء قبيلتها اكثر من ان تكون قوة في ال

 احسنت نعم وتسمى الجالء البصري ولبس الخروج من الجسد
about 1 month ago 

2 people like this 

 سقاط النجميهل الدورة الشهرية تؤثر في نجاح اال

 الشعور المصاحب لها من الم وتعب قد يساعد

 االحساس بعدم الطهر والنجاسة ان كان متأصال فله تأثير سلبي

 ولكن لمن ال يملك هذا المعتقد فال تأثير على التجربة
about 1 month ago 

3 people like this 

تي لبالنسبه لطريقة االلوان نا قدرت اتخيل ان لون ساطع واخفف سطوعه بها ما قدرت اتخيل مع ان الطريقه حلوه ولكن تركيزي يتشتت بسبب محاو

 ل الشكل واقعد افمر ميف اشكل الصوره في راسي بس ما اقدرلتصور اللون وهو يخف ضوئه ويزداد ولكن ال استطيع ان اتخي

 جربي طرق اخرى

 قد تناسبك طريقة التصوير مثال
about 1 month ago 

1 person likes this 

 هل ممكن ارجع بشي مادي بعد االسقاط ،، يعني تراب مثال؟؟

 ال
about 1 month ago 

2 people like this 

 ر حتى يظبط االسقاط النجمي .. غير االيمان الصادق .. واالسترخاء .. والهدوءما أهم ما يجب أن يتوف

 الرغبة وصمت العقل وربما الطريقة
about 1 month ago 

3 people like this 

 أستطيع في االسقاط أخذ شئ معي من العالم المادي؟؟ كاميرا مثال ؟ هدية ألحدهم ؟ أو حتى طعام ؟؟

 ال
about 1 month ago 

3 people like this 

 تجيني حاله اطلع من جسمي ماادري انا ايش ووين وقريت انها شكل من اشكال الصرع الخفيف .. هل ممكن يكون اسقاط نجمي

http://ask.fm/WeRGods/answer/113738180950
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113738180950/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113737987158
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113737987158/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113890927958
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113890927958/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113744460374
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113744460374/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113744190038
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113744190038/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113743458390
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113743458390/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113742670422
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113742670422/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113742400342
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113742400342/people
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  ربما

 احتاج الى وصف اكثر

 احيانا تكون ظاهرة اخرى
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ابي طريقة االسقاط النجمي ؟

www.iskat.tk 
about 1 month ago 

2 people like this 

 اذا مارسنا االسقاط النجمي وحسينا باالنفصال نخلي عيوننا مسكره وال نفتحها

 وقتالعينان مغلقتين طوال ال
about 1 month ago 

2 people like this 

يل اني جالسه عليها..طيب اتخيلني انا فعال جالسه بستفسر عن طريقة الدائره الحمراء.. اول ما اصحى اتخيل ان فيه دائره حمرا جنب سريري واتخ

 عليها او اتخيل شخص قدامي بشكلي جالس؟يارب فهمت

 ال تخيلي انك انت هناك

 استشعري جلوسك

 برودة االرض

 قساوتها

 منظر جسدك المادي امامك

 اسشتعار حقيقي لك "انت" وليس غيرك
about 1 month ago 

3 people like this 

ني ممكن اعرف كيف ادخل لحلم شخص ؟ وهل ممكن أغير هيئتي او مالمحي في الحلم ؟ واقدر ادخل هذا الشخص في حلم انا الي عارفه أحداثه وال أ

 الحلم الي ُهو  يحلم فيه وال اقدر أغير األحداث ؟؟ مجبورة ادخل

 فكري في احالم هذا الشخص وستدخلينها

 او عند القيام باالسقاط فكري بالدخول في حلمه وستفعلين

 اما شكلك فهو ما تريدين االخرين ان يظنوه عنك

 مثال: لو كنت سمينة وتريدين االخرين ان يرونك نحيفة فهو ما سيرونه
about 1 month ago 

3 people like this 

بؤ عيني وانا مغمضة يتحرك بسرعه امس جربت استخدم طريقة االلوان .. عرفت في داخلي اني نجحت وسويتها او عاالقل بداية نجاح مثال حسيت ببؤ

 فكرونفسي يتسارع وقلبي يدق اقوى ويدي منملة لكن بعدها ماعرفت ايش اسوي ! استمر افكر باالزرق واالورنج! او احاول اخرج من نفسي .. او ا

 في المكان الي ابغ اروحه ماعرفت ايش اسوي ..

 انسي المكان للحظة

 واستمري بالتمرين

 تبدأ بالهدوء ستتعاظم االعراض ثم

  عندها فكري بالقيام من السرير

 ان كنت في االسقاط بالفعل وهو مرجح

 سيحدث ما ليس في الحسبان

 سيطير جسدك النجمي طافيا بعيدا عن جسدك المادي
about 1 month ago 

2 people like this 

ه وانا كل فترانا اعاني من كثره التفكير وما اقدر اصفي ذهني من االفكار تعبت من كثر ما احاول اسوي اسقاط او اني ادخل في االحالم الجليه من سنه 

 احاول بس ما شفت وال اثر اني تقدمت خطوه وحده بس :) انصحني :)

http://ask.fm/WeRGods/answer/113741652566
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113741652566/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zln_i68cppibaq7bR5Uq-886ayTHVMw1DSslANVO0-RUCQWo6
http://ask.fm/WeRGods/answer/113741533270
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113741533270/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113741507414
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113741507414/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113736630614
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113736630614/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113736358230
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113736358230/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113736277334
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113736277334/people
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 تمرين عضلي مجهد ثم تأمل سيقظي على افكارك

 االستماع الى موسيقى محببة دون شرود يعتبر تأمل ايضا
about 1 month ago 

1 person likes this 

، لما اسمع عن تجارب االسقاط، او لما تقول عن اعراضه احس بس مجرد احساس اني قد جربت هاالشياء وحسيت بها ، بس مااذكر ابدا اني سويته 

 فقط مجرد احساس ،وش معنى هالشي!

 عندما كنت طفلة
about 1 month ago 

2 people like this 

 لمى استرخي لالسقاط عيناي ترمش بسرعه وتفتح من نفسها م التفسير والسبب

 توتر يحتاج الى تفريغ

 اي تمرين تأريض سيتخلص منها

 حمام او شاور

 المشي على االرض حافية القدمين

 رياضي منهك قليالتمرين 
about 1 month ago 

2 people like this 

 ربته ؟طيب انت سويت االسقاط النجمي!!! واذا سويته كيف كان شعورك اول ما بدأت بتج

 ما زلت اعجز عن وصف شعوري )لنفسي( ناهيك عنه لغيري
about 1 month ago 

1 person likes this 

 （）；＿；راتي الخارقه كيف اخلي عندي جالء بصري ابغا قد

 بااليمان والرغبة القويين
about 1 month ago 

3 people like this 

 غير االسقاط كيف أعرف حياتي السابقة فين كنت وطبيعة حياتي؟

 التأمل الموت باالحالم
about 1 month ago 

3 people like this 

 ي مزعجتني واال ابدا تامل بهاللحظه وخالص التامل يغسل كل شيءالعراف ذاتي هل يحتاج ارجع للماضي وانظف كل المواقف الل

 الخيار الثاني طبعا

 احبي الحاضر فيتغير الماضي من حزين الى سعيد

 خالف ما يظنه البشر الماضي ال يغير الحاضر

 الحاضر يغير الماضي

 )يصعب علي شرح هذا االمر(
about 1 month ago 

2 people like this 

 حسن  هل يوجد عالقه بين االسقاط النجمى والقرين

 ال
about 1 month ago 

2 people like this 

 الجالء البصري هي العين الثالثه؟

 ال ولكن يتم الجالء البصري باستخدام العين الثالثة
about 1 month ago 

4 people like this 

 واو لن امنعك من ان تساعدني ألني في وعيي اريد ذلك ، ممكن تذكر لنا افالم تتكلم عن االسقاط ؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/113736107094
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113736107094/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113736065878
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113736065878/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113736051542
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113736051542/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113728962902
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113728962902/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113729684054
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113729684054/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113728440662
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113728440662/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113730283350
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113730283350/people
http://ask.fm/SethRollins680
http://ask.fm/SethRollins680
http://ask.fm/WeRGods/answer/113890527574
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113890527574/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113730089046
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113730089046/people
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Avatar 

Sucker Punch 

Inception 

the butterfly effect 

Lucid 

Astral 

Insidious )قصة خيالية وال تعكس الواقع فهو ليس فلم وثائقي( 

Altered State 
about 1 month ago 

4 people like this 

 وانا صغيره كنت أحلم بحلم مخيف وكان يتكرر كثير لدرجة اني متذكراه بتفاصيله إلى اآلن ، هل هذا يعني شي ؟

 الشيء يستحق االهتمام

 كان يعني شيئا في ذاك الوقت وانتهى الغرض على اكمل وجه واال لما كنت هنا
about 1 month ago 

1 person likes this 

 هل هناك اكثر من حياة لالنسان؟؟

 نعم
about 1 month ago 

2 people like this 

ي ش بالنسبة للجاثوم طيب انا تحضرني اليقضه اذا جاني جاثوم واكون واعي بكل شي ف هذي االثناء لدرجة احس بألم واسمع االصوات من حولي وكل

م ما يجيني جاثوم وش التفسير؟ وهللا يرضى عليك تتحدث بتفصيل اللي فهمته منك ان الجاثوم شي نفسي. بس انا من اقرا دعاء الخلود للنوم قبل انا

 عن الجاثوم.

 الجاثوم ليس شيء نفسي

 لم ولن اقول هذا الكالم

 ظاهرة الجاثوم او شلل النوم حقيقية

 ما يحدث فيها انك تصبح في جسدك النجمي وتسمع وترى احداث من العالم النجمي

 عى هيبنوغوغيا()يصنفها علم النفس بانها حالة نفسية تد

 هذا صحيح ولكنه ليس كل ما في االمر

 الحقيقة انك عندما تقرأ اذكارك تكون قد برمجت نفسك على وضع الحذر

 فيبقى عقلك متيقظا

 وعندما ينتقل وعيك من جسدك المادي الى النجمي تكون حاضرا واعيا

 فتسمع وترا معالم غير مادية

 العالم النجمي قائم على الفكرة والنك تعودت ان تخاف فان خوفك يتجلى الن

 لو احببت هذه المرحلة ولم تخف وفكرت بامر جميل كانسان تحبه سيتجلى لك
about 1 month ago 

4 people like this 

سنوات يمكن كان فيه حلم دايم يتكرر معي هو السقوط من جبل ما الحق على كيفية السقوط ال كل اللي اشوفه بالحلم انا في الهواء  2وانا صغيرة قبل 

وم طحت وش أطيح وارتطم باالرض واالرتطام احس فيه يعني كانه حقيقي ولم ارتطم اصحى والغريب وضعية انبطاحي!!! تكون نفس الوضعية ي

 تفسيره هل هو حلم؟

 ال ليس حلم

 ظاهرة شائعة تحدث في منطقة تداخل اليقظة مع النوم

 يفترض في هذه المنطقة ان يكون الجسد مشلول

 ولكن احيانا يتأخر شلل الجسد فتحدث هذه الظاهرة
about 1 month ago 

1 person likes this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113727468630
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113727468630/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113727141462
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113727141462/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113727076950
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113727076950/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113729900886
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113729900886/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113730168662
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113730168662/people
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 الحظت انو معظم الناس يلي يسالوك نساء ليش؟

 الرجال اكثر تعلق بالمفاهيم

 النساء اكثر قبول للمجهول

 والفضل يعود العتمادهن على الفص االيمن من المخ

 ن عقالنيونالرجال منهجيون واقعيون مادييو

 وهن متقبالت مرحات روحانيات
about 1 month ago 

8 people like this 

 مدري ليه احسك زعالن منا ليه مادخلت كثير كالعاده ؟

 هذه هي الحياة ال شيء يدوم فاستمتع ما دمت تستطيع
about 1 month ago 

4 people like this 

 القران في نظرك ماهو؟

 ربيةابدع بديع اللغة الع
about 1 month ago 

3 people like this 

 كل خمس دقايق اشيك على الصفحه:)

 اسف

♡ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 مدري شعور رائع ناحيتك كأخ كبير او صديق مخلص يأخذني بيدي شكرا على الصفحة الرائعه

 هذا ما اسعى اليه

♡ 
about 1 month ago 

7 people like this 

 right  الحين الحريم كانوا ساكنات الزهره !ماحرقتهم الشمس ؟؟؟

 هههههههههه ال

 وانين الفيزياءاجسادهم وق

 كل شيء مختلف
about 1 month ago 

6 people like this 

 اعطني شيء من القران يدل ان ما يوجد عذاب او جهنم ؟

 ذبهم وانت فيهمما كان ليع
about 1 month ago 

5 people like this 

 noor  * عميقة قبلة*♡♡اراهنك أن كل من يدخل حسابك سوف يشعر بااليجابية والطاقة 

♡♡ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 القرنين .حدثنا بااشياء ال نعرفها عن الخضر وذي 

 الخضر رمز للحكمة

 وموسى رمز للعلم

 العلم ليس ما تحتاج فهو محدود

 الحكمة هي ما تحتاج

 لذا االية تقول من يؤتى الحكم فقد اوتي خير كثيرا

http://ask.fm/WeRGods/answer/113867443542
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113867443542/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113878351702
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113878351702/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113872957782
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113872957782/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113883311958
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113883311958/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113867497558
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113867497558/people
http://ask.fm/n221111
http://ask.fm/WeRGods/answer/113876997462
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113876997462/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113882020694
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113882020694/people
http://ask.fm/nooralomayer
http://ask.fm/WeRGods/answer/113882745686
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113882745686/people
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about 1 month ago 
11 people like this 

 Dسؤال عرفت منين ان اغلب الناس الى بيحصلهم اقتراب من الموت بيختارو يكملوا لما بعد الموت طالما هما كاملوا لما بعد الموت :

 هناك من اختار الرجوع ووثق التجربة

 االسقاط النجمي احد المصادر

 قول بهذا السرالكتب القديمة الثمينة ت

 والتأمل احد الوسائل ايضا

 كلها أكدت على صحة الظاهرة
about 1 month ago 

6 people like this 

 عيوني ينبضون بقووه ، ها بشر دليل نجاح؟ جربت اسوي التأمل وجلسوا

 ليس دليل نجاح قوي
about 1 month ago 

5 people like this 

 يحدث لي ،أحيانا أشعر بالشي قبل حدوثه بثواني أو تأتيني صورته وأتجاهله ويحدث ما تفسير ذلك ؟ مرحبا يا صديق سأخبرك عن أمر ما

 جالء بصري

 تجاهله يجعل القدرة تختفي
about 1 month ago 

8 people like this 

 قف!لو جتني تجربة االقتراب من الموت وكنت مهمومة واخترت عدم الرجوع يعني خالص مافي امل ارجع ؟ حتى لو في حياة ثانية بس اتذكر ذا المو

 بعد الموت ال شيء نهائي وكل شيء ممكن

 الموت ليس مخيفا كما اخبروكم

 فاهدأي واطمئني
about 1 month ago 

8 people like this 

 قبله عميقه على خدك:*

❤_❤ 
about 1 month ago 

7 people like this 

 كلمه ال تحب سماعها؟

 ليش؟ او كيف؟

 فما ال يعرفه البشر ان الكيفية والسببية رغم اننا نظن انهما ذوي صلة

 فان الماهية اهم

 دائما غير اسئلتك من كيف ولماذا؟

 الى

 ؟ ما؟ماذا؟ ماهو

 هنا تصبح مستكشف ال محلل او مبرر

 االجمل طبعا ان ال تطرح السؤال وتسمح لالجابة كاملة بالحضور

 فاي سؤال هو تقسيم لالجابة االساسية

 ولكن هذه نقطة جانب الموضوع احببت اضافتها
about 1 month ago 

9 people like this 

انا اشكرك جدا وممتنة لوجودك الني تعمقت باالسقاط،من خاللك)من سنة( حبيت اسألك معلم)انا باالسقاط ابتسم الشعورياً ههههه مدري 

 ♛Manal♛  ليه(؟؟

 يبتسم الطفل قرب امه

 والنعسان عند فراشة

http://ask.fm/WeRGods/answer/113866503254
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113866503254/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113727408214
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113727408214/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113728466518
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113728466518/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113726830166
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113726830166/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113729781078
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113729781078/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113866139734
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113866139734/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113866164310
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113866164310/people
http://ask.fm/MemaHejazy
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 والبردان عند النار

 والعبد عند ربه

 كيف لك ان ال تبتسمي وانت "مع" ذاتك الحقيقية؟

 هناك من ينفجر ضاحكا

 انا ابتسم عادة

 تجربة تحولية
about 1 month ago 

17 people like this 

 سؤال التحبه غير الديانه

 احب جميع االسئلة

 ولكني ال اجيب على اسئلة من لن يفهم االجابة

 جميع االسئلة جميلة
about 1 month ago 

7 people like this 

سقاط بعد اال يا اخي ابي اشوف االشياء كما هي مش تفسيراتنا ولكن ارى انو تفسيراتنا هي اللي تخلى هالواقع او )العالم المادي (يتجلى لنا منها انت

 لم كما هو صافي شفاف صمت تعرف الهدوء الداخلي او فقط تطورت مفاهيمك وتفسيراتك يارب وصلك مااريده شكراوالتامل تشوف العا

 وصلني ما تريدين

 كل ما عليك هو اصمات عقلك اثناء النظر الى االشياء

 سترينها دون تحيزات واحكام مسبقه

 وستحكي لك قصتها

 )اعرف هذا الشعور الني مررت به(

 سؤال جميل
about 1 month ago 

7 people like this 

 ايش آخر كتاب قرأته ؟ وماهو أروع كتاب قرأته ؟

 اروع كتاب قانون الجذب للمايكل لويزي

 ان بلينكواخر كتاب ك
about 1 month ago 

8 people like this 

 انتقل منه الى االسقاط النجمي ومالفرق بينهما انا دائما ما احلم واعلم انني احلم هل هذا هو الحلم الجلي وكيف استطيع ان احوله او

 عبر التفكير بشيء مادي كالحياة او السرير او الجسد:ـ

 اي شيء مادي
about 1 month ago 

9 people like this 

 هل االسقاط النجمى حرام؟

 ال
about 1 month ago 

9 people like this 

 تره اللي راحت كنت كل يوم انتظرهآ ترجع، ،، انآ صاحبة الحمامهكيف كنت اقدر اتخاطر معهآ؟ مع العلم في الف

 ال اذكر السؤال ولكن طريقة التخاطر مع الحيوانات بسيطة خصوصا الكالب

 وهذا فيديو يشرح التخاطر

http://ask.fm/WeRGods/answer/113866209110
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113866209110/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113866173782
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113866173782/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113729856086
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113729856086/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113865954134
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113865954134/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113728939350
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113728939350/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113727629398
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113727629398/people
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about 1 month ago 
7 people like this 

 كيف اعرف شريك حياتي المستقبلي عن طريق االسقاط النجمي؟

 بالتفكير فيه
about 1 month ago 

4 people like this 

 ?2HTPلماذا تزيد األحالم أو نسبة تذكرها عند تناول بعض األغذية والمكمالت مثل 

 ال اعلم السبب

 ولكن االغذية المنبهة تؤدي لنفس النتيجة

 كالكافيين او السكراترك لك مهمة البحث ما اذا كان المكمل فيه منبهات 
about 1 month ago 

4 people like this 

 باريس وإال بوسطن ؟

 بوسطن
about 1 month ago 

5 people like this 

يك ؟ اليوم قمت بالتأمل ألول مرة منذ أن بدأت ممارسته شعرت بأن هناك جاذبية تحاول أن تحركني ناحية اليمين أحسست بثقل على كتفي ما هو رأ

رة ، يريقة األلوان لإلسقاط النجمي لم أجدها في صفحتك هل من الممكن أن تسعفني بها لطفا فهذه أول زيارة لي في صفحتك ومتأكدة لن تكون األخوط

 مساءك سعيد =(

 الجاذبية هي انفصال الجسد النجمي عن المادي

 اما طريقة االلوان فهي هنا

http://www.iskat.tk/15911585161016021577-1575160415711604160815751606.html 
about 1 month ago 

9 people like this 

كنت ناويه اسوي االسقاط ودخلت بمرحله حسيت اني بداومه او مدري كيف اوصف شعور غريب وغصب فتحت عيوني المهم بعدها صارت كل 

 وات اللي اسمعها عاليه جداً حتى لو كانت بعيده، وش تفسر ؟االص

 عرض مشترك وشائع

 فتح العينين اجهاض للنجاح

http://ask.fm/WeRGods/answer/113727236950
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113727236950/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113727171926
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113727171926/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113727895126
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113727895126/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113865838422
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113865838422/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zln_i68cpplXTp73Z4Uuy8KPtlnKTYE8tSs1ENUq0-REEQms6VVGHc7Ip-zmz8sdk6URA1ghTNGZwvgKJNyHeyf6vgiPF_NovN9fKZZGXccZaHzSjmSujyJGPAg,,
http://ask.fm/WeRGods/answer/113734325078
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113734325078/people
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about 1 month ago 
5 people like this 

 فيه وضعيه معينه اتخذها لمن اسوي االسقاط النجمي.. يعني اخلي عيوني مفتوحه او اسكرها.. ، و ايش الجو المطلوب حولي؟؟

 يجب ان تكون االعين مغمضه ووضعية الممارس هي وضعية النوم العادية

 يفضل الهدوء والظالم والدفئ واللباس الفضفاض وعدم االكثار من االكل
about 1 month ago 

8 people like this 

ر اليوم بدأت اسوي تٲمل بالعاده لما اسوي قريت طريقة اإلسقاط النجمي انا من قبل اقدر اتحكم بأحالمي واعرف اني احلم بس لما سويت التجربة الفج

تٲمل اشوف نور ابيض وانا كنت اسوي التجربة فجأه جا ظالاام قوي واسمع صوت قنابل شي يخنقني ويتنمل جسمي واسمع دقات قلبي بقوه وايدي 

 The Secret  ترفع شي يسحب من صدري بس ماقدرت اطلع ليه؟

 النه لم يمر وقت كافي بعد

 استعجال النجاح وتوقع النتائج يقتل النجاح في مهده
about 1 month ago 

10 people like this 

 لعد؟ماهي طريقة ا

 الطريقة موجودة في موقعنا قسم طرق االحالم الجلية

www.iskat.tk 
about 1 month ago 

7 people like this 

المي في النوم انت تقول ان االحالم لالشياء التي حرمنا منها ، لماذا احالمي عن اشياء اكرهها تزعجني في الواقع وتزعجني في االحالم ايضاً لماذا اح

 لم اني انجذب لعالم االحالم كثيراً واراه افضل من الواقع ومثير اكثرال تحقق ما اريد مع الع

 الن حياتك فيها الكثير من الخوف
about 1 month ago 

11 people like this 

 القران مليييئ بالماورائيات صح؟

 صحيح

 ولكن ليس كل من ينظر يبصر
about 1 month ago 

6 people like this 

 وال اسمع لجوابي واتبعه؟ anywayيجيني الجواب، اسألك  لما اكتب سؤال لك،

 اكتبيه طبعا

 قارنيه بما حاول اقناعه به االيجو :(

 ثم ستتضح لك حيله

 وستعرفين لماذا كان صامتا وتاركا اياك في حيرة حتى قررت طرح السؤال فقام باالستدراك واالجابة
about 1 month ago 

3 people like this 

اخليه  ومساء الخير سيدي ؛ انا عقلي مرهق ما اقدر افكر بشيء او اعندي الحماس للتفكير بشيء جديد .. و كأنني ما افكر بشيء :) كيف انشط عقلي 

 ️❤في الشيء اللي ابغاه ؟! مشكوووووور  يركز

 اكثر ما يخيف العقل هو ايقافه عن العمل

 بدل محاولة دفعه للعمل حاول ايقافه عن العمل

 سيفعل االيجو المستحيل

 ستجد افكار خالقه

 فقط افقد الثقه به وسيؤدي رقصة الموت بشكل ال ارادي
about 1 month ago 

6 people like this 

 طيب انا طالبة طب اسنان، وجود الطب ادى لوجود المرض. كيف ممكن استفيد من هذه العلوم في تخصصي ؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/113733824854
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113733824854/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113733445974
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113733445974/people
http://ask.fm/wej_360
http://ask.fm/WeRGods/answer/113732517206
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113732517206/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zln_i68cppibaq7bR5Uq-886ayTHVMw1DSslANVS3_hEDRG88
http://ask.fm/WeRGods/answer/113732272726
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113732272726/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113730889302
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113730889302/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113799163990
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113799163990/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113858514262
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113858514262/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113864316502
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113864316502/people
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 هذه العلوم قد تكون سر لنجاحك

 خزعبالت" لكوقد تكون مجرد "

 لالستفادة منها يمكنك تعزيز ما تعرفينه من طب بااليمان بانك قادره على شفاء كل شيء تقريبا

 اخترعي طرقك الخاصة في تشخيص حاالت المرض دون تردد

 ثقي وامني بقدرتك على شفاء المرض باي طريقة اتخذت

 ليس هناك طريقة واحدة فقط للوصول الى النتيجة

 ها تعتبر كنز لمن حفظها وانتفع بهاهذه القناعة لوحد

 كثير من اطباء الطب البديل يشفون من خالل ايمانهم المطلق

 وليس باستخدام الكلمات والتمتمات او االدوية العشبية :(
about 1 month ago 

15 people like this 

 3كيف اقوي حدسي ؟ وعادي استخدمه في امتحاناتي؟ الني استخدمه احيانا وانجح بمساعدته :

  طبعا عادي

 وتتم تقويته باستخدامه اكثر واكثر
about 1 month ago 

9 people like this 

 اي طريقة سويتها لما سويت االسقاط النجمي؟ و طولت و انت تسويها؟

 الطرق الغير مباشرة

 صفحة في موقعي 11ولها كتاب من 
about 1 month ago 

8 people like this 

يز لين ييانا من امس سالتك سؤال والى االن م رديت تكفى اطلب طلب بس انزل لسؤالي حق حالة مابين النوم واالستيقاظ.جاوبه وبعدين كمل عادي بليي

 نام وانا افكر تجاوب ع السؤال:)جيت ا

 هههههه اود ذلك من كل قلبي

 سؤال وزيزدون 1211ولكن يستعصي علي العثور عليه بين 

 هل لك ان تكتب سؤالك مجددا وساجيبه حاال
about 1 month ago 

4 people like this 

 ? astral travelو  astral projectionشنو الفرق بين 

 Astral Projectionعند طرح الجسد النجمي في البعد المادي يسمى اسقاط نجمي 

 Astral Travelي وعندما يتم االنتقال بالجسد النجمي من البعد المادي الى ابعاد اخرى يسمى سفر نجم
about 1 month ago 

6 people like this 

 هل تستعيض عن النوم بالتأمل واإلسقاط

 نعم احيانا
about 1 month ago 

5 people like this 

 طبيعي اننا نسأل هالكم من االسئله ؟ وال هذا يدخل بالشك والخوف من تصديق ماتقول ؟

 هذه ثورة االيجو في وجه االستنارة

 بيعي جداط
about 1 month ago 

5 people like this 

 لوصول اليك وانتهاك خصوصيتكبما انك فضّلت ان تكون لك خصوصيه ماتخاف اننا نستعمل االسرار اللي تعلمنا اياها با

 ال ال اخاف

 فمعرفة من غير المستنيرين والنيامبمعلوماتي ال يجر اال السلبية

http://ask.fm/WeRGods/answer/113858358870
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113858358870/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113858174294
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113858174294/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113858296150
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113858296150/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113858127702
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113858127702/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113858057046
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113858057046/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113857939030
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113857939030/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113847676246
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113847676246/people
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  اما من يعرفها من خالل االسقاط وغيره فهو ذا تردد عالي

 وال يأتي منهم اال االيجابية وال مانع لدي من ان يعرفوا كل شيء
about 1 month ago 

5 people like this 

 ♥اخترت تصديقك صديقي فأنت تلملم أشالئي ما بين سطو كلماتي أحبك حبا غير مشروط شكرا لوجودك بعالمي 

❤️ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 ممتنه جدااااااااااااااااا لك !! انت معطاااااااء جدا .. حب وسالم وجمال لك

❤️_❤️ 
about 1 month ago 

2 people like this 

 التأمل يسرع تجلي االهداف؟

 ال

 التأمل يجعلك ال تهتم بحصولها

 ما يسرع تجلي االماني هو العيش بشغف وحماسة وعفوية

 ا وسيستمر الكون باعطاءك المزيد والمزيد من امانيكافعل ما تحب دائما وابد

 اما ان لم تستعمل ما هو موجود فلن تحصل على ما لم يأت بعد
about 1 month ago 

13 people like this 

There's this jerk in my high school that is mean to me, he is the principals son. He stole my lunch 

money yesterday, he even took some of my Pokemon cards from me. He hits me and leaves bruises 

on my shoulders. He is a douchebag and a meanie. What should I do?  Gregory Alan Bailey 

the Principal's son is your reminder that you are holding beliefs that do not match your true self. When u feel 

frightened by him, track down this fear all the way to the belief that generates the emotion. peel and detach 

this belief from your belief system. this guys will "magically" stop harassing you! 

This is how life works; it is a reflection of your strongest beliefs. Do not think much about him. accept his 

existence as an essinital part of your earth life experience. Love him, and like a charm, he will disappear or 

at least stop harassing you or even better (who knows) because what seems to be the ceiling and the 

ultimate reality to your lower mind, is just the floor and the beginning for your higher mind. 

trust that the universe loves you. because it does... 
about 1 month ago 

4 people like this 

 انا اتوتر بسرعا اذا اي احد كلمني واحس الكل يراقبني وارجف ومدري كيف وش أسوي

 لديك مفاهيم كثيرة ومعتقدات

 ولكنك تعيشين هذه الفترة تهجرين مفاهيمك

 وهذا ما يجعلك مكشوفة لمن حولك

 عودي للتمسك بمفاهيمك واتباعها او تخلصي منها وتبني مفاهيم اخرى
about 1 month ago 

9 people like this 

 بانتظارك تستبقظ

 ههههههههههههههه
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ^_^ ياحليلك

*_* 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113856841302
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113856841302/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113857525078
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113857525078/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113857676118
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113857676118/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113857659222
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113857659222/people
http://ask.fm/GregoryAlanBailey
http://ask.fm/WeRGods/answer/113857527894
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113857527894/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113847667798
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113847667798/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113850244950
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113850244950/people
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about 1 month ago 
2 people like this 

 اشعر بمعرفتك منذ زمن مع أني لم اعرفك من وقت طويل سوى ان كلماتك تتجلى ببحا كياني يا اخي انت ساحر

 ان اخترت تصديقي -انا انت 
about 1 month ago 

5 people like this 

 ليه يعض األيام اكتب كالم بدون ما افكر ... هل هذه لحظة اتصال بالوعي األعلى ؟

 الكتابة بدون وعي حالة من اثنين

 اما سيطرة كاملة من االيجو

 ركهنا الكالم نتاج عقلك الباطن ومخزون ذكرياتك ومعتقداتك ومشاع

 وهو كالم مادي ليس له اي تأثير يذكر

 وفي حاالت اخرى تكتب ولكن االيجو غائب وانت في اتصال كامل مع وعيك االعلى

 ما يعرف بظاهرة السايكوجرافي

 وفيها تبدأ االفكار )الخارجة عن محيط معرفتك وذكرياتك( باالنهمار عليك كالوحي

 ويدك تكتب دون توقف

 أمال متصال مع وعيك االعلىهذا ما يحدث عندما تكون مت
about 1 month ago 

10 people like this 

 لدي ثالث اطفال اذكياء كيف اعلمهم االسقاط النجمي ؟ممتنه لك، يومين لم اخرج من البيت بسبب لهفتي في قراءه اجاباتك 

 قومي باقامة جلسة يومية او كل يومين او اسبوعية وفقا لجدولك الزمني وما يالئمك

 فيها يجب على كل منهم ان يحك للمجموعة )اخوته وانتي في حلقة استماع( احداث اهم حلم في الفترة منذ االجتماع الماضي

 كل منهم بتحديد ما يريد ان يحلم فيه حتى جلسة االستماع القادمة وبعد ان ينتهوا، يقوم

 وفي الجلسة القادمة تراجع االماني

ََ حياتين!!( مادية ونجمية  هذا النوع من المتابعة سيجعل للطفل حياتين )حرفيا 

 هذا ما سيجعل ابداعهم يتفجر في الحياة المادية

 وال تتشكل لديهم عقد او بؤس او مشاكل نفسية

 ياة سعيدة بحب ورخاءح
about 1 month ago 

20 people like this 

 ة و البس االبيض . اريد ان اكون انيقه وانا اسافر بين االكواناشعر انه ألتقان االسقاط النجمي البد ان اكون علئ طهاره و خفيفة المعد

 جميع الطقوس الذي يعتقد الممارس انها ضرورية هي فعال ضرورية له

 )له وحده(

 والسبب هو ان الطقوس التي يبتدعها هي المركب المثالي للتعامل مع مع مفاهيمه

 وكمثال حتى يفهم الجميع ويقومون باعداد طقوسهم بانفسهم

 انت متدينة بال شك وتحرصين على الطهارة في معظم الوقت

 عدم الطهارة بالنسبة لك سلبي مما يخفض التردد

 والعكس بالعكس

 بالتالي ومن واقع ادراكك لضرورة االيجابية ورفع التردد

 تلقائيا وبشكل عفوي اعتقدت ان الطهارة ضرورية

 وهو مثال جميل وبسيط وواضح

 لى مفاهيمهم هم وليس ما يمليه عليهم االخرين من وصفاتيتعين على الكل النظر ا

 نرى االمر في وصفات التخسيس والتجميل

 تنجح بشكل رهيب النسانه

 وربما تعمل بشكل اقل الختها

http://ask.fm/WeRGods/answer/113857312342
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113857312342/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113857445974
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113857445974/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113857014358
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113857014358/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113856835158
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113856835158/people
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 ولكن عندما تذهب الى انسانه ذات مفاهيم مختلفة كليا

 :( ال تكاد الوصفة تغير اي شيء وربما كان لوح صابون او كاس ماء اكثر فائدة

 نحن اسياد حياتنا

 حتى وان كنا قد اخترنا ان ننسى ذلك
about 1 month ago 

11 people like this 

 عن كذا ماصار له شيء من الحكومه االمريكيه واالشخاص اللي مايبون الناس تصحى من الغيبوبهغريب بشار بما انو امريكي ويتكلم 

 امريكا بلد حر وال يمكن الجام الحرية

 هو وغيره يتحدثون وال احد يستطيعون اسكاتهم او حتى يخططون لذلك
about 1 month ago 

3 people like this 

 م أكثركيف توفق بين نظرية أن الرجال من المريخ والنساء من الزهرة .. وبين قولك بأن أرواحنا في األصل ليست مذكرة وال مؤنثة .. محتاجة أفه

 ارواحنا وانما اسالفنا )وربما كان بعضهم نحن باجساد مريخية وزهرية(ـمن عاش على المريخ والزهرة ليس 
about 1 month ago 

2 people like this 

 right  تك لحسابك بتويتر !شكل فيه نوايا تهكيرياكثر االسئله على ادار

 هههههههههه االمر مستحيل
about 1 month ago 

3 people like this 

ام اني اصل للوعي العالي و اتصل بالكون ل اصبح مثلك ؟! هل انت تغير … جلست افكر هل هذا هو الصواب فقط اسئلك… لدي أسئلة كثيرة ل اسئلك 

 من ليس مستعد للتغير ام يتبع منهجك من هو مستعد وحان وقت التغير له ؟! بشكرك كثير ):

 ير وال يعلم انه يريده :(ال اغير الى من يريد التغي

 ال شأن لي بالتبشير والوعض ونشر الرسالة وتحقيق السلطة والمكاسب

 كلن يعيش وفقا الهوائه

 انا مرشد من اختارني مرشدا دون ان يعي ذلك
about 1 month ago 

7 people like this 

 لماذا كل االديان ظالمه للبنات سوا الوضعيه او اللي وراها رسل

 ليس جميع االديان

 بعض االديان تقدس المرأة حد العبادة

 استشف من سؤالك انك تتحدثين عن االديان االبراهيمية السماوية

 هي نظام مفاهيم للمجتمع الذي انزل عليهوهذا طبيعي الن االديان 

 بمعنى اخر تعاليمه مستسقاه من عادات المجتمع

 "انما بعثت التمم مكارم االخالق"

 المرأة في االرض مضطهدة من قبل الرجل

 ليس النهم اشرار ولكن الن هذه طبيعتهم المريخية

 يشدمروا المريخ بحروبهم للسيطرة حتى فنى الكوكب ولم يعد صالحا للع

 اما بنات الزهرة فهن غاية في السالم حتى اصبح الزهرة جنة

 وعندما التقوا على االرض كلن يتصرف وفقا لما تمليه عليه طبيعته

 المريخ والزهرة

 ولكن االجيال الحديثه مع تقدم العصور اصبحن النساء اقرب لصفات المريخيين

 وال يحتاج ان نتحدث عن العكس فهو يؤخذ بشكل تلقائي

 مر ليس سيءاال

 كله جزء من التجربة
about 1 month ago 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113857101910
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113857101910/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113857095766
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113857095766/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113857016662
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113857016662/people
http://ask.fm/n221111
http://ask.fm/WeRGods/answer/113847205206
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113847205206/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113856915542
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113856915542/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113856685654
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6 people like this 

I love you too ❤. 

❤️ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 هل سأتي يوم و نعرف من أنت ؟ اسمگ و نرا شگلگ ؟

 مستحيل -بمفاهيمي اليوم 
about 1 month ago 

4 people like this 

 وهل تصدقه ؟ :( ، أريد أن استمع الى جلساته التي يقدمها هل توجد مترجمه ؟

 طبعا اصدقه

 وال يوجد حلقات مترجمة

 الجلسات ربما ساقوم باعداد فريق وسنعمل على ترجمة

 فهي مفيدة وفيها معلومات وفيرة
about 1 month ago 

8 people like this 

❤️ 

❤️ 
about 1 month ago 

4 people like this 

بانه س العكقلت بان المثليه يعد ذنب عظيم لدى المسلمين وفالحقيقه هو كذلك عند غالة الوهابيه والسلفيه فقط لكن راجع من يخالف هذا المذهب سترى 

 مرض تختلف اسبابه ويستلزم عالجه فقط.

 اعتذر

 ربما لدى احد مذاهب المسلمين او اكثر وليس جميعها

 فانا لست ملم بها جميعا

 شكرا للتوضيح
about 1 month ago 

5 people like this 

 نحمي انفسنا من طاقات البشر السلبيه ب.....

 عدم النظر لها على انها سلبية
about 1 month ago 

6 people like this 

 هذا الرجال أو الكائن الفضائي هل هو حي إلى اآلن ؟

 هو رجل ويتواصل مع كائن فضائي وهو حي االن ويقوم بتقديم جلسات استماع باستمرار يتحدث من خالله كائنه الفضائي "بشار"ـ
about 1 month ago 

6 people like this 

 نغذي الوعي ب......

 العيش بشغف
about 1 month ago 

5 people like this 

 تكمن قوة االراده في......

 الشجاعة
about 1 month ago 

3 people like this 

 \هايكس وبشار :مين إبراهيم 

  بشار )كائن فضائي اسمه بشار يتحدث من خالل شخص امريكي اسمه دالاير انكا(ـ

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113856685654/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113856708438
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113856708438/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113856701526
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113856701526/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113856754774
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113856754774/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113856725078
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113856725078/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113856746326
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113856746326/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113856678742
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113856678742/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113856646230
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113856646230/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113856548438
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113856548438/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113856583766
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113856583766/people
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 مجتمع فضائي اسمهم ابرهم يتحدثون من خالل ايستر هايكس -ابراهم 

 

 الوساطة الروحيةفي ظاهرة اللتشانلنق او ما يعرف ب

 ويتم التواصل باستخدام التخاطر العاطفي

 ويمكن الي انسان القيام به لو امن
about 1 month ago 

13 people like this 

؟ ما تعتقد ديليش مايكون الواحد مسلم و مثيلي؟ يؤمن باالسالم ولكن انولد مثيلي، هللا خلقني كدا هللا الرحمان الرحيم فكيف حيعذبني على شيء مو بي

 كدا؟ انا اؤمن بكدا، صباح سعيد يا سيدي

http://ask.fm/WeRGods/answer/113847510102
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113847510102/people
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 االسالم ال يقدم هذا النوع من التسامح او المرونة

 المثلية ذنب عظيم لدى المسلمين
about 1 month ago 

3 people like this 

 طيب هل هذا الكارما او الحوبة شائع بين الناس ؟

 نعم
about 1 month ago 

2 people like this 

 نحن أحجية أنفسنا

 حكمة
about 1 month ago 

3 people like this 

 امتنااااااااااان بحجم السماء ...... شكرا شكرا شكرا

:) 
about 1 month ago 

4 people like this 

ب اطلب من الحظت اني احب اساعد الناس باللي اقدر عليه وازعل منهم لو كانوا يعرفون اني اقدر اساعدهم ولكنهم ماطلبوا مني المساعده مع اني مااح

 احد يساعدني و اقبلها لو انعرضت علي <.>

 هناك بشر مبرمجين بشكل جيد للحياة المادية

 ير والتعامل معهم بلطفتلعموا حب الغ

 هذا جميل ما دام االنسان يحب نفسه قبل كل شيء

 وان كان ال يفعل

 فاالولى واالهم حب الذات

 اما حب االخرين فسيأتي تباعا
about 1 month ago 

2 people like this 

 عندي اسئله كثيره بس اذا ابي اسئلك مااعرف ايش اقول 4>/

:) 
about 1 month ago 

2 people like this 

 حدثت لي عمليتا اختطاف من قبل نوعين من الكائنات ؟ لماذا ؟ هل اخذوا معلومات ام زرعوا لي معلومات ؟

 كال االمرين

 العينات اخذوها الجراء اختبارات وربما تستخدم في تهجين عرق جديد بشري

 واما الذكريات والمعلومات فهي لديك لكن محجوبة في الحياة المادية

 ن االطالع عليها من خالل االسقاط على اي حاليمك
about 1 month ago 

3 people like this 

 مفتوحة ؟ ، ما الذي يغلقها ؟فهذا يعني ان جميع الناس يولدو وعينهم الثالثه 

 احد قوانين الحياة المادية

 وان كنت تسأل عن االلية فهي بسبب المعتقدات والمفاهيم

 الم تالحظ ان المجتمعات الجاهلة يرون الجن؟ :(

 ما نسميه علم وتحضر هو اغالق لفدراتنا الخارقة
about 1 month ago 

5 people like this 

 اصبح لدي قناعه بان االبتعاد عن الماديات احد اكبر اسباب الوعي

http://ask.fm/WeRGods/answer/113847529046
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113847529046/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113847517270
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113847517270/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113856477526
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113856477526/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113847728470
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113847728470/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113856280662
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113856280662/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113856390742
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113856390742/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113851629398
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113851629398/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113856330070
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113856330070/people
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 قناعة ممتازة

 ا مقدسةولكن االفضل منها ان الروحانية يمكن اضافتها للحياة المادية فتصبح الحياة جله
about 1 month ago 

6 people like this 

 تعدني ان تبقى متواجد متى مااردتك ؟

 ال
about 1 month ago 

2 people like this 

 ممكن توضيح للحديث الشريف )تفألوا بالخير تجدوه ( ؟

 الخير يتجلى عندما تتفائل به

 قاعدة رئيسية في الجذب

 لك عندما تؤمن ان الخير قادم يتجسد

 محمد يعلم اتباعه الجذب بقالب اسالمي وقل من يتفكر ويتبع
about 1 month ago 

2 people like this 

 الحياه ؟عفوا!! االستسالم نتيجة لقبول 

 العكس
about 1 month ago 

4 people like this 

 تعتبر نفسك خبير بالروحانيات

 اعرف ما احتاج
about 1 month ago 

3 people like this 

 يعني الحين عشان انجح في عملية االسقاط الزم اكون غير راضي عن حياتي وواقعي؟

 ليس بالضرورة

 غير متشوف لمغادرتها )وهذا انا مثال(ـولكن من يكون راضي عن حياته يكون 

 االسقاط النجمي يشترط لنجاحه رغبة قوية في الخروج

 ال يملكها اال حاالت معينة
about 1 month ago 

6 people like this 

 ماذا تعرف عن الربع الخال

 ال شيء مميز
about 1 month ago 

2 people like this 

 ه جديده مع الشعور بالخوف قليال من اثار التجربه؟ممكن يجتمع شعور الحماس لتجرب

 هذا طبيعي
about 1 month ago 

4 people like this 

 من الغد، ما هو الحل ؟ اكره االمس ، حائر اليوم ، خائف

 انسى االمس

 عش اليوم

 واترك غدا
about 1 month ago 

3 people like this 

 ن بال سبب هل يرون مالكهم الحارس أم ماذا ؟ وما سبب ابتسامتهم ؟ من يداعبهم ؟األطفال الحديثو الوالده لماذا يضحكو

 يرون كل جمال الكون

 فعينهم الثالثة مفتوحة

http://ask.fm/WeRGods/answer/113853205078
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113853205078/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113847764054
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113847764054/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113850368086
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113850368086/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113850699862
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113850699862/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113855595094
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113855595094/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113856005974
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113856005974/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113856118870
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113856118870/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113856130134
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113856130134/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113856204630
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113856204630/people
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about 1 month ago 
7 people like this 

 ممكن تفسر لنا ظاهرة مثلث برمودا

 كما للجسد تشاكرات وفورتكسيز

 تشاكرات للحصول على الطاقة من الكون

 والفورتكس الدخالها للجسد

 االمر سيان

 االرض تملك تشاكرات وتنتشر في اماكن معروفة من االرض

 االهرمات في مصر مثال تمثل تشاكرا الحنجرة

 ت في اسيا يمثل لتشاكرا التاج الروحانيوالتب

 وامثلة كثيرة

 وهذا شكل يبين توزيع تشاكرات االرض

http://www.in5d.com/images/earth-chakras1.jpg 

 عودة لمثلث برمودا

 هو مدخل الى االبعاد االخرى

 ولكنه ليس طوال الوقت يعمل على تمرير االشياء الى االبعاد االخرى

 ينشط احيانا واحيانا ال

 من كان ليظن ذلك؟ اليس كذلك؟

): 
about 1 month ago 

5 people like this 

 السالم الداخلي سبب من أسباب األسقاط خصوصا إذا ارتبط بانفعال عنيف زي حزن شديد ؟

 االزمات تدفع للنجاح في االسقاط

 كحاالت الوفاة الحديثة وغيره

 ليس له عالقة مباشرةوالسالم الداخلي 

 ولكن الرضى عن الحياة وحب الحياة يجعل النجاح في االسقاط صعب
about 1 month ago 

4 people like this 

 ل وامانة ماتتجاهلني او تشوفه سخيف النه وهللا يهمني .. لو سويت االسقاط اقدر اشوف فنانتي اللي احبها ؟بسالك سؤا

 نعم
about 1 month ago 

4 people like this 

ليش احيانا لمن اكون في بدايه نومي اسمع اصوات غريبه ومخيفه وبلغه غير مفهومه حتى احيانا اسمع احد ينادي بصوت مخيف و هاذي الحاله 

 ماتجيني اال ببدايه النوم تعرف ايش تكون هاذي؟

 هيبنوغوغيا

 وهي مرحلة شلل النوم

 اتحدث عندما يشل الجسد ويبقى العقل مستيقظ

 فتبدأ حواسك )النجمية بسماع ورؤية احداث( فتظنها جهال انها تحدث في العالم المادي فتخاف

 خوفك يولد المزيد والمزيد منها وبشكل مخيف

 ولو انك فكرت بشيء جميل كغناء المالئكة لسمعت ما لم يسمعه بشر
about 1 month ago 

6 people like this 

 شر هلهل لالرواح مجتمعات هل هي قادرة علئ التكاثر ..ذكرت قبل ان الكائنات الفضائية تختطف البشر بغرض التهجين.. لماذا هي مهتمة بشان الب

 ت في البعد االخرهناك تحالف? هل هناك عداوا

http://ask.fm/WeRGods/answer/113856009046
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113856009046/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4ziyHnsYoyoFWL_-WPtQ2loPOp0yqPNRd-EIoScVarplZWL2UzU1mHcLcukUjpsIYxoylE0A5aN2ZwoFjFaXU,
http://ask.fm/WeRGods/answer/113850602838
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 ال عداوات فقط تحالفات وابداع وخلق وتجديد وحياة

 السيطرة والعداوة مفاهيم مادية

 هناك وفرة الكل يحصل على ما يريد بقدر ما يريد فلما السيطرة؟

 هنا حدود وقيود فالسيطرة مبررة لدى السلبيين
about 1 month ago 

3 people like this 

 يبدو لي بأنها مفتاح لعلم الغيب؟ هل لديك أي خلفية عنها فلم يسعني استيعاب الكثير Akashic Recordsقرأت كتاب تطّرق لل 

 االاالكاشك ريكوردز هي احد تعاليم الكب

 وهي احد معالم البعد النجمي

 فيها مخزون كل ما كان وسيكون

 يمكنك القول انه اللوح المحفوظ لدى المسلمين
about 1 month ago 

7 people like this 

سبها لين ووفيه شغله لفتتني قالتها ليلى كايزن،لو مو عاجبك شغله بجسمك مثل عيب او سمنه،ركز عليها وفرغ كل طاقتك السلبيه تجاها،قابل المرايه 

ئله و ايجابي؟كثرت استطفش،بعد فتره تلقى هالشي مختفي النك بطلت تقاومه،طب مو قانون التركيز ينص على ان ماتركز عليه يزيد سواء سلبي ا

 عليك بس احاول افهم التناقضات بهالقانون

 االهتمام بأمر يزيده

 الوعي االعلى ال يميز بين سب او مدح

 ال يميز بين ايجاب او سلب

 يعرف لغة واحدة فقط

 اذا ركزت على امر اعطاك المزيد منه

 افته بعد ان فقد بعض الوزننصيحتي هي ان يقف االنسان امام المراة ويركز ويهتم ويتحدث ويمدح نح

 ربما يصور نفسه ويعبث بالصورة في الفوتوشوب ويهتم بها ويتأملها ويتمناها

 تفريغ الطاقة في امر يزيد هذا االمر

 الوعي االعلى ال يهتم اكانت الطاقة سلبية او ايجابية
about 1 month ago 

4 people like this 

 احتاج وجهة نظرك ! صديقتي تقول ان تغير الحياة يعني الموت ، وانا اقول ان الموت هو فقط تغير نوع الحياة. من تصيب ؟

 كالمك صحيح

 كالم صاحبتك فيه تناقض ذاتي

 ة بطبيعتها فكيف لذلك ان يكون الموتفالحياة متغير

 افترض ان قصدها ان هذه هي الحياة الوحيدة وهي مخطئة في هذا ايضا
about 1 month ago 

2 people like this 

 سوف يأتي يوم تكون على لسان الجميع، حلفاء او اعداء

 سأحرص عندما يأتي ذاك اليوم ان يبقى االمر كما هو اليوم

 ال احد يعرف عني اال ما اقدم من استنارات

 اما انى فساذهب الى طي النسيان
about 1 month ago 

4 people like this 

 هل انت مهتم بالتواصل مع الكائنات االخرى ؟ هل استمعت واستفدت ؟

 ال اهتم بالتواصل

 على االقل ليس االن
about 1 month ago 

2 people like this 
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 ايش اقدر اطلب من مالكي الحارس؟

 كل ما تريد خصوصا ما يتعلق بالماورائيات
about 1 month ago 

6 people like this 

 دخلت االسك وحسيت بسعاده غير طبيعيه وبراحه عجيببه ماللسر؟؟!

 النك رأيت انعكاس ذاتك الحقيقية

 فاهيمتذكرت روحك عندما كنت طفلة والتي اندفت على مر السنين تحت اطنان من المعتقدات والم
about 1 month ago 

4 people like this 

 حدثنا عن االرواح التائهة والمحبوسة

 هي ارواح عاشت الحياة في تردد ويأس وخوف وسلبية

 ندما ماتت خافت االنتقال الى الجانب االخر كما يسمىع

 او حياة البرزخ او البعد النجمي او الحياة ما بعد الممات

 فبقيت هنا تحاول الصمود بالتعلق باالحياء

 وهذه االرواح اصحابها يبحثون عن من يشابههم في عاداتهم االدمانيه ليتعلقوا به ويستنفذوا طاقته

 وانت تريده لهذا ال تفعل امر اال

 ال تنقاد خلف العادة االدمانية فذاك اخر يتحكم بك وانت تساق معه

 ليس االمر مرعب

 فهذه االرواح تدرك الحقا انه ال بأس باالنتقال وعادة تفعل بعد وقت قصير
about 1 month ago 

7 people like this 

 الجن غير موجود لماذا لم يراهم احد؟!

 يراهم من يؤمن بهم ويخافهم فقط او يفكر فيهم او يحبهم

 من ال يؤمن بهم ال يراهم

 ومن يؤمن بهم وال يهتم لهم ال يراهم ايضا

 قيقيالحياة "بوفيه مفتوح" كل شيء فيها ح

 ال يتجلى لك اال ما تؤمن به وتريده

 ولو تأملت هذا الشرطين الدركت طريقة النجاح في الجذب واالسقاط والجالء وجميع االمور الخارقة

 ايمان+اهتمام
about 1 month ago 

5 people like this 

 ♥يعطيك العافية لحقت تنام ... كم أنت رائع يا هذا 

  اجل نمت

 بعد قراءة كتاب

): 
about 1 month ago 

3 people like this 

فك ايقاف االفكار للتأمل ضروري إلستقبال مانريد جذبه، ماالسبب؟ ثانياً:لما اجذب شي معين،الزم يكون عندي شعور انه حتى لو ماحدث عادي ل

 ؛(️❤ا اجذبك إلجابة هالسؤالين االرتباط صح؟, طيب شلون اركز ع جذبه واعزز رغبتي فيه وبنفس الوقت الزم احس انه طز فيه ؟ ان

 اجابة السؤال االول : التأمل ال عالقة مباشرة له بالجذب

 هو للوصول الى الذات الحقيقية والوعي االعلى

 اما السؤال الثاني فليس واضحا
about 1 month ago 

2 people like this 
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نى مسئلتك عدة اسئله،لعل بعضها يتوج بشرف اجابتك عليها:(،بصراحه ودي اجي اقهويك وندقها سوالف بهالعلوم المجنونه وارضي تعطشي لفهمها،ات

 مهم انتظرني بالعالم النجمي بجيب دلتي معي هههههاقابل مثلك بحياتي الن كل الي حولي تفكيرهم اليتعدى حدودهم،ال

 هههههههه لست من محبي القهوة ولكني بالتأكيد لن امانع الجلوس اليك
about 1 month ago 

3 people like this 

 لماذا نالحظ ان القنوات االتصاليه مع الكائنات االخرى متركزة في الغرب مثل بشار وهكس

 في تلك المنطقة من العالم )العالم الغربي( الوعي متقدم على العالم العربي مثال

 البشر يكادون يكونون مستنيرين لكن دون وعي بذلك

 نهم مستنيرين وللتعامل مع ما تبقى من المفاهيموهذا سبب التواصل ، لتوعيتهم ا

 اما في هذا الجزء من العالم، العالم العربي

 ما زال الصراع قائم مع المعتقدات القديمة

 ولكن جميعها االن وضعت على الطاولة ويجري التعامل معها بشكل جدي

 وال ادل من وجودكم هنا

 وسيكون التواصل معنا قريبا )ربما(ـ
about 1 month ago 

5 people like this 

 ما جاوبتني فيه طريقه تخليني اتواصل مع الجن ؟

 طرق كثيرة وال نتطرق لها هنا

 فهو مجال مختلف تماما
about 1 month ago 

3 people like this 

 هر الجمال ....هل هذا جنون جميل؟حقيقي اشعر اني اذا مت لن يعذبني هللا بل اشعر بشوق ألكون في قصري المبني من الياقوت االحمر البا

 جدا جميل
about 1 month ago 

5 people like this 

 ذا ماعندك مانع؟صفحتك بحر من المعلومات ...عندي فضول اعرف عمرك ا

 21ال يهم ولكني لم اصل ال
about 1 month ago 

4 people like this 

ولف عن هاالمور يقولون لي غيري الموضوع،تعبت من مقابلة الجبناء السطحيين،..هل احتاج اصدقاء مجانين،مابي زي الي عندي اذا جيت اس

 استنتجت برجي ياترا؟

 ال ولكن شدني حديثك

 ابحثي عنهم فهم من تحتاجين
about 1 month ago 

4 people like this 

 كيف أكون مجنونة؟ انصحنى

 ال يمكن وصف طريقة للجنون

 الن الطريقة تتطلب التزام ومنهجية واتباع

 الجنون هو عكس كل ذلك

 تصرفي بعفوية مطلقة
about 1 month ago 

7 people like this 

 هل الشيطان هو نفسه االيجو؟

 ال

 الشيطان في االسالم هو امر مختلف

 االيجو هو ماهرا لدى البوذيين وهو هوى النفس لدى المسلمين
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about 1 month ago 
4 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113847241558 ، http://ask.fm/WeRGods/answer/113847327062 سئلتهم احس ا

 نفس الشي كيف وحده صارت وعي ووحده صارت ايجو ؟

 ههههههههه

 االيجو وعي ايضا

 سبق ان وضحنا هذا االمر

 طبقات 1الوعي مكون من 

 االيجو هو الطبقات الخمس

 الخامسة حتى التاسعة

 الطبقات االربع العليا هي ذات طابع روحاني اكثر

 كون االيجو مسيطرعندما يكون االنسان عالق في الطبقات السفلى ي

 وعندما يرتفع تردده يكون اقرب الى ذاته الحقيقية )الطبقة االولى(ـ

 اينما كان في اي وقت

 كان وسيظل وعي

 وكل امر اخر هو داخل هذا الوعي

 كنت قد ختمت ولكن شدني تعليقك فعدت

 الى لقاء قريب

❤_❤ 
about 1 month ago 

9 people like this 

 كيف الشخص بكثرة التفكير يصبح كآاألالت؟

 النه يصبح مبرمج يقوم االيجو بالتصرف عنه وهو شارد الذهن

 يقوم بكل امور الحياة وهو شبه غائب عن الوعي

 ينام يشرب يستحم ويلبس ويجامع ويتحدث ويغضب ويحزن دون وعييقود ياكل 

 حياة روبوتية الية

 هي ما سيحصل عندما ال تكون متأمال في كل لحظة

 عندما تبني االفكار اعشاش العناكب على حواسك فال تعود تتذوق طعم اللحظة

 انتهى لقائنا اليوم

❤_❤ 
about 1 month ago 

7 people like this 

 �����دكتووور !! ماقلتلي يفكر فيني وال نساني ..ماعاد نستغني عنك وهللا العظيم 

 ال اظنه يفعل

 ولكني ال اعلم

❤❤ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 ♥انت جميل واحبك بال شروط زي ماتقولهاا 

❤❤ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 يآه ، يجذبني جمال قلبك .

❤❤ 
about 1 month ago 
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6 people like this 

 ىشكرا لك فتحت عقلي على شي كنت اجهله ، انا محترمه مفاهيمي ومتمسكه فيها ايضا ولكنه مجرد تساؤل وحبيت اعرف السبب ، شكرا لك مره اخر

 ️❤واحبك 

 احبك جدا

 وال احد يحدد مصيرك وحدك من يختار

 اختاري بحرية وبعناية وبتأني

❤❤ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 t  لدي القدرة علئ الشعور بالشيء قبل حدوثه ، هل هذا شي طبيعي؟

 نعم

 وكل البشر لديهم جهاز االستشعار هذا

 ولكن بعضهم قام باطفائه باستخدام مفاهيم "الصدفة" و"االوهام"ـ
about 1 month ago 

5 people like this 

 حرٌي ِب أسئلتي أن تتنفس ^_^

 ❤حري بك ان تتنفسي 
about 1 month ago 

4 people like this 

 أحبك اآلن. طيب أنا أحب بصدق و نقاء، حتى

 وانا كذلك سيدتي

 احبك حبا خالصا ال مشروطا

 لنحاول االن القاء تعويذة هذا الحب الساحر على جوانب حياتنا االخرى

❤ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 كيف تقول إن الحب أصبح زائف و كيف نرجعه حقيقي و نقي؟

 وحده الحب الالمشروط هو الحب النقي

 عندما تحب ال لسبب فقط لكون االنسان

 فقط لكونه هو

 عندما تحب ذاتك فقط لكونك انت

 فهذا حب حقيقي نقي

 اما ما تبعه تعليل وسببية فهو حب زائف
about 1 month ago 

7 people like this 

 نها او حركه برجليوش تفسير الحاله اللي تجي احيان لما انام في بدايه النوم احس شي يصحيني كأنه شي دخل قدمي او طلع م

 يحدث االمر بسبب االرهاق الشديد

 يدخل الوعي الى البعد النجمي قبل ان تكتمل عملية شلل النوم

 وعند اول حركة في الحلم تتحرك القدم

 فتشعر بشعور غريب جدا

 طبيعية وامنة جدا
about 1 month ago 

4 people like this 

ه مع اني اذا كان مابعد الموت سعادة ليه انا للحين مسلمه ؟ ليه اصحى من نومي عشان اصلي ؟ ليه مااشرب الخمر ؟ ليه امتنع هاالشياء بكوني مسلم

 سلم !بعد الموت سوف اتساوى مع الغير م

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113847532886/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113847504470
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http://ask.fm/WeRGods/answer/113847412054
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113847412054/people
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 انت اخترت هذه الطريقة فحري بك االلتزام به

 وان اخترت الحياد عنه فيجب تغيير اختيارك

 في الحياة المادية يجب على كل انسان ان يحترم مفاهيمه التي يؤمن بها

 وان تمرد عليها فعليه ان يتخلص منها اوال ال ان يدوس عليها

 المفاهيم ببساطة تشبه حديقة بيتك الخلفية

 رعه طيلة السنين سينمو ويكبر ويغطي باحتكما تز

 ان كان شيء ايجابي فستجني ثماره مشاعر جميله وبالتالي افكار واضحة

 وان كان سلبي فالعكس صحيح

 االن عندما تكتشف حديقة مليئة بالمعاناة والقيود والحدود

 حديقة جلها شوك سام فمن غير العقالني ان تدوس عليها

 ستدميك وستشرب من دمك )حرفيا( وتنمو اكثر بسبب المكفالنتيجة الحتميه انها 

 نحن من اخترنا

 ويجب ان نحترم اختياراتنا

 واذا اردنا التغيير فالعملية تاخذ وقت كما اخذت عملية الزراعة وقتا

 احترمي مفاهيمك :(

❤ 
about 1 month ago 

19 people like this 

ال احيانا احس اني مو مخلوقة .. احس انا كذب حياتي مو صدق واني مابعد انولد وال راح انولد ماعرف كيف اشرح لك بس احيانا صدق احس اني و

 شي

 انت وعي :(
about 1 month ago 

6 people like this 

 الحظت نفسي اني اذا زعلت على احد او انقهرت من احد يصير له شي سيئ بهذا اليوم ليه ؟

 تسمى محليا بـ "الحوبة" او الكارما

 وهي شبيهة بالعين نوعا ما

 وهي داللة على قدرة االنسان على التجسيد وجعل امانية تتجلى )في حالة الغضب فقط(ـ

 الفرح اصبح مشروط ومزيف -الن الغضب اصدق عند البشر من الفرح 

 الغضب ما زال نقيا صادقا

 وهذا ينطبق على الحب

 فحب البشر اصبح زائف

 بينما الكره ما زال نقيا جدا
about 1 month ago 

9 people like this 

اريد ذلك هذه اللحظات تأتي ال حرك و اجلس و انا احيانا اشعر و كأنما جسدي ليس لي ! يدي تتحرك و كأنها ليست مني ، كذلك الحال لجسدي بالكامل ات

 دقائق ما تفسيرك لو سمحت ؟ 1١ - 2لمدة تقريبا 

 غياب وعيك وسيطرة االيجو على اللحظة

 من اكثر لحظات البرمجة

 مؤشر على انك في اعمق مراحل النوم )النوم مجازي وليس النوم في الليل(ـ

 ونقيض النوم االستنارة

 و يجعل البشر كاالالتتوقفي عن التفكير فه
about 1 month ago 

4 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113847337558
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113847337558/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113847327062
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113847327062/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113847270998
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113847270998/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113847241558
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113847241558/people
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رغ في إدارته لكثرة المشاغل.. أما اآلن و انت تديره لوحدك أفكر " ههههه ألن العلم الذي تكتب عنه و تخصص موقعا له يحتاج اكثر من شخص متف

 -ا أستاذ * تك يياه مسؤوليته كبيرة يبدو أنه إما منعزل أو لديه من فراغ الوقت الذي يقضيه في تلبية إجابات السائلين " أعانك هللا و يبارك لك في وق

 fara7  أشعر بالفخر حقاً.

 ههههههههههههه هذا ما اردت فهمه

 الوقت مطاطي تطوعه الهمة والطاقة العاليتين

 ❤بكم فخور انا❤
about 1 month ago 

7 people like this 

 كيف اسكت الصوت اللي بداخلي

 راقب التنفس

 استمع الى صوت الطنين في اذنك

 كن مع قلبك

 سيسكت الصوت فورا
about 1 month ago 

10 people like this 

 .Saldayeen  انا اقول لك ليش الن مشاهلل االسأله كثيره وتحرص بالرد على ان يكون رد صارم ويشبع السائل:( .

 هههههههههههه

 فهمت الفكرة

 شكرا على التوضيح
about 1 month ago 

3 people like this 

 The Secret  لما اقرأ األسئلة واالجوبة في حسابك احس أقرأها بصوتك واحساسك ههههههه واقرأ السؤال بصوت ثاني ههههههه

 :[ اعشق جنونكم *_*
about 1 month ago 

6 people like this 

 عايشتهخايفه ماتتجلى اهدافي خايفه ابقى على هالوضع اللي انا 

 خوفك يعني ان لديك ايمان قوي ان الحياة لن تتغير

 فيمكنني القول لك بكل سهولة ان حياتك ستستمر هكذا

 ما دمت متعلقة بهذا المفهوم
about 1 month ago 

2 people like this 

عانت  ةانا سألت النه ليلى كايزن تكلمت بانه التسمية بنية التعويض عن شخص ميت يجعل روحه تتجسد فيني اللي اعرفه عن حياتها انها ماكنت كويس

 فيها

 ليس صحيح تماما

 جدتكولكن عندما تؤمنين بهذا المفهوم الذي قدمته ليلى سيجعلك على تردد 

 مما يجعلك تتواصلين معها اكثر ومع ذكرياتها

 فتصبح حياتك مشابهه لها

 ليس النه كان امر محتوم ولكن النك امنتي به حدث

 هل الحظت المفارقة؟

): 
about 1 month ago 

4 people like this 

حاجة كثر . أنا بحقا ! أعتذر لم أنتبه لذلك .. فقد كنت أفكر أنك أنجزت شيئا في حياتك و أفدت  الغير في العلم الذي تعرفه.. وهذا ما يجعلني أحترمك أ

 fara7  ك مرات ال ُتحصى *لطاقة إيجابية في حياتي لذلك هل تسمح لي بأن أستمدها منك ؟ و شكرا ل

http://ask.fm/Behappy11
http://ask.fm/WeRGods/answer/113847196246
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113847196246/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113841192790
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113841192790/people
http://ask.fm/Ily_aldayeen
http://ask.fm/WeRGods/answer/113846991958
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113846991958/people
http://ask.fm/wej_360
http://ask.fm/WeRGods/answer/113846969942
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113846969942/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113841404758
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113841404758/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113841469782
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113841469782/people
http://ask.fm/Behappy11
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 طبعا لك كل ما تحتاجين من الطاقة

 ولكن ما زلت ال افهم سبب تكرار هذا السؤال من قبل السائلين

 "ما اذا كنت انا الذي ادير الموقع او ال"

 لماذا برأيك؟
about 1 month ago 

2 people like this 

مهم الطيب البشر اللي تطير ووتتحكم ب االشياء هل هي معنا يعني بعالمنا والكن حضارات مختلفه وال نقدر نتعرف عليهم او نسمع عنهم النهم ب ع

 ✨  الخاص

 ال احد يطير الى االن

 ولكنهم يحركون االشياء ويضرمون النار في االشياء بمجرد النظر لها

 ويثنون المالعق بالنظر اليها

 واغلبهم متركزين حاليا في الصين
about 1 month ago 

3 people like this 

 right  ابراهام هيكس من الجن ؟ بشار وين ساكن ؟

 س و دالاير انكا بالتتابعابراهم هايكس وبشار هم كائنات فضائية تتواصل مع البشر من خالل ايستر هايك
about 1 month ago 

6 people like this 

 تأمل.. مارست التأمل ماشعرت بالسعاده .. شو الطريقة؟استاذي.. اريد احس بالسعاده .. احس مافي شي يسعدني .. التقولي بال

 لن تشعري بالسعادة

 فمن يريد سببا للسعادة يحصل على سعادة مسببة

 تزول بزوال السبب

 ومن يريد سعادة ال مشروطة

 يجب ان ال يبحث عن سبب

 النك ببحثك عن السبب تضع حدودا لوجود السعادة في حياتك
about 1 month ago 

5 people like this 

 . A⁷  -.-االسقاط النجمي جربته؟يقولون فيه ناس ماتوا فيه او دخلوا بغيبوبة 

 ادعاءات
about 1 month ago 

3 people like this 

 meaad  جربت تلعب الويجا؟

 ح الني لم اؤمن بهاطبعا ولم تنج
about 1 month ago 

4 people like this 

 right  عندك فكره الحروف المقطعه بالقران مامعناها ؟

 هذا علم االرقام والحروف

 وال اريد فتح الباب هنا فلدي ما يكفي من االعداء بالفعل

 هههههههههههههههههه
about 1 month ago 

8 people like this 

 شكرا ع االجابه اشعر برغبة قويه في استغاللك، هل تسمح لي؟

 ال املك اال القبول
about 1 month ago 

1 person likes this 

 احس حلوة حالة االختطاف من كائنات اخرى..طيب ليش هم يختطفونا ليش مو احنا نختطفهم؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/113846828118
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113846828118/people
http://ask.fm/Abooody135
http://ask.fm/Abooody135
http://ask.fm/WeRGods/answer/113846765398
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113846765398/people
http://ask.fm/n221111
http://ask.fm/WeRGods/answer/113846058070
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113846058070/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113832997974
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113832997974/people
http://ask.fm/tothAbdullah
http://ask.fm/WeRGods/answer/113846697046
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113846697046/people
http://ask.fm/eunhyuk13
http://ask.fm/WeRGods/answer/113846700886
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113846700886/people
http://ask.fm/n221111
http://ask.fm/WeRGods/answer/113846627670
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113846627670/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113833388374
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113833388374/people
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 ههههههههههههه هذا سؤال جدلي

 ال يجيده اال البشر

 عندما تقوم باخذ حيوان الى الطبيب البيطري ويشعر انه ضحيه

 هو يشعر بما تشعر به عندما تأخذك الكائنات الفضائية

 رق التشبيه بالطبعمع فا

 اتمنى ان االجابة ستجعلك ترى من زاوية اكبر االن

): 
about 1 month ago 

2 people like this 

 MAK  د يتكلم فيك وال بس حاجه فسيولوجيهطنين االذن معناها اح

 ال يعني ان احد يتحدث عنك

 طنين االذن هو صوت الكون

 هو صوت الذات

 من اسهل طرق التأمل هي االستماع الى صوت الطنين

 فترة طويلة دون افكار وهذا سيعيدك لذاتك

 حدوث انفجار بجانبك وهذا سبب ازدياد صوت الطنين لدى

 هو نداء الذات لك لكي تعود اليه
about 1 month ago 

5 people like this 

 salwa  دل ان اتكلم بصوت مسموع؟؟؟ممكن اكتب لمالكي الحارس قبل ان انام ب

 نعم
about 1 month ago 

4 people like this 

.. سؤال ؛ موقع إسقاط في البايو هل ُتديره وحدك ؟ ... إستمتعت و أنا أقرأ إجاباتك القّيمة فهمت بعضها على األغلب شكرا كبيرة تفي السالم عليكم

 fara7  جمال ُروحك اإليجابية و عقليتك المتزنة. هللا يسعدك *

 نعم انا من اديره لوحدي

 ن تكرار هذا السؤالواستغرب م

 هل لك شرح سبب السؤال
about 1 month ago 

1 person likes this 

 MANAR  أم ماذا اذن لماذا ينتحرون ؟؟ :( ههل هم جبناء أم استسلمو

 انتهت تجربتهم ببساطة

 ولكن بالنسبة لمن لم ينتحر

 طبعا هم جبناء :(
about 1 month ago 

1 person likes this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113819919958 ي من النوم كنت ارى عينيه مركزه في عقلي و لكنني ال و لكن مره اراد فضائي ايقاظ

 Nouuf  لم استوعب ف نمت و حين استيقظت في الصباح استوعبت انه زارني .

 تجربة وجودية كونية

 يستخلص منها ان هناك اوجه من الحياة ال نعلمها

 ولكن امتياز انك تعلمين هذا

 فربما يشككوناما القراء 

 االن انظري لهذه التجربة نظرة ايجابية

 فقد عشت حياة غير الحياة المادية

 والدليل موجود لديك

http://ask.fm/WeRGods/answer/113833332310
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113833332310/people
http://ask.fm/mash2020
http://ask.fm/WeRGods/answer/113846453846
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113846453846/people
http://ask.fm/slawa76
http://ask.fm/WeRGods/answer/113846459990
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113846459990/people
http://ask.fm/Behappy11
http://ask.fm/WeRGods/answer/113846450774
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113846450774/people
http://ask.fm/girlyyyyyyy
http://ask.fm/WeRGods/answer/113837135190
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113837135190/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfaGMFH48iDvU-rsaoh6RveWGownvt73qlnGaZ0YmSsFKN1_Z9B8DSmg-VVbuFfZ9vn3urJ8I4ERG2Q5VMGdzpV3J
http://ask.fm/imasha3r
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about 1 month ago 
4 people like this 

 اعتذر اني ازعجتك لكن هل في الحقيقه تظرني لعبه الويجامن تلبس او افعال

 ال
about 1 month ago 

 طيب انا مثلية وعاجبني الوضع لكن بدين االسالم هالشي محرم :)

 مقاومتهكون االنسان مثلي هذا فطري وال يمكنه 

 وكونه مسلم هذا امر تربى عليه واصبح مغروسا فيه

 االن انت على مفترق طرق

 ولتعيشي حياتك بسعادة وسلم يجب اختيار احد المفهومين

 المثلية او االسالم

 فكونك مسلمة ومثلية يجعل تجربتك سلبية بسبب شعور الذنب والتأنيب المستمر

 وهي تجربة حياتية غير مرغوبة

 ريده قلبك فانت اعلم بنفسكاختاري ما ي
about 1 month ago 

1 person likes this 

 هل انت مسفر احالم اذا نعم ممكن اقول حلمي

 ال افسر االحالم
about 1 month ago 

 نقية.  طيب وش رأيك بالماسونية و نظرية المؤامرة؟.

 البشرية هي من خلقتهم

 كانوا موجودين كنقيض للكنيسة

 وبزوال الكنيسة زالوا معها

 ا االن فقد بدأت تصبح باليةولكنها كانت صحيحة ام
about 1 month ago 

1 person likes this 

مهم ابيك تجاوبه لكن اذا جيت افكر ايش اسألك؟ يصير مافي بالي اي شي يعني  لما اقرا اجوبتك والمعلومات اللي اول مره اعرفها احس عندي سؤال

 تقريبا شكلي ابيك تحكي لي بس ابي اسمع شعور غريب اللي قاعده احسه (: !

 هذا الشعور بسبب خوف االيجو من ان تطرحي اكثر االسئلة صعوبة ووجودية فتكتشفي ان لها جواب

 عندها اين سيكون؟

 انتهت سيشعر ان مهمته

 فيمنعك عن السؤال كاجراء احترازي

 )االيجو=العقل البشري=الشخصية=االنا الزائفة(
about 1 month ago 

3 people like this 

 ا يعني أن هنالك العديد من النسخ لكل شخص وهي موجودة في كواكب مختلفة كل نسخة تعيش بطريقة إختارتها؟ مالمغزى ؟ ما حقيقتنا ؟هل هذ

 هناك نسخ ال محدودة من كل انسان ومن كل شيء كلها هنا واالن

 وليست حية بالمعنى الحرفي

 ثاني الى الذي يليه ثم الذي يليهفقط انت من يخلق الحياة من خالل االنتقال من عالم الى ال

 هذا التسلسل السريع في االنتقال هو ما نسميه الحياة ببساطة

 حقيقتنا اننا وعي يخلق مظاهر وهمية بالترددات

 والتجربة الناتجة عن هذا الوهم حقيقية

 فيلم ماتريكس حاول ببراعة ايصال الفكرة

 ولكن انقسم المشاهدين الى قسمين

http://ask.fm/WeRGods/answer/113837215574
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113837215574/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113840284502
http://ask.fm/WeRGods/answer/113840333398
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113840333398/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113840313174
http://ask.fm/pureone1
http://ask.fm/pureone1
http://ask.fm/WeRGods/answer/113846315094
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113846315094/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113840348246
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113840348246/people
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 المغزى واستمتعوا بالعرضاالقلية من فهموا 

 واالكثيرة استمتعوا بالعرض وفاتتهم الفكرة
about 1 month ago 

7 people like this 

ار كيف بتكون حياته، طيب ليه الشخص يبغى يكون حزين او فقير او كئيب ؟! دام عنده فرصة يختار ليه مايختار ان يكون انت تقول ان االنسان يخت

 سعيد؟!

 النه قبل الحياة كان سعيد

 وبعدها سيكون سعيد

 فرصته لتجربة المعاناة هي الحياة فقط

 وعندما يجرب االلم عندها يصبح للسعادة معنى اكبر

 ين في التلفازتماما مثل التبا

 كلما زاد االسود اتضح االبيض

 وكلما قل التباين اصبح االسود واالبيض سيان
about 1 month ago 

1 person likes this 

 وح تعيش حيوات يعني ترجع بعد الموت مع انها سعيده بحياة بعد الموت ؟ ومن له األحقيه أن يرجع بعد الموت؟الر

 الكل يحق له الرجوع

يد من داما مسألة السعادة فما بعد الموت هو كله سعادة ومع الوقت يصبح ليس للسعادة معنى فتحتاج الى مستوى جديد من االلم حتى تختبر مستوى ج

 دةالسعا

 اتمنى اني بسطت الفكرة
about 1 month ago 

 كيف اعرف ان فيه روح ميت تتجسد فيني

 عندما تشعر انك تقوم بامر ال تحب القيام به ولكنك مدمن على فعله فلديك عوالق هالية )روح ميت متعلقة بهالتك(ـ
about 1 month ago 

5 people like this 

 المالئكه الحارسين اتكلم معهم بصوت مسموع ؟ كاني اكلم احد معي بالغرفه ؟ وال اتكلم بنفسي؟

 بصوت مسموع
about 1 month ago 

1 person likes this 

 فرح  هل يمكن أن أكون االنديغو في يوم من األيام أم أنه مستحيل ؟

 مستحيل

 تجربتك مختلفة عن تجاربهم

 اما حصولك على احد القدرات فهو ممكن
about 1 month ago 

3 people like this 

 دي العين ؟ دائم افكر بهالسؤال وش اللي يصير بالضبط كيف تخرج هاذي الطاقة من الشخص بالقوة هاذي لدرجة انها تقضي عالمخلوقات و المواماه

 العين هي السماح للوعي باالنتقال الى عالم اخر متوازي حيث الضرر يصيب من تحاول اصابته

 وهي تجربة سلبية

 لكن الطريقة المتعارف عليها لدى المتدينين مثل المسلمين واليهود هي العينيمكن للبشر فعلها بطرق مختلفة و

 وقد وردت في تعاليم الكباال باسم العين الشريرة

Evil Eye 

 وفي االسالم باسم الحسد او العين
about 1 month ago 

3 people like this 

 GM  اي وهللا مرا كنت مركزه بشاشة الجوال

http://ask.fm/WeRGods/answer/113840484694
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113840484694/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113840783702
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113840783702/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113840804438
http://ask.fm/WeRGods/answer/113841179222
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113841179222/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113841183830
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113841183830/people
http://ask.fm/FARA7_BUTTERFLY
http://ask.fm/FARA7_BUTTERFLY
http://ask.fm/WeRGods/answer/113846048342
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113846048342/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113841633622
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113841633622/people
http://ask.fm/GhadoOo96
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:) 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 .  "توجد اسطورة قديمه تقول انه عندما يوجد صعوبه في النوم فهي بسبب ان احدم يحلم بك االن " هل هذا الكالم صحيح؟!

 غير صحيح
about 1 month ago 

1 person likes this 

و أن سئلة؟ نتمنى للدي إقتراح: ما رأيك بأن تحدد وقت إلستقبال األسئلة مثال من الظهر إلى العصر ومن العصر حتى وقت النوم هو قتك لإلجابة على األ

 بإمكاننا مساعدتك بشيء

 وجودك مساعدة بحد ذاتها

 ليس المهم اجابة كل االسئلة

 فانا على قناعة ان ما يتم االجابة عليه هو ما يحتاج ان يجاب في هذه اللحظة

 اعيش الحياة بعفوية وال اضع انظمة لتنظيم الحياة فهي كاملة بالفعل

 ❤الحب كل ولك لك شكرا❤
about 1 month ago 

2 people like this 

 سرعان ما ُتستثار أعصابي أعصب كثيراً وفي اآلونة االخيرة اصبح بي القولون العصبي ما العمل ؟

 ماديتك

 سعيك لالنجاز

 محاولة عيش الحياة حسب مخططاتك وامانيك

 ستجهدك وتقتلك وتسلب منك متعة الحياة

 الحل في التوقف على جانب الطريق وشم الزهور

 فالهدف ليس محطة الوصول

 الهدف هي الرحلة ذاتها

 مفاهيمك المعقدة هي سبب عصبيتك

 يدة؟هل حاولت مؤخرا تغيير نظرتك للحياة؟ النظر من زاوية جد

 تبني فلسفة او فكر جديد؟

 اعلم انك تفعل االن

 وهذا كفيل بان يغير حدة العصبية لديك كثيرا
about 1 month ago 

2 people like this 

 meaad  ماهي االستنارة؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/113845213526 
about 1 month ago 

 اش يعني يستنير؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/113845213526 
about 1 month ago 

اويه وحده ز كالمك عن االلوهيه انا اشوف انه مايخالف الدين بشي ابدا بالعكس يفسر كثير اشياء نفكرها غلط بديننا المشكله تعودنا نشوف االشياء من

 ونخاف من الباقي

 نخاف من الباقي

 يالها من خاتمة مسكية

 احسنت القول
about 1 month ago 

2 people like this 

 saud  مي صغير انت تخليني أحس أن تفكيري غلطياخي انت ضد تفكيري انت تخليني أحس أن فه

http://ask.fm/WeRGods/answer/113846030678
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113846030678/people
http://ask.fm/lopaw
http://ask.fm/lopaw
http://ask.fm/WeRGods/answer/113846026838
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113846026838/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113841792086
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113841792086/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113843045462
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113843045462/people
http://ask.fm/eunhyuk13
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfaGMFH48iDvU-rsaoh6RveWGownvt73qlnGaYkotSstGMFHZ9B8DSmg-VVbuBe1rumz1n8Bl4k1B1Q9bM2J3pA,,
http://ask.fm/WeRGods/answer/113844291414
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfaGMFH48iDvU-rsaoh6RveWGownvt73qlnGaYkotSstGMFHZ9B8DSmg-VVbuBe1rumz1n8Bl4k1B1Q1SNmJ1qA,,
http://ask.fm/WeRGods/answer/113844004438
http://ask.fm/WeRGods/answer/113843104598
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113843104598/people
http://ask.fm/e7tram76
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 وهل ظننت ان سعود هو تفكيره؟

 انت اعظم من مجرد مجموعة افكار

 انت كل ما تعرف

  وكل ما اقول

 واكثر

 ال تقبل ببعض الكون عندما تستطيع ان تكون انت الكون
about 1 month ago 

3 people like this 

 △ Λlíeov  ابيك تقنعني ان االسقاط مو حرام عشان اسويه ونا مطمن

 انا ال اقنع احد

 يحتي الوحيدة، دع التجربة فلن تنجح على اي حالنص
about 1 month ago 

2 people like this 

 ثواني 4او  3على يمين الجوال و يساره عندك تفسير اختفى بعد قبل شوي ظالم و شفت زي دخان الحريقه الرمادي 

 كنت في حالة هيبنوسس او ما يسمى بالترانس

 اراهن انك كنت في حالة من التركيز الشديد جدا

 ولو لم تحاول النظر للظالم المحيط بالجوال لتطورت الحالة حتى اصبحت الشاشة هي كل الحياة

 ولنسيت اين انت وماهو الوقت

 دث هذا االمر عند االمعان في قراءة كتاب او متابعة فلميح

 او كما في هذه الحالة عند قراءة اجوبة االسك :(
about 1 month ago 

7 people like this 

 الجميل في كالمك واجاباتك هو ايقاظ المعتقدات بداخلنا وعادة تشكيل المفاهيم لدينا ،، شكرا لك بحجم الكون

 شكرا لك

 وهذه هي خالصة ما اقوم به

 ان اجعلك تعيد النظر في مفاهيمك

 وال تحتفظ اال بما تريد
about 1 month ago 

1 person likes this 

 احسك جني مو انس

 هههههههههه ممتعة هذه التعليقات
about 1 month ago 

1 person likes this 

 مرحبا.صديق لي كان يمارس االسقاط قبل ما يعرفه بعد ما عرف عنه ما قدر ينجح فيه ليش و كيف يستعيد قدراته شكرا

 عندما كان يجهل االسقاط كان ينجح النه عفوي

 ورغبته صادقة وايمانه خالص

 من الممارسين %11به فقد تلوثت الظاهرة بالمفاهيم البشرية وهذا سبب فشل  اما وقد علم
about 1 month ago 

2 people like this 

 ون مسافرة عبر الزمن ؟ معالجة؟ اتنقل بين العوالم؟ اتحكم بحجمي؟هل من الممكن ان اك

 نعم ولكن هذا سؤال عام جدا

 افترض انك تقصدين من خالل االسقاط

 واالجابة طبعا نعم
about 1 month ago 

2 people like this 

 ما االستنارة؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/113845777238
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113845777238/people
http://ask.fm/iTzAlawi
http://ask.fm/WeRGods/answer/113845694806
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113845694806/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113843110230
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113843110230/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113843400022
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113843400022/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113843940182
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113843940182/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113843220566
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113843220566/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113843316054
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113843316054/people
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 اجبنا السؤال للتو
about 1 month ago 

 noura sharif  لكن الطب عالج انواع من السرطانات

 ج السرطان وليس الطبالتأمل عال

 القران عالج وليس الطب

 الكتاب المقدس وكتاب كريشنا وبوذا

 الطب الصيني عالج

 اما الطب الحديث فلم ولن يعالج السرطان
about 1 month ago 

2 people like this 

 .Saldayeen  ماعندي شك ابد وحاسه راح انجح اذا سويت اسقاط نجمي . بس قاعده افكر اذا سويت هل ممكن اروح للفضاء ويخطفوني؟

 ال
about 1 month ago 

 لما يخطفونا هذه الكائنات ونحن نائمين او متى ؟ وكيف النشعر بذلك ؟؟

 من تحدث له هذه التجربة "االختطاف الفضائي" عادة يعلم بها ويذكرها

 وان لم يفعل فهم يتركون بعض العالمات حتى يتذكر
about 1 month ago 

2 people like this 

 مامعنى ان ال يكون لي اصدقاء؟ اريد تكوين صداقات لكن ال اجد

 معناه انك متصالح مع ذاتك

 لك لكي يكتمل عالمكوجود االصدقاء هو انعكاس لما تجهله جوانب شخصيتك يقومون بعكسه 
about 1 month ago 

4 people like this 

 noura sharif  اذا سويت اإلسقاط النجمي في بعد راح اكون

 النجمي
about 1 month ago 

2 people like this 

كارنا فقط وايضا على ارض الواقع نستطيع نحقق كل شي بافكارنا شرط وجود ايمان توصلت اننا في االحالم الجليه نستطيع خلق عالم واشياء ب اف

 مطلق بال اي نسبة شك !!

 بشكل نظري %111كالم صحيح 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 noura sharif  مرض السرطان ماهي أسبابه

 السرطان سببه الطب

 عندما امن البشر بالطب على انه الخالص المطلق

 ظهر لهم المرض المطلق

 ال يمكن للحياة ان يكون فيها شيء كامل

 ويه في القوةفكل شيء يظهر له نقيض يسا

 مذهل ومخيف.. كنا نظن الطب سيعالج السرطان :(
about 1 month ago 

2 people like this 

 رمضان مقبل علينا هل من نصائح

 س الهدف من الصيام ايقاف شرب الماء وانما ايقاف اكل الطعاملي

 في االمتناع عن اكل الطعام فرصة ذهبية لرفع التردد

  فما تأكله يصبح هو ترددك

http://ask.fm/WeRGods/answer/113843367510
http://ask.fm/noura721
http://ask.fm/WeRGods/answer/113845482070
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113845482070/people
http://ask.fm/Ily_aldayeen
http://ask.fm/WeRGods/answer/113845505110
http://ask.fm/WeRGods/answer/113844170838
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113844170838/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113844068694
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113844068694/people
http://ask.fm/noura721
http://ask.fm/WeRGods/answer/113845033302
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113845033302/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113844175958
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113844175958/people
http://ask.fm/noura721
http://ask.fm/WeRGods/answer/113845380694
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113845380694/people
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 وعندما ال تأكل شيئا تصبح ذا تردد عالي

 ويصبح اقترابك من وعيك االعلى ارجح وامكن

 فرصة جميلة يجب ان ال تفوت

 شيء يحدث لسبب وان فاتت فال تحزن فكل
about 1 month ago 

8 people like this 

 أريـج  وش معنى االستناره؟

 نارة هي ادراك الحقيقة المطلقة في الحياةاالست

 والحقيقة المطلقة: ان كل شيء في الحياة حقيقي ان امنت به

 اما الحياة نفسها فما هي اال وهم انعكاس لما تؤمن به

 من يعلم هذا االمر يسمى مستنيرا

 وال يمكن ان يدرس هذا االمر او يحفظ

 فقط كينونة يكونها االنسان عندما يتأمل

 يصل هذا المستوى وعندما

 ال يعود لديه اسئلة

 وال اجابات

 يفهم كل شيء دون عناء

 فيشرق الحب والسعادة في كيانه
about 1 month ago 

13 people like this 

-لبشر ابس في ناس يسوون اشياء بشعه يستحقون عليها ان يعاقبو اشد عقاب كالقتل والتعذيب وغيرها معقوله بعد الموت ذوال يكملون حياتهم كباقي 

 -ظلللم

 المقتول قد قبل هذا االمر

 مفاهيم الثأر والظلم ال تنطبق بعد الموت

 تخيل لعبة فيديو وقد قتلت صاحبك وانت تحاربه

 كم من السخف سيكون االمر لو ضربك النك فعلت ذلك؟

 كل ما في االمر انها تجربة نعيشها كيفما تقودنا مفاهيمنا

 من يعيشها بحب يحصل على ما يريد

 ومن يفضل السلبية سيعيش في بؤس وسيكون جحيمه االرض نفسها

 كان يعيش بحبوعندما يموت يكون لم يستفد من الرحلة الروحانية االرضية كما استفاد من 
about 1 month ago 

2 people like this 

قف تكرر اكثر من مره مع نفس الشخص ، وايضا شخص اخر تصير لي مواقف كثيره مثال شخص كنت اود ان احادثه فجاه ياتي ليحادثني وهذا المو

يل لذكرت اسمه بالغلط في حديثي مره من المرات واتى يحادثني في نفس الدقيقه على الواتس اب !! تخيفني هذه المواقف اللي تحصلي ، وهل هي د

 على قوة حاستي السادسه ؟ وهل استطعت تمييز جنسي م

 تسير بتناغم مع ما تريدينهذه الصدفة تذكير لك ان الحياة 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 عندي مشكلة اني اشيل هموم ع اشياء تافهه جداا وتعبت ابغا الحل ؟

 انت مادية جدا

 وهذا يعني انك دائما تفكرين

 احضري عقلك للحظة وستتضائل اهمية االشياء
about 1 month ago 

3 people like this 

 لمى البيرفكت  ال هل فيه عمر محدد للسقاط النجميعندي سو

http://ask.fm/WeRGods/answer/113844238422
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113844238422/people
http://ask.fm/Areej_1418
http://ask.fm/Areej_1418
http://ask.fm/WeRGods/answer/113845213526
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113845213526/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113843980374
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113843980374/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113844259670
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113844259670/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113844219990
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113844219990/people
http://ask.fm/llom1234b
http://ask.fm/llom1234b
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 ال
about 1 month ago 

1 person likes this 

 كيف اعرف اني من اطفال االنديغو؟؟

 اطفال االنديغو قدراتهم واضحه

 تحريك االشياء وثني المالعق وقراءة االفكار

 مالم تملك صفات خارقة فانت لست من هذا العرق الهجين المسمى االطفال النيليين
about 1 month ago 

5 people like this 

ليوم طول امتى احسن اوقات لالسقاط؟ انا دايم اسوي قبل ال انام ويغلبني النعاس وانام!! بس مرات احلم باشخاص ولما اصحى كاني شفتهم فعال واكون 

 مبسوطه:(

 لة وعند وفي منتصف النوم بعد قطعه ومحاولة القيام باالسقاطافضل اوقاته القيلو
about 1 month ago 

3 people like this 

 ∞ ♥$; Ølã  قريني ممكن يضرني ؟

 ال
about 1 month ago 

1 person likes this 

 right  له ؟ الزمن اليوجد في بعدهم ؟؟؟؟يارب تجاوبني : الجن في اي بعد وليش اعمارهم طوي

 يسكنون في اسفل البعد النجمي حيث التردد منخفض جدا

 وهناك تحدث الكوابيس عادة

 ولديهم وقت وال يحكمهم المكان مثلما يحكم البشر
about 1 month ago 

2 people like this 

 H..A  اشعر بالحزن واليأس بشرني ماذا ينتظرني ؟ هللا يسعد قلبك رد عليا

 المزيد من الحزن واليأس
about 1 month ago 

 Abeer  نعم سيريالي ... نفس مشاعري يوم جربتها .. كيف أعيد التجربة ؟

 لن اجيب هذا السؤال

 عليك معرفة االجابة بنفسك

❤ 
about 1 month ago 

2 people like this 

 ساعات تجاوب ، ارحم نفسك يارجال :) 1١صارلك اكثر من 

❤ 
about 1 month ago 

 في كائنات فضائيه ؟؟

 نعم
about 1 month ago 

1 person likes this 

مانفع ماانكر اني كنت خايفه من التجربه بس الحين خالص خوفي تخلصت منه واحس براحه طيب بعيد سؤالي الن يمكن ماشفته انا سويت االسقاط و

 بس الزم اسويه هل مانفع معي الني متعلقه فيه وال ؟ وش تنصحني اسوي ؟

 ههههههه لم افهم سؤالك

  وهذا يدل على عدم صفاء االفكار

 تحت االفكار شعور متالطم

 اخمن ان مفاهيمك مركبة

http://ask.fm/WeRGods/answer/113845044566
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113845044566/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113844359510
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113844359510/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113844387926
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113844387926/people
http://ask.fm/Ola2020
http://ask.fm/WeRGods/answer/113844805462
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113844805462/people
http://ask.fm/n221111
http://ask.fm/WeRGods/answer/113844810070
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113844810070/people
http://ask.fm/hayaty100001
http://ask.fm/WeRGods/answer/113844836694
http://ask.fm/Abeer_mohammed_111
http://ask.fm/WeRGods/answer/113844885590
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113844885590/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113843952726
http://ask.fm/WeRGods/answer/113844437334
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113844437334/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 مفاهيمك انصحك بمراجعة

 ما زال هناك خوف من االسقاط

 تخلصي منه وعودي
about 1 month ago 

3 people like this 

 Th  بدهللا يحبني اوال وليه رجع يشتاق لحبيبته السابقه ويكتب عنها :))انا موجوده ممكن ترد على سؤالي ، هل ع

 النه يحبها ويحبك

 االمر معقد صارحيه فيه
about 1 month ago 

1 person likes this 

 اذا كان عند الموت ممكن ارجع للحياة فلماذا االطفال يموتون ؟ لماذا اليختارون الرجوع للحياة ؟

 من الحياة المادية 6هناك من يكتفي بشهر او شهرين او 

 وبعضهم يعود ولكن كيف لك ان تعرفي انهم عادوا؟

): 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 لو مت هل ستعود للحياه الماديه يوما ما؟

 ال اعلم االن

 سأعلم عندما اموت وساقرر حينها

 يش هذه الحياة وليست الحياة القادمةفانا هنا الع
about 1 month ago 

1 person likes this 

 noura sharif  كيف ممكن أكون محبوبه وأكون صداقات بسهوله

 احبي ذاتك يحبونك الناس
about 1 month ago 

1 person likes this 

 َمرَيم ُمحَمد  اليمين الى االشمال ام العكس؟ الثقب االسود مساره من

 ال وجود لليسار واليمين بالنسبة للثقب
about 1 month ago 

1 person likes this 

 right  حملت االسك عشانك ؛بسئل عن المالئكه هل من الممكن التواصل معهم واذا ممكن كيف اتأكد اني اتواصل مع ملك وليس كائن اخر ؟؟؟

 نعم ممكن وهم تواقين للتواصل

 و االحالم او االسقاط النجمييتم التواصل من خالل التأمل ا

 والشعور حولهم يكون جميل ومالئكي سيريالي ال يمكن ان تجدينه حول كائنات اخرى
about 1 month ago 

8 people like this 

 كيف اتوافق مع ترددات الثقب األبيض واألسود خالل التأمل

 التأمل واستشعار الثقب االسود يجعلك تتالئم مع تردده

 تردده مرتفع جدا وليس من السهل على المبتدئين على اي حال
about 1 month ago 

 اا دكتور اسقاط الجميل .. تتوقع يفكر فيني مثل ماافكر فيه وال نساني مره وححححده هههههههههه مدري وش يضحك بس يضحكمرحباا

:) 
about 1 month ago 

 هل فيه كائنات غير الجن موجوده في عالمنا ؟

 كثير

 فضائيين

http://ask.fm/WeRGods/answer/113844459094
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113844459094/people
http://ask.fm/Ess__th
http://ask.fm/WeRGods/answer/113844781398
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113844781398/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113844469078
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113844469078/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113844600406
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113844600406/people
http://ask.fm/noura721
http://ask.fm/WeRGods/answer/113844697430
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113844697430/people
http://ask.fm/PureMaryam
http://ask.fm/PureMaryam
http://ask.fm/WeRGods/answer/113844740182
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113844740182/people
http://ask.fm/n221111
http://ask.fm/WeRGods/answer/113844712534
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113844712534/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113844610902
http://ask.fm/WeRGods/answer/113844645206
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 رماديين

 ح تائهةاروا

 وبعضها غير معروف الى االن
about 1 month ago 

2 people like this 

 dari  ذه الليلة بين أروقة فكرك، يارب تكون بخير دائما ،مع انك ماجاوبتني لكني سعيدة بك لحظات لن انساها عشتها ه

 اعتذر وسعيد اني كنت جزء من امسيتك النيرة
about 1 month ago 

 أثناء ممارسة االسقاط:) من فضلك أجبني عن كيفّية الّتغّلب على الخوف في

 ال استطيع االجابة على هذا السؤال فهو منوط بمفاهيمك

 الخوف ليس اال اشارة على وجود مفاهيم خاطئة يجب التخلص منها

 وحدك تعرفينها
about 1 month ago 

2 people like this 

 كره االخرين والنظر في اعينهم بقوه يغذي الروح ؟ كذا احس :(

 ال

 وال حتى النظر اليهم بعين الرأفة والشفه

 النظر الى االخرين بحب هو ما يخذي الروح
about 1 month ago 

1 person likes this 

د عاذا شفت االغاني حرام يعني يجب علي ان ال اسمعها صح؟ طيب لو كنت اشوفها مو حرام وصنفتها لشي ايجابي مفيد لي ولروحي مابندم بعدين ب

 الموت او باالخره؟

 بالضبط
about 1 month ago 

 بالميه اني راح انجح باالسقاط بس كل ما احاول انام؟ ايش السالفه 1١١انا عندي احساس 

 هذا مصدر عربي موثوق عن االسقاط النجمي لالطالع

http://www.obe4u.com/arabic/ 

 كتاب تعليم #االسقاط_النجمي االن متوفر بالعربية ترجمة المؤلف

http://obe4u.com/files/phase_arabic.pdf 

 نسخة من ترجمتي

http://www.iskat.tk/uploads/2/3/5/3/23536368/the_phase_obe_astral_porjection.pdf 
about 1 month ago 

9 people like this 

 ماهي نصيحتك لممارسي االسقاط النجمي والتامل ؟ نصيحة غذائية نفسية روحية

 طهر قلبك من كره االخرين والحزن
about 1 month ago 

2 people like this 

 ليش ماكملت الرد على االسئله القديمه ؟

 ليس من السهل النزول فالرد على الموجودين اولى
about 1 month ago 

1 person likes this 

ر بأغنية كتو بدخل اسألك عن القدرة على ثني الملعقة شفتك مجاوب عنها وهذا الشي يصير لي كثير يعني اني افكر بشي وفجأة اشوفه يعني مثال اني اف

 معينة وافتح التلفزيون اشوفهاا ، اييش يعني؟ اتمنى فهمت :)

 التناغم مع اللحظة يجعل الصدفة تظهر لتخبرك انك على المسار الصحيح
about 1 month ago 

3 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113844655446
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113844655446/people
http://ask.fm/bdoor83
http://ask.fm/WeRGods/answer/113844609622
http://ask.fm/WeRGods/answer/113844562774
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113844562774/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113844469846
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113844469846/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113844401494
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH41h3G36sc-ohfN8_aJshfp6s7jnnCbY0srTaQybBTyqVRtQmw5WVSGd7cr_Dux
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfa-dGmQvy3fs8sY7pBaH4auYuB_5oM261SPAPxwxC5wVXl-8_h8ER2k8PSHcN_R9v1W28sJs5UFG1Q5TMGA,
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zln_i68cpplWX4uiHsRr56qD0lG2XeUwwSctGMVG2-h4eBzVvPhDaJfB9kmblpq41ogEHgFE9cjk0-g-eLiTtn-nt33Ct8NVBT4yNJsK5bJkYW2bi8SmgzpmMDrww3vPjOA,,
http://ask.fm/WeRGods/answer/113844343126
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113844343126/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113819540566
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113819540566/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113844292438
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113844292438/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113844289110
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113844289110/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 والال ؟برايك سماع االغاني حرام 

 االغاني من اكثر االمور تطهيرا للروح ورفعا للتردد

 من يراها حرام يجب ان ال يفعلها الن سبق وصنفها كأمر سلبي

 رايي الشخص انها حالل طبعا
about 1 month ago 

4 people like this 

 قد بكيت بعد االستناره؟ ومالسبب؟

 ضحكت بعد االستنارة
about 1 month ago 

2 people like this 

و بغض النظر عن وجهة نظر األديان بمسألة اإلنتحار ، هل فاعله يعيش ببؤس سرمدي ؟ بمعنى هل شعور اإلنسان األخير في الحياة سواء سعيد أ

 تعيس هو المكمل لشعوره فيما بعد الموت ؟

 ال ولكن اقصاء الذات باستخدام االنتحار

 جلهيحرم الوعي من التطور الروحي الذي جاء ال

 بعد الموت ال احد يعيش ببؤس

 فقط هناك من يخرج بسعادة ضخمة توازي حزنة وعيشة بعفوية وقناعة

 واخرين بشكل اقل النهم قاوموا الحياة ولم يخوضوا التجربة كاملة

 ال احد سيعيش في بؤس بعد ذلك
about 1 month ago 

1 person likes this 

 شو صار بالطائرة الماليزية ؟

 ال اعلم
about 1 month ago 

2 people like this 

 اذا فقدنا الثقه بالعقل وهو الهدف ليش؟

 الن العقل ليس انت

 انت شيء اكبر

 ولكن عقلك ال يسمح لك باكتشاف ذلك

 )العقل=االيجو=االنا الزائفة(
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ليش باالسقاط النجمي نص المواقع مشدده انو ما اسمع موسيقى قبل ال اسويه؟

 لم يسبق ان مر علي هذا التحذير وهو خاطئ
about 1 month ago 

1 person likes this 

 طيب مين هذوال اللي بيختطفونا ؟؟

 كائنات فضائية تاخذ عينات لتساهم في تغيير الحمض النووي لالطفال الجدد

 باالندييقو تشلدرنوهذا ما تسبب في ظهور جيل جديد من االطفال يسموون 

Indigo Children  

 لهم مهارات مثل ثني المالعق وتحريك االشياء مثل ظاهرة التليكنيسس

 واضرام النار في االشياء فقط بالنظر وربما سيصل الحال بالطيران

 يكثرون في اسيا ويتوقع ان يكون المزيد منهم في الجيل القادم
about 1 month ago 

4 people like this 

 يف لي سنوات لما انظر لألثار التاريخيه لـ قصر الحمراء و الزهراء وبعض اثار المغرب احسست بشعور قوي ان لي ذكريات هناك كأنني عشت هناك

 .. آتلك الفترة شعور غريب يتردد علي في احالمي و افكاري لدرجة احتفظ بالصور ألشعر بذلك ولكن ال استطيع ان اتذكر تفاصيل هذه الحياه ابد

http://ask.fm/WeRGods/answer/113844236118
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113844236118/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113843412566
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113843412566/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113827922774
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113827922774/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113843775062
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113843775062/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113843633238
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113843633238/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113843673174
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113843673174/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113843529046
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113843529046/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 تمرد على الذاكرة المحجوبة

 ♡احسنت
about 1 month ago 

3 people like this 

 هل هنالك شي تريد ان تقوله لي أو اخبرتك أن تذكرني فيه ؟ شي خاص بي وليس عام؟

 ان اوقظك من النوم

 النوم في الحياة
about 1 month ago 

2 people like this 

 الشخص اللي عاش حياته بتقليدية ومات وهو لم يتعلم هذي األشياء اللي نقراها هنا أو جزء منها ع األقل.. هل يعتبر خسران؟

 ال ليس بالضرورة

 المهم انه عاش حياته باستمتاع

 الخاسر من عاشها بهم وحزن

 ولكن التجربة مفيدة لهما جميعا
about 1 month ago 

3 people like this 

 ي تكفى رد (: شنو تفسير االشياء اللي اشوفها حقيقه كانها قدامي وانا ما فكرت فيها ..اليوم الظهر سآلتك ولسا مارديت عل

 اعد صياغة السؤال باسهاب قليال واعتذر عن عدم التمكن من الرد

  ولكني هنا لمدة عشر ساعات تقريبا

]: 
about 1 month ago 

2 people like this 

 شو شكل الليلة مافي نوم ل اقراء اجوبتك وبتوقع اذا نمت راح احلم فيك ):

 ♡رقي االمسية يزيد ♡
about 1 month ago 

2 people like this 

 هل يستطيع الجن اختطاف االنس ؟

 ال
about 1 month ago 

1 person likes this 

نة ..اومن انا اومن بالحياة الحلوة المنتعة و كل ماابي سيتجلى و احب نفسي و كل الناس. و احترم البقية و اعيش في نجاح و حب و اموت و ادخل الج

 اني استحق. هذه الحياة ..ايماني صحيح و يتجلى صح؟؟

 جدا
about 1 month ago 

3 people like this 

 كن بخير :، عموماصرت افتح صفحتك يوميا، تقريبا اقدر اقول صار من روتيني.. والحين غلبني النوم وحزينه في اني ماامداني اقرا اللي كتبته اليوم( 

♡ 
about 1 month ago 

2 people like this 

 ذا؟ بالعكس هذا مو ذكاءلماذا تقول اننا نحن اذكياء الننا اقنعنا انفسنا اننا لسن نحن من يفعل ه

 قمة الذكاء ان تصنع تجربة بهذا االبداع ثم تدخل فيها وتنخدع بفعل تجربتك ذاتها

 كأن ذكائك تفوق على نفسه
about 1 month ago 

3 people like this 

 فيه احد سبك او شتمك هنا؟ معقوله وال واحد؟؟

 قليل

 ارى الخوف في داخلهم من ان يلتقو بذواتهم

http://ask.fm/WeRGods/answer/113843556950
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113843556950/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113843541334
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113843541334/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113843491926
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113843491926/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113843494230
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113843494230/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113843425110
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113843425110/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113843427158
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113843427158/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113843470678
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113843470678/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113843458390
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113843458390/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113843372886
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113843372886/people
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  احبهم كما احب ذاتي النهم بالسب والشتم يذكروني ببقايا من شخصيتي لم اطهرها من السلبية بعد

): 
about 1 month ago 

2 people like this 

 ة .يكلنا هنا من نسأل هنا و نستوعب كالمك و نتقبله و يلمسنا اخترنا هذا ووصلنا لمرحلة جميلة صح؟ طيب ليش مو كل البشر شو الي يمنع البق

 ما زالوا يحتاجون جرعتهم من االلم والمعاناة

 وحده من اكتفى سيكون هنا االن

\♡/ 
about 1 month ago 

2 people like this 

 ؟11وانا عمري  ممكن استنير

 نعم

 االستنارة ليس لها عمر

 يولد البشر مستنيرين ويموتون مستنيرين

 وحدها رحلة العمر هي التي تمضي بنوم عادة مالم يستنير الشخص اثناءها
about 1 month ago 

4 people like this 

 ♡و اوعدك ان ان اضع هذه المفاهيم جانبا و اتفكر في ما تقول حرفيا  T_Tانا اسفه 

♡ 
about 1 month ago 

 ع ضيقت صدري بشكل. ابي الجنه ما ابي ارجع للدنيا ارجوك ريحني لو بكلمهفكرة اني ببقا لالبد واني بعد ما اموت ممكن ارج

 لن تعودي رغما عنك

 سيكون اختيارك وحدك
about 1 month ago 

2 people like this 

 3انا دمعت من كالمك أفهم المعني و العمق ال الكلمات >

 تبكيني هذه الكلمات

❤❤ 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113843170646 
about 1 month ago 

1 person likes this 

ى أحدهم وقلت انك تعرفه لكن في عوالم اخرى ، ما سر الرغبة في البكاء وشعور بعض اجاباتك اذا قريتها حسيت اني بصيح ، وبالتحديد لما جاوبت عل

 القشعريرة بهذه اللحظة ؟

 الني اتحدث عنك

 عن ذاتك التي تجاهلتها طوال السنين

 اقترابك منها

  لقائك بها

 االمان واالطمئنان والسالم والحب لدى االقتراب

 يجعل مشاعر االنسان تفيض
about 1 month ago 

1 person likes this 

 معناه انكم انتم االله !! Wer godsاش معنى األكاونت ! 

 اجبنا للتو على السؤال
about 1 month ago 

 لما احد يشتمك او يزعلك تتراكم الشحنات السالبة على الهالة االثيريه صح ؟ تكلم عن الموضوع شوي وكيف تأثيرها على الشخص

http://ask.fm/WeRGods/answer/113843316822
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113843316822/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113843295062
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113843295062/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113843230550
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113843230550/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113843255894
http://ask.fm/WeRGods/answer/113843221590
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113843221590/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfaGMFH48iDvU-rsaoh6RveWGownvt73qlnGaYkwuTMhFNlHZ9B8DSmg-VVbuBe1rumz1n8Bl4k1B0gxVNm9_qA,,
http://ask.fm/WeRGods/answer/113843174998
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113843174998/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113843170646
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113843170646/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113841470806
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 ما يحدث هو انه عندما يقوم شخص بالتهجم عليك )سبك او شتمك( هو يقوم بعكس جزء سلبي من شخصيتك اليك

 يقوم بتذكيرك به ال اكثر هو

 وعندما تتفاعل معه تأتي اللحظة القادمة محملة بالمزيد من السلبية

 مما يجعل هالتك تصغر اكثر واكثر

 والعكس تماما يحدث في االيجابية

 اذن كيف تحول سب شخص او شتمه لك الى ايجابية

شخصيتك موجود" ال تغضب فقط راقب تصرفاته بصمت واضحك وامضي في  عبر تصديق وااليمان بأن "كل ما يقوم به هو تذكيرك ان هذا الجزء من

 طريقك

 ستزود هالتك وسيرتفع وعيك ويزيد ترددك وتصبح منيعا في المستقبل عن مثل هذه االحداث

 تفاعلك معها يعني حبك لها بالنسبة للوعي االعلى فيعطيك المزيد والمزيد والمزيد

 ما دمت تتفاعل اكثر واكثر واكثر

 نصنع حياتنا واذكياء جدا اننا اقنعنا انفسنا اننا لسن من يفعل ذلك نحن
about 1 month ago 

6 people like this 

 بالواقعية و اخاف من اتفه االمور مالعمل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ارجوك ال تتجاهل رسالتي بأمس الحاجة للرد عندي حالة غريبة ال اشعر

 النك في المكان الخطأ

 النك تقوم بما اجبرت على القيام به

 وليس ما تحب القيام به

 ابحث عن شيء تحبه وقم به

 ستعود الواقعية مباشرة اليك
about 1 month ago 

1 person likes this 

 كالمك عظيم وجميل لكن شمعنى اسم حسابك في تويتر باألنجلش ، واسفه اذا فهمت خطأ

 لطالما اتاني هذا السؤال وتجاهلته او حذفته

 ن البشر لن تفهملعلمي ا

 اما االن وقد رأيت بعيني مستوى الوعي

 فاالجابة هي ان في كل منا اولوهية ال يريد ان يراها

 عندما يؤمن بها تتجلى في كل معالم حياته

 هذه من اول القواعد التي اصلتها بعد استنارتي

 معنى الكالم ليس الحاد وليس تدين

 هو اعلى واسمى من هذا كله

 ه كامل ومبدع كما انتهو يعني انك ال

 هو يعني ان الوهية هذا الكون تتجسد فيك انت

 عندما تريد ان تكون انعكاس للرب، تكون كذلك وعندما تريد ان تشعر انك ضحية تكون كذلك

 اي كائن عظيم انت ايها االنسان؟ ارادتك حرة جدا ومطلقة جدا

 ضحية موضع اختبار فمن فرط الحرية واالولهية لدى االنسان اختار ان يكون مجرد

 قد ال يتناسب هذا الكالم مع مفاهيمك

 وهذا ال بأس به

 فقط ثقي بي هذه المرة، ودعي مفاهيمك جانبا

 ال اريدك تركها

 فقط ضعيها جانبا

 وال تقم بقبول ما قلت او رفضه بعد

 اقرأه ودعه يعبر من خالل ذهنك الى قلبك وان لم يجد صدى فانسى امره

http://ask.fm/WeRGods/answer/113842964566
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113842964566/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113842665558
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113842665558/people
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 ت وستبقى الى االبدفانت حر، كنت وال زل
about 1 month ago 

16 people like this 

 كل شويه اصور الشاشه لالجوبه اللي تعجبني. البوم الصور امتلى بكالمك

 ت اجمل اطار للصوران

 لكن نصيحتي كانت وال زالت

 التوثيق ليس اال وسيلة مادية للسيطرة

 سانصحك نصيحة ان كنت تثقي بي انت او غيرك: ال تهتم بحفظ االجابة

 اقرأها افهمها ثم انسها

 الكلمات ال تهم

 التردد الذي تحمله الكلمات سيحمل وعيك الى مستوى جديد

 دة لك اطالقابعدها ال تعود الكلمات مفي

 تماما مثل "كرت شحن سوا"ـ

 اعتذر عن المثال السوقي

^_^ 
about 1 month ago 

6 people like this 

 بصري من جمال ما ارى أريد ان ادخل في المشهد والبعض مجرد ان افتح عيني أغمض يتغير المشهد ):كيف أتعامل مع الجالء ال

 الدخول في المشهد هو االسقاط النجمي

 فقط كوني مؤمنه ورغبتك قوية وال تفكري وال تتحمسي وستنجحين

 ما اجمل تطوركم الروحي
about 1 month ago 

3 people like this 

اتمنى ان تجيب على سؤالي عن كيفية تخلصي من خوفي من تجربة الزواج الني ال اريد االنفصال عن اهلي ،،، كيف اتخلص من هذا الهاجس ؟ + 

 تفسير ان يتقدم لي اشخاص من غير جنسيتي وأقل مني مادياً وعلمياً؟والشيء الثاني ما

 الخوف من شيء ال يبعده وانما يجذبه

 وهذا يفسر سبب حدوث فرص الزواج

 وشدة الخوف تجلب لك شريك سيء مما يضاعف الخوف

 الخوف يشبه كرة الثلج في تزايد حجمها

 ولكن ليس الخوف بحد ذاته هو المشكلة

 فاهيم خلفهالمشكلة في الم

 ❤اكتشفيها وقومي بتفكيكها باستخدام الجنون
about 1 month ago 

1 person likes this 

 لي يقولي ال تقدرين واحس بقوة وراحه، رايك؟عندي هدف و لكل يقولي مستحيل وفي داخ

 سيحدث
about 1 month ago 

1 person likes this 

 فتلت مخي يا زم

 هذا هو هدفي االسمى

  علك تفقد الثقة بعقلكان اج

 اعتذر ولكن سيكون هذا مفيد لك ومطهرا من دنائة الذهن البشري

 ومحفز لالنطالق للوصول للذات الحقيقية حيث السمو والنور والحب والسعادة

❤_❤ 
about 1 month ago 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113842613590
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113842613590/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113842574934
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113842574934/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113841231446
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113841231446/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113842353238
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113842353238/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113842485846
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113842485846/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113842354518
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1 person likes this 

 حظ اهلك فيك عندهم أسطورة (: أحبك يارجل

 ❤اعشقك وانا❤
about 1 month ago 

 م عن هالحالة؟بعض الناس عندهم قدرة بالرؤية عن طريق اللمس وتمييز االلوان، تكل

 االداراك ممكن باستخدام الحواس الخمس

 عند غياب حاسة اساسية مثل النظر وهي االهم

 ورغم ما يظنه البعض ان هذا امر سيء اال انه يفتح عين االنسان الثالثة

 فيصبح االعمى ربما غير قادر على رؤية مالمح وجهك ولكن رؤية نيتك على فعل شيء

 يس امرا شائعااما تمييز االلوان فهذا ل

 وحدوثه مع شخص يعني انه يستخدم وعيه وليس حواسه

 ويدرك ترددات االشياء وهذا مستوى عالي جدا من الوعي

 لتفهم الصورة تذكر فيلم ماتريكس عندما استطاع نيو رؤية االشياء على انها رموز خضراء

 هذا ما يحصل مع بعض البشر وهم قليل ليس النهم محظوظين

 قل شجاعة من من اختار ان يعيش كانسان ضعيف جاهل :(وانما النهم ا
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ن ابحث عنه ! بالعربي مافي شيالمالك الحارس وش يسمونه باالنجليزي عشا

Spirit Guides 

or 

Guardian Angels 
about 1 month ago 

1 person likes this 

مااتمنى في اللحظه اال أني اعانقك عناق شديد انا كنت ضايعه الني احس اني موهوبه ذكيه شاذه عن مجتمعي بس انت اوجدت ذاتي انا احبك و

 ماحصلت احد يوجهني شكرا لك قبالتي الحاره

 اعانقك ايضا واحبك بال شروط

❤_❤ 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 كالمك ومتابعتك مريحة جداً ، ممتنة لك

❤ 
about 1 month ago 

 يانتكسؤال خاص فيك تؤيد الحجاب النك تعلم فائدته؟ بغض النظر عن د

 الحجاب مفيد في وسط المسلمين

 فهم مبرمجون عليه

 ولكنه ليس ضروري

 فكما هو شائع ان الحجاب وقاية من النظر

 ولكن هذه دائرة بارادوكسية

 فالنظر نتيجة للحجاب اساسا

 معظلة الدجاجة والبيضة ومن اتى اوال

 هل اتت البيضة اوال ام الدجاجة؟

 امر محير

 القرار لك

 ر فهو صحيح "لك انت"ـ وليس للكلوايا كان القرا
about 1 month ago 

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113842354518/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113842357334
http://ask.fm/WeRGods/answer/113842148950
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113842148950/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113841413206
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113841413206/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113829018966
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113829018966/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113841675606
http://ask.fm/WeRGods/answer/113828879958
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 كل تلك ااشياء من علمك اياها؟

 الوعي االعلى -الكون  -انا 

 كلنا واحد

 كل ما فعلته اني سمحت لهم بتعليمي
about 1 month ago 

2 people like this 

ن اأنا أستطيع أن أصف حياتي بأنها حياة شقاء أصعد لقمة القمة ثم أقع وياله من خزي وشعور ال يوصف! لست أكره نفسي وال اكره احد استطيع 

تعبت كنت اشعر ان حياتي شقاء ثم االخرة ستكون ايضا شقاء النني لست من اهل الدين لكن اآلن!! ياهلل ما هذا أشعر بأنني متحررة للمرة  افهم,لكنني

 االولى في حياتي, شكرا لك ال تفي ابدا

 شكرا ال تفي

 ما قلته قبل كلمة شكرا يفي حق الوفاء بشكل ال استطيع وصفه

 سعادة لي فتحرير انسان وتنويرة اعظم

 احبك
about 1 month ago 

2 people like this 

 االثيري غصبما تقدر تجيني وانا نايمه وتاخذني معك للعوالم الثانيه(: ابي احد يطلع جسدي 

 مالئكتك الحارسين قد يساعدونك

 ناديهم واطلبي منهم بصوت مسموع وباحساس حقيقي

 ربما سيعطفون عليك
about 1 month ago 

2 people like this 

ارد عليهم  عندما يغلبني النوم واقاومه التم عملي او اسهر او ..... بداية الغفوة مجرد اغماض العين ارى ناس واحيانا اتحدث معهم وفي بعض المرات

 بهز رأسي حقيقة ..

 هذا يسمى الجالء البصري
about 1 month ago 

5 people like this 

 اذا تم اختطافي وأصبحت هجين ورجعت هل اعلم ام ال ؟ وإذا ال كيف أدرك االن انني هجين ؟

 لست انت من يصبح هجين

 يتم اخذ عينات من البشر لخلق اعراق هجينة جديدة

 حمضك النووي وهو شرف كبير وليس اضطهاد واستغالل من
about 1 month ago 

2 people like this 

 تي بتقريباً شهر هل روحها تتجسد فيني ؟أهلي سموني على أسم جدتي وهي توفت قبل والد

 ليس لالسم عالقة

 ولكن ما دمت تطرحين السؤال فهذا محتمل :(

 ابحثي فيتفاصيل حياتها

 ان وجدتي لها صدى عميق فهو صحيح
about 1 month ago 

1 person likes this 

 كم باقي سؤال ما جاوبت عليه؟

1079 
about 1 month ago 

 ماهو القفز الكمي والطرد ؟

 فز قفزات كبيرة بين العوالم المتوازية بدافع االيمان دون الخوفالقفز الكمي التمكن من فعل اشياء كثيرة في وقت قصير من خالل الق

 وهذا يحدث عندما تقوم باشياء كثيرة ولكنك سعيد تجد انك دائما تنتهي في الوقت المناسب وكل شيء يعمل بتناغم

http://ask.fm/WeRGods/answer/113828600150
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113828600150/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113840944726
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113840944726/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113841055830
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113841055830/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113841067862
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113841067862/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113841024086
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113841024086/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113840977494
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113840977494/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113840904790
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 اما عندما تكون متوتر فال شيء ينجح حتى االشياء البسيطة

 الطرد عكس الجذب

 منه او تتذمر او تحبه او تتمناه انت تجذبهعندم تخاف شيء او تشتكي 

 وعندما تتجاهل شيء فانت تطرده
about 1 month ago 

4 people like this 

 سه الصوت اللي اتكلم معه اذا جيت افكر بشي ؟الوعي االعلى هو نف

 ال الصوت هو عقلك الثرثار

 وعيك االعلى ال يتحدث سوى الصمت

 وهذا صوت االلوهية
about 1 month ago 

2 people like this 

 لما تكون كل حياتنا تأمل ! ماتحس انه ماراح تصير لنا انجازات في الحياة؟ نمشي كيفما تأخذنا الحياة!!

 ما هو االنجاز؟

 هل سبق وان قمت بانجاز في احالمك وبقي للتاريخ؟

 ومع ذلك الحلم هو اكثر اوقات حياتك سعادة

 ليتنا نتأمل طريقة تفكيرنا
about 1 month ago 

2 people like this 

 احيانا احس ان في شخص قاعد يراقبني وهذا الشيء يسبب لي ازمه ايش تفسيرك لهذي الحاله ؟

 صحيحنعم هذا 

 كل انسان تتم مراقبته في كل لحظة

 من قبل نفسه

 "وعيك االعلى يراقبك"

 وعندما تنامين تذهبين اليه
about 1 month ago 

 شتغل معي بهاالمور ابي شي ثاني يغير مني ومن حياتيدام اننا احنا اخترنا حياتنا قبل هل هذا معناه اننا نقدر نغيرها الحين؟ قانون الجذب ماي

  الطرد -القفز الكمي  -الجذب  -الدعاء 

 ابحثي عن ما تؤمنين به وسيعمل معك

 الن الحياة ملكنا ولكننا نمنع انفسنا من الحصول على ما نريد اال باذن

 واالذن يكون على شكل ظاهرة
about 1 month ago 

 ياخي وهللا أسعدتني بشكل ما تتصوره جاوبت اسأله كنت اسألها نفسي شهور احبك من كل قلبي :(

 ما اجمل قراءة مثل هذه الكلمات

 احبك بكل عيوبك
about 1 month ago 

2 people like this 

 ابي اعرف اغني صوت حلو !! ال تضحك علي مفهووم<>

 اجمل الغناء عندما يكون االنسان في اكثر اللحظات تأمال

 اصمتي عقلك

 كوني مع قلبك

 وستغني المالئكة من خاللك
about 1 month ago 

4 people like this 

 ما تفسير االحساس بثقل في الصدر اثناء التأمل؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/113840816470
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113840816470/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113840841558
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113840841558/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113828897366
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113828897366/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113840714326
http://ask.fm/WeRGods/answer/113840658774
http://ask.fm/WeRGods/answer/113840602454
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113840602454/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113829026646
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113829026646/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 احد حيل االيجو اليقافك عن التأمل

 وهو وهم فقط ال اكثر
about 1 month ago 

2 people like this 

 هيا اجب انا خائفة من كل هذا؟ ما حقيقة الحياة و كيف تعيش؟ هل الدين صحيح اتمنى لو التقيك لدى اسئلة كثيرة؟

 تمنى ذلك ولكن االسئلة لن تحل االمروانا ا

 االجابة ان الحياة وهم يشبه الحلم

 وحدها التجربة التي نحصل عليها من الحياة هي الحقيقية

 الدين حقيقي لمن يتبعه

 وليس ذا صلة بمن ال يؤمن به
about 1 month ago 

2 people like this 

 انا اثق فيك ارجوك قل لي أني سأحقق جميع احالمي وسأبصر على ذاتي

 اعدك انك ستفعلين
about 1 month ago 

2 people like this 

 كم المده االزمه حتى يدخل الشخص التامل وكيف اعرف اني وصلت للتامل ؟

 ال تقاس بالوقت

 اما مؤشر النجاح

 عندما ال تعودي تعلمين اين انت االن او ما هو الوقت
about 1 month ago 

3 people like this 

 ؟ 1ماهو سر الرقم 

 كل االرقام تحمل اسرار

 رقم سحري للمسلمين 1
about 1 month ago 

3 people like this 

 هل اقدر احقق امنيه لي حتى لو كانت مستحيله في ارتباط بشخص معين .. بالتخيل لحظات حياتنا الزوجيه كل يوم قبل النوم ؟

 نعم ولكن ليس فقط التخيل

 سبع خطوات

 تخيل

 غبةر

 ايمان

 قبول

 نية

 تصرف

 سماح
about 1 month ago 

3 people like this 

قلبي يرقص فرحاً عند رؤيته بالتلفزيون وأشعر بوجوده معي عملت تامل ورايته يقبل روحي تحبه وأدعو هللا بالزواج منه وأشعر بإجابة هللا لدعوتي و

 راسي ماذا ترا وما تفسيرك إلحساسي وهل سنتزوج بالرغم اننا لم نلتقي بالعالم المادي ؟

 ستفعلون
about 1 month ago 

1 person likes this 

 وال فيني مس؟

 ال

http://ask.fm/WeRGods/answer/113829383766
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113829383766/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113829492310
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113829492310/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113829725014
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113829725014/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113840452694
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113840452694/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113840378710
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113840378710/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113829696342
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113829696342/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113829870422
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113829870422/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

about 1 month ago 

 ! وقت ستأخذ ام العاجل القريب في ستتجلى أهدافي هل ،�مرحبا .. روحك جميلة أحببتها جدااا 

 الوقت ليس مقياس لسرعة التجلي

 مقياس سرعة التجلي هو العيش بفرح

 شكرا لكلماتك الجميلة
about 1 month ago 

2 people like this 

سئلك عن تفسير اللي حصل لي أنا قبل يمكن سنة كنت أبحث عن الطاقة كنت أقول عنه عند شخص قالي ال تصدقين كأنها خرافات إسقاط نجم ابي ا

 يرحت اقرأ عن إسقاط نجم قلت الهلي قالو خرابيط اتركيها نسيت الموضوع قبل يمكن ست شهور كل مداخل يوتيوب يطلع لي بعدين اختفى ماطلع ل

 The Secret  يوم دخلت التويتر لقيتك كأنك رسالة صح؟وقبل كم 

 اجل صحيح
about 1 month ago 

1 person likes this 

ل هنالك إذا كنت أنا أخترت أن يكون أبي هو أبي فهل هذا يعني أن أبي إختارني أن أكون إبنته أيضاً, أم أن كل من حولي هي نسخ صنعتها لنفسي؟ ه

ًً له برغبته ؟ أتمنى أن تكون قد فهمتني  شخص كأبي آخر إختار إبنًة

 كل ما قلت صحيح

 ي فهم كيف ان كل هذه االمور ممكنه في نفس الوقتسأترك المجال لعقلك ليصاب بعسر هضم ف

 عندما يصاب بتسمم ويموت سيبقى سؤال ملح مستنير اكتبيه لي غدا وساجيبه
about 1 month ago 

3 people like this 

 مرات اشوف اللي رح يصير بعد دقيقتين بكل تفاصيل المشهد!! ايش السبب؟

 دي جا فو

 وقد شرحناها بالتفصيل قبل قليل
about 1 month ago 

5 people like this 

 http://ask.fm/WeRGods/answer/113793867094تطرقت في احد األجوبة ان هناك شخصيات )زهرية( كيف نعرف نوع شخصيتنا؟

 البشر خليط من المريخيين )الذكور( والزهريات )االناث(ـ

 اخذنا اجمل ما في االثنين

 ولكن كل انسان منفرد بنسبة الذكورة واالنوثة لديه

 من تكون بغاية الرقة والطيبة واالنوثة تكون اصولها الزهرية اكثر

 تنبأ ببعض تصرفات البشرمن خالل هذا االمر يمكنك ال
about 1 month ago 

1 person likes this 

 صح انو سقف البيت كلو جن؟

 في علم السحر يسمون عمار المنازل

 تقاد صحيح لمن يؤمن بالدينوهذا اع
about 1 month ago 

1 person likes this 

ل يغير من نفسه وال يقبل توجهه؟ ادري يمكن سؤال غريب لكن احب اشوف هل انا من اختار توجهي الجنسي ام ولدت بتوجهي؟ يعني المثلي يحاو

 وجهة نظر شخص عنده من الحكمه ومتأمل

 من يشعر ان غريزته مثلية فليتماشى معها ويقبلها ويحبها حتى تنتهي وان لم تنتهي فهي قدره

 بشرط ان ال ينظر لها على انها خطأ او محرمه

 توجهه وان كان يظن ذلك يجب عليه تغيير

 وجود مفهومين متناقضين يخلق حيرة ومعاناة
about 1 month ago 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113839676502 كذا خوفتني :) تقصد جن ؟ 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113829919574
http://ask.fm/WeRGods/answer/113840176982
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113840176982/people
http://ask.fm/wej_360
http://ask.fm/WeRGods/answer/113839235926
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113839235926/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113840124246
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113840124246/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113840072278
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113840072278/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfaGMFH48iDvU-rsaoh6RveWGownvt73qlnGVb0wnTc9DO1PZ9B8DSmg-VVbuFfZ9vn3urJ8I4ERG2Q5bO2F2o1PN
http://ask.fm/WeRGods/answer/113839970390
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113839970390/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113839949654
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113839949654/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113839856982
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfaGMFH48iDvU-rsaoh6RveWGownvt73qlnGaZUYpTM5GMlXZ9B8DSmg-VVbuFfZ9vn3urJ8I4ERG2Q5bOmFwplPJ
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 ال

 ولكن تأملي العالمة وستتذكرين
about 1 month ago 

 طيب انا فيني وحمه بجسمي ايش تفسيرها ؟؟؟

 ال شيء يذكر
about 1 month ago 

 انا وصحبتي قررنا نسوي اسقاط نجمي. انت قلت الزم يكون نور خافت او ظالم.. طيب احنا نخاف من الظالم ايش نسوي :)!

 نور خافت :(
about 1 month ago 

 هل يساعد المشروب الروحي في تسهيل االسقاط النجمي؟

 المشروبات الكحولية تخفض التردد الى مستوى العقل الباطن

 واالسقاط النجمي يحتاج الى رفع الوعي الى مستوى الوعي االعلى

 ال يمكن للمشروبات الكحولية ان تساعد بل تعيق
about 1 month ago 

1 person likes this 

 متى تساعدني عن الويجا ؟ ممكن خاص تعلمني اذا ماودك تكتبها في االسك؟

 ال لن افعل النها ليست من اهتمامتي

 ةيمكنك البحث عنها وستعثر على الطريق
about 1 month ago 

 فيني اثار في جسمي زي طبعة اليد ومن زمان انتبهت لها بس تجاهلتها وللحين اثرها ايش تفسيرها ؟

  بقايا من تجارب غامضة

 يتركونها لتذكيرك بما حدث في التجربة

 تحجبينهما حدث مختزن في ذكرياتك ولكنك 

 التأمل في هذه العالمات قد يفك اغالق هذه الذكريات
about 1 month ago 

3 people like this 

 لو سمحت كيف اكون لوح الويجا ؟

 ن نتطرق لهذا هنا االنل
about 1 month ago 

بعدها بمده انا اكثر من مره احالمي تتحقق ايش معنى هذا؟ مره استاذة الدين قالت انه من عالمات النبوه ._. )مو ديجافو .. حلم حقيقي اقوله ألحد 

 ق!(حوالي شهر او اكثر يتحق

 اخترت االطالع بالمستقبل والعلم به من خالل االحالم

 وهو يعني ارتفاع الوعي
about 1 month ago 

5 people like this 

 فاطمة  ه )ان الدين عند هللا االسالم(.؟قولك في االي

 عند قلبها معناها االخر ان الدين عند غيره غير االسالم
about 1 month ago 

2 people like this 

 Bashar aqel  انت شخص راقي جدا كريم جدا تستحق كل التقدير واالحترام

 كل الشكر لك سيدتي
about 1 month ago 

 مره كيف اترك الخجل انا شخص خجول

 الخجل امر جيد

 النبي محمد يقول عن نفسه انه اكثر خجال من العذراء في مخدعها

http://ask.fm/WeRGods/answer/113839876694
http://ask.fm/WeRGods/answer/113839852630
http://ask.fm/WeRGods/answer/113839832662
http://ask.fm/WeRGods/answer/113839800150
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113839800150/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113839728982
http://ask.fm/WeRGods/answer/113839676502
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113839676502/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113839684694
http://ask.fm/WeRGods/answer/113839646294
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113839646294/people
http://ask.fm/FMNH4
http://ask.fm/FMNH4
http://ask.fm/WeRGods/answer/113839532118
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113839532118/people
http://ask.fm/Basharaqell
http://ask.fm/WeRGods/answer/113839555926
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 انظر لالمر على انه ايجابي وليس سلبي

 عندها لن تحتاج الى التخلص منه سيصبح مفيدا

 وره في الحياةاما عندما تقلل من قيمة امر في الحياة انت اوجدته سينقلب ضدك النه ال يعرف اال ان يلعب د
about 1 month ago 

3 people like this 

 souhila toumi  يعني أروح الحين وانا عطلة وال اسيب لغاية ماأدخل وأكلهما شو رائك ؟

 انتظري حتى لقائها وعندها اعتذري عن ما قلت ووضحي لها استعدادك لالنتقال حتى لو لم يعد الخيار مطروحا
about 1 month ago 

 هل النية ضرورية قبل التأمل؟

 ال
about 1 month ago 

 وبانت قلت لو متامل توافق مع ترددات الثقب االسود بيحصل على كنوز وعلوم..كيف ؟؟ وش الطريقة ووش نوع العلوم..جدااا متمسحة لو سمحت جا

 لالمر هههههههههههههههههه اسألتك كمن يحاول وضع حواجز دون الوصول

 جميع انواع العلوم

 ما كان وما هو موجود وما لم يكتشف بعد

 جميع االسرار

 والطريقة طريقة التأمل وقد شرحناها مرارا

 لو تأملت عقلك وطريقة عمله الكتشفتي انه يحاول تغطية عينيك عن الحقائق بوضع اسئلة

 ى ال يبقى من الحقيقة اال جزء بسيط ال يصمد امام باقي االسئلةفاالسئلة تقسم الحقيقية الى انصاف حقائق وتستمر عملية التقطيع حت

 هذه هي عملية االزدواجية

 وهي سبب معاناة البشر
about 1 month ago 

5 people like this 

 lol112277  هل يوجد فعال عند كل انسان حارس ممكن يخدم االنسان باالفضل او يدله ع اشيا

 نعم
about 1 month ago 

2 people like this 

 Elyazeii  كيف تعرف عن كل هذا ؟ في احد ساعدك على فهم كل هذي االشياء المعقده ؟

 ذاتي الحقيقية

 وليس ذهني البشري
about 1 month ago 

2 people like this 

هي لعائلة فالسالم عليكم هللا يرضى عليك أبغى اعرف منك ما هو سبب تصرف الوالده اثناء الحديث مع وقت السوالف يعني معانا احنا كأوالدها او مع ا

 .  التذمر والتشكي على الصعيد الصحي و الوضع الحالي ؟؟كثيرة 

 النها تشعر انها لم تحظى بفرصتها في الحياة

 عاشت جل حياتها لخدمة غيرها متناسية ان تستمتع

 واما االن فقد بدأت تشعر بتقدم العمر واقتراب النهاية

 هو رسالة انها بحاجة لفرصة لعيش حياتها الضائعة وما تفعله من تذمر وتشكي
about 1 month ago 

4 people like this 

 MANAR  هم وتحدياتهم والصعوبات الي يقدرون على مواجهتها ؟؟لماذا ينتحرون ؟؟ أليسو هم من اختاروا حيات

 طبعا
about 1 month ago 

1 person likes this 

 لو كان لدي سؤال اسأل ذاتي اثناء التأمل ام بعده ؟ اتمنى فهمت قصدي

http://ask.fm/WeRGods/answer/113832259414
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113832259414/people
http://ask.fm/kharouma
http://ask.fm/WeRGods/answer/113837293398
http://ask.fm/WeRGods/answer/113833147222
http://ask.fm/WeRGods/answer/113833133910
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113833133910/people
http://ask.fm/ALOoO7y
http://ask.fm/WeRGods/answer/113836722262
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113836722262/people
http://ask.fm/yzzo0oy
http://ask.fm/WeRGods/answer/113836684886
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113836684886/people
http://ask.fm/Nouragago
http://ask.fm/Nouragago
http://ask.fm/WeRGods/answer/113836792150
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113836792150/people
http://ask.fm/girlyyyyyyy
http://ask.fm/WeRGods/answer/113836951894
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113836951894/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 عندما يكون السؤال يأرقك قبل التأمل اثناء التأمل ستتجلى االجابة امامك

 ليس كفكرة وانما كشعور

 يبدا الشعور بالتبلور والتحول الى كلمات فور االنتهاء من التأمل

 تاثناء التأمل ال كلما

 اتمنى فهمتي قصدي ههههه
about 1 month ago 

1 person likes this 

 دها ثابت ؟! ( ما رأيك بهذه األسئلة)هل تؤمن بالتقمص ؟! وهل األرواح تموت أو تتكاثر، او تعتقد ان عد

 الروح واحدة ومنهى تنحدر مستويات الوعي

 تتزايد وتتناقص وال يهم فما زاد ينتج عن االساس وما نقص يعود اليه

 ال شيء يختفي من الوجود وال شيء يدخل الى الوجود وهو ليس موجود اساسا

 "كل شيء موجود هنا واالن"

 السطحي الجملة اخطر واعمق من معناها

 منها تبدأ كل ما اقول
about 1 month ago 

2 people like this 

 Elyazeii  طبيعي لالنسان وليست الحياه توافقني الرأي ؟ماعرف ليش الناس ماخذين الموت بشكل مضخم .. الموت هو الوضع ال

 الموت هو عكس الوالدة

 هم يضخمون االمر النهم يظنون انه نهاية الحياة ونهاية الوجود

 وهذا اقتباس من كتابي في فصل الموت

\♡/ 

----------------------------------- 

 بعده وما الموت: لثالثا الفصل

 .ربما تظن ان الموت هو عكس الحياة. ولكن هذا غير صحيح! الموت هو عكس الوالدة... اما الحياة فهي االستمرارية بين الوالدة وحتى الموت

داية حياة اكبر واسمى واكثر ولكن ما بعد الموت، ايضا قد تظنه فناء وهالك ونهاية للوجود. وهذا أيضا غير صحيح. الموت هو نهاية الحياة المادية وب

لة الموت الى حا حرية واقل حدود وقيود. في الواقع بعد الموت تصبح "حيا" اكثر من عندما كنت في الحياة. وفي الواقع ايضا الحياة المادية هي اشبه اقرب

العوالم والممالك االعلى من العالم المادي تنبض بالحياة منها الى الحياة. فقط انظر الى فرط الحماسة في احالمك وقارنه بجمود حياتك اليومية لتعرف ان 

 اكثر مما يفعل االخير.

وعقاب، او ولكن ماذا لو كنت ال تظن ان ما بعد الموت هالك. ربما قالوا لك اثناء صغرك ان ما بعد الحياة حياة اخرى، قبر، وبرزح، وحساب، فعذاب، 

 ات.نعيم وسعادة. وهذا ايضا غير صحيح على عدة مستوي

عليه. وال  لمرء يحصلاوالها ان الجنة بمفهومها الديني المقدم لنا في قالب مادي فكرة سخيفة ال يقبلها الوعي المستنير. فال احد يرغب بجنة كل ما يتمناه ا

 احد يمانع ان يكون في عذاب مقيم الن استمرارية العذاب ستجعله امرا طبيعيا وهذه العملية تعرف بالتباين.

التباين: التباين هو الفرق بين وضع انسان، وانسان اخر، حياة انسان وحياة اخر. من خاللها يمكن ان تنسب حياتك او تجربتك الى تجارب تعريف • 

 االخرين فتصنفها كحياة سعيدة او حزينة مقارنة بهم. وعند غياب المقارن، تغيب المقارنة.. وهذا هو معنى التباين.

فيه يعذبون في النار، ال يعود العذاب امرا مرفوضا وسيئا. ولتوضيح المقال نورد مثال جيد. الجاذبية االرضية مثال هي من فعندما تكون في مكان كل من 

 اكثر حدود العالم المادي وقيوده سوء  وسلبية، ومع ذلك ال احد يتذمر من االمر، بل اصبح امرا طبيعيا متفقا عليه!
about 1 month ago 

1 person likes this 

 دائماً افكر لماذا بعض االشخاص جميلين والبعض ال ... مالذي جعلهم جميلين

 ظن انه قادر على تحملهكل انسان قبل قدومه للحياة يختار مقدار المعاناة الذي ي

 يختار مستوى من المعاناة يعتبر تحدي كافي له

 تحدي متوازن ال يجعله يعيش برخاء وال يجعله ينتحر من اليأس

http://ask.fm/WeRGods/answer/113833248598
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113833248598/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113833378134
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113833378134/people
http://ask.fm/yzzo0oy
http://ask.fm/WeRGods/answer/113835660886
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113835660886/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 هناك من هم اشجع اهل االرض

 بشعين فقراء منبوذين

 وهناك جبناء اغنياء وسيمين مرموقين

 في نفس الوقت كال النقيضين بالنسبة للكون شجعان جدا

 االرض من اكثر االماكن في الكون تحدي واثارةالن 

 من اختار ان يكون جميال فهو اجبن من من اختار ان يكون اقل جماال

 من اختار اقصى درجات المعاناة هم من يعرفون المعنى الحقيقي للمعاناة وبالتالي يعرفون المعنى الحقيقي للسعادة
about 1 month ago 

2 people like this 

 ماذا لو اختارات كائنات ما تتويج بشري عليهم هل هناك مغزى لذلك

 لم افهم السؤال
about 1 month ago 

1 person likes this 

 هل الندم في حياة البرزخ درجات..وهل هو دائم؟

 ليس كالندم البشري

 ندم من نوع اخر ال يمكن وصفه

 تخيلي انك ستسافرين الى بلد تعشقينه وتتمنين الذهاب اليه

 ثم ذهبت هناك

 ولكنك قررت النوم

 وبدل ان تذهبي لرؤية البلد اصبحتي تحلمين برؤيته

 رغم انك تستطيعين االسيتقاظ واالستمتاع به

  ثم بقيتي نائمة حتى استيقظتي قبل مغادرتك

 عندها ادرك انك فوت فرصة االستمتاع بالبلد الذي لطالما حلمتي بزيارته

 تحبينهم ويحبونك وحيث الراحة عند عودتك الى بيتك واهلك الذين

 ستشعرين بانك ضيعتي فرصة وغالبا ستقررين العودة

 هذا مثال رمزي وليس حرفي

 فقط لنقال االحاسيس المشابهه

 ليست احاسيس حرقة قاتله وعذاب

 وانما ادراك ان فرصة ذهبية ضاعت

 ياة المادية"ـفاستيقظي من نومك وابدأي برؤية البلد الذي لطالما اردت القدوم اليه "الح

\♡/ 
about 1 month ago 

7 people like this 

 وجود صوت عقارب الساعه اثناء محاولة االسقاط ال يؤثر صح على نجاحها ؟

 يؤثر ولكن مقدرة الممارس على سماعها يعني انه ارتفع تردده وصمت عقله واصبح حساس لما حولهال 

 ان كانت تضايقك تخلصي منها
about 1 month ago 

2 people like this 

انية مرة ثكمية الصدف اللي تصير في حياتي شئ غير معقول مثال اسمع كلمة أفتح كتاب او اي شي واالقيها او أغنية ألول مرة أسمعها االقيها تكررت 

 Afnan haider  في نفس الدقيقة ، أعتقد ان كل هذي أشارات أو رسائل بس أنا مش قادرة أفسرها ، انت أيش رايك ؟

 جميعها مفاتيح وضعناها في الحياة لنتذكر كم هي متقنة الحياة ونتوقف عن محاولة التدخل في سيرها ونفعل ما جئنا لفعله

 وهو الجلوس االستمتاع والمشاهدة واالحتفال بكل ما يسعدنا وتجاهل ما ال يسعدنا
about 1 month ago 

1 person likes this 

 noor  كيف أحب ذاتي ؟؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/113833724758
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113833724758/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113833223766
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113833223766/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113833374550
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113833374550/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113833071702
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113833071702/people
http://ask.fm/fanooza
http://ask.fm/WeRGods/answer/113836245846
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113836245846/people
http://ask.fm/nooralomayer


 

 

 
 
 
ة | 645 ح ف ص عندما أصبح للمرآة حياة! – الـــــــــذات مـــــــرآة   
 

 مـــــــرآة الـــــــــذات

 توقفي عن محاولة تحسين حياتك

 فقط استسلمي

 حياتك كما هياقبلي 

 ستحبينها

 ستحبين ذاتك

\♡/ 
about 1 month ago 

4 people like this 

 طيب وش الشي اللي يمنعه من االرتباط ،،ارجوك علمني

  اعلمال
about 1 month ago 

1 person likes this 

 احب شخص فيه عيب لكن اتمنى اتزوجه هل اقدر ?

 لو امنت بذلك ستفعلين

 سؤالك وارجح انه لن يحدث ولكني المس شك في
about 1 month ago 

1 person likes this 

تلي خالص التكلميني في هدا الموضوع ثاني شو رئيك اكلمها ساعدني هي رفضت اسفي و انا االن عطلة وحابة اروح اكلمها ثاني لكن هي قال

 souhila toumi  ارجوك

 نعم
about 1 month ago 

1 person likes this 

 طيب ممكن اطلب طلب ؟ انك تخليهم يوقفون اسئله لين ترد على ل االسئله اللي عندك مو افضل لك ولنا ؟

 تم تنفيذ الطلب شكرا لك

): 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ✨روان  ❤الكون مثير للحماس والدهشة، انا متشوقة التقان التأمل واالسقاط النجمي , ممتنة لك وسعيدة بك

 وانا سعيد بك وممتن لوجودك

 احبك واتشوق لنجاحك
about 1 month ago 

4 people like this 

 MANAR  أنت تثق بالمشاعر واألحاسيس كثيراً صحيح؟

 نعم وهل االفكار تستحق الثقة؟ هي مخادعة

 ولكني احترم المفاهيم اكثر

 والسبب هو ان المشاعر ال تأتي من فراغ وانما تنتج من مفهوم

 بمعنى اخر وكمثال حي

 عندما تبرمجين على مكدونالدز افضل من برجر كنغ

 فعندما يتحدث احد عن االثنين فمع ذكر كل واحد يطرأ شعور

 تجاه مكدونالدز واخر غير جيد تجاه برجر كينغ وسيكون شعور جيد

 وهذا ما يسهل االختيار

 اما االفكار بيمكن لها ان تخلق متاهة وال تستطيعين تحديد ايهما افضل

 االهم من هذا وذاك

 ان الحيرة نتيجة لوجود مفهومين متضادين ومتساويين في القوة

 فعندما تحتار تخلص من احد مفاهيمك

http://ask.fm/WeRGods/answer/113833493334
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113833493334/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113833358166
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113833358166/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113833655126
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113833655126/people
http://ask.fm/kharouma
http://ask.fm/WeRGods/answer/113836156758
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113836156758/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113833636694
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113833636694/people
http://ask.fm/bvom1111
http://ask.fm/WeRGods/answer/113836031318
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113836031318/people
http://ask.fm/girlyyyyyyy
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 االمر االخير

 يتبع احساسه ينجحمن 

 ومن يتبع افكاره يضيع
about 1 month ago 

3 people like this 

 كيف عرفت جنسي كييييييفففف؟

): 

 هل يهم كيف؟

 الوضع لعلمت ان المهم هو اني ما دمت استطيع فانت كذلك تستطيعين لو تأملت
about 1 month ago 

1 person likes this 

 المي بارادتي وبأي وقت أريده هل أستطيع؟؟؟ وكيف؟؟انا اريد مقابلة شخص في أح

http://ask.fm/WeRGods/answer/113833703510 
about 1 month ago 

3 people like this 

 ممكن شرح مبسط لعملية االسقاط النجمي بليز مافهمت لحد

 االنسان ليس مجرد جسد مادي يعيش في وسط مادي

 ضافة الى اجساد اخرى تعيش في اوساط اخرىهو ذلك باال

 هو جسد عاطفي يعيش في وسط عاطفي وفكري في وسط فكري

 وكذلك جسد نجمي يعيش في وسط نجمي

 حسنا

 االن ما هو االنسان

 ماذا تكون انت؟

 لست اال وعي

 كل امر اخر هو داخل وعيك دون استثناء

 اذن

 وعيك يختار في كل لحظة اين يكون

 العالم من خالل عيني اي جسديختار ان يرى 

 عندما تكون "صاحي" ترى العالم من خالل عيني جسدك المادي فترى العالم المادي

 وعندما تكون "تحلم" ترى العالم النجمي من خالل عيني جسدك النجمي وتعيش حياة حقيقية وليست خيال كما تظن ولكنها ليست مقيدة

 ن وعيك يكون مع جسدك النجمي ويرى من خالل عينيه ]العالم المادي[ وهذا هو االبداعاما عند االسقاط وهذا هو "مربط الفرس" فا

 فتتمكن "انت الوعي" من التنقل باستخدام "جسدك النجمي" الغير مقيد في وسط "العالم المادي" المليء بالقيود

 لذلك هذه الظاهرة ساحرة ومبدعة ومتمردة القصى الحدود

 من التفصيل من قبل لم اشرح الظاهرة بهذا القدر

 اتمنى ان يفي بالغرض
about 1 month ago 

4 people like this 

 بطريقة إيجابية؟ ؟عطيني نصيحة عشان اشوف الحياة بنظرة إيجابية واعيش 

 فعلت للتو

http://ask.fm/WeRGods/answer/113833771606 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 عطيني نصيحة عشان اشوف الحياة بنظرة إيجابية واعيش بطريقة إيجابية؟ ؟

 الى اخر ماليين المرات في كل لحظة في نظرية العوالم المتوازية )وهي صحيحة( الوعي يقفز من عالم

 انت من يختار اي عالم ينتقل اليه

http://ask.fm/WeRGods/answer/113835779158
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113835779158/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113833357398
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113833357398/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfaGMFH48iDvU-rsaoh6RveWGownvt73qlnGaZUwoS8tGM1fZ9B8DSmg-VVbuBe1rumz1n8Bl4k1G0gpQMmdzoA,,
http://ask.fm/WeRGods/answer/113833720150
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113833720150/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113833584214
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113833584214/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfaGMFH48iDvU-rsaoh6RveWGownvt73qlnGaZUwoTMlFMlHZ9B8DSmg-VVbuBe1rumz1n8Bl4k1G0gpVMmZxoA,,
http://ask.fm/WeRGods/answer/113833770070
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113833770070/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 اعلم انك ال تشعرين بذلك، وهذا بسبب سرعة االنتقال تماما كالتلفاز واالفالم

 اما عن كيفية االنتقال فالمشاعر وحدها تحدد العالم التالي هل هو سعيد ام حزين

 وللتفصيل اكثر من اجل الفهم

 هذه اللحظة ستكون اللحظة التي بعدها اكثر حزن عندما تحزنين في

 وعندما تكونين محايدة تكون بعدها اكثر جمود

 وعندما تكونين ايجابية في نظرتك للحياة تليها لحظة اكثر ايجابية

 امر اخر سيجعلك تنظرين للحياة بايجابية

 كلنا نستطيع ان نقتل انفسنا في اي لحظة

 ومع ذلك نمتنع

 في عقلنا الالواعي ان وجودنا هنا مهم وجميلوالسبب اننا نعلم 

 ولكننا شوهناه بمفاهيم خاطئة

 اقرأيها ردديها استشعريها

 ستتغير نظرتك للحياة الى االبد
about 1 month ago 

6 people like this 

 دائما افضل ان اجلس لوحدي واذا قدم الناس اشعر بالضيق لكن اذا جاء الي من احبه فرحت كثيرا واتكلم معه بدون توقف ايمكنك التفسير

 البشر

 ما هم البشر؟

 مجرد انعكاسات لما في داخلنا من مفاهيم

 ال تالئم شخصيتك من تكرهينهم هم مرايا لبعض المفاهيم التي

 قد ال تعلمين بوجودها ولكن لو فعلت الستعطت التخلص منها

 يتغيرون الى شيء اجمل واكثر قبوال -وبتخلصك منها يختفون البشر 
about 1 month ago 

5 people like this 

 َمرَيم ُمحَمد  سماع الترددات خاصة ترددات التحرر من الخوف هل يفيد اثناء التأمل؟

 نعم تسمى ترددات ترانس

State Alteration Sounds 

 تحول ذبذبات عقلك من موجة الى اخرى

 الوصول الى التأمل االعمق يتم بالصمت المطلقتساعد ولكن 
about 1 month ago 

3 people like this 

 ت أريده هل أستطيع؟؟؟ وكيف؟؟انا اريد مقابلة شخص في أحالمي بارادتي وبأي وق

 برمجة االحالم

 اكتبي كل ما تريدين في ورقة واقرأيها قبل النوم مرارا وتكرارا حتى تنامي

 ال تضعيها حتى تقع يدك على وجهك من النعاس

 ستحلمين بما تريدين
about 1 month ago 

7 people like this 

 اجابتك السابقة جعلتني ابتسم حقا

 ما اجملها من لحظة
about 1 month ago 

1 person likes this 

 Nour-Marie  هل لك ان تؤكد لي بان كل ما تقوله صحيح؟

 نعم اؤكد لك ان كل ما اقوله صحيح :(

 ان كنت تريدين اثبات فتلك مفاهيمك ترفض ما اقول

http://ask.fm/WeRGods/answer/113833771606
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113833771606/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113833958998
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113833958998/people
http://ask.fm/PureMaryam
http://ask.fm/PureMaryam
http://ask.fm/WeRGods/answer/113835297878
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113835297878/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113833703510
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113833703510/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113833579862
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113833579862/people
http://ask.fm/Selena17341121
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 ي لها او تطلبي منها برهان على ان ما اقوله صحيحبالتالي يتعين عليك انت ان تبرهن

 انا ال ابرهن لكل متابع فكل متابع يملك مفاهيم مختلفة

 فكري باالمر
about 1 month ago 

تأكدة أني قد شفتها و عشتها !! لدرجة أوقات أوقف ساكنة من الصدمة انا جاوبني هللا يخليك ، ذحين في أوقات احس ان ذي اللحظة انعادت عليا !! و م

 شفت أني في المكان ذا و شفت أني أسوي كذا و كذا مثال شفت أني ادخل الباب و اجلس و ادرس و افتح الصفحة ذي و أسوي نفس الحركات و نفس

 Alaa Germanotta  المكان !! ما هوا تفسيرك ؟

 نعم هذه ظاهرة شائعة لدى البشر تسمى دي جا فو

 وهي دليل قاطع على ان الوقت وهم

 ما يحدث في هذه اللحظة ان وعيك يكون حاضرا جدا ومرتفعا جدا لدرجة انه يستطيع رؤية المستقبل

 من المستقبل على انها ذكرياتوالنك غير متعودة على رؤية المستقبل، مبشارة تترجمين الصور القادمة 

 والنتيجة: ان تشعري انك تعرفين ما سيحدث بعد قليل، النك سبق وان عشتيه من قبل

 والواقع مختلف ولكن هذا ما استطاع البشر فهمه سابقا

): 

 مذهل؟
about 1 month ago 

5 people like this 

 هللا يخلق لنا االحتماالت وحنا نختار ؟؟

 انت تخلق االحتماالت وانت تختار

 ولكن تخلقها بوعيك االعلى وتختار بوعيك االصغر )الذهن البشري الذي تقرا به وتفكر به االن(ـ
about 1 month ago 

1 person likes this 

اه او ر بشئ معين او نتمنمرحبا سألتك قبل ولم تجيبني ما الفرق بين االسقاط النجمي و أحالم حديث النفس؟؟ ألن احالم حديث النفس هي كثرة التفكي

 قرءناه فنحلم فيه بكذا ايش يكون الفرق بينه وبين االسقاط؟؟؟؟

 اجبت هذا السؤال كثيرا وال مانع من اعادة االجابة

ع واالموات وم الحلم العادي: هو تحقيق لما ال يمكن ان يحدث في الحياة المادية )الرغبات المكبوحة والحاجات المكبوتة( والتواصل مع الكائنات االخرى

 الذات الحقيقية او الوعي االعلى. وتقع احداثها في البعد النجمي ويكون وعيك في جسدك النجمي

 يي جسدك النجماالحالم الجلية: هي احالم عادية ولكن النائم يدرك انه يحلم االن ويتذكر حياته المادية. وتقع احداثها في البعد النجمي ويكون وعيك ف

 هو مختلف قليال حيث تقعد احداثه على البعد المادي وليس النجمي. ولكن وعيك ال يزال مع جسدك النجمياالسقاط النجمي: 

 الحياة المادية: هي ان يكون وعيك مع جسدك المادي في البعد المادي
about 1 month ago 

هي توصل لنا رسالة لنرتفع الى مستوى اعلى روحيا .. وإذا لم ندرك هذه المشاعر ستتكرر التجارب حتى نستيقظ .. التجارب تجارب المعاناة بالحياة 

 مجرد لعبة حتى نستيقظ داخليا ثم تنتهي .. وتبدأ التجارب الجميلة ... مارأيك انت؟

 كالم يدل على تأمل

 احسنت القول

 االستنارة داخل كل منا

 عقولهم سيتحدثون لغتنا لغة المستنيرين وحدهم من يصمتون
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ي انا كتبتها بنفسي ؟ و ليش ما اخترت ابقي مع المالئكة؟اخترت والداي انا بنفسي؟!!! و حياتي؟ ليش؟يعني حيات

 النك اردت تجربة فيها تحدي

 واي تحدي اكثر من االلم والمعاناة

 حاولي قراءة هذه الكلمات بدون احكام مسبقة او تفكير وستجدين لها صدى في اعماق ذاتك
about 1 month ago 

1 person likes this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113834856790
http://ask.fm/littleMonster008
http://ask.fm/WeRGods/answer/113835196246
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113835196246/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113833810518
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113833810518/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113833930582
http://ask.fm/WeRGods/answer/113834001494
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113834001494/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113833906774
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113833906774/people
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 انت تعرفني؟ و قابلتني من قبل؟

 نعم ولكن ليس هنا

 في بعد اخر على مستوى اخر من الوعي

 شعورك سيخبرك ان كنت صادق ام اكذب
about 1 month ago 

 ممكن توضح لي كيف ادمر مفاهيمي ؟ يعني ما ينفع امارس التأمل قبل تدمير المفاهيم ؟!

 تدمير المفاهيم او تفكيكها عملية معقدة يموت البشر ولم ينتهو منها

 ات"ـالتأمل هو ترك المفاهيم في الخارج "في الحياة" والعودة الى الداخل "الى الذ

 فمن يختار تدمير المفاهيم ال يحتاج الى التأمل يحتاج الى الوقت والجهد

 ومن ال يملك الوقت الوجهد فعليه التأمل

 التأمل: "رحلة الى الداخل وليست الى الخارج"ـ
about 1 month ago 

3 people like this 

 ذكرت الجنون كثيرا.. ما هو الجنون؟

 الجنون هو لحظة من التحرر من المفاهيم

 معها تشعر بتيار الحياة يجرفك بسرعة الضوء نحو المجهول وال تبالي

 وعدم مبالتك وثقتك بالكون تجعل كل جميل يحصل لك
about 1 month ago 

3 people like this 

رفض وزعل مني وقالي اقعدي في انا جاتني فرصة انتقال في مكان لي اعمل فيه الى مصلحة افضل لكن انا طلبت من مدير عملي بنقلي بالورق و

ن مصلحتك مو راح اساعدك ثاني وحابى اروح واكلمها ثاني هل اكلمها ام خالص اقفل على الموضوع مع العلم المصلحة لي يشتغل فيها في كثير م

 االشخاص المزعجين شو رائيك هل اكلمها ثاني

 اطلبي االنتقال مره اخرى واعتذري عن طلبك السابق
about 1 month ago 

1 person likes this 

ني مو حاسه بس اذا قلت بسكرها اذا جيت اسوي االسقاط او اتامل تنفتح عيوني ال ارادي حتى اشك اني قاعده اشوف غرفتي بدون ماافتح عيوني ال

 احس انها كانت مفتوحه وش السبب؟

 بالضبط هذه احد اهم عالمات النجاح

 عندما ترين غرفتك بوضوح فهذه عينك الثالثة

 اما عينيك فانسي امرهما فهما مغلقتين :(

 مذهل؟
about 1 month ago 

5 people like this 

 عمقق شديد ، برجك هو ؟

 العمق ليس منتج البرج

 بل االستنارة

 واالستنارة منتج التأمل

 والتأمل منتج حب الذات

 وحب الذات منتج قبول الحياة

 وقبول الحياة منتج االستسالم

 م منتج اليأسواالستسال

 (ـرفعندما تيأس استسلم وعندها اقبل الحياة كما هي وستحب ذاتك وتكون متأمال وستستنير في وقت قصير )وستكون هنا واالن في نفس العمق واكث
about 1 month ago 

4 people like this 

 Ndosh Al Shmmre  هل بأستطاعتي أسأل وانت تجاوبني

http://ask.fm/WeRGods/answer/113833988438
http://ask.fm/WeRGods/answer/113834041430
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113834041430/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113834192470
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113834192470/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113834202966
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113834202966/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113834430294
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113834430294/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113833850454
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113833850454/people
http://ask.fm/NdoshAlShmmre
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 ال بأس
about 1 month ago 

1 person likes this 

اثوم مو جن بس مره معلمتنا في المدرسة قالت لنا ان الجاثوم جن ! :| المشكلة انها معلمة علوم وكلمتنا قبل عن االسقاط النجمي ، وانا مقتنعة ان الج

 ين ؟لما قالت كذا بديت اخاف الن كثير يجيني اصدق مين الح

 لم يكن من السهل عليها قول الحقيقة لصف كامل

 ربما لم تكن تعلم اساسا :(

رب يضعلى عكسك فانت تعلمين انه ليس جن او شيطان وانما مرحلة من مراحل النوم يقوم الوعي بشل الجسد مؤقتا حتى ال يتفاعل مع احداث الحلم و

 نفسه او من حوله
about 1 month ago 

6 people like this 

 شكل االسك اعجبك اكثر من تويتر

 طبعا
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ليش ماتقفل االسك لما تخلص اجوبة ع االسئلة بعدين تفتحو يخي ضغط عليك

 سأفعل

 سنقوم باغالق االسئلة المجهولة لحين االنتهاء من اجابة االسئلة الموجودة

 سؤال 1118تجاوز عدد االسئلة 
about 1 month ago 

1 person likes this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113778788182 .! نعم ،هذا سبب سكوتنا وانه لن يهاجمك احد 

 ما اجملك
about 1 month ago 

1 person likes this 

 to0otah  اذا جينا بنسوي االسقاط النجمي الزم النور يكون خافت ؟

 نعم

 او مظلم
about 1 month ago 

1 person likes this 

 نفسي اكون زيك، حسيت نفسي ابكي ونطيت وتحمست و نفسي جد اعرف متلك . نفسي اعرف متى وكيف

 االن

 هنا
about 1 month ago 

2 people like this 

لظروف افهمت من اجوبتك اننا نختار حياتنا ونختار ظروفنا وكل شي يصير لنا ! طيب ليش يصير لنا اشياء احنا ما نبيها ؟ وليش احيانا تسمح لنا 

 كالمك اصعب من منهج الفيزياء احتاج مذكره وانا اتصفح االسك حقك :) " نسوي اشياء نندم عليها ؟ "احس

 النك تريد الندم والمعاناة

 اعلم انك ستسال عن السبب

 ولكن لو تاملت حالك قبل االجابة

 ثم بعد ان ادركت انك بحاجة الى المعاناة والندم

 القتربت من ذاتك خطوة اكثر
about 1 month ago 

1 person likes this 

 (الحياة : يااني سالتك اسالة كثيييرة اليوم والى االن ماجاوبت عليها ماالومك كثير يسالون لكن ياليت تعطي االسألة اللي تحت متجمعة قليال من

 سافعل :(
about 1 month ago 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113834461270
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113834461270/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113834368086
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113834368086/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113834289494
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113834289494/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113829919318
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113829919318/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfaGMFH48iDvU-rsaoh6RveWGownvt73qlnGVYUcoQ8BCOlXZ9B8DSmg-VVbuFfZ9vn3urJ8I4ERG2QxbNGFxp1LP
http://ask.fm/WeRGods/answer/113819677782
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113819677782/people
http://ask.fm/to0otah14
http://ask.fm/WeRGods/answer/113817706838
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113817706838/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113826611286
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113826611286/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113829100886
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113829100886/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113829144662
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2 people like this 

 كم مره تمارس التأمل في اليوم تقريبا؟

 من الممكن ان تعيش متامال... تاكل تشرب تنظر بتاملاقل شيء مرة وال حصر للمرات... ف

 ولكن جلوس وتامل باعين مغمضة .. مرة كل يوم
about 1 month ago 

3 people like this 

ر يما اعتقد انك تقدر تفهمني بس أنا إشبة العصورة إلي تنحبس وتنحرم من الطيران واذا فتحو القفص قصو ريشها أو كسروا جناحها عشان ما تط

 بعيد! فعال أكرههم والدي أكرههم أضعاف كرهي للعالم هم السبب ماكان مفروض يجيبوني هنا !

 تذكيرك به... وقلت لك انك ستنكرين واصريتي على ان اذكرك على اي حال؟ هل تسمحين لي ان اخبرك سر عن نفسك طلبت مني

 انت من اختار والديك كما هما وليس العكس :(
about 1 month ago 

2 people like this 

 لحياةأحب صفحتك تعطيني أمل أن ممكن أرجع واعالج هذا التشوة الذي حدث لروحي! كثير أقاوم نفسي عشان ما انتحر! هل الموت حل؟ ال أعتقد بس ا

 ن حولي أحببتك حقا وشكرا لك :(بعد مو حل وال عادلة لست ميتة وال حية مجرد زيادة عدد في الكون وداخلي يتمزق حتى انتهى ! مع هذا الكره لكل م

 احبك بال حدود

 االنتحار حل

 ولكنه ليس الوحيد

 الجنون اجمل

 واجمل منهما االستسالم والقبول والعيش بحب

 معاناة البشر ناتجة عن رغبتهم بالسيطرة على أحداث الحياة

 احداثها تجري بكمال مبدع فقط استمتع وال تحاول تغييرها

 لكونانت لست زيادة عدد في ا

 فالكون كامل والكامل ال يخطئ ووجودك ليس خطأ إطالقا  بل بدونك الحياة ال تكتمل

 امني بما اقول وستحترق معاناتك بنار حبك لذاتك
about 1 month ago 

2 people like this 

 من كم يوم وانا منبرشه بحسابك احاول اقرأ كل اجوبتك ما لحقت ماشاءهللا متى يمديك تجاوب ؟

 هنا واالن طبعا  :(
about 1 month ago 

1 person likes this 

 من فضلك احتاج نصيحة؟

 كوني مجنونة
about 1 month ago 

2 people like this 

 هل االختطاف يتم عن طريق كائنات تريد استغاللنا ام ان هناك اغراض اخرى

 اغراض اخرار ليس االضرار بك

 اخذ عينات ومحاوالت تهجين ثم اعادتك طبعا  
about 1 month ago 

2 people like this 

فقط من اجل اتعلم منك، عملت تنضيف داتا واستمتعت باللعب بالبندول لتنشيط العين الثالثه، نمت وانا اعلم اني احلم  askشكرا لك، حملت تطبيق ال

 لكأني انظر لالكوان من منظار. رئيت كائنات و اكوان جميله لكن المنظار كان مائ

 اهنئك فوعيك مبهر

 استمتعي بما ترين
about 1 month ago 

4 people like this 

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113829144662/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113828620118
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113828620118/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113828749142
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113828749142/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113828617302
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113828617302/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113828670294
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113828670294/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113833057622
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113833057622/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113833114454
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113833114454/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113832982358
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113832982358/people
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ت أني كنت ولد .. وانا بنت االن .. وكانت ديانتي غير ورأيت احداث وتواريخ كانت في حياتي طيب انا سألت نفسي اثناء التأمل عن حياتي السابقة ورأي

 .. هذه األحداث حصلت بنفس التاريخ ... هل هذا كان انا وال شفت حياة روح اخرى ؟

 انت طبعا  

 هي اإلجابة التي حصلت عليها على اي حال

 فثقي بها وبمصدرها
about 1 month ago 

3 people like this 

 شكرا الجابتك استاذي الفاضل .. قرأت شرحك للتأمل سابقا ولكن ظننت ان هناك تأمل خاص لالمراض الروحية..

 العفو

 انواع التامل ليس له

 الطرق ما هي اال تحضيرات

 النتيجة ان تصل الى ذاتك

 عندها يتحقق ما تريد
about 1 month ago 

2 people like this 

 ي بك صدفة. ام انا من قررت ذلك قبل الحياة ولماذاهل كانت معرفت

 انت من قرر ولكن ليس قبل الحياة وانما اثناءها على مستوى آخر من الوعي وستعرفين السبب مع مرور الوقت
about 1 month ago 

3 people like this 

 الذكريات المحجوبة كيف نزيل حجبها امور كثير مرتبطة بها

 بالتامل او بعد الموت

 اإلسقاط يساعد على ذلك أيضا  
about 1 month ago 

3 people like this 

تم هعندي مشكله (: اهتم لكالم الناس كثير و بعض االحيان احرم نفسي من اني اسوي أشياء تعجبني بس علشان الناس وش يقولون حاولت كثير ما ا

 لكالم الناس بس عجزت

 ان احببت نفسك سيزول هذا الخوف

 رئين على حب ذاتكهل تج

 اشك

 فقليل من البشر من نجح
about 1 month ago 

1 person likes this 

 بر الزمن من خاللها غير األحالم والديجافو واالسقاط النجميماهي الظواهرالباراسيكولوجية الي نقدر نسافر ع

 الجالء البصري الرؤية عن بعد الحواس الفائقة الرؤى
about 1 month ago 

3 people like this 

 انت قلت انه من الممكن ان تحتفظ بذاكرتك ووعيك...اذا لم ال نرى ناس يعرفون كل هذا ويعرفون كيف كانت حياتهم؟

 اجابات 2الن الحياة المادية تحتاج ان تعيشها بجهل وقد اجبت قبل قليل على االمر بالتفصيل في 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 هل تعتقد أن هناك قرين لإلنسان ؟

 ال

 القرين هو رمز للشر في داخلك

 ال تحاربه فهو منك

 اسمح له بالخروج متى اراد
about 1 month ago 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113832990806
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113832990806/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113832844886
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113832844886/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113832878934
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113832878934/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113832688470
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113832688470/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113830785622
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113830785622/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113831175254
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113831175254/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113831225686
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113831225686/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113831052374
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2 people like this 

 حواجبي تتحرك الى األعلى بشكل ال إرادي اذا كنت أتأمل وعند النوم !!!! ومكان الغدة الصنوبرية .. لماذا ؟

 اقةبسبب تحرك الط

 ومحاولة اللهائك

 فقط تجاهل التشنجات العضلية
about 1 month ago 

2 people like this 

 ل ذي المره واخترت اني ارجع اعيش وشلون طيب اقدر اتذكر انا وش كنت اول يا رب ترد :(ايش قصدك بالحيوات السابقه يعني انا عشت قب

 اإلسقاط النجمي يساعدك

 او انتظر الموت عندها ستتذكر تلك الحيوات وهذه وما سياتي ان اردت
about 1 month ago 

2 people like this 

 وشو االيجو ؟

 اجبنا على هذا السؤال قبل قليل
about 1 month ago 

1 person likes this 

 كيف نعرف ان االسقاط النجمي ضبط احيانا ما نفرق هو حلم وال حقيقه وكذا

 اإلسقاط النجمي مختلف تماما  عن ما سواه

 لن يختلط األمر عليك
about 1 month ago 

1 person likes this 

" بشكل مستمر سواًء بدقائق الساعة او رقم صفحة او اي 24ايش تفسير رؤيتك لرقم معين بشكل مستمر ؟ مثال انا في الفترة االخيرة اشوف رقم "

 شيء اخر

 قمنا باضافتها للحياة لتذكرنا ان ال شيء مستحيلتكرار األرقام في حياتنا على شكل صدف هي طريقة 

 االن فهمت الرسالة فتوقف عن االيمان بان ما تتمناه يستحيل الحدوث

 اعلم ذلك الن صدف األرقام تحدث لمن اختار ان ييأس ويقول "مستحيل"

 اال يذهلك عمق الحياة وضخامة اسرارها

 عشها بجمالها وغموضها اذن
about 1 month ago 

5 people like this 

ذل الشي وانه يعي انه هذه انا الي سالتك ووضحتلي مثال عن االفعوانية...اقنعتني بشكل مدهل...المهم هو كيف اذا لم نسمع حتى االن احد يتكلم عن ه

 حياته الثانية او الثالثة...ام كلهم ينسون ويحجبون الذكريات الذي هو الشرط الوحيد للعودة؟ واذا كان هذا الشرط فمن وضعه؟

  انت

 وانا

 كلنا وضعناه

 كيف لنا ان نصدق الحياة ان تذكرنا ما قبلها؟

 ههههههههه سعيد اني اقنعتك

 ابات بنفسكعليك التامل وستجدين االج

 فان غبت من سيجيبك؟

 اثق بك
about 1 month ago 

1 person likes this 

 واحس اني شوي بصير مستنيرة..اشعر دائما بالسالم الداخلي 18هل يمكن االنسان بعمر صغير يصير مستنير؟؟ انا عمري 

 كلما توسط عمر االنسان استصعبت االستنارة

 ولكنه يولد مستنيرا ويموت مستنيرا

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113831052374/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113830953302
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113830953302/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113831595350
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113831595350/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113831340630
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113831340630/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113832160086
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113832160086/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113832385366
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113832385366/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113832333398
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113832333398/people
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 اقرب الى االستنارة من النوم 18

 اعلم انك ستفعلين

 قريبا
about 1 month ago 

1 person likes this 

 في شي محيرني. كيف تجاوب عن حياة األموات وانت لسا م مت؟!

 اليس النوم موت؟

 لقد اغمضتم اعينكم دهرا طويال  حتى نسيتم كيف تفتحونها

 افتح عينيك على الحقيقة

 ر ال يعلمه اال من جربهالموت ليس ام

 واال كيف صدقت ما قيل لك عنه ممن لم يجربوه :(
about 1 month ago 

1 person likes this 

 عباره "المستقبل وهم " فسرها اكثر يمكن اقتنع ! كل كالمك يعجبني اال

 هههههههههههه انت مقتنع ولكن خائف من التصديق

 المستقبل ليس ما نتمنى

 المستقبل لم ولن ياتي

 ما ياتي هو الحاضر

 فعش في الحاضر وانسى المستقبل

 ستصدقني عندما تفعل
about 1 month ago 

6 people like this 

اموري بالعمل والزواج متوقفةتماماً منذ أن تخرجت رغم أني لدي كل المؤهالت والينقصني شئ والغريب اني كنت  34انا طبيبةوعمري 

خرسنتين بداخلي رضاكبيروسالم وسكينةوطمأنينةوسعادةيفتقدها من أمورهم متيسرةممن حولي بل أشعرلوُوزعت منزعجةبالسابق ولكن تقريباآ

 مشاعري ع أهل األرض لكفتهم تتوقع ماالرسالةلماحدث لي

 عشت بانتظار حدوث امر

 وكلما حدث امر تجددت مطالبك وامانيك مما يمنعك من االحتفال بما حدث

 البشروهذا ما يسبب جمود حياة 

 اما السنتين االخيرتين فقد تبنيتي فكر فيه حكمة وقناعة ورضى وقبول فعم الحب أرجاء حياتك

 تجربة جميلة
about 1 month ago 

1 person likes this 

ارجوك لوسمحت انا معجبه بشخص واحس انه يحترمني ويحمل لي مشاعر طيبه ،،واحس انه عنده شي يمنعه من االرتباط والزواج ،،هل احساسي 

 يشبه احساسك ؟

 نعم
about 1 month ago 

واستخدمة تقنية السباحة بعد ما استيقظت بعدها جاني صفير قوي مرا في أذني و وقف حسييت بسكون ضنيت اني اخفقت جربة الطرق الغير مباشرة 

 فقررت اوقف و انام:) كان علي اكمل؟

 ههههههههههه عندما قررت النوم كنت في جسدك النجمي بالفعل

 لو تحركت لعلمت ذلك
about 1 month ago 

 كيف اعيش اللحظه ؟؟

 كن هنا واآلن بدون افكار

 هذي هي الطريقة الوحيدة التي ستفهم من خاللها جواب هذا السؤال
about 1 month ago 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113832304470
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113832304470/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113831917142
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113831917142/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113831689814
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113831689814/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113831690326
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113831690326/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113831706454
http://ask.fm/WeRGods/answer/113831728726
http://ask.fm/WeRGods/answer/113831749462
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 عارفه اني أحلم فكانت رجولي ترتفع وكنت أردد اني راح اسوي اإلسقاط النجمي هذا إسقاط والالمره جربت كل طرق اإلسقاط ومازبط بعدها نمت وكنت 

 نعم ولكن لم تكملي التجربة

 ربما انتهت مبكرا بسبب الخوف

 ال مشكلة
about 1 month ago 

 في تويتر؟بعد ماتخلص تقدر تشوف الدايركت 

 حسنا
about 1 month ago 

 طيب وش رايك بصالح الراشد وليلى كايزن ؟

 ممتازين كالهما

 صالح يظهر بعض ما يؤمن به وال مشكلة في ذلك

 وليلى تفهم الجذب جيدا ولكن تنقصها االستنارة
about 1 month ago 

2 people like this 

 اعترف بان ما يعيق نجاح االسقاط هو خوفي باال اعود واعلق في بعد وزمن اخر ..

 اذن تصرفي بهذا الشأن

 الخوف ام اإلسقاط
about 1 month ago 

1 person likes this 

يرجع؟!!..وشبهته باالفعوانية..الناس وانا منهم  كالمك في بعض االحيان احس فيه نوع من التناقض...دايماً تقول انه الموت االفضل اذاً لم البعض

 يركبون من اجل المتعة..اذاً،اذا كان الموت ممتع لم نعود؟(

 هههههه

 ممتع لمن هم هنا يعانون

 اما من مات فتثيره فكرة الحياة المادية وهذا سبب ازديايد حاالت الوالدة

 عضهلو انك تاملت المثال لعلمت ان ما ترينه متناقض هو مكمل لب

 فمن في االفعوانيه واثناء التجربة يخاف ويتمنى الخروج

 ومن يننظر دوره خارج يثار ويتمنى الدخول

 االنسان يعجز عن فهم ما يفوقه ترددا وهذا ما يجعل االستنارة ال تنقل في كلمات مهما كانت بليغة
about 1 month ago 

1 person likes this 

 هل التأمل يعالج االمراض الروحية؟ وان كان نعم كيف الطريقة؟ بليز جاوبني

 نعم طبعا  

 طريقة التامل شرحناها بالتفصيل امس
about 1 month ago 

 انا اذا تمنيت شي يصير لي عكسه واذا طنشته وحلفت ما افكر فيه وخالص طابت نفسي منه وربي يصير وبسرررعه:/ ? ليش

 اذا توقفي عن محاولة ادارة حياتك

 فانت بمحاولة الجذب تنفرين

 وبمحاولة الطرد تجذبين

 شي كانك راضية بما يحدث واقبليهفقط راقبي السبوع كامل دون تدخل فقط عي

 احتفلي بالجميل وتجاهلي ماال يعجبك
about 1 month ago 

1 person likes this 

ياء تميزني عن غيري..جدا شخصيتي جميله بعد ان قررت ات اكون انا ..مثال تركت االشياء اللي كنت امارسها بدون قناعة اعترف ان لدي قدرات واش

كون ألواصبحت اهتم باالمور التي تهمني انا فقط ..ولكن الشيء الوحيد اللي بينقصني هو ضعف ثقتي بنفسي مع انني استغرب كثيرا ..مالحل يرأيك 

 اا؟؟ اتمنى تردواثقه بنفسي كثير

http://ask.fm/WeRGods/answer/113831851606
http://ask.fm/WeRGods/answer/113831768662
http://ask.fm/WeRGods/answer/113831436630
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113831436630/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113831413590
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113831413590/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113831388246
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113831388246/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113831197270
http://ask.fm/WeRGods/answer/113831059798
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113831059798/people
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 استمري بفعل ما تفعلين

 واحبي ذاتك

 ستأتي الثقة اعدك

 وهذا السؤال يدل على انها المرحلة القادمة
about 1 month ago 

4 people like this 

بليز قلي اشعر اني معاد اعرف احب احد من الي حوليني اقربهم زوجي بس في نفس الوقت ما اكرهم هل هذا نتيجه شي او حدث صار لي وال شي 

تي احس اني طبيعي علما باني كنت احب الجميع ومازلت بس فيه فصله احس صامته اكثر معاد احب احكي كثير واشعر اني اعرف مشاعرهم من ناحي

 فاهمه تعابير الجميع هل هم يروني مثل ما اراهم،

 هذا النك ال تعيشين هنا

 انت تعيشين كاغلب القراء في المستقبل

 على شاطئه تبنون قصور ومدن

 ولن تستفيقوا حتى يدمر موج الموت امالكم

 حري باالنسان ان يعيش هنا واالن

 المستقبل وهم

 نعمة حتى ولو كذبت على نفسك وقلت انه ليس كذلكما لديك هو الحاضر فانعم به فهو 

 جربي ساعة في بيتك ان تكوني حاضرة في اللحظة تماما

 كما لو انك على وشك الموت بعد هذه الساعة

 اتحداك ان تنجحي

 انا ساكسب هذا التحدي بكال الحالتين

 ان فشلت كما هو واضح

 عادة مجددا  الى حياتكاو نجحت و عشت بتامل وفهمتي سانجح في تنويرك وجلب الس

 السعادة مفهوم نسبي يا اصدقائي متى ستصدقون

 متى ما كنت سعيدا تلونت كل األحداث حولك بالسعادة رغما  عن التصنيفات االزدواجية انها سلبية

 دمتم بسعادة احبتي
about 1 month ago 

3 people like this 

 وش فايدة االسقاط النجمي؟

 www.iskat.tk اقرا األسئلة الشائعة في موقعي
about 1 month ago 

 حسك مثلهل ساعدك للوصول لما أنت عليه اآل ن من علوم اسرار الحياة فقط التأمل ياصديقي العزيز ام أيضاً القراءة في كتب الوعي ألوشو وغيره ا

 ن في مواضيع الوعينكهة أوشو وغيره من األجانب المتعمقي

 اوشو ابن الرومي ابراهم هايكس ديباك تشوبرا بشار سادغورو جوفري هوبكن وغيرهم كثير

 هم ايقظوني من نومي

 وانا انرت ما حولي بالتامل

 عند االستنارة كل ما عليك هو النظر حيث اردت وستجد التجابة
about 1 month ago 

4 people like this 

 لليه مآتجآوب على سؤالي ؟! اإلسقاط النجمي ممكن يسبب الموت !

 ال
about 1 month ago 

 الضحك بعد نوبة بكاء مريرة بما أني استطيع االبتسام واثق بأنني سأفعل كل ما طلبت منك أن تقول لي أني سأفعله فأنا حقا سأفعله أصبحتاستطيع 

 شرير يا صديقفي لكن ال بأس جميعنا نملك الجانب الشرير وبالتأكيد سيظهر ال بأس أكركهكم كلكم واحبني جدا وساعالج تشوهي واحلق

 ممتاز

http://ask.fm/WeRGods/answer/113831003478
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113831003478/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113830337110
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113830337110/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zln_i68cppibaq7bR5Uq-886ayTHVMw1DSslAOlS1-xMER2w-
http://ask.fm/WeRGods/answer/113830755414
http://ask.fm/WeRGods/answer/113830763350
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113830763350/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113830834006
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

about 1 month ago 
1 person likes this 

ت من بكره اروح ، في نفس اليوم شفت غالباً لما اقرر اسوي شي اشوف اشياء تذكرني بقراري ، مثال كنت ناويه افتح حساب في بنك معين وقرر

 هذا شي بسيط احيان افكر واشوف كذا عالمه كأن الكون يأيدني او ينبهني انه ماينفع o_oاعالن لهذا البنك 

 انتبهي لهذه الصدف فهي دليل على تسارع األحداث في حياتك لصالحك
about 1 month ago 

3 people like this 

 ضل.طيب اللي يقرر العوده للحياه بعد الموت كيف يرجع بجسد طفل ببطن امه ويعيد حياته من اول وجديد ؟ وليش يرجع اصالً مادام ان الموت اف

 المك مقيد الموت افضل لك وانت هنا

 هناك انت حر

 تخيل الحياة افعوانية او قطار موت كما يسمى

 ال احد يحب الخوف ومع ذلك الناس يركبونه

 تامل بها قليال وستعرف ان الحياة المادية هي من اكثر االلعاب الكونية والتجارب خطورة لفرط المعاناة فيها

 لم يركبها اال نحن االرضيين

 اقبنا بدهشةوما زالت سائر االكوان تر
about 1 month ago 

2 people like this 

 :(((ي اخي انت جميل معجزه ماشاء هللا مع اني ارسلت لك كذا سؤال وال جاوبت بس حبيتك 

 ههههههههه سيحين وقتها ال تقلقي

 انا احبك أيضا  
about 1 month ago 

 الفجر ، هذا يحدث لي احيانا ! 3كيف استفيد/استخدم من نشاط العين الثالثه ؟ قرائت اجابتك للشخص الذي قال انه يستيقظ الساعه 

 ن الفجر يكون افراز غدتهم الصنوبرية غزيرمن يستيقظو

 عندما تستيقظ قم بالتامل مباشرة او باالسقاط النجمي
about 1 month ago 

2 people like this 

 احس اني اهتديت لك مشكورا على ذلك .. تملك الكثير من غلم فريد ، كيف ابدأ و انهل من هذا العلم ؟!

 العفو

 اوال بالمتابعة لتدمير مفاهيمك

 ثم بالتامل للوصول لالستنارة والسعادة
about 1 month ago 

1 person likes this 

انا دايما اذا شريت شي جديد يخرب بسرعه ماادري ليش حتى اللي حولي الحظو مدري وش الشي الغلط اللي اسويه اكون حريصه على انه مايخرب 

 بس يخرب مدري طبعاً مو بكل شي بس اشياء معينه ؟

 لط خوفك عليهالغ

 عدم استمتاعك به مباشرة

 توفيره للمستقبل

 درس قاسي من وعيك االعلى ان ال تتعلقي باألشياء فهي وهم وانما الشعور الناتج عنها وهو الحقيقي فقط
about 1 month ago 

2 people like this 

 عندي اقتراح ليه ماتسوي دورات وكذا ونستفيد

 ربما سافعل

 شكرا  لك
about 1 month ago 

1 person likes this 

 مالذي تقصد بالجنون اذا شعرت باالقتراب منه هربت منه للوهم الحياة

http://ask.fm/WeRGods/answer/113830899286
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113830899286/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113831069270
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113831069270/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113830583638
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113830583638/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113830588758
http://ask.fm/WeRGods/answer/113830571606
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113830571606/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113830189654
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113830189654/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113830057302
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113830057302/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113830377814
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113830377814/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 الاليجو يعيدك لعقلك ويخوفك من الجنون

 جميع من جربو لحظات الجنون ابدعوا

 وما اإلبداع اال تمرد على العقل

 ؟ ههههههل رايت شخصا احدث تغييرا  كبيرا  في الحياة ولم يكن مجنونا
about 1 month ago 

3 people like this 

 كما تقول ماهو تفسير هذه اآليه إذا؟يقول هللا تعالى )إلى ربك يومئذ المساق( أريد تفسيرك؟ فلو كنا نموت ونذهب حيث نريد 

 تفسيرها ال منجى منك اال اليك

 انت من هللا والى هللا

 عندما تساق الى اي انك تساق الى ذاتك الحقيقية
about 1 month ago 

 قاء مع المالئكه..إذا أنا اآلن ماأتذكر كيف إخترت العيش هنا..بإختصار ال أريد إعادة التجربهإذا مت كيف لي أن أختار عدم الدخول في جسد آخر والب

 سيكون وعيك وذاكرتك معك وستقررين

 لذا استرخي :(
about 1 month ago 

1 person likes this 

 االيوم رقصت واندمجت كثيرا فالرقص حتى بدأ جسدي يتحرك بدون ان اافعل كان شيئا غريبا وجميال ولكن انا دائما ارقص وال يحدث لي ذلك فم

 تفسيرك لما حدث

 النك رقصت بتامل هذه المرة

 رقصت وان حاضرة في اللحظة هنا واالن
about 1 month ago 

1 person likes this 

نه انا فيني مرض او عين او سحر وش كيف تعرف انه مسحور او ال عن طريق الكتابه ،،، طيب انا حلمت قبل فتره حلم غريب ووحده فسرته لي ا

 رايك

 مرض او عين او سحر؟ هههههههههه

 ال ما فيك اي منهم

 انت تبحثين عن المعاناة ال أكثر

 السبب الذي يدفع البشر للبحث عن المعاناة هو

 انهم عندما يياسون ان حياتهم ستصبح افضل

 يقومون بخلق تجربة سلبية مليئة بالمعاناة

 منها احسوا بقيمة حياتهم البائسة ان ذاك وسعدوا بهاحتى اذا ما خرجوا 

 امر غريب وال يصدق هاه؟

 ولكن هذا هو واقع البشر

 يختارون المرض والسحر والظلم واالضطهاد والحرب وغيرها كتجارب سلبية دون وعي منهم

 \♡اليس جميال  اكتشاف أسرار الحياة /
about 1 month ago 

3 people like this 

 انت بوذا الجديد

 ربما ولكنه ال يهم فهو تصنيف

 والتصنيف هو بداية رسم الحدود
about 1 month ago 

2 people like this 

 اكشف لي كيف تتحدى مخاوفك و تحقق احالمك؟

 بالجنون طبعا  

 وهل غير الجنون يحقق المستحيل

http://ask.fm/WeRGods/answer/113830168150
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113830168150/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113830414422
http://ask.fm/WeRGods/answer/113830269270
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113830269270/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113830240342
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113830240342/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113829971030
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113829971030/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113829956438
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113829956438/people
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about 1 month ago 
3 people like this 

 اقترحلي اسماء كتب تتكلم عن علوم ماوراء الطبيعة

The phase - Michael Raduga 
about 1 month ago 

4 people like this 

 ر ؟الفكاهل التفكير بالجنس امر سلبي ؟ مع العلم اني لم اقم عالقة مع اي شخص في حياتي ؟ و ال حتى مكالمات ؟ الكني لم استطع اتخلص من هاذي ا

 كيف للطبيعة ان تكون سلبيةاحد االحتياجات الفطرية  -ليس سلبي 

 ولكن

 بعض البشر يقوم بتصنيفه على انه سلبي

 ان كنت منهم فتجنبي االندماج في حتى التخلص من مفاهيم االزدواجية
about 1 month ago 

1 person likes this 

 انا اشعر انه فيني مس او سحر كيف اتأكد خصوصا ان اخي قد سبق وانسحر وعمي كذلك كيف اعرف من الذي وضع لنا السحر

 ال لست مسحورة
about 1 month ago 

2 people like this 

 متى اعتبر أني عبرت عن ذاتي بحرية وإبداع ؟

 عندما تكون مبتسما بعفوية
about 1 month ago 

2 people like this 

 اريد ان استنير واصبح مثلك..ما الحل ؟

 التأمل
about 1 month ago 

3 people like this 

حده هل هناك رقصات للتأمل وهل بإمكاني التأمل بعيون مفتوحه ، انا كثيرة الشرود والسرحان بعيون مفتوحه ، وهل لو أجدت التأمل ولو مره وا

 استطيع بكل مره أم ان االيجو سيحاول عرقلتي كل مره ؟

 اي رقصة عفوية جنونية ستعمل

 يجب اغالق العينين

 لمتمرسينالتأمل باعين مفتوحة ل

 وطبعا  سيعرقلك االيجو في كل مرة

 لكن بعد ان تذوقي طعم الحب مع ذاتك

 لن تنطلي عليك خدع االيجو
about 1 month ago 

2 people like this 

 ؟لو سمحت انا مبتدئة بالتامل.بس اتامل مليون فكرة تجي واخلص التوقيت االقي نفسي م تاملت بس قاعدة افكر بدون ال احس .ممكن تعطيني حل

 تمرين عضلي مرهق كالضغط ثم تامل كفيل بطرد األفكار
about 1 month ago 

1 person likes this 

 كيف ابصر حب الذات ؟

 باالستسالم

 لم يعرف االنسان الحب حتى استسلم

 استسلم من كل شيء

 دعي تعنتك وانتمائاتك اشعري انك ال شيء

 عندها ستعرفين انك كل شيء

 ن في عين الحب .. وستكونين الحبعندها ستنظري
about 1 month ago 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113829410646
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113829410646/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113829589590
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113829589590/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113829838678
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113829838678/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113829752150
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113829752150/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113829672278
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113829672278/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113829515862
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113829515862/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113829041238
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113829041238/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113828975958
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113828975958/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113828841558
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2 people like this 

 لو سويت االسقاط النجمي بالتأمل كم بياخذ وقت لين اطلع ؟

 دقيقة 21-21
about 1 month ago 

 ماذا عن االخرة؟ هل االسالم هو الدين الصحيح؟

 كل األديان صحيحة ما دمت تتبعها بحذافيرها

  ولكن األجيال الحالية والقادمة ال تميل للدين بل لالنسانية

 وهو ما يسمى بالعصر الجديد

 قد تنبأ محمد بذلك: أن األديان ستتوقفو

 لذلك قال انه خاتم الرسل
about 1 month ago 

3 people like this 

 التامل اليذهب اال اذا انا تعمدت اتنفس كيف اتخلص من ضيق التنفس عند

 امن انها حيلة من االيجو الشغالك

 جرب ان تسمح لنفسك باالختناق

 سترى انها خدعة من االيجو
about 1 month ago 

3 people like this 

ش يقل لي فقط أنا أثق بك وبما تقول كالمك كالسحر الذي سيقع في نظري قل أني ساغير كل شيء ساغسل هذا التشوة الذي بداخلي واني ساهرب ألع

 كالبشر ال كالنعجات !

 ال لن تفعلي

 لكنك ستستنيرين وتعرفين ما وراء هذا كله

 اعدك
about 1 month ago 

3 people like this 

 12ها مسايرة ودخلت لو مالبست عباة بدخل النار كنت اعترض جواي والبس 11كنت صافيه ونظيفة شوهوني بأفكارهم سمموني قالوا من دخلت 

سيتي فوغطوني وانضربت وانغصبت مقدر اقتنع أن هللا خلق جمالي عشان ادفنة عشان الذكر ال يطالعني بطريقة جنسية! كنت أقدر أسوي إسقاط تعبت ن

 وتشوهت وما سويتة بعدها!

 افهمك سيدتي واعتذر لك عنهم

 فهم فعلوا ما اردت انت ولكنك ال تذكرين متى

 نهاية هذه الحياة وستتذكرين بعد

 اما االن وقد علمت ما علمت

 فاسعدي واعلمي ان ما يحدث هو بارادتك الخالصة ان صدقتني
about 1 month ago 

2 people like this 

 أنا قليلة الكالم وأحيانا أجد صعوبة في التواصل مع الناس لماذا

 انثوية بزيادة

 في وقت غلبة فيه الذكورية

 ابحثي عن من يحب انوثتك وستعودين الى طبيعتك
about 1 month ago 

2 people like this 

 ما مشكله الشخص البيتوتي جداااااا ؟

 ما يسمى بالرهاب االجتماعي

 يختارون عدم مواجهة غيرهم

 وهذا ال يعتبر جبن او امر سيء

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113828841558/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113829414486
http://ask.fm/WeRGods/answer/113828630102
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113828630102/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113829240918
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113829240918/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113829263958
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113829263958/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113828382806
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113828382806/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113828411734
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113828411734/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 ولكنه طريق مختصر

  ما يفوتهم هو انهم لو واجهوا الخارج الختفوا من حياتهم

 عندما يهربون منهم يستمرون في حياتهمولكن 
about 1 month ago 

1 person likes this 

نت اقول الهلي وصديقاتي عن اشياء زي كذا سويت بحوث كثيره حتى عرفت انها صدق وان فكر بجد انا فهالحظه ابكي الني عرفتك بجد انا ابكي دايم ك

لشيخ لالمجتمع متحجر وغير قابل للنقاش كنت احس اني غريبه او من كوكب ثاني الني اعتقد بأشياء لو عرفوها اهلي بيقولون هذي مجنونه بنوديها 

 اخيرا عرفت ان تعبي و احساسي كان صدق

 يا صديقتي كان صحيح

 احتضنك رغم بعدك وابكي

 معك

 احبك

 واهال بك
about 1 month ago 

4 people like this 

اكثر اليعرف يبكي وال يفرح يرى اشخاص ياتونه قبل النوم واحيان يرا اشخاص يريدون اخذ خواتمه ومره  ارجو الرد احد اقاربي له اربع سنوات او

صحا ولقى خاتمه انغفص من جهه ويرا كلمات تكتب بلغه غريبه ع ماء يسمع اصوات طنين يستطيع اخباري بما فيني او مما اشكو هل هذا مس او 

 سحر او تفسير لهذا اخر

 انه يفضل التواجد في بعد غير البعد المادي اكثر من البعد الماديكل ما في االمر 

 ومع ذلك لم ينتهي من البعد المادي

 يحتاج الى ان يعلم ان ما يراه ال يحدث على البعد المادي
about 1 month ago 

2 people like this 

ايت ر ارى عالمات غريبه في يدي ، قبل سنه تقريبا رأيت على يدي دائره مبروزه بلغه غريبه و في النصف عالمه ال اذكرها ، و قبل شهرين تقريبا

 ظت رايت خاتما فضي في اصبعي الوسط. هل لهذا تفسير؟يدي ف الظالم و كانت مملوءه ب كالم بلغه غريبه و اليوم عندما استيق

 هل حلمت مره بكابوس انه تم اختطافك؟

 ارجو ذكر اساس السؤال عند االجابة
about 1 month ago 

2 people like this 

وق الكني لف جلست تقريباً سنة و انا احلم اني اطير بالليل فالسماء في جزء من الحلم اطير العلى السماء الكن ف اوقف بالنص اتضايق ابي اطير زيادة

 ماقدر ؟

 هذا بسبب مللك من الحياة وقيودها

 وبنفس الوقت ال تستطيع مغادرتها

 حلمك رمزي وشائع

 الحياة فوجود هذا الحلم مؤشر ليس جيد :( احب
about 1 month ago 

1 person likes this 

 هم اي هل هو صحيح عذاب القبررر ؟؟جميل ماتطرحه ومشوق لكن هل االموات يعذبون ف قبور

 ال
about 1 month ago 

1 person likes this 

 الديجا فو ايش هيا بالضبط؟

 حظة جدا حتى دخلت في لحظة غريبة عرفت فيها ما سيحدث بعد قليل النك سبق وان رأيتيه يحدث في الماضيهل سبق ان كنت مندمجة بالل

 وتبدأ االحداث بالحدوث وكأنك تعرفيها

 نعم ال يوجد انسان لم يمر بهذه الظاهرة

http://ask.fm/WeRGods/answer/113828171094
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113828171094/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113828152150
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113828152150/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113827844950
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113827844950/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113819919958
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113819919958/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113827426390
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113827426390/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113827445590
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113827445590/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 رؤية شيء سبق له رؤيته ولكنه يعجز عن تذكره

 لماضي واالن تذكرتهتفسير الظاهرة: ليس انك سبق ان رأيت المشهد في ا

 انت رأيت المستقبل وظننت انه ماضي

 جميع البشر لديهم قدرة على رؤية المستقبل

\o/ 

|| 
about 1 month ago 

5 people like this 

ل ارجوك اخبرني كيف استدعي مالكي الحارس ، رأيته في المره االولى وشعرت بالخوف ولكن بعد ذلك ارجحته للهالوس ولم اعد اخاف ، اخبرني ه

 هو مالك أم ماذا وكيف يمكنني رؤيته مرة اخرى ؟

 مالك نعم

 المك وربما ساعدك في االسقاط النجميكل ما عليك فعله هو التحدث اليه بصوت مسموع قبل النوم وستراه في اح

 )مع انهم عادة يرفضون المساعدة للتعلم بنفسك(

 هههههههههههه

 هم مثل والديك الروحيين

 ال يريدون حملك

 وانما يريدونك ان تتعلم المشي بنفسك
about 1 month ago 

5 people like this 

يتبع ال اعرف كيف اصفه وشعور في جسدي كاني مراقب فقط من متصف الليل الى الصبح ومن بعده اصبحت الماديات وهم سراب وارى الناس تركض 

 ربة ضد ما ارى ما تفسير ذلكوراء سراب يحزنني اني اصبحت غريبة بينهم و التعايش في الغ

 هههههههههههه

 كم اود احتضانك االن

 ال يمكنني شرح ما حدث لك بطريقة مبسطة ولكن دعينا نقول انك جربت معنى الموت

 وعدت من جديد

 يجب عليك ايجاد طريقة لعيش حياتك بحب

 من يركضون بحاجة الى تنوير ومساعدة

 حكمتكم ستكون منارة لهم

 اليك ساعديهم فهم بحاجة
about 1 month ago 

3 people like this 

 اقترح لي كتب تتحدث عن اإلسقاط النجمي؟

 ال توجد كتب عربية

 االنجليزيةولكن هناك العديد من الكتب 
about 1 month ago 

1 person likes this 

ت رؤيا عن مكان السحر الموجود. مع اني مااؤمن بهذي سنين واخواني يجيبو شيخ يعالجها هيا دحين ع وشك فجأه اختي شف 1١امي فيها مس من 

 األشياء.

 احتاج للتحدث معك على انفراد الساعدك

 يمكنك التحدث الي في تويتر بشكل خاص
about 1 month ago 

1 person likes this 

 نقدر نسافر عبر الزمن؟

 نعم ولكن باالسقاط النجمي واالحالم والديجا فو والظواهر الباراسايكولوجية

 اما عن طريق الطرق المادية فما زال البشر يتعلمون وسيحتاجون وقت طويل حتى ينجحوا

http://ask.fm/WeRGods/answer/113827313494
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113827313494/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113827309398
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113827309398/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113826752598
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113826752598/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113827222614
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113827222614/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113827171670
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113827171670/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

about 1 month ago 
1 person likes this 

 مين االيجو ؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/113826795094 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 حريك البطن عن طريق التنفس يؤثر على عملية األسقاط؟؟بلع اللعاب وت

 ال

 ولكن التفكير في هذه االمور يعني انك حاضر مع جسدك المادي

 وهي احد حيل االيجو لمنعك من النجاح
about 1 month ago 

1 person likes this 

نا طيب ليش العلماء والمشايخ ذوال يحكونا قصص عن النار؟ يعني مثال يقولو واحد كان على سكرات الموت وقالوله استشهد يقولهم مالو داعي ا

 اشوف مقعدي من النار! صال كالمهم وال؟

 الن هذا حد فهمهم

 ا ويختبروا وان فشلوا سيحرقونانهم خلقوا ليشقو

 اي حياة مأساوية هي هذه الحياة

 فكر لنفسك ال تنساق خلف القطيع
about 1 month ago 

4 people like this 

 ايهم اكثر ضرر على التردد و الوعي، تكرار طقوس بضيق وبال قناعه و ايمان ام تركها مع شعور بالذنب و الخيانه؟

 االكثر ضرر القيام بالطقوس دون ايمان
about 1 month ago 

1 person likes this 

 كيف اتغلب على االيجو

 بالتأمل

 بالشعور بالحب وعدم الخوف عندما تقوم بالتأمل
about 1 month ago 

2 people like this 

 ماتؤمن بدخول الجن في االنسان ؟ لماذاااا ؟؟ أذكر من قرايبي حدث لها مس وكان يتكلم ويقول زوجونيها شلون يعني إلي كان يتكلم مين ؟

 شخصية اخرى لقريبك

 شخصية رفض ان يعطيها فرصة ان تلعب دورها في حياته

 كيانه استمر في ردعها حتى طغت على
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ماهو اإليجو ؟ وكيف اتخلص منه ؟ وما سبب حبه ألبتعادنا عن التأمل ؟

 ك الغير حقيقيةااليجو هو شخصيت

 االنا الزائفة

 جميع ما تعرف به نفسك خطأ وهو ايجو

 عندما تقول انا انسان انا سعودي انا مسلم انا طالب انا فقير انا متردد انا برجي الثور

 جميعها منتجات االيجو

 تجعلك تؤمن انك كائن صغير غير مستحق للتواجد اصال

 هو مفيد النه يجعلنا نعيش الحياة المادية

 لكنه يجعلنا ننسى اننا اكبر واعظم من مجرد ضحية او فئران تجربةو

 والتأمل هو اخطر ممارسة بشرية النه يعيدك الى ذاتك الحقيقية

 وعيك االعلى

http://ask.fm/WeRGods/answer/113827166550
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113827166550/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfaGMFH48iDvU-rsaoh6RveWGownvt73qlnGaZEkoQs1DO1PZ9B8DSmg-VVbuBe1rumz1n8Bl4k1H1wpSNGFxpA,,
http://ask.fm/WeRGods/answer/113826706774
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113826706774/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113827072086
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113827072086/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113826971478
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113826971478/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113827031638
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113827031638/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113827026262
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113827026262/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113826977622
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113826977622/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 وعندها يستميت االيجو ليردعك

 ويالها من رقصة موت يؤديها
about 1 month ago 

4 people like this 

 ماذا يفعل األموات في حياتهم البرزخيه..كيف يعيشون ؟

 كيفما ارادوا

 بعضهم يتواصل مع من في الحياة

 وبعضهم يرقص مع المالئكة كما قال ابن الرومي

 حياة من جديدوبعضهم يقرر العيش في ال

 )وهنا سيختار حجب ذكرياته قبل الدخول(

 لذلك كل من في الحياة ال يعرفون انهم كانوا موجودين قبل الوالدة

 واخرين يقررون تجارب مختلفة عن المادية

 ال حدود لما هناك

 الحدود والقيود هنا
about 1 month ago 

2 people like this 

 ما هي الحماسة تجاه؟ كيف تكون

 او تجاهل مكالمتها ولعب لعبة في هاتفك(ـ -عندما تكون بين خيارين )التحدث الى زميلتك التي تجاملينها 

 بها دون ادنى اعتبار لالي امر اخر ان كانت اللعبة هي ما تحمسك، قومي

 هذه هي الحياة المقدسة والتي تجعل كل ما تتمنى يحدث
about 1 month ago 

1 person likes this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113826426198 : انت تتكلم عامي !!! مش قادرة اصدقD 

 ايه ترا عادي اعرف اسوي زيكم
about 1 month ago 

5 people like this 

 مارديت على سؤالي انا اسمع صوت اهلي ينادوني لما اكون لحالي ؟

 الكسترا سنسرياحد ظواهر الباراسايكولوجي تسمى ا

 وهي ازدياد خارق الحد الحواس مثل السمع حتى ان االنسان يسمع او يرى شيء بعيد عنه تماما

 كما حدث مع عمر في قصته مع سارية

 وهي قصة مشهوره لم يقدم لها االسالم تفسير

 حتى عمر قال "هو كالم القي في روعي فقلته" ـ

 ن قبل جيش كاملولكن كالمه سمع على بعد االلف الكيلومترات م

 احيانا يجب ان نصدق ان هناك ما هو اكثر من الحياة المادية
about 1 month ago 

3 people like this 

 برمجني اني احبه ؟يعني اقنع حالي وا

 الحب ال يحتاج الى برمجة

 اوقفي جميع البرمجات السابقة وسيظهر الحب الحقيقي دون برمجة النه هو جوهرك الحقيقي

 وجوهر جميع البشر

 حب ذواتهم وحب ما حولهم

 فهم وما حولهم واحد

 حقيقة نسيناهااا من طفولتنا
about 1 month ago 

1 person likes this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113826795094
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113826795094/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113826822486
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113826822486/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113826782038
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113826782038/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfaGMFH48iDvU-rsaoh6RveWGownvt73qlnGaZEkrSc5CO1_Z9B8DSmg-VVbuFfZ9vn3urJ8I4ERG2Q9UNWB-qVLP
http://ask.fm/WeRGods/answer/113826768982
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113826768982/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113826217558
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113826217558/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113826546262
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113826546262/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 ياخي ودي اسولف معاك احسك انسان فاهم حقيقي عندي كثير اسأله بس معرف كيف اعبر

:) 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 التأمل هو الطريق لرؤية ما املك من قدرات؟ وما الطرق االخرى..

 الطرق االخرى القراءة واالطالع

 االسقاط النجمي

 التتلمذ لدى علماء تنوير
about 1 month ago 

3 people like this 

 قد لعبت الويجا؟

 نعم ولم يحدث شيء الني لم اكن مؤمنا بها
about 1 month ago 

2 people like this 

 اذا مارست التأمل يجيني ضيق بالتنفس هل هذا طبيعي ؟؟

 ال ليس طبيعي

 هذه احد حيل االيجو العاقة التأمل

 التأمل بالنسبة لاليجو هو نهايته

 ل المستحيل اليقافه مثل الشعور بحكة او التململ واشدها هجمات االفكارلذا يفع

 يمكنه ان يذكرك بشيء ضائع منذ زمن طويل او يحل مشكلة معقدة من سنين فقط ليحول دون عودتك لنفسك
about 1 month ago 

1 person likes this 

 انت شخص طبيعي مثلنا ؟ طيب كيف تأثرت حياتك بعلمك هذا هل تأثرت بعالقتك وحققت تصالح مع ذاتك وحياتك

 جدا حد السالم الداخلي

 ن اعود للتأملال اخفيك اني انسى من انا ويسيطر االيجو ولكن ال تمر ساعة كاملة دون ا
about 1 month ago 

2 people like this 

 تتوقع بتصير اثار سلبيه بحياتي؟؟ many timesانا لعبت ويجا 

 ال
about 1 month ago 

 ??rude Q'sيجيك 

 يس بس مش دائما

 افهم اسبابهم اضحك واحبهم واحذفها
about 1 month ago 

 الهواء أعيش الحاضر فقط بتسليم ورضى ال اعيقة سلسه كورقة يحركها

 نعم

 من يفكر كمن يسبح في النهر عكس التيار

 ال تسبح، فقط اطفو على السطح

 فهذا اسهل وستصل ما تريد اسرع
about 1 month ago 

1 person likes this 

 كيف اوجد الحماسة في فعل شي اكرهه ؟ في عالم اخر لن افعله لكن في هذه الحياة اخترت ان اقوم به

 عبر تغيير مسماه من "شيء تكرهه" شيء "تحبه"ـ

 الحياة مليئة بالخيارات ال يمكن ان تعنونها كلها بانك تكرهها

 لحظةتذكر انك تختار ان تبقى على قيد الحياة في كل 

  لو وصلت حد اليأس النتحرت

http://ask.fm/WeRGods/answer/113826551382
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113826551382/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113826510166
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113826510166/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113826534486
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113826534486/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113826360662
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113826360662/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113826376534
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113826376534/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113826419286
http://ask.fm/WeRGods/answer/113826426198
http://ask.fm/WeRGods/answer/113826218582
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113826218582/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 هذا االختيار الالواعي يخبرك بأن هناك ما ينتظر ان تقوم بفعله

 ولذلك انت ما زلت هنا، فافعله
about 1 month ago 

بكل المشاكل وتساعد الناس ، انا امي عنده وسواس نظافه قهري عقدتنا بحياتنا انا من اليوم سهرانه بصفحتك كالم مرا ايجابي ويسعد (: اشوفك تتكلم 

سبيح ت وخواتي مايصير يجينا احد بقناعته وصخين ابسط شي يدخل به موضوع النطافه حقه الحين كبرنا وصرنا نعاني وان طلعنا من البيت مانرجع اال

 وغسل لكل شي

 الحاالت هذا مرض معقد وال يمكن ايجاد حل لجميع

 هذا المرض هو منتج نظام مفاهيم معقد خارج عن السيطرة

 المرض بحد ذاته هو مجرد رمز لوجود هذا التعقيد

 يجب تفكيك المفاهيم وهي عملية معقدة يمكن فعلها بـ

 التنويم المغناطيسي

 المراجعة الواعية للمفاهيم

 المفاهيم كالذهاب الى مكان طيني واللعب فيه"ـمواجهة المفاهيم بتجربة تحولية "القيام بأمر معاكس لكل هذه 

 او التأمل

 استمرار المرض في تزايد حد وصول طغيانه سيتسبب لك بامر غير مرغوب
about 1 month ago 

 اسئلني سؤال ):

 هل انت هنا حقا؟

 ان اجبت بنعم فاالجابة خاطئة

 كنت هنا كليا بكل وعيك الحسست بالماضي والمستقبل في لحظة الحاضرفبو 
about 1 month ago 

انه  اريد ان اطلب منك ان تكون معلمي او مرشدي او صديقي بعد ان اتخلص من عوائق لدي , هل تقبل ؟ ام من االن ؟ ههه اتكلم على اساس

 ✨روان  االحتمالية قائمة .. على كل حال كلماتك تشعرني ان كل شيء ممكن ..

 نعم انت وغيرك ساكون معلما لمن اراد

 وهذا ما اقوم به هنا واالن
about 1 month ago 

3 people like this 

 هل انت ذات الشخص الذي يدير حساب تويتر من تأسيسه او انت جديد ولماذا ال تظهر او تظهرون اسمائكم الحقيقة ؟!

 انا واحد

 كنت وال زلت وسأظل

 ع وقت غيري به او بمعلوماتي الشخصيةاما اسمي فليس ذا صلة او اهمية فال اضي

 ستبقى مجهولة وسيبقى العلم هو الموضوع الوحيد
about 1 month ago 

 كيف اوجد الحماس في حياتي ؟ .. وبعيدا عن كل شيء انت ملهم، معرفتك جميلة ، كيف اتعلم مثلك؟

 مكان في حياتكالحماس في كل 

 رمي كرة، تقليب مجلة، تخريب لعبة، غناء، تأمل، رقص، ضحك او بكاء

 افعل ما تريد فعله في كل لحظه

 ال تفكر في ما تريد فعله فقط عش الحياة وانت متفرج وشاهد عيان

 وستبدأ بالتصرف بعفوية

 تأمل كل ما يحدث وستدبأ حياتك بالتغير في لحظات

 تهسيدهشك ما يحدث رغم غراب

 اما التعلم فكلما تأملت اكثر حصلت على حق الوصول لمعلومات اكثر
about 1 month ago 

4 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113825879382
http://ask.fm/WeRGods/answer/113819259478
http://ask.fm/WeRGods/answer/113825861462
http://ask.fm/bvom1111
http://ask.fm/WeRGods/answer/113825166934
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113825166934/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113825677654
http://ask.fm/WeRGods/answer/113821948758
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113821948758/people
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اني راودتي سؤال : ما سبب عودة هذة النسخة لي ؟ و سؤال آخر عندما نسمع اصوات الممسوسين عندما يقرأ رجل دين عندما تحدث عن المس الشيط

 عليهم يخبروننا بمكانهم و عيشهم و احيان تكون لغات اخرى ! أيًضا ، هل كل شخص فيه ازدواجية الشخصية ؟!

 هم حتى انهم ال يالحظونجميع البشر فيهم ازدواجية شخصية ولكننا نسمح بالتناوب بين

 عندما تغضب انت في شخصية اخرى

 عندما تسعد شخصية اخرى

 يهففي كل لحظة انت انسان مختلف تماما )اعني حرفيا مختلف( ولكن بعض البشر يتمسك بايمان قاطع انه شخصية واحده وال يقبل وجود الشر مثال 

 ريقة اال التواجد في نفس الزمان والمكان مع الشخصية السابقةوهذا ما يجعل الشر يفرض نفسه بأي طريقة كانت وال توجد ط

 وبنفس القوة

 لذلك تكون اصواتهم مملؤة بالغضب والكراهية

 ال جن وال شياطين

 هذا هو االنسان المكبوت فترة طويلة من الزمن

 لكي تكون مالكا يجب ان تسمح لنفسك ان تكون شيطانا
about 1 month ago 

1 person likes this 

 التامل يجي من باب الصبر ،وانا ماني صبورة

 التأمل هو ان تعود الى ذاتك

 ومن ال يصبر لكي يعود الى ذاته يتحمل عناء الغربة
about 1 month ago 

2 people like this 

 فسر معجزة اإلعجاز العددي للقرآن، أال يعتبر دليالً على ان من كتبه ليس بشرياً؟

 ام تكررت في كتب السحر جميعهامعجزة االحرف واالرق
about 1 month ago 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113727127126 !ماهي االجناس السبع؟ 

 اجبنا هذا السؤال
about 1 month ago 

2 people like this 

شخصيتي متناقضه جداً جداً جداً لدرجه راسي يوجعني اذا فكرت بشي احبه واكرهه يعني هالشي يعجبني وبنفس الوقت اقول ال وع ما ابيه  انا انسانه

 وهللا بديت اعاني من شخصيتي المتناقضه ابي حل ؟(: تعبير بنقالي بس عساك فهمت الزبده ..

 من الواضح طبعا انك تملكين نظامي مفاهيم متناقضين

 البا واحد موروث واالخر من صنعكغ

 افضل حل هو التنازل عن احد انظمة المفاهيم لديك

 واال ان كان ال بد من جميع االنظمة لديك، فاتباع االحساس وعدم التفكير عند القيام باالختيارات سيسهل العملية كثيرا

 وستكون خيارات موفقة ايضا
about 1 month ago 

3 people like this 

 ماهي فوائد االسقاط النجمي؟

http://www.iskat.tk/1575160415711587157416041577-1575160415881575157415931577.html 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 خنقتني العبره شكرا لك واحبك

:) 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 كيف اتعامل مع النقد الفكاري لشكلي

http://ask.fm/WeRGods/answer/113823056470
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113823056470/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113820304214
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113820304214/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113824332374
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfaGMFH48iDvU-rsaoh6RveWGownvt73qlnGVZEguSc9CMFHZ9B8DSmg-VVbuFfZ9vn3urJ8I4ERG2QxXMmZzoFvJ
http://ask.fm/WeRGods/answer/113815005014
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113815005014/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113812634198
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113812634198/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zln_i68cpplXTp7Pd4Ui68aPukHOTY0coSs1ENlaz_BIARmo9TFGHc7Yp-zmz8sRs6URA1ghTN2FyoV_EaXy3xvCz02KcpLBLT4uAJ8DRG6sqQnDnyGrNzJCLAr432PHjOZtQ
http://ask.fm/WeRGods/answer/113813532758
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113813532758/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113811890006
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113811890006/people
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 عندما تسمع انتقادات فهذه افكار قوية لديك عن ذاتك

 يقوم البشر بتنبيهك اليها بتذكيرك انك محبوب حب ال مشروط من الكون

 ولكنك تختار ان تكره ذاتك

 كل ما يفعلونه هو تذكيرك وتنبيهك عندما ينتقدونك

 فابدأ بحب ذاتك وستختفي تلقائيا االنتقادات

 وهذا نالحظه مع المراهقين الغير واثقين من انفسهم يتعرضون النتقادات دائمة

 وعندما يكبرون ويثقون بانفسهم تكاد تختفي االنتقادات رغم انهم بمفهوم اجتماعي قد يكونون اولى باالنتقاد وهم كبار
about 1 month ago 

2 people like this 

بقولك تجربه حصلتلي كنت نايمه وفي عمق نومي حسيت ان روحي تطلع حسيت بشيء يطلع وهللا ماكذب عليك , بس ماكنت اعرف هذا وشو يعني 

 ماكنت اعرف االسقاط النجمي بس مره ها الشعور كان جد محيرني , شكرا على جهودك وعلى حساب النافع و هللا يقويك

 وصفك يدل على انها كانت مرحلة شلل النوم وتسبق االسقاط

 العفو منك
about 1 month ago 

2 people like this 

 صحيح الويجا ممكن تأذيك اذا لعبتها ؟ امس كنت رح العب وخفت

 ان كنت تؤمن انها قادرة على اذيتك فستؤذيك
about 1 month ago 

2 people like this 

 اللحين االسقاط النجمي وش اللي يطلع من الجسم الروح ؟

 الجسد النجمي
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ماهي لعبه الويجا وكيف العبها؟

 لعبة ويجي او ويجا مشهوره يمكنك البحث عن طرقها

 وتستخدم للتواصل مع االموات بطريقة واعية

 مخيفة للبعض فال يفعلها اال من يملك الجرأة
about 1 month ago 

2 people like this 

 ماهي قيود االنسان ؟

 كل ما يؤمن به هو قيد اضافي
about 1 month ago 

2 people like this 

 السؤال الي مالقيت له أجابه فعليا اش الفائدة من اإلسقاط النجمي ?وهل تؤمن بعلوم الطاقه والبرمجه العصييه ؟ أتمنى اجابه وافيه؟

 اين بحثت ولكن مؤكد انك لم تبذل مجهودا اجابته من ضمن االسئلة الشائعة ال اعلم

http://www.iskat.tk/1575160415711587157416041577-1575160415881575157415931577.html 

 اؤمن بجميع العلوم

 اؤمن بالبرمجة العصبية ولكن ال اؤمن ان قراءتها وفهمها كافي لتطبيقها

 من يريد ممارسة ان ال بي يحتاج ان يكون مجنونا نوعا ما

 مؤمنا بتعصب بها وال يشكك
about 1 month ago 

 كيف نتخلص من القيود؟

  عملية تفكيك المفاهيم عملية صعبة ومرهقة

 باستخدام االيحاء الذاتي او المراجعة الواعية للمفاهيم

 اسهل الطرق وبنفس الوقت اصعبها احيانا هي التأمل
about 1 month ago 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113812474198
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113812474198/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113812006230
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113812006230/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113817107030
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113817107030/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113813186134
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113813186134/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113816805974
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113816805974/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113816973910
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113816973910/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zln_i68cpplXTp7Pd4Ui68aPukHOTY0coSs1ENlaz_BIARmo9TFGHc7Yp-zmz8sRs6URA1ghTN2FyoV_EaXy3xvCz02KcpLBLT4uAJ8DRG6sqQnDnyGrNzJCLAr4y1PTjOJpe
http://ask.fm/WeRGods/answer/113816962646
http://ask.fm/WeRGods/answer/113816832598
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2 people like this 

 تؤمن باالبراج ؟؟

 نعم
about 1 month ago 

2 people like this 

 lucid dreamingو ال Astral projectionايه الفرق بين ال

 هو الفرق بين االسقاط النجمي واالحالم الجلية وقد فصلنا فيه كثيرا في اسئلة سابقة وفي الموقع
about 1 month ago 

1 person likes this 

 اشعر ان الحياة حلم وانا اتفرج ارقب ؟!

 بالضبط

 انت شاهد عيان ولست مسيطر

 هذا دور االنسان الحقيقي ان يتصرف كانه متفرج ال حكم
about 1 month ago 

3 people like this 

ة أكلي مثل أختي هل موضوع الوزن متعلق فعال بكمية األكل والسعرات وال هذا ناتج من الوعي الجمعي؟ أنا شخصيا لم أعد أؤمن يذلك ألن كمي

زن وصحباتي وأحيانا أكثر ومع ذلك ف جسمي دائما مّيال إلى النحافة .. هل لذلك تفسير طاقي أو روحاني؟ وكيف ممكن أزيد من وزني وأوصل للو

 المناسب لطولي؟

 ربما الحظت ان شخصيتك تختلف عن من ذكرتي

 انت مقدامه على ما تريدين وهم ترددين

 وهذا سبب النحف لديك

 ا زيادة الوزن فهو امر ممكن وفقا لما تؤمنينام

 النه يتضح لي عدم انسياقك خلف الوعي الكلي المؤمن بان السعرات هي اساس زيادة الوزن

 ربما انت مجنونة في هذا الجانب لذا اتبعي مفهومك انت وليس ما يقوله االخرون
about 1 month ago 

2 people like this 

 ماهو تفسيرك للنوم الكثير يومياً تقريباً تسع او عشر ساعات

 حياة مليئة بالقيود
about 1 month ago 

5 people like this 

 لوعندي خيارات كثيره بموضوع ما كيف اعرف انو هالخيار انسب لي مش برمجه

 عبر خلق ما يسمى بالتباين

 البشر ال يجيدون معرفة ما يريدون

 ولكنهم ممتازون في تحديد ماال يريدون

 فقط غير السؤال من "ماذا اريد؟" الى "ما الذي ال اريده؟"ـ

 ستاتيك االجابات تباعا

 وعندما تستقر على ما تبقى من اختيارات

 دقائق وبعدها استشعري االمر االول كانه حدث وراقبي الشعور 11قومي بالتأمل فترة ال تقل عن 

 كرري الخطوة مع الخيارات المتبقية

 ميل ، وهو ما تريدين اختيارهاحدهم سيغمرك بشعور ج
about 1 month ago 

3 people like this 

صح .. لكن المشكله اني بعد مابدات احس بتخدر ماعرفت ايش الخطوة التانيه جربت اشوي اسقاط نجمي بطريقةااللوان وكنت متاكده اني بدات فيه 

 عشان اقدر اخرج من جسمي بوعيي

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113816832598/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113816877910
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113816877910/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113816862038
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113816862038/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113816544854
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113816544854/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113816769110
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113816769110/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113816764758
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113816764758/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113816719958
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113816719958/people
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 اضفت الخطوات االلحاقية للطريقة

 انتظر طفو الجسم حتى تصل االعراض لقمتها ثم تخبو

 بعدها فكر في الحركه وستتحرك
about 1 month ago 

1 person likes this 

 كالمك جميل ومقنع ... ولكني اخاف ان اخسر ايماني بوجود هللا فهو يعطيني امان في الحياة

 ال احد ياخذ منك ما تريدين

 فظين بهوحدك تقررين ما تخسرين وما تحت
about 1 month ago 

4 people like this 

 شكًرا لك كل سؤال أسألك اياه ترد عليه بسرعه وبأجابة واضحة، اعتبر نفسي محظوظة :((

:) 
about 1 month ago 

2 people like this 

 ك كثر منهماذا كان االموات سعيدين .... لماذا أُمرنا بالدعاء والترحم لهم .... اذاً فنحن بحاجه لذل

 طبعا

 فانسى امر الموتى واهتم بامرك انت

 فهم تطوروا روحيا وانتهوا من التجربة الحياتية المادية وانت ما زلت

 انت من بحاجة للمساعدة وليس هم
about 1 month ago 

3 people like this 

 اريد ان امارس االسقاط لكن اشعر ان هناك شي يمنعني كا أرده إلهية او انه ليس الوقت المناسب ؟!

 البعض لم يكتفي من التجربة المادية وال يريد ان يعرف ان هناك غيرها

 ان اعلىوتاتي على شكل مقاومة كبيرة واحساس عارم من كي

 وهو الوعي االعلى

 فقط اسمح للوقت بحل هذا االمر
about 1 month ago 

3 people like this 

ض االشخاص من دون قصد وانا نادمه اشد الندم وخائفه من الكارما السلبيه كيف اخلص نفسي من الكارما انا عملت بعض التصرفات السيئه مع بع

 السلبيه

 عبر التوقف من الخوف

 مسامحة النفس

 ليس بتبرير الخطأ

 وانما بفهم التصرف نفسه

 قبول الذات كما كانت

 وحب المتضررين

 سيلغي الكارما
about 1 month ago 

 هل يمكنك ان تخبرنا عن الطريقه التي استخدمتها في االسقاط النجمي وما هو شعورك وماذا رايت

 طريقة غير مباشرة

 وشعرت باحساس جعل االحاسيس البشرية غير ذات معنى
about 1 month ago 

2 people like this 

لي يومين مسوية اصمات لالفكار واراقب تنفسي كل اللي صار اني حسيت بتنمل بكل جسمي والم مثل النبض بجسمي.. حاولت اسوي اسقاط اللي 

 ها من نور ونبض قلبي زاد وحرارة باطرافي وطولت وقررت انام الن عندي دواموصلت له شفت فراشات صغيرة كان

http://ask.fm/WeRGods/answer/113816671830
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113816671830/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113816670806
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113816670806/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113816675670
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113816675670/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113816636758
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113816636758/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113816585046
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113816585046/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113816602966
http://ask.fm/WeRGods/answer/113816593238
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113816593238/people
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 بداية جميلة ونجاح جزئي
about 1 month ago 

2 people like this 

 مشدون رمساء النور^^ اممم شو رأيك في تمرين تنشيط الغدة الصنوبرية لـ معين البغدادي؟ الجلوس و النظر الى العينين لمدة ربع ساعه او اكثر ب

صعب لغير دقيقة وهو امر  11لم اطلع على تمرينه وال اعرف الشخص ولكنه يستخدم طرق تطرفيه مثل جعل العين ثابتة بدون ارماش لمدة تتجاوز 

 المتأملين وياتي باكله احيانا

 الطريقة المثلى لتنشيط العين الثالثة هي عبر التأمل
about 1 month ago 

 مشكله و كيف احلهاتسويفي كثير بشكل كبير لدرجة انه مؤثر على دراستي و حياتي كل شي أاجله و ممكن ما اسويه ا ايش ال

 انك ال تعيشين اللحظة

 تظنين ان هناك ما هو اهم من كل هذا ينتظر الحدوث

 ولكنك ال تعلمين

 ابدأي باالشتباك مع حياتك عبر اي امر يحمسك

 وهذا االمر سيقودك الى امر اخر يحمسك بعد االنتهاء واخر واخر

 ال تهتمي لدراستك ومسؤليات حياتك

 تطلبت مساعدتك ستاتي بتناغم مع احداث حياتك الجديدة ستحل نفسها بنفسها وان

 عيشي حياتك بحماسة
about 1 month ago 

2 people like this 

 ♡ Looli  ا نعمل اسقاط نجمي سوا ..هل نتقابل باالسقاط النجمي ؟؟اذا انا وصحبتي قررن

 ان استطاعت احداكن تذكر االخرى اثناء التجربة

 نعم
about 1 month ago 

انرغب به سيحصل، هل اذا آمنت بأن يتغير شيء من تكويني او خلقتي مثال لون عيني تتغير او مظهري الخارجي انت تقول ان كل مانؤمن به وكل م

 RoOoNy  هل سيحدث ما أرغب به؟ واذا لم ينفع باإليمان هل اسنطيع عن طريق عقلي الباطني ؟

م الشكل الجسدي عادة مركبة )ما تظنه عن نفسك وما يظنه االخرون وما تود االخرون ان يظنونه( جميعها طبقات نعم االمر ممكن "نظريا" ولكن مفاهي

 مركبة

 تخيل ان تكون جميعها تتفق على علون عين واحد

 من الصعب تغييرها اال ان يكون الشخص مجنون "عمليا"ـ
about 1 month ago 

1 person likes this 

 مجربته يعني مجربته هللا ال يعووق بشر اسلووبك حمسني اعيش التجربه شكككككككككرا احبك

 وانا احبك كذلك ولك كل الشكر
about 1 month ago 

1 person likes this 

 صار من ضروريات يومي افتح حسابك واستمتع وانا اقرإ .

 كم يسعدني هذا
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ما النصائح اللتي تجعلني انجح في االسقاط النجمي عن طريق االسترخاء المضطرد؟

 ليكن تمرينك في وقت لست ناعسة فيه وليكن التمرين قويا
about 1 month ago 

2 people like this 

تخنقني العبره و ابكي اكره ان ابكي خاصة امام شخص حتى لو معي الحق لي فترة كل ما افتح موضوع مع والدي والموضوع يعنيني جدا على طول 

 بسرعه وانا اكرررره هذا الشي كيف اتخلص منه

http://ask.fm/WeRGods/answer/113808660310
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113808660310/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113816531030
http://ask.fm/WeRGods/answer/113812395606
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113812395606/people
http://ask.fm/lo0ola_1
http://ask.fm/WeRGods/answer/113808004694
http://ask.fm/rooony166
http://ask.fm/WeRGods/answer/113808326742
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113808326742/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113811792726
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113811792726/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113808777814
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113808777814/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113816411990
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113816411990/people
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 هذا كبرياء وصعب التخلص منه

 اال قمت بالتحدث اليه كأنه موجود عندك وتحدثت اليه بشكل افتراضي

 ثم عندما تقابلينه تنظرين الى اعلى من حاجبيه اثناء حديثك وليس الى عينيه
about 1 month ago 

2 people like this 

 هل من الممكن ان تتسبب اي حركه للجسم او االستيقاظ اثناء اإلسقاط النجمي بالضياع او البقاء في عالم االسقاط النجمي ؟؟

 قاال اطال
about 1 month ago 

 هههههههه شكرا لك باجابه لك عرفت وسررت شكرررررررررررررا ومتشوقه لكتابك

 شكرا لك :(
about 1 month ago 

1 person likes this 

 الحين لو احب احد وفهمت رسالته بعالمي وحياتي يختفي من حياتي

 ان كنت تحبه لن يختفي

 ولكن فهم الرسالة دون حب غالبا يجعله يختفي من حياتك
about 1 month ago 

2 people like this 

 خالص كفاااااية أجوبة روح نام وخلينا ننام عشان بكرة نصحصح من الصبح نداوم عندك باآلسك ههههههههه عيوني انحولت من كثر القراءة

 حسنا  

*_^ 

 نا المباشر لهذا اليوم ونلتقي بكم في العالم النجمي حتى لقائنا المادي القادمينتهي بث
about 1 month ago 

5 people like this 

لي جاوبتها من العصر الى الحين ماجاوبت على اسئلتي انا مقدره تعبك وهللا وانك تجاوب على كم هائل من االسئله وتستخدم وقتك كل االسئله ال

لمساعده الناس على تساؤالتهم انت فعال شخص رائع يارب ماازعجتك ياصديقي لكن وهللا احببت وجودك واحببت الصدفه اللي عرفت حسابك فيها 

 . هل من الممكن اشوف شخص بالحلموارتاح لكالمك 

 اشكرك على رقة كلماتك

 نعم يمكنك ذلك من خالل برمجة االحالم

 واحد افضل الطرق كتابة ما تريد ان تحلم به قبل النوم وقراءته مرارا وتكرارا حتى يغلبك النعاس
about 1 month ago 

3 people like this 

 كيف امارس التأمل ؟

 اجبنا عن هذا السؤال :(

http://ask.fm/WeRGods/answer/113791425366 
about 1 month ago 

2 people like this 

 ض عقلي تصديقها، احتاج تفسيرهل "العين" حقيقة؟ يرف

 كما اسلفنا العين امنت بها شعوب كثيرة

 مثل المسلمين والعرب

 وهي احد اسرار الكباال بسمى العين الشريرة

 ولكن ال اظن انها حقيقية لك
about 1 month ago 

3 people like this 

 هل يغلب علي الطاقة االيجابية او السلبية ؟؟ و هل ساتزوج من قريب لي ام بعيد ؟؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/113812377942
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113812377942/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113807854934
http://ask.fm/WeRGods/answer/113812177494
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113812177494/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113816102998
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113816102998/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113800097366
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113800097366/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113799488598
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113799488598/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfaGMFH48iDvU-rsaoh6RveWGownvt73qlnGVb04rSc1ANFHZ9B8DSmg-VVbuBe1rumz1n8Bl4kJM1gRWNWR0og,,
http://ask.fm/WeRGods/answer/113797947222
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113797947222/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113798478678
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113798478678/people
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 في لحظة طرح السؤال

 كانت طاقتك هي المهيمنة

 ستتزوجين لكن ليس قريبا
about 1 month ago 

2 people like this 

 ؟ هل ممكن االسقاط يدلني على علوم ومعلومات جديده ممكن تفيدني في دراستي للطب ؟؟ بحيث ممكن اساعد البشريه وارفع من مكانتي وافرح امي

 قاط النجمي ان يحقق لك اكتشافات عظيمة في مجال الطب )االجمل من ذلك انه يمكنك عالج المرضى باستخدامه(ـيمكن لالس
about 1 month ago 

4 people like this 

 الااااتنام وتخلينا ارجووووك

:) 
about 1 month ago 

2 people like this 

 ن حقاً ام يقترب فقط وال يمكن ان يموت؟تجربة االقتراب من الموت هل هي يموت فيها االنسا

 تحدث عند كل موت

 وحدهم من يعودون يخبروننا عنها
about 1 month ago 

4 people like this 

 هل ذهبت إليه بجسمك النجمي ، عن طريق اإلسقاط مو في األحالم أقصد

 نعم ولكن قليل
about 1 month ago 

2 people like this 

 خواتي بس وش لونها ؟ بجرب اشوف هاالت

 تختلف من انسان الخر

 وهكذا تتم قراءة شخصيات البشر

 ولكن للمبتدئين ستبدو الهاالت بلون اسود مائل الى الرمادي

 يشبه الظالل نوعا ما
about 1 month ago 

3 people like this 

 قد ذهبت للبعد النجمي ؟ نعم او ال

 كل ليلة طبعا

 في االحالم الليلية

 مثل باقي البشر
about 1 month ago 

3 people like this 

 عفواً بس على أي أساس تتوقع وتحدس بأن فالن لن يتزوج فالنه؟؟ كيف تحدس من وراء الشاشه؟؟؟

 حروف وكلمات السائل تعكس شعوره

 من خالل الشعور استقرئ المفاهيم

 والمفاهيم هي معيار االرجحية لحدوث االحداث في الحياة
about 1 month ago 

5 people like this 

 ممكن يموت اللي يسوي اإلسقاط النجمي ؟

 ال
about 1 month ago 

2 people like this 

 شو يعني األوقات الروحانية ومميزاتها؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/113797847638
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113797847638/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113798912854
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113798912854/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113798155350
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113798155350/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113795276374
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113795276374/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113795385174
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113795385174/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113795285334
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113795285334/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113795205718
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113795205718/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113792800854
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113792800854/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113795044694
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113795044694/people
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 هي اوقات تنشط فيها الغدة الصنوبرية وتقوم بافراز مادة الدي ام تي المحفزة لظواهر ما وراء النفس

 بتنشيط العين الثالثةوهذا ما يسمى 

 صباحا تقريبا 2-2وتنشط الغدة في افراز هذه المادة بشكل كثيف في ساعة الفجر 
about 1 month ago 

9 people like this 

 اجيد التأمل ولكن ال انجح في االسقاط النجمي لماذا؟

 االسقاط النجمي يحتاج تأمل لفترة طويلة

 هل انت متأكد من ان طريقتك في التأمل صحيحة؟

 لقد قمنا بنشر طريقة التأمل بشكل مفصل

 وهذه هي الطريقة للكل

http://ask.fm/WeRGods/answer/113791425366 
about 1 month ago 

4 people like this 

 انت ملحد ؟

 ال
about 1 month ago 

1 person likes this 

 نونه اللي اعتنقتها من سنين واثرت االحتفاظ بها لنفسي ، كانك تقول لي افكارك صحيحه ولزاما عليك االيمان بهاكالمك كانه االثبات الفكاري المج

 صحيح :(
about 1 month ago 

2 people like this 

 و تكرمترأيك ل ، انا االن ال أؤمن بالدين وال بالرسل ومتأكد بأنها غير صحيحة لما ظهر لي من دالئل جلية وانا سعيد بتفكيري وباكتشافي الجديد يهمني

 اكتشاف جميل وصحيح لك تماما

 ولكن ال تحاول فرضه على احد فكل انسان يعيش تجربة تالئم مفاهيمه

 بر خطأ يقع فيه المتدينين هو الوعض والملحدين في حربهم على االديانواك

 كلها تصرفات خاطئه ولكنها تلقائية وعض احدهم ينتج عنه حرب االخر
about 1 month ago 

3 people like this 

 عند تجربة االسقاط النجمي يجب ان تكون المالبس ضيقه او فضفاضه؟

 فضفاض
about 1 month ago 

1 person likes this 

ق بفتحت صفحتك تقريبا لي اكثر من ساعه قاعده اقرا كالمك ، حسيت براحه غريبه كأن الغصب والهم اللي كان مسيطر ع تفكيري تبخر ، اتمنى اط

 كالمك عشان اصير سعيده

 هههههههه هذا النوع من التعليقات هو اكثر ما يسعدني

 ولكن كالمي ال يحتاج تطبيق

 ين هو قرائته واستشعارهكل ما تحتاج

 وبعدها حتى لو نسيتيه ال يهم فسيصبح جزء من ترددك ويرفعه الى مستوى جديد من الحياة

 مفعوله كالسحر
about 1 month ago 

6 people like this 

 اعتذر .. لكن أخالفك الرأي .. كيف نتيجة حتمية !! هل هذا يعني اننا جميعا سنلحد في يوم من األيام ؟ و العياذ باهلل .

 نتيجة حتمية اي ان وجود مؤمنين ال بد له من وجود ملحدين
about 1 month ago 

3 people like this 

 كيف أرى الهاالت لألشخاص ياريت تعطيني طريقة سريعة وسهلة التطبيق بشكل واضح ومفصل

http://ask.fm/WeRGods/answer/113794706774
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113794706774/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfaGMFH48iDvU-rsaoh6RveWGownvt73qlnGVb04rSc1ANFHZ9B8DSmg-VVbuBe1rumz1n8Bl4kJM1QlXNG93qA,,
http://ask.fm/WeRGods/answer/113794456918
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113794456918/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113794943830
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113794943830/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113794721878
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113794721878/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113794679126
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113794679126/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113794631254
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113794631254/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113794431318
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113794431318/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113794125654
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113794125654/people
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 اجعل احد االشخاص يقف امام جدار ابيض

 قة وابق عينيك مفتوحتينانظر الى انفه لفترة ال تقل عن دقي

 ارفع نظرك الى منتصف جبينه وسترى الهالة تحيط به

 يفضل وجود ضوء ابيض
about 1 month ago 

12 people like this 

 تؤمن بالقدر خيره وشره ؟

 طبعا
about 1 month ago 

3 people like this 

لي سوي االطفال احبهم واحب حضنهم فماهي مشكلتي وكيف اغير من طبعي الغريب انا انسانة اكره التصاق البشري من الرجل والمراة وحتي مع اه

 حتي مع خطيلي بدا يتضايق مني وشكرا لك

 انت زهرية جدا )من كوكب الزهرة(ـ

 اي انك انثوية جدا

 هالتك بسيطة جدا

 وال تحتمل اقتراب الهاالت المعقدة

 االطفال يملكون هاالت نقية فال تمانعين اقترابهم
about 1 month ago 

6 people like this 

 اثناء التأمل ؟عقلي يصدر ذبذبات ... ويتصل مع الوعي العالي .. هل استطيع اذا أردت ان اتناغم مع الثقب األسود 

 نعم ولكنها ستكون رحلة شاقة

 حظا موفقا
about 1 month ago 

7 people like this 

That sounds good! Can you read me? Well i think i've been under a bad luck lately and it just feels 

like its never ending. 

Read this book. it will change your life; 

http://www.tarekcoaching.com/downloads/free-ebooks/Law-of-Attraction.pdf 

 كتاب مفيد عن قانون الجذب

 رسالة عامة)مكررة(: ارجو استخدام اللغة العربية لتوحيد الفهم
about 1 month ago 

3 people like this 

ال  !! انا اصدق كل الي تقولو و كالمك جداً مقنع و مفرح و نحس انك تفهمنا و مهما كان أحسك غير عنصري و تتقبل كل شي ليت كل الناس مثلك لكن

ك الحاد ..أرجوننكر وجود هللا سبحانه و تعالى و انه هوا من أوجد كل شي تعرفه االن .. و اننا جميعا نحتاجه بال شك ليت الناس تفهم دا الشي و تبطل 

 رد أبغى رأيك و ردك و لو بحرف

 االلحاد نتيجة حتمية ال مفر منها عندما يؤمن بعض البشر بوجود خالق

 ئيفاالمر حتمي وتلقا
about 1 month ago 

2 people like this 

The idea that if the negitive and the positive energy didn't go equal, and the human race would end 

creeps the sh*t out of me O_O 

I know, so it did to all who knew :) but hey! we are here \o/ 

 رسالة عامة للجميع: ارجو كتابة االسئلة بالعربي. اتلقى شكاوي من غير متحدثي االنجليزية
about 1 month ago 

1 person likes this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113793736278
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113793736278/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113794060374
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113794060374/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113793867094
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113793867094/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113794012502
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113794012502/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4uhGbm9IoyrBmK--qP_h3lqL2_yDXMOhB-H4tcZBXgqQtUETJlChOdCOJv4Gbh7rAgpQcUgkkLbTho4A6bBnW7w_6ojyLHlK0dBc7cYKjUHMRcFTComy2izZM,
http://ask.fm/WeRGods/answer/113793865302
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113793865302/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113793764438
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113793764438/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113793618518
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113793618518/people
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اهل اي ارجوك اجب من اسفل ، هناك اسئله منذ االمس تنتظرك وانتظر إجاباتها ؟ ال تتجاهل أي سؤال ارجوك ، ال تعلم شعور االنتظار ، عندما تتج

 تشغلنا في امكانية رؤيته ! الذي ال تريد االجابه عليه ضع شرطه او قل لن اجيب حتى نعرف وال ننتظر اكثر !سؤال نشعر باالحباط و

 انا اجيب معظم االسئلة ولكن يصعب النزول في كل مرة السفل القائمة بسبب وجود صفحات كثيرة في كل مرة

 عدم مقدرتي عن االجابة حاليا فاألسرع االجابة على القائمة من االعلى لمن هو متواجد واعتذر عن

 واعدك بجواب قريبا
about 1 month ago 

1 person likes this 

 عبر ل عالم اخر ؟هل تعتقد ان الثقب االسود الي في الفضاء م

 نعم

 الثقب االسود هو مكان موت الكواكب

 والثقب االبيض مكان والدتها )اكتشف حديثا ولم يعلم العلماء بوجوده حتى مؤخرا(ـ

http://rcasau.files.wordpress.com/2013/12/20bbd-ryan-church-whitehole1.jpg?w=432&h=280 

http://rcasau.wordpress.com/universe/all-over-the-universe/white-hole/ 

 الجدير بالذكر ان كال الثقبين االبيض واالسود بهما كل العلوم وكل االسرار

 ل ان يناغم تردده مع ثقب اسود ستفتح عيناه على كنز وثروة من العلومفلو استطاع متأم
about 1 month ago 

7 people like this 

ابيس والكوابيس دي بتحصل في الحقيقه واخر سنتين بدأت أتحكم في كوابيسي معرف كيف اغلب الناس ماتصدق دا صارلي عشره سنين بشوف كو

 الشيء

 ال تلمهم فمنظور كل انسان مختلف وفقا لمفاهيمه

 اسعدتني تجربتك
about 1 month ago 

2 people like this 

 اعراض االسقاط النجمي؟

 21جميعها في اسفل الصفحة وعددها 

http://www.iskat.tk/159115851602-1575160415731587160215751591-157516041606158016051610.html 
about 1 month ago 

1 person likes this 

ن ئانت احلى استكشاف وحدث حصل بحياتي انت ترجمة لجميع تساؤالتي وأفكاري المجنونة التي اعتنقتها بصمت منذ الطفولة وكنت بحاجةدليل ليطم

عوري حاسةاني طايرة من الفرحةوأن األكوان تعانقني وأعانقهابل والعالمين وكأنك مالكناالحارس أجمعين قلبي ويزدادايماني بهاماأعرف اوصفلك ش

 أعجز حقا عن شكرك أيها الخارق كأنك مالكن

 انا احتفل

 فانت تعيشين لحظة استنارة

 اعلم ذلك من كلماتك الصادقة وشعورك الحقيقي خلفها

\o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ 
about 1 month ago 

6 people like this 

 سالتك عن المثيلية في ظهر اليوم، حتجاوب او حذفت السؤال؟ اسأل عشان اوقف استنا، دمت بود

  غرق من زخم االسئلة رأيت السؤال ولكنه

 سأجيبه طبعا
about 1 month ago 

1 person likes this 

Do you read the future? 

Yes; but not as u imagine. actually, i measure the contemporary energy through the "asker" words and 

emotions to predict the probability of a certain event. So, yes but not in the old-fashion way :) 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113792949334
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113792949334/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbKcHiM7kDrl9oU4vlSV_faMoAzvtuH1xC3PeU0vSstcM1Wq_hZTETknExnTKq57pXz1oJl5ph0clVgKbTojoUSXKiq9hvqpiCTXoNFBTonlKs3XFMJfGDXM7HbiisTKZr413vXoPZ5RNzuLqA,,
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbKcHiM7kDr08Js5vQiH4ffGsxHn6ue1zjTHJAx6VJkfbkrqukNDXiliBE3HKupuqHv0pt4juRwBhBAKbTojvzbFY3-7xPOpjUqwpp8EE8vlI8XWGs5YHDqmmiGh
http://ask.fm/WeRGods/answer/113793096790
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113793096790/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113793122646
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113793122646/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zln_i68cpplXTp73Z4Uuy8KPtl3CPZ0ooTslFMlO0-RECQmgyVlGEdLEp-D6y8sRt4FhE1ApXM2B2pFvLanuzxP-tiiDB_d1FR4mXeoCIQatTFTGpmCyly_35VPxziLCNP59bNjWAobUA4LCq
http://ask.fm/WeRGods/answer/113792917078
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113792917078/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113793397590
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113793397590/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113793184598
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113793184598/people


 

 

 
 
 
ة | 677 ح ف ص عندما أصبح للمرآة حياة! – الـــــــــذات مـــــــرآة   
 

 مـــــــرآة الـــــــــذات

about 1 month ago 
2 people like this 

Is it a coincidence that 21 december 2012 was suppose to be the end of the world? 

No it is not. 21 Dec 2012 was predicted by ancient civilization to be the end of human life on earth which 

was possible. But what happened on that date actually is that we tipped the scales; meaning, the positive 

energy has finally become equal to the negative one. Moving forward, the positive energy starts to build up 

momentum in a snow-ball mechanism, to out-weigh negative energy :) 

the date is also the end of the quarantine that humans have enforced upon extraterrestrial being to keep 

them from contacting us in direct manner. So, it was an important milestone down the humans spiritual 

journey indeed :) :) 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 اسهل طريقه لالسقاط النجمي

 اق او تعبالتأمل في كرسي هزاز مع المحافظة على الوعي بعد ارها
about 1 month ago 

2 people like this 

 ول الى االسقاط النجميانا اشعر بارواح حولي يجيبوني عن بعض االمور هل هذا النوع من االتصال يساعد بالوص

 هو نوع من االتصال نعم ولو طورته ستصبح ما يسمى بالوسيط الروحي

 ولكن ال يساعد في االسقاط النجمي بشكل مباشر
about 1 month ago 

4 people like this 

 ماهو عالج التعلق بشخص اليحبك

 احب ذاتك وستنساه

 وان كان صعب ان تحب ذاتك احب شخص اخر
about 1 month ago 

3 people like this 

 :$pوااو نويت الصباح يكون مذهل وأنا مستعدة لكل شيء عظيم والنتيجة اكتشفت اكاونتك انت مذهل .. تيست سؤال )فبالي( جوابك نعم أو ال :

 نعم طبعا وبكل تأكيد
about 1 month ago 

6 people like this 

 وال الهناك ثالث اوقات تكون فيه الطاقه الروحانيه عاليه .. في الثلث االخير من الليل ومن بعد صاله الفجر الى الشروق وفي رمضان .. صح ؟؟ 

 صباحا(ـ 2-2اكثر االوقات روحانية هو الفجر )

 اما باقي االوقات فهي نسبية تختلف من انسان الخر
about 1 month ago 

5 people like this 

 او لالفضل في العالم العربي هل تعتقد ان االمور ستسير لالسوء

 وجميع االحداث تتجه الى االيجابية 2112ديسمبر  21منذ 

 ولكن لكي يصل العالم الى االيجابية يجب عليه التعامل مع مشاكله السلبية

 وهذا ما يتمخض في هذا الجزء من العالم

 ومن رحم هذه المشاكل ستولد الحريات
about 1 month ago 

4 people like this 

 شكرا احبك من االعمآق ~

 وانا احبك من االعماق
about 1 month ago 

1 person likes this 

 فيه فقره مافهمتها: كيف اتبع ما ستصفه بشكل يومي بمعدل دقيقه لكل سنه؟ اتبع مادا بالضبط؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/113792846678
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113792846678/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113792828758
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113792828758/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113792785750
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113792785750/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113792677718
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113792677718/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113792609110
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113792609110/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113792606550
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113792606550/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113792490582
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113792490582/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113792475478
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113792475478/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113791761238
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113791761238/people


 

 

 
 
 
ة | 678 ح ف ص عندما أصبح للمرآة حياة! – الـــــــــذات مـــــــرآة   
 

 مـــــــرآة الـــــــــذات

 التأمل
about 1 month ago 

5 people like this 

يل خهللا يخليك جاوبني ضروري:')انت قلت في اجابة سابقة لو أتمنى حاجة تحصل ادعي بكل اخالص،و بشرط!!! ان ال أتخيل كيف .. انا لي سنة أت

صميم قلبي احس الخيال يفرحني و ينسيني الم بعدها و فقدانها هل يعني أني ما راح اقابلها ؟؟و ان حلمي و أمنيتي كيف أقابل االنسانة الي عشقتها من 

 ما راح تتحقق ؟ آلني مؤمنة باللقاء

 تخيلي وجودك معها

 استشعريه

 واسعدي واحتفلي وارقصي بالشعور المتولد من هذا التصور

 ولكن

 ما اقوله مختلف

 لتي ستلتقين من خاللها بهذه االنسانهال تتخيلي الطريقة ا

 مثل ان يتم نقلها او انتقال اهلها او تغيير سكنكم او غيره

 جميع هذه الخياالت هي معوقات وحواجز تمنع تجسيد وجذب الخيال االساسي

 ولمساعدتك هنا

 اسألي نفسك ماذا اريد بالضبط

 واالجابة "ان اكون معها"ـ

 ة لك معها وطبقي ما قلت في االعلىركزي على هذه االجابة واخلقي صور
about 1 month ago 

4 people like this 

سببو وسرت اتجنبو لين مرة قلتلو يبعد ورجعلي بعد سنة قررت استخير بأني اكلمو في شخص كل بعد ماكلمو تجيني ضيقة غريبة لين اكتشفت انها ب

 ؟.تاني او ال واععرف سبب الضيقة فعال كلمتو تاني وجاتني ضيقة اشد من اللي كنت احسها فسر سبب حدوث هذا االمر؟؟وهل االرواح لها عالقة 

 االمر ابسط بكثير

 ابدأي بحب هذا الشخص بشكل ال مشروط

 طرح اسئلة دون

 عندها ستفهمين

 "فعندما نحب االنسان نفهمه"

 "وعندما نحب الكون نفهمه"

 سيتجلى لك سبب وجوده

 وهو يريد اظاهر جانب من ذاتك تكرهينه

 وعندما تحبين هذا الجانب من ذاتك سيبدأ هذا الشخص باالختفاء بطريقة سحرية لن تستطيعين تبريرها اال بشماعة "الصدفة"ـ
about 1 month ago 

1 person likes this 

 اقدر اشوف شخصيات انمي لما اسوي اسقاط نجمي وال ال ؟

 نعم ويمكنك ان تخلق شخصيتك الخاصة

 تجارب في االسقاط النجميوهي من اروع ال
about 1 month ago 

6 people like this 

 ohood  امنت فيه وتخيلت وجوده وامنت بشدة بوقوعه شكراً لك وشكراً لوجودك في عالمي لكن اعتقد المستحيل ممكن يتحقق لو

 ههههههههه

 احبك واشكر وجودك

 ولكن تأملي كلماتك ذاتها

 سميتي االمر "مستحيل" فقط تجاهلي ما قلت وصنفيه على انه ليس مستحيال

http://ask.fm/WeRGods/answer/113792432726
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113792432726/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113792258134
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113792258134/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113792222806
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113792222806/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113791854934
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113791854934/people
http://ask.fm/Ishtar1987
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 فانا اقول مستحيل الني اعلم بتشكيك السائل

 مر متروك لك لتقرري هل هو "مستحيل" ام انا ال اعلماالن اال
about 1 month ago 

2 people like this 

 ماهي افضل االوقات للمارسة التأمل ؟

 االوقات جميع

http://ask.fm/WeRGods/answer/113791425366 
about 1 month ago 

 ممكن تعلمني كيف التأمل دخلت موقعكم ومالقيت واي رابط ما يفتح معي .. شكرا

 شرحت التأمل كثيرا

 ولكن سأشرحه مجددا للجميع

 ولكن اوال يجب اتباع ما سأصفه بشكل يومي

 بمعدل دقيقة لكل سنة من عمرك

 دقيقة 11=  11مثال :عمر

 عملية التأمل هي اصمات لالفكار

 حاولة التواجد في الفجوات بين االفكارم

 محاولة توسيع هذه الفجوات للدخول الى الذات الحقيقية المحجوبة بفعل االفكار

 وتتم بالجلوس في وضعية مريحة ولكن ليس مريحة جدا لتجنب النوم

 ويفضل الجلوس المعتاد "التربع" مع وضع اليدين محلقتين على الركب

 نفس بصمتاصمات العقل ثم مالحظة الت

 دون التدخل في عملية التنفس الالارادية

 فقط متابعته

 كن مع النفس في صعوده وهبوطه دون ملل او كلل او انتظار نتيجة

 فقط كينونة ووجودية

 عندما تداهمك االفكار قم بترديد مونترا

 مثل: "همممم" استغفار صوت طائر صوت موسيقى او اي صوت قريب منك

 ردد كصدى في ذهنكردده في ذهنك اجعله يت

 سيقوم بالقضاء على االفكار والغاءها

 واستمر بمتابعة التنفس

 ستأتيك لحظات تشعر انك ال تذكر اين انت

 هذه هي عالمة النجاح

 وما نحول فعله هو جعل هذه اللحظة تمتد اكبر قدر ممكن

 فبها تحصل على طاقة وعلم ال محدودين

  تهدأولمن تبرمجوا جدا ولديهم عقول تلفازية ال

 يجب القيام بتمرين عضلي مجهد مثل تمرين الضغط الركض

 مع اخذ حمام لتأريض الطاقة السالبة او المشي حافيا على الرمل مثال

 هذا هو التأمل

 من يقوم به ال يحتاج الى اي شيء

 فلنتفق على القيام به بشكل يومي

 ولنلتقي بذواتنا الحقيقية ونسعد بالرخاء والسعادة المطلقتين
about 1 month ago 

57 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113791928150
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113791928150/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfaGMFH48iDvU-rsaoh6RveWGownvt73qlnGVb04rSc1ANFHZ9B8DSmg-VVbuBe1rumz1n8Bl4kJM0AVRM2B1qA,,
http://ask.fm/WeRGods/answer/113791831638
http://ask.fm/WeRGods/answer/113791425366
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113791425366/people
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امي محد يفهمني ويفهموني بالعكس دايم :) ليش ليش دايم الناس ما تفهمني احس اني اشرح لهم بكل ما املك من التعبير بس محد يفهمني ابدا حتى 

 ؟؟

 النك ال تفهم ذاتك

 هم من حولك في فهمهم لعكس ما ترمي اليه يحاولون ايصال رسالة لك

 "انت ال تفهم ذاتك"

 االن وقد استلمت الرسالة حاول التأني

 حاول فهم ذاتك

 اصمت عقلك قليال وتأمل

 وستتعرف على ذاتك اكثر

 افكار فهذه طريقة االيجو البقائك بعيدا عن ذاتكعندما تصرخ عقولنا 
about 1 month ago 

4 people like this 

وما اقدر افتح عيني اليسار واحاول اطلع وكني فاقده التوازن او الغرفه تدور واقدر اشوف امي وخواتي حلمت اليوم اني بغرفتي وظلمه وبارده وكبيره 

ي نبالغرفه الثانيه بس انا بغرفتي واحاول اطلع وكن الغرفه تدور او شي يخليني ادور وارجع سريري او الكرسي المهم اخر شي رجعت سريري وجت

 ضربه ع رقبتي بالحلم وصحيت هذاجاثوم

 هذا اسقاط نجمي ولكن لم يكتمل انفصال الوعي عن الجسد المادي

 بسبب تفكيرك بعينك اليسار واسباب اخرى

 وعودتك لجسدك في نهاية التجربة تعتبر شلل نوم/جاثوم طبعا
about 1 month ago 

2 people like this 

 اعتبر نفسي محظوظه جدا ألني من بين الماليين عرفت هذا الكم من المعلومات والفضل يعود هلل ثم لك

 شكرا لك كلمات جميلة
about 1 month ago 

1 person likes this 

 اذا انا الكون .. وانت جمال الكون ... أحبك

 استنتاج صحيح

 ولهذا انا احبك ايضا
about 1 month ago 

2 people like this 

 كيف انتقل لبعد اخر ؟

 عندما تنام انت تنتقل لبعد اخر

 كل ما عليك فعله هو االعداد لهذه الزيارة لتكون مستيقظا اثناءها
about 1 month ago 

1 person likes this 

يارب ترد علي من العصر وانا ماسكه االسك اثق بحدسك كثير تتوقع سلمان بيتزوجني ادري ازعجتك بس ابي اعرف حدسك وسوري كثير ع 

 ohood  االزعاج

 قرأت السؤال في كل مره وتجنبت االجابة عنه

 الني ال اعلم حقيقة

 حدسي يقول ان االمر مستحيل
about 1 month ago 

 بحب غرررريب وتزداد المشاعر الجميلة .. مالسبب ؟ كيف صرت احول شعوري بشكل عفوي !! ... مثال يصير لي موقف سلبي ... اتقبله وأشعر

 هذا شعور المستنير المتأمل

 متحد مع ما حوله ال منفصل

 االتحاد ايجابية تولد حب ال محدود

 ال تسألي كيف فهذا السؤال قزم في حضرة الحب الذي تشعرينه

http://ask.fm/WeRGods/answer/113791619158
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113791619158/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113791360598
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113791360598/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113791406166
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113791406166/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113791481174
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113791481174/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113791282774
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113791282774/people
http://ask.fm/Ishtar1987
http://ask.fm/WeRGods/answer/113791434326
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

about 1 month ago 
4 people like this 

 ياليتك فاتح االسك من زمان

 االن االسك موجود

 لنستمتع

\o/ 
about 1 month ago 

 م تمل منا؟ال زلت مستمتع باالسئله؟ ال

 انا اقع في غرامكم سؤال بعد اخر
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ماهو شعور الحب الكوني ... والكلية مع الكون ؟

 شعور ال تصفه الكلمات

 فمن يذهب اليه يترك اللغة خلفه ثم يترك المشاعر والمفاهيم

 ويتحد مع وعيه االعلى

 منها صعودا للروح الكلية

 هنا يشعر انه هو الكون ويرى الكون في كل شيء

 وهذا ما يقول بوذا انه توصل اليه في تأمله

 لذلك يعتبر هو رمز للتأمل

 جدا ويشعر به المصلين الخاشعين

 في لحظة ينسون من هم واين هم

 يشعرون انهم في حضرة هللا

 فتغمرهم سعادة عارمة

 هذا هو الحب الكوني او الكلية مع الكون
about 1 month ago 

4 people like this 

 MAHA  هل يشترط للتأمل جلسة معينه ؟

 ال ولكن الجلسة المشهورة "التربع" ووضع اليدين محلقتين "االبهام مع الوسطى" على الركب

 في علوم الكباال والطاقة تساعد على تكوين شكل هرمي مزدوج مقلوب او ما يعرف بالمركافا "مركابا"

 مرات اقوى واعمق 2مما يساعد على مضاعفة الطاقة والتأمل 
about 1 month ago 

6 people like this 

 اراح تنام اليوم ههههعلى كذا م

 ال اظن ذلك

 على االقل ليس قريبا

\O_O/ 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ء النفس ؟أين يمكنني أن ادرس علم ما ورا

 خارج السعودية في مراكز بحوث منتشرة في العالم الغربي مثل كاليفورنيا لندن نييورك واستراليا
about 1 month ago 

4 people like this 

 ممكن و لكن قد يساعدني ما ادرسه ما رايك بعلم النفس ؟

  ممتاز خصوصا البرمجة اللغوية العصبية

NLP 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113791285078
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113791285078/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113791336534
http://ask.fm/WeRGods/answer/113791279190
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113791279190/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113791074134
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113791074134/people
http://ask.fm/Hatsune_meko
http://ask.fm/WeRGods/answer/113791055702
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113791055702/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113790877270
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113790877270/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113791095638
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113791095638/people


 

 

 
 
 
ة | 682 ح ف ص عندما أصبح للمرآة حياة! – الـــــــــذات مـــــــرآة   
 

 مـــــــرآة الـــــــــذات

  وعلوم التنويم المغناطيسي

Hypnosis 

 واشك انها تدرس في السعودية
about 1 month ago 

4 people like this 

بالسعاده في جوابك للساله اخبرتها ان تحول البكاء الى حب وشوق ، لماذا قلت لها بان تحول وهي قد اخبرتك انها ارتاحت بعد البكاء اذا هي شعرت 

 الي نريدها جميعا فلماذا اخبرتها بان تحول !

 ن النتيجة المرجوة "السعادة" ستتحقق بكال الحالتين البكاء او الشعور بالحبال
about 1 month ago 

1 person likes this 

 من تخصصات استطيع دخولها تنفعني بهذي العلوم ؟ باالحرى اكتسب من خبرتك انا طالبة ثانويه ارجوك اجبني هل

 ال ولكن العلوم الفلسفية اقرب الى التنوير من العلوم التطبيقية

 ولكن ما تحتاجينه ليس تخصص دراسي وانما بحث مستقل

 فعلوم الوجود والتأمل محرمة ومجهولة رغم انها اساس كل شيء
about 1 month ago 

2 people like this 

كر وأريد أن أتحرر من نفسي لو قليال وأشعر أن أريد أن أشرب الخمر أريد أن أسكر جربت جميع المشروبات وخلطتها ولكن ال فائدة, أنا حقا أريد أن أس

 السكر سيساعدني لفهم وعيي أكثر

 الخمر يقوم بخفض التردد عن مستوى المفاهيم

 فيصبح السكران في مستوى العقل الباطن

 فيتصرف على سجيته وهذا هو سبب شعور المخمور بالسعادة

 اما لكي تعرف نفسك فالرحلة صعود وليس هبوط

 وقف عن االفكار بالتأملتحتاج الى الت

 وهذا سيصعد بك الى االعلى ويقربك اكثر الى ذاتك

 مرورا بطبقة المشاعر والمفاهيم والقوالب وصوال الى الوعي االعلى حيث تشعر باالنتماء واالمتنان

 الحب والحنان

 الكلية مع الكون

 وكينونة الذات

 ووجوديتك انت

): 
about 1 month ago 

2 people like this 

ال من الحلم ياخي مرتين اسالك وال تجاوب :) سؤالي للمره الثالثه انا دائما احلم واكون عارف انه حلم وهذا ما يسمى حلم جلي طيب هل استطيع االنتق

 الجلي الى االسقاط النجمي وكيف

 111اعتذر فاالسئلة قاربت ال

 االجابة نعم والطريقة هي ان تفكر بالعالم المادي فور حدوث الحلم الجلي

 بهذا الفعل انت تخفض تردد جسدك النجمي لينزل الى البعد المادي

 ويحدث االسقاط النجمي
about 1 month ago 

3 people like this 

ها تقبل سنة كتبت بورقة مفاهيمي عن نفسي ومجتمعي وما يمنعني من تحقيق ما اريد ... وبعد أشهر ضحكت على مفاهيمي .. وال حظت انها فقدت قو

 ولم تعد هناك قيود .. مارأيك بهذه الطريقة تكفي ألبطال اثر القناعات السلبية علي ؟

 طريقة مبدعة
about 1 month ago 

5 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113791062102
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113791062102/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113790925654
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113790925654/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113790920278
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113790920278/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113790755670
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113790755670/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113790523990
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113790523990/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113790420566
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113790420566/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 كيف اعرف اذا انا شخص منبوذ او ال ؟

 ال يوجد شخص منبوذ

 فقط وهم النبذ وهو منتج المفاهيم

 ويمكن التحقق منه بطرح السؤال "هل انا منبوذ" دون الحاجة لالجابة فالشعور سيخبرك بصدك

 ال تفكر وال تحلل فقط انتظر الشعور

 وعندما تشعر انك منبوذ قم بتفكيك المفاهيم

 ان الكون كامل ال خطأ فيه وال حتى خطأ عشري واال النهارواعلم 

 ووجودك فيه دالله على انك تكمل الكون فكيف لمثل هذا العنصر االساسي ان يكون منبوذا؟

 هذا ينطبق على كل شخص يقرأ هذه الكلمات
about 1 month ago 

2 people like this 

 اذا ما تفسيرك لعواقب هللا عندما قوم الرسل كذبوا بهم ؟

 كما اسلفت فان االنبياء هم المجموع الكلي للوعي في عصرهم

 فهم االقدر على خلق المفاهيم

 وا بذلكوسيؤمن بها االخرين حتى وان لم يعلم

 وخوفهم منها سبب وقوعها
about 1 month ago 

1 person likes this 

 الخمر ال يأثر على ديني بل استخدامي له بطريقة مؤذية ال أقبلها ... جيد ؟مارأيك اذا كنت أتقبل جميع الديانات وانا مسلمة واعتقد ان 

 ممتاز
about 1 month ago 

1 person likes this 

 انا اتأمل يكاد اليمر يوم دون ان افعل والى االن اشعر اني لم اعرف نفسي بالشكل الجيد ! مالسبب؟منذ صغري و

 تمنيت لو وصفتي طريقتك التأمل

 ولكن التأمل الحقيقي يعيدك الى ذاتك فتدرك كينونتها ووجوديتها في لحظات ويكون الشعور غامر لدرجة ال تقبل الخطأ

 ركيز على التأملالتأمل يتم باصمات الفكر والت

 مراقبة التأمل

 راقبي النفس في دخوله وخروجه

 كوني معه في كل لحظة

 كوني معه بذهن صامت

 هذا ما يسمى تأمل

 وهذا ما يجعلك تعرف ذاتك وتستنير

 واتمنى من جميع من يقرأون السؤال القيام به بالطريقة اعاله

 معينه كهمهمه او كلمة او اية او بيت من اغنيةولمن يشعر ان االفكار اقوى من صمته يقوم بترديد مونترا 

 في ذهنه

 ولو استحكمت االفكار يقوم ببمارسة تمرين حركي مجهد كالضغط او الجري وممارسة التأمل بعده فورا
about 1 month ago 

3 people like this 

ي انا لمن اسوي التأمل واسمع موسيقى اطفش منها واذا حطيت قرآن يجيني نوم واصير كسوله ومالي خلق اسوي التامل وش الحل ؟ واذا ماسمعت ش

 البيت ازعاج ما اعرف اركز :/

 جربي اصوات الطبيعة
about 1 month ago 

3 people like this 

مايعرفون اننا طيب على اي اساس هاالحصائيه؟ حنا نعرف عن هاالشياء وهم  ٪1واللي طبقوها ٪4االحصائيه تقول اللي يعرفون عن االسقاط النجمي 

 نعرفها وبكذا اكيد ماضمونا لالحصائيه!

http://ask.fm/WeRGods/answer/113789373270
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113789373270/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113789535318
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113789535318/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113789965654
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113789965654/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113789476182
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113789476182/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113789909334
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113789909334/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 في علم االحصاء هناك قواعد للمسح الميداني حيث تجرى على مجموعة من الناس ثم تعمم

 هي ال تعكس كل مكان وتنطبق على المجتمع التي اقيمت فيه

 كل ردوغاالدراسة اقيمة في كاليفورنيا من قبل مركز او بي اي فور يو بقيادة الدكتور ماي

 وكان المسح يستهدف سكان والية كاليفورنيا
about 1 month ago 

2 people like this 

 ديانة؟ مع العلم انه بامكاني تركها: (السؤال هو...انه من االفضل ان ال ننتمي ل

 الجواب هو ان االمر متروك لك

 المهم ان تعرفي انه "ال يجب" عليك فعل امر محدد كأمر واجب

 الخيار لك فان اقدمت على امر فيجب ان تحبه

 لو كل انسان قام بهذا التساؤل لدى كل مفترق طرق لسار الجميع بسعادة
about 1 month ago 

2 people like this 

 هل استطيع ان اتامل وانا استمع للموسيقى؟

 نعم والموسيقى ذات مفعول روحاني في التأمل

 ة من قلبكولكن يجب االستماع الى االغاني القريب
about 1 month ago 

3 people like this 

 احس بالحزن على األشخاص اللي ما يعرفون هذي االشياء او يحاربونها :)

 تشعر بالحزن على احد فهم اختاروا ان يتجاهلوها حالياكما قلنا ال 

 وسيعرفونها الحقا

 فكي نحزن على انسان حر تماما اختار بحرية ان يشعر انه ضحية؟

 فكر فيها ورددها
about 1 month ago 

1 person likes this 

 من افضل شخص عربي يتكلم عن قوانين الجذب للمبتدئين؟ اريد التعلم

 ال اتابع للعرب كثيرا ولكن اظن ان ليلى كايزن تجيد التعامل مع مفاهيم من حولها

 وكذلك صالح الراشد
about 1 month ago 

3 people like this 

 الروح من ايش تتكون ؟ او انا اللي اتكلم مين ؟ انا الروح ؟

 انت حاليا ايغو

 ذهن بشري

 وهو جزء من وعيك

 ة جدا بقدر الكونعندما تقول من انا، االجابة تصبح كبير

 فانت الكون كامل

 ولكنك حاليا بشر بذهن بشري بثالث مستويات واعية وخمس غير واعية

 مفاهيم مشاعر وافكار

 وغير واعية عقل باطن وعقل ال واعي

 وهناك اربع مستويات عليا

 االن االمر متروك لك لتختار من انت

 ولكن تذكر ان االجابة ستكون صحيحة في تلك اللحظة

 ذاتهابحد 

 فعندما تكون منشغال بيومك بحياتك بذهن منشغل انت مجرد بشر ال اكثر

 اما عندما تكون متأمال وصامتا فانت اعلى من مجرد انسان الى حكيم او اكثر

http://ask.fm/WeRGods/answer/113789558358
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113789558358/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113789603670
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113789603670/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113789703510
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113789703510/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113789725782
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113789725782/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113789592150
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113789592150/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 وهناك من يصل من عمق التأمل الى ان يصبح الكون كما فعل االنبياء جميعا

 ومنهم بوذا
about 1 month ago 

2 people like this 

 تذكرني بشمس التبريزي .. اذا ماقريت قواعد العشق االربعون الااازم تقراها

 اعرفها وهي جميلة صحيحة
about 1 month ago 

1 person likes this 

 انا حس اني مميزه عن غيري احس فيني شيء غريب انا جد مبسوطه ألني عرفت ذي االشياء وغيرها انا ممنونا لك ألنك جزء م أسطورتي

 سعيد انني كنت سبب لكي تسمحي لنفسك برؤية ذاتك الحقيقية

 فما انا اال مرآة
about 1 month ago 

3 people like this 

 كس علي بشكل سلبي؟هل شعور الحسد ينع

 طبعا وقد اجبنا هذا السؤال قبل قليل
about 1 month ago 

1 person likes this 

 م خلق اخرى ؟هل االشباح حقيقه ؟ هل هم من الجن ا

 نعم حقيقيون

 ولالجابة على سؤالك يجب ان تسأل اصحاب هذه الثقافة

 واالشباح من ثقافة الغرب القديم

 وجميع ما كانوا يؤمنون به كان حقيقي وكان يحدث لهم حرفيا!!ـ
about 1 month ago 

1 person likes this 

وقعت  عندما اتمنى حدوث شي ما مثل قبولي في الجامعه او الزواج من شخص معين او شي كهذا ما االفضل لتحقيق ذلك الدعاء ام تخيل االحداث انها

في العقل الباطن فتتحقق ؟ التبس علي االمر النك اجبت عن سؤال قبل قليل بأن الدعاء افضل بدون والتعامل معها كانها وقعت اقصد تخيل االمنيه لتزرع 

 MAHA  التخيل انا اعتقد انهم مع بعض ال

 عتال بأس بالتخيل ولكن فقط الستخدامه كزناد لتحريك االستشعار والتعامل مع االحداث كانها وق

 ولكن ما يخطئ فيه البشر هم انهم يقنون حدوث االمر عبر تحديدهم لطريقة معينة لحدوثه

 يجب ان تتخيل نفسك وقد حصل االمر

 ال ان تتخيل كيف سيحدث او لماذا

): 
about 1 month ago 

3 people like this 

 نوقف اسئله لما تخلص اللي عندك وال نستمر؟

 كال االمرين مقبولين لي

 116االسئلة في ازدياد وصلت االن 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 انا شخص سيئ بت ال اعرف نفسي او حقيقتي ، من انا وماهي حقيقتي ؟ صدقني ال اعرف

 لكي يؤمن االنسان بأنه سيء يحتاج الى طبقات وطبقات من المفاهيم

 يجب تأمل حقيقة بسيطة لكي تعودي خيرة

 ا في هذا الكون، النك ضرورية الكتمالهانت موجودة هن

 والن الكون مثالي كامل، فهو ال يخطئ

 ووجودك ليس خطأ بطبيعة الحال

 وكونك ضرورية اذن محبوبة بشكل ال مشروط

http://ask.fm/WeRGods/answer/113789407318
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113789407318/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113789365078
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113789365078/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113787542614
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113787542614/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113787362134
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113787362134/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113789243478
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 فال داعي لمحاربة من اجل السيطرة وكسب منافع مادية الثبات الوجود

 هفوجود موجود مصبت بانه ضروري بداللة كمال الكون ووجودك في
about 1 month ago 

1 person likes this 

 هل ممكن تستشعر إمكانية تحقيق ما اريد حصوله وأفكر فيه االن ؟؟

 ستماع الى صوت وسياق الحديثالعملية ليست سهلة دون اال

 وحتى دون ذكر تفاصيله

 فاالستشعار يتم من خالل استنتاج مفاهيمك ومدى رسوخها وهذا ما يحدد ارجحية حصول االمور

 فاالمر ليس سحرا او قراءة طالع او تنجيم كما نظن
about 1 month ago 

3 people like this 

 تكلم عن معجزات الرسل ؟

 كما قلنا الرسل واالنبياء هم المجموع الكلي للوعي الكلي في عصرهم

 فهم اقدر على القيام بما يؤمن به اهل عصرهم

 عنة كانوا يقربونهمفمثال موسى قام بمعجزة السحر الن الفرا

 ومحمد اعجز بالفصاحة والبالغة النه في عصره كان البديع هو طابع العصر

 ولو تأملت كل نبي لوصلت الى هذه النتيجة
about 1 month ago 

3 people like this 

 و يدركونه من هللا صح ؟ النه هو اللي قال لهم و ارسل الكتب لبعضهم

 ليس كل االنبياء يدعون الى هللا

 ال تنسى وجود اديان كثيرة غير االبراهيمية السماوية لديهم انبياء ورسل
about 1 month ago 

1 person likes this 

 وش معنى طاقه اثيريه ؟

 الطاقة االثيرية او النجمية هي ما سمي الروح في الدين

 هي ما الترددات من حولنا والموجات الطاقية
about 1 month ago 

2 people like this 

 بتزوجه ؟ تتوقع بتزوج اللي احبه بكثرة الدعاء .. مع العلم ان اهله زوجوه .. لكنه للحين يحبني. . اذا دعيت ربي يررده لي هل استحق و

 نعم االمر ممكن بشرط ان ال تتخيلي الطريقة او تسألي عن السبب

 فقط دعاء مخلص صادق وسيتحقق االمر دون كيفية او سببية
about 1 month ago 

2 people like this 

 كيف انعكاس للوعي في وقتهم ؟ اسف احتاج تفسير لتوصل الفكره اكثر

 يمكنك القول هم احكم ابناء عصرهم

 هم محصلة جميع وعي البشر من حولهم

 فهم يدركون كل من حولهم بوضوح
about 1 month ago 

1 person likes this 

 تغيرت نظرتنا للحياة والسبب انت! لن اقول اني احبك بل ساقول اني احب شعور كونك معنا

 أبهرني اجادتك القول

\o/ 

 احسنت

 يقول جالل الدين الرومي

http://ask.fm/WeRGods/answer/113789061974
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 عورية .. ولست عاشقا لي!ـأنت عاشق لتجربتك الش

 فانك حين تأتيني ، تأتي لتستحضر حالتك النابعة منك انت ..ـ
about 1 month ago 

5 people like this 

 ان اعرف مشاعر شخص معين تجاهي ؟ كيف لي

 في لحظة من صمت الفكر لمدة كافية

 فكري فيه ان كان حب فهو يحبك

 ولكن يجب ان ال يتخلل هذه العملية الحساسة اي افكار واال اختلفت النتيجة
about 1 month ago 

3 people like this 

 أذا كان األسقاط بهذا الجمال لماذا ال يجربه الكل؟ولماذا ليس مشهورا لتلك الدرجة؟

 االسقاط_النجمي تمرد على جميع المفاهيم#

 وهذا ليس سهال

 فعملية انكاره ال تتطلب جهد

 على مر العصور والحضارات

 ولكن بقي قليل من البشر من يعلمون بامره واقل من يتقنونه سواء اختياريا او ال اراديا
about 1 month ago 

3 people like this 

 اصير محل "للسخريه" بسبب االشياء الي اؤمن فيها ومعتقداتي الي سويتها بنفسي لنفسي واحساسي الغريب تجاه اشياء وكلها شي فيني انا بس غالبا

 وسؤالي هنا ليش اغلب الناس يشوفون ان االشياء الي متعارف عليها بس هي الصحيحه وغيرها زي ما يسمونه "خرابيط"

 ثةالن هذه هي المفاهيم الحدي

 يلتزمون فيها وال يحيدون عنها

 الن مناقضتها تعني التشكيك بكل شيء

 فالمفاهيم دائما مترابطة

 والتشكيك بواحد يقود الى التشكيك بالكل

 فالبشر بشكل ال واعي يعلمون هذا ويخافونه

 لذا يقولون "خرابيط" رغم ان استماعهم لالمر دون تصديق ال يضرهم لو لم يكن ايمانهم معرض للشك

 تأمل الحياة تفهم اسرارها
about 1 month ago 

2 people like this 

 ياخي غريب كالمك تشككني بحقيقة االنبياء

 لكلي في وقتهماالنبياء انعكاس للوعي ا
about 1 month ago 

1 person likes this 

 سبب إيماني بالنتيجة صحيح ..لو كان هناك سم يميت جميع البشر لكن انا بمفاهيمي انه عالج لي فلن يضرني وال

\oتماما / 

 وهذا سبب عمل ماء زمزم مع البعض

 وكذلك استخدام بعض السموم كعالج لدى بعض الشعوب
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ع؟انا الحين خالص مؤمنه بالعين وما اقدر اغير هالفكره لكن السؤال مثال اذا طلعت وجلست اكرر في نفسي انا ما راح يصير فيني عين هل ينف

 بالعكس هذا ما يجعل العين تصيبك

 واالذكار والتحصينات الطريقة المقلى اما بعدم االيمان بها او ان كان ال بد فالتحصين باالدعية

 ابحثي عنها واتبعي ما تجدينه فهو االنسب لك
about 1 month ago 

2 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113788697430
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113788697430/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113788725334
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113788725334/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113788701270
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113788701270/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113788474198
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113788474198/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113788563286
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113788563286/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113788539478
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113788539478/people
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 ماهو التطير؟

 دو انك كنت تنام في حصص التوحيد والحديثههههههههه يب

 التطير هي عادة كانت لدى العرب يؤمنون بها وكانت حقيقية في ذاك الوقت

 فاذا عزم احدهم على امر مشى الى الطير فان طارت الى اليمين مضى باالمر

 وان طارى الى اليسار احجم عن فعل االمر

 واستبدلها االسالم باالستخارة

 النتيجة التأمل هو اسهل الطرق وابسطها وللحصول على نفس

 عندما تهم بامر تأمل وستجد شعور يدلك لالفضل
about 1 month ago 

2 people like this 

 ره وانا صغيره تحملت اني أطير ما اعرف حلم وال إسقاط بس افتكر انو حلمافتكر م

  حلم

 لو كان اسقاط لما اختلط عليك االمر
about 1 month ago 

2 people like this 

 من اصحاب التجلي السريع برأيك ؟

 من نسميهم بالمحظوظين

 ومن نسميهم بالحساد

 ومن نسميهم بالسحرة
about 1 month ago 

2 people like this 

 ان صعد المسيحي والمسلم الى السماء فكالهما سيرى مايؤمن به ؟

 بالضبط

 ولكن ليس بشكل مادي

 بشكل مختلف يستعصي شرحه بكلمات بشرية دون الوقوع في خطأ تشبيه الشيء بالحياة المادية
about 1 month ago 

2 people like this 

 طيب ليش هللا ذكر العين وفتح عيونا عليها؟ يعني لو ما قالها كان الحين مافيه احد فيه عين ، هل هناك حكمه؟

 طبعا فالحكمة ان تتقي وتتبع هللا الذي قال لك عن العين

 لو لم يقل لما كان هناك داعي للتدرع والتحصينو

 ولكن هذا فقط النك اخترت هذا النظام من المفاهيم

 ولو ذهبت الى نظام مفاهيم اخر او دين اخر

 يشعر بالنحس من شيء مثل الريح او الطير

  فيجب عليه التحصين وفقا لمفاهيمه الن ما يخافه حقيقي وسيحصل له

 وليس لك

  قي وقد يحصل لك بدون تحصينوانت ما تخافه حقي

 وليس له

 ولذلك نهى محمد عن التطير

 النه يعلم ان لو امنوا به البشر الصبح حقيقي
about 1 month ago 

2 people like this 

 ماهو التجلي؟

  التجسيد البلوره المانفستيشن

 جعل الشيء يظهر ويصبح حقيقي

http://ask.fm/WeRGods/answer/113788422230
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113788422230/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113788050262
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113788050262/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113788375638
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113788375638/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113788075350
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113788075350/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113788203350
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113788203350/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 هل سبق وان فكرت في شيء تريده وفجأه وجدته امامك "صدفة"ـ

 اهال بك في نادي التجلي

 وله مسميات اخرى لدى البشر

 الجذب والقفز الكمي واالنتقال للعوالم المتوازية والى اخرى

 مفاهيم هو تجسيد الشيءابسط هذه ال
about 1 month ago 

4 people like this 

 هههههه ماشاء هللا عليك ممتنه على تنوير طريقييووه حبيت نفسي اكثر توقعت ماراح أفهمك اال بعد قرن ... لكن فهمتك هه

\o/ \o/ \o/ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 أحس فيك كثير

 ا اقرأ هذا الكالماعلم ذلك، وكثيرا م

 والسبب اني اتحدث عن مستوى عالي جدا من الوعي

 هذا المستوى ال يختلف عن جوهرك اطالقا فتجدين له صدى وتناغم في التردد

 هذا تفسير احساسك بالشخص عند القراءة له

 مفاهيمك والعكس صحيح فعندما تشعر باالنفصالية فهذا يعني ان الكاتب يكتب في مجال ال يتناغم مع اي من
about 1 month ago 

6 people like this 

 ن ، ألنهم مب مؤمنين فيها اصالاللي يؤمن ويفكر بالعين بيصير به، والعكس صحيح، كنا نقول ليش االجانب مايصيربهم عي

 أحسنت!!!

\o/ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 ق طريقنا اذا كانت مقيدة ويضيع االنسان بدوامة صنعها بنفسه بسبب تسليم رأسه لآلخرينيعني سبب تأخر التجلي هي مفاهيمنا هي من من تعي

  بالضبطططط

\o/ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 ماشاءهللا عليك :) هللا يرزقني جزء بسيط من هالمعلومات الي عندك

 شكرا لك
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ه تنعكس لدي بشكل سلبي؟هل العصبي

 العصبي غضب وعندما تكون عصبيا فيجب عليك مراجعة نفسك

 فهي مؤشر غياب الرضى والقبول والحب للذات
about 1 month ago 

4 people like this 

 هل تؤمن بوجود ناس نصفهم من الجن ونصفهم من االنس واشكالهم الخارجية بشر؟؟

 نعم

 ولكي اساعد من سيسأل في المستقبل

 جميع المفاهيم اؤمن انها صحيحة فهي لم توجد اال النها صحيحة

 ولكن ال اختار االيمان بها

 جين لدى من يؤمن بهمولكن اعلم ان هناك مثل هذا النوع من اله
about 1 month ago 

1 person likes this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113788263510
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113788263510/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113788259414
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http://ask.fm/WeRGods/answer/113788162902
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http://ask.fm/WeRGods/answer/113788134742
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http://ask.fm/WeRGods/answer/113788046166
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 اء الي احبها واستمتع في عملها شكرا لكلي يومين على صفحتك في االسك وبإذن هللا قررت ازيد من معرفتي في االشي

 يسعدني ذلك ويزيدني سعادة
about 1 month ago 

2 people like this 

 نتفاداها؟ هل العين حق؟ واذا نعم كيف

 العين كغيرها من المفاهيم كالمس والسحر مفاهيم دينية

 فنظام المفاهيم الديني باقة كاملة، يقدم هذه الظواهر ويقدم معها العالج

 فان امنت بالظاهرة فالعالج مع من علمت منه عنها

 وان لم تؤمن فال خوف
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ماهو السينغيوالرتي؟ باختصار يعني

 بداية الوعي
about 1 month ago 

3 people like this 

 اعرف وحده كانت تتمنى الموت شهيده وحدث لها ماتريد هل هذا بسبب الجذب؟

 نعم

 يختار بعض البشر تجربة معينه من الحياة

 ويكون هناك خيارات اخرى ولكنه يصر

 وهو ما يجعل هذا المفهوم )مفهوم الموت( يطغى على الحياة %111تعلق االنسان بمفهوم واحد مقبول مالم يصل الى 

 فيموت االنسان وقد حقق التجربة التي يريد

 امر محير... اليس كذلك
about 1 month ago 

2 people like this 

 GM  لما شخص يفسر حلمه عند شخص اخر و يتحقق بعد فتره يكون بسبب اإليمان بالتفسير او المفسر ؟

 هي عملية معقدة

 المفهوم الدارج

 ان الحلم كان سيحدث وتم تفسيره قبل حدوثه وهذا صحيح

 بب التفسير وااليمان المشترك من المفسر وصاحب الحلم تحقق الحلموالواقع انه بس

 وهذا ال يعني بأي حال ان االحالم ال تتحقق اذا لم تفسر

 ولكن هناك من ال يستطيع فك رموز الحلم فعندما يتحقق ال يعلم

 مسبقوالمفسر يبين لك الرموز )وهم قليل( حتى اذا تحقق علمت انها قد وصلتك رسالة مقدما وبشكل 

 الخالصة: ان من يؤمن بتفسير االحالم، يحتاج لمفسر لتتحقق احالمه

 ومن ال يؤمن بالتفسير، ال يحتاج الى هذا المفهوم
about 1 month ago 

3 people like this 

م هصحيح زمان كانو الناس يقابلون الجن ويسولفون مع بعض ويقولون شعر فيه قصص كثير عنهم حتى ان جدي هللا يطول بعمره يقول ابوه كان يشوف

ت كل االشياء هذي وصارويتكلمون مع بعض والجن يعزمونهم ويعيشون معاهم في البيت ، شي مخيف ومثير للفضول بس سؤالي ليش الحين اختفت 

 بس حكايات ؟ ليه ما نتعايش مع بعض بسالم زي زمان ؟!

 نعم صحيح

 وال ادل من قصة وادي عبقر على هذا النوع من التواصل

 وكان هذا صحيحا الى وقت قريب اال انه انتهى االن كما تفضلت

 فاهيموسبب اختفائها ان الوعي الكلي )اغلبية البشر( اصبحوا ال يؤمنون بهذه الم

 على االقل ال يعطونها طاقة كافية لتتجلى

 وهذا ما جعلها تختفي

http://ask.fm/WeRGods/answer/113787995222
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113787995222/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113787538262
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113787538262/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113787972438
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113787972438/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113787659094
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113787659094/people
http://ask.fm/GhadoOo96
http://ask.fm/WeRGods/answer/113787759702
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113787759702/people


 

 

 
 
 
ة | 691 ح ف ص عندما أصبح للمرآة حياة! – الـــــــــذات مـــــــرآة   
 

 مـــــــرآة الـــــــــذات

 اما عن كون العيش بسالم

 فهو كذلك

 كان وهو كذلك وسيظل كذلك

 البعض يفسر المواجهة على انها حرب

 ولكنها مجرد تواصل مسالم

 فهذه الطريقة الوحيدة للتواصل لمن اراد التواصل

 فكر فيها :(
about 1 month ago 

3 people like this 

 د المادي ؟ ممتنه لكاشرح لي عن السينغيوالرتي اكثر ... وال يوجد به زمن صحيح ؟ ونحن متصلين به .. وهل هو منشأ تكوين االشياء في البع

 السنيغيوالرتي هي نقطة البداية

  ال وقت وال اي شيء

 وفي نفس الوقت هو كل شيء

 ساقتبس من كتابي لتسهيل الفهم

 ولكن قبل ذلك ساجيب الشق الثاني

 نعم هو منشأ الحياة المادية ولكن ليس مباشرة ولكن من خالل مراحل

 ها صممت في مستوى القوالبفالحياة المادية بمفاهيمها ومشاعرها وافكار

 والذي قام به الوعي االعلى

 والذي ينتمي للروح الفردية لنا

 والروح الفردية وارواح اخرى تنتمي للروح الكلية

 وهي السينغيوالرتي مبدأ االشياء ومنتهاها كما في االقتباس التالي

----------------------------- 

ميل. االنسان هو كائن نوراني. كسائر الكائنات. وهي نظرية مضحكة لمفارقتها الجميلة. فان كانت كل الكائنات من يأخذنا هذا التعريف الى تحليل فلسفي ج

 نور فكيف تختلف الكائنات عن بعضها. واالجابة طبعا من خالل السير مع الدوامة هبوطا.

  يوجد فيه. ما يوجد في الالوعي هو ما يمكن ان يدرك داخل الوعي.النور قبله الوعي. ال شيء قبل الوعي. قبله ال يوجد وعي. فال يعي الوعي ما ال

----------------------------- 

. ان ع الحياةيشعر انه ضحية مؤامرة وهو ضحية مؤامرة نفسه للتآمر مع نفسه على نفسه. فأصبحت المؤامرة دوامة مفرغة ال يمكن له اكتشافها. وهذا ابدا

فيها أي في داخلها. فعندما تدخل في دوامة من ضحية من، ستستمر الى االبد! اتعلم لماذا؟ الن حتى لو وصلت النهاية )على  البداية والنهاية فيها! نعم

لك جودها. وكذافتراض انها وجدت( حتى لو وصلتها لعدت الى البداية دون ان تشعر!!! طبعا فنهاية الحياة بدايتها كما عرفنا الوقت ووجوده. والحركة وو

  فة.الفلس

ة ثم منتصف يفالفلسفة ليست حقا منبسطة جدا ومتمددة. هي في الواقع دوامية. هي في الحقيقة قصيرة جدا. خمسة االف سنة من الفلسفة هي في الواقع بدا

تسع في دوامة الحياة. ت ثم نهاية. والنهاية هي البداية. فكلما انتقلت من مستوى الى مستوى او من منتصف الى منتصف انت في الواقع تكمل دورة كاملة

ه الن الدوامة متسعه الدائرة في كل مره. وكل نهاية لها هي بداية لألخرى. كذلك هو االمر للدوامة ذاتها. بدايتها نقطة هي بداية الوقت ونهايتها غير موجود

بيل للوصول لها من خالل الدوران "مع" الدوامة. بل عكس الى االبد. ولو وجدت نقطت االبد فستكون هي نقطة البداية. فأبدية الوقت هي بداية الوقت وال س

 الدوامة!

امر  من مفاهيم.كما ترى عزيزي القارئ ان السباحة مع التيار )او االتساع مع اتساع الدوامة( هو امر يسير فما عليك اال ان تعيش وفقا لما تسمع وتفهم 

ى االبدية ستستمر الدوامة الى ان تصل الى االبد )الى االبد كما يقولون( وبما ان االبدية هي يسير ال يعيق الحياة. ولكن هذه العملية ابدية. وللوصول ال

شبه تكون مرهقه ونفسها نقطة البداية. فاقصر طريق لها هو السباحة عكس تيار الدوامة. من خالل مخالفة كل ما تسمع من مفاهيم. عندما تقوم بهذه العملية 

عملية تدمير المفاهيم. قد تبدأ بسرعه بالمفاهيم الغير راسخة الى ان تصل الى مفاهيم انغرست بإتقان في ذهنك فيكاد  مستحيلة )ليست مستحيلة( تسمى

نا ان تصل ممك يستحيل ازالتها. ولكن الواقع، انه وان طالت العملية فعلى االقل هي في تناقص واقتراب مضطرد من البداية )وهي باألبدية(. فاألمر يصبح

 دية.الى االب

وقت ية الوقت. وال نهاية للهذا سبب عدم اتصال الفلسفة الى نتيجة. او االديان. او العلم. الن المفاهيم متمددة تمدد الوقت وتمدد الحياة. ال نهاية لها اال بنها

http://ask.fm/WeRGods/answer/113787436886
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113787436886/people
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 اال عند االبد.

االحداث تتبثق. ولكن رغم جمال الرحلة وسرعتها  ان كنت تحب التبرير، فانت تركب مركب وسفينة الفالسفة. ستأخذك بسرعة الى طرف الدوامة، حيث

 وكثرة مرتاديها، اال انها ال نهائية!

 فال يمكن لفيلسوف ان يدرك الحقيقة المطلقة بالفلسفة المضطردة المادية. ولكن....ـ

 *الحد االقصى من الحروف لالجابة*
about 1 month ago 

3 people like this 

 ماهو مفهومك للحب والرحمه وهل له إنعكاس في حياة البرزخ؟

 الحب هو قبول الذات وبالتالي قبول الكون

 الرحمة ليست امر ايجابي تماما فهو استنزاف للطاقة

 لكوالتعاطف كذ

 يجب على االنسان حب ذاته وحب من حوله كما هم ال النظر لهم كانهم ضحايا

 اعلم ان هذا صعب ولكنه هو المعنى الحقيقي للحب

 فعندما تحب ذاتك أنت تقبل ذاتك رغم ان هناك من هم اوفر منك حظا ويرونك ضحية

 وانت ال ترى نفسك ضحية فكذلك من ترحمه او تتعاطف معه ال يرى نفسه ضحية

 الرحمة والتعاطف منتجا التباين

 والتباين هو الفرق بين وضعك وغيرك

 وهو دائما ينتج منتجات سلبية

 مع االقل منك يتولد رحمة وعطف وأسى وشعور بااللم والمعاناة

 ولدى النظر لالكثر منك يتولد حسرة وحسد واحباط وبالتالي شعور بااللم والمعاناة

 احب نفسك

 احب الحياة كما هي

 تعنون اي جانب من جوانبها كجانب سيء او ظالموال 
about 1 month ago 

2 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113786993494  احسنت ومنهم من اندمج في هذا البعد وانشآ جيال مختلفا يحمل صفاتهم بالداخل اما

 جد فيها .. سؤالي كيف ترى شعبها ؟ اعني صفاتهمظاهريا فهو متوافق مع البيئة التي و

 االطلنطيين كانوا ايجابيين مالئكيين ربانيين

 والمريخيين سلبيين مسيطرين شيطانيين
about 1 month ago 

2 people like this 

 كيف لي ان اعبر لك عن مدى اعجابي بك؟

 لقد فعلت للتو ^_^
about 1 month ago 

 ما اسم الحرب التي تكلمت عنها قبل غرق اطالنتس ؟

 حرب المريخيين مع االطلنطيين
about 1 month ago 

3 people like this 

 ماهو االستيقاظ الكاذب؟

 صباحية بشكل حقيقي جداما تشعر به في الصباح عندما يوقظك احد للمدرسة او العمل ثم تحلم انك تمارس انشطتك ال

 فتتفاجئ انك ما زلت نائم عندما يوقظك احدهم او المنبه مجددا

 هذه الظاهرة مختلفة عن النوم واألحالم

 فاالحالم فيها حقيقية تحدث في البعد المادي احيانا

http://ask.fm/WeRGods/answer/113787378262
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113787378262/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113786322518
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113786322518/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfaGMFH48iDvU-rsaoh6RveWGownvt73qlnGVbkkmQstHO1PZ9B8DSmg-VVbuFfZ9vn3urJ8I4ERG1gVVM2F_oFPJ
http://ask.fm/WeRGods/answer/113787179094
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113787179094/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113787173974
http://ask.fm/WeRGods/answer/113787196246
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113787196246/people
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 وتعتبر مشابهة لالسقاط النجمي من منطلق انهما يحدثان في نفس المنطقة من الوعي

https://pbs.twimg.com/media/BeMf4XxCAAImOnN.jpg 
about 1 month ago 

2 people like this 

 اتالنتس قصة شهيرة عن قارة غرقت بسبب الحروب .. ماقولك هل غرقت ام انتقلت الى ُبعد آخر؟

 في اثناء الحرب تداخل البعد هذا مع بعد اخر

 لى البعد الماديوزحفت كائنات من ذاك البعد ا

 ولكن اصلح الوضع الحقا وغرق اتالنتس كان حرفي اي انها غرقت فعال القارة ولكنها بنفس الوقت انتقلت الى بعد اخر

 فالسؤال يحمل االجابتين وجميعهما صحيحتين
about 1 month ago 

4 people like this 

 لمذا الغرب وحدهم فقط من يرى الكائنات الفضائية؟

 بسبب انظمة المفاهيم لديهم

 وفي المقابل العرب عندما كانوا مؤمنين بشدة بوجود الجن كانت احداث لقائهم شائعة

 من هذا النظام من المفاهيم الى نظام مفاهيم جديد االن المجتمع العربي بدأ االنتقال

 يميل الى الغربي وربما ستبدأ حاالت رؤية كائنات فضائية في هذا الجزء من العالم قريب

 من يعلم
about 1 month ago 

3 people like this 

 ليش قطعت االسك عن التويتر:)

 بسبب تنوع االسئلة وابتعادها عن موضوع االسقاط النجمي
about 1 month ago 

1 person likes this 

 كيف امارس التأمل ؟

 التأمل ظاهرة بسيطة

 اصمت عقلك فقط
about 1 month ago 

1 person likes this 

 عندي سؤال بسيط فيه دليل على وجود المخلوقات الفضائيه؟

  جميع الحاالت المسجلة رسميا في مراكز رصد

UFO 

 في العالم الغربي ورصد كائنات فضائية يعتبر دليل قاطع بسبب تواتره بين البشر وكثرة من شاهدوه

 لمريخ والزهرةكما ان قصة اتالنتس تبين التاريخ السابق لالرض مثل الحياة على ا
about 1 month ago 

1 person likes this 

 اده ذكرياتهم؟التنويم المغناطيسي له فوائد وصحيح انه ممكن يفيد الي فقدوا الذاكره في استع

 نعم صحيح ويفيد في فتح الذاكرة المحجوبة

 التنويم المغناطيسي هو آلية تستخدم في الدخول الى عقل االنسان الباطن وازالة الحجب عن اجزاء الذاكرة المجوبة

 ويمكن استخدامه ايضا في برمجة مفاهيم معاكسة للمفاهيم الموجودة مسبقا

 ه بالجدارمثل ان توهم المنوم ان يده ملتصق

 ستبقى يده ملتصقه حتى يزال التنويم عنه

مل او وفوائده عديده حيث يستخدم في مساعدة من يريد ايقاف التدخين او التقليل من االكل او الجنس او من يريد التخلص من ادمان معين مثل الع

 المخدرات
about 1 month ago 

2 people like this 

 ؟ال اعلم ولكن جال في خاطري سؤال " مالمغزى من وجود الحسد في الحياة" اللهم ال اعتراض ولكن اريد ان اعررف هدف وجود الحسد في الوجود

http://link.ask.fm/goto/50aiCfb4fe-PHSN0kWPq8o5zrhWPvemNtBfr6tC-6iSWDgdcOrk6byjrgghbAzpWWVmAfbYs-T_bgp8nphAHvQxTMWF-plLEbXq3wQ,,
http://ask.fm/WeRGods/answer/113786897750
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113786897750/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113786993494
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113786993494/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113786963286
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113786963286/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113786912086
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113786912086/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113785260374
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113785260374/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113786742870
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113786742870/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113786688342
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113786688342/people
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 لشعور بعدم االنصالالحسد هو منتج وجود الحرمان وا

 هو منتج سلبي ويختفي عن ايمان الشخص ان الكون يحبه بلى شروط ويقدم له ما يريد وقتما اراد

 ولكنه هو من اختار ان يشعر انه محروم

 عند وجود هذا النور يختفي ويحترق مفهوم الحسد
about 1 month ago 

3 people like this 

 كتابك بينزل على تطبيق مكتبة المكتبة وال؟

 ال سأقوم بنشره هنا وفي تويتر
about 1 month ago 

1 person likes this 

ههههههههههههههه اول مافتحت اآلسك جت عيني على الي تقولك عادي تصير زوجي ورديت عليها انت طبعا ياحلوكم انت وياها ترى ذولي 

واج بعدين بيصيرزواج جماعي وانت أكيد ماعندك اي مشكلةههههههههههههههه وهللا مجانييييييين وأخاف تنتقلي العدوى وكلنانخطبك ونطلب ايدك للز

 اني احب الوعي بس بدأت أخاف علينا من الوعي الزائد

 Dلحظة جنون اخرى :
about 1 month ago 

2 people like this 

سؤال خالل ساعة ثم خالل دقيقة مع تطور وعيك  4١١سؤال باليوم بتعملها  4١١ماشاء هللا عليك أيها الخارق شغال اجابات هللا يقويك شكلك بدل 

تغل وال طايحلك على ورث هههههههههههههه ياخوفي تكون يالللهووووووول مين يصرف عليك احس ماعندك شغلة غيرناتجاوب ع أسئلتنا انت ماتش

 سارق بنك باإلسقاط باهلل علمني

 Dلحظة جنون جميلة :
about 1 month ago 

3 people like this 

 انا مؤمنه لكن ماذا لو فعلت عكس ما يأمر االسالم هل ينعكس هذا علي؟

 اذا كنت مؤمنه وفعلت عكس ما تؤمنين به طبعا سينعكس عليك بطريقة سلبية

 فمن يختار مفهوم يلتزم به، وشعور الخوف من تجاوز هذا المفهوم هو دليل على وجوده ووجوب اتباعه
about 1 month ago 

2 people like this 

 بشر يعيشون في كواكب ثانيه او مخلوقات ثانيه ؟؟؟ بشر نفسنا؟

 مخلوقات ثانية
about 1 month ago 

1 person likes this 

 كم بقي لديك سؤال

586 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 الشر موجود في حياتنا ..بالفطره نصف األنسان شر ونصفه خير

 ليس دائما

 في كل لحظة انت نسبتين من الخير والشر

 ولكن ال يصل احد للشر المطلق او الخير المطلق

 وهذا سبب وجود بنقطة الين في اليانق ونقطة يانق في الين دائما هناك نسبة شر في الخير ونسبة خير في الشر

http://summaryofmysoul.files.wordpress.com/2014/03/yinyang.jpg 

 شكل الين واليانق
about 1 month ago 

 مالفائده من االستغفار والتسبيح والتهليل؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/113786203734
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113786203734/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113786340950
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113786340950/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113786378070
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113786378070/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113786567510
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113786567510/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113786322774
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113786322774/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113786415446
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113786415446/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113786364502
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113786364502/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbOKEj07l23s-YQkvhWX_qqOuRLvtrysyDDGJg16CItdYQjo4xQBQmklUVOdPep2tGjppN8-oRIp2QRQO2NypFyhGyPxhqLv5yfA-9tLQIuIJ8HUHQ,,
http://ask.fm/WeRGods/answer/113786215510
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 مما يسمح بالتأمل العفوي وما يرفع الطاقة االستغفار والتسبيح والتهليل وااليات جميعها مونترات تساعد على الغاؤ االفكار من الذهن

 وهذا سبب الروحانية التي يشعر بها من يسبح ويستغفر

 ونفس النتيجة من يغني او يستمع لالغني بشرط ان ال ينظر لها على انها امر سيء

 جميع هذه الوسائل تساعد على التأمل
about 1 month ago 

4 people like this 

 الحين كل هالعلم اللي وصلت له كانت بدايته اسقاط نجمي؟

 ال بدايته التأمل
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ما معنى االسقاط؟

Projection 

 طرح

 القاء

 انعكاس لنسخة
about 1 month ago 

2 people like this 

 ال وجود للشر في حياتنا ، نحن من خلقناه ! هذا ما أستخلصته من تأملي لسؤالي ؟

 ممتاز

 ال وجود للشر في وعينا

 ولكن نحن من نخلق مفهوم الشر حتى نفهم معنى الخير

 تماما كما ان الظل يجعل للنور معنى
about 1 month ago 

1 person likes this 

 لو قررت اني اسوي االسقاط بدون مااسمع اصوات اشياء او اشخاص + وبدون مااشوف جسمي المادي ينفع ؟

 باستخدام طريقة التقنيات الغير مباشرة وهذا كتيب الطريقةينفع ولكن 

http://www.iskat.tk/uploads/2/3/5/3/23536368/the_phase_obe_astral_porjection.pdf 
about 1 month ago 

3 people like this 

او  ات فارغةنا كما اخترنا البلدان اخترنا االسالم دين لنا النه االقلح لنا لنحب ما نحن عليه و نحترم البقية و نحبهم و ال ندخل ابدا في مقاراناعتقد ا

 افضلية ..فلنعش بحب و نترك كل الناس عايشة بحريتها .

 احسنت

 تنوير جيد
about 1 month ago 

2 people like this 

 وش دراك ان فيه ناس تعيش بكواكب ثانيه ؟

:D 

 تريليون نظام كواكب من الكون "المعروف حاليا" )ناهيك عن غير المعروف(ـ 11الكرة األرضية واحد من 

 ن ان كل هذا خالي؟هل تظ
about 1 month ago 

4 people like this 

 عادي تصير زوجي؟

 طبعا
about 1 month ago 

4 people like this 

 ماشاء هللا كيف لعقلك ان يستوعب هذا الكم الهائل من المعلومات:(

http://ask.fm/WeRGods/answer/113786151766
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113786151766/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113786128726
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113786128726/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113786103638
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113786103638/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113783386966
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113783386966/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zln_i68cpplWX4uiHsRr56qD0lG2XeUwwSctGMVG2-h4eBzVvPhDaJfB9kmblpq41ogEHgFE9cjk0-g-eLiTtn-nt33Ct8NVBT4yNJsK5bJkYW2bi8SmgzpaAD7Y22fToOg,,
http://ask.fm/WeRGods/answer/113785924694
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113785924694/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113785718614
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113785718614/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113785648470
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113785648470/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113785623382
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113785623382/people
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 المعلومات في عقلي وعقلك

 فعقولنا تستوعبها بالفعل

 اخل لنراهاولكن نحتاج الى النور في الد
about 1 month ago 

2 people like this 

 طيب ليش هللا حث على االسالم وفضلها عن باقي االديان؟

 حث المسلمين
about 1 month ago 

2 people like this 

 ليش مانقدر نروح للمخلوقات اللي فالكواكب الثانيه؟

 النه مو جزء من التجربة المادية

 على االقل ليس االن :(
about 1 month ago 

2 people like this 

 طيب لماذا االن في حياتنا الحالية ال نتذكر حياتنا السابقة؟؟

 القيود والحدودلو فعلت لما بقيت هنا في هذه 

 ولما صدقت ان القيود والحدود حقيقية

 وهذا ينافي ما تريده انت من عيش الحياة

 ان تجرب األلم

 ومنها تخلق تباين يجعلك تعرف بعد جديد وافق جديد للسعادة بقدر االلم والمعاناة الذي خلقناه في االرض جراء المفاهيم
about 1 month ago 

2 people like this 

 باعتقادك كيف خلق االنسان ؟ كيف بدانا حياتنا ؟

 اجبت على وجود الكون في هذا السؤال

http://ask.fm/WeRGods/answer/113784998486 

 اما خلق البشر فهو عائد للمفهوم البشري

 فالمتدين يؤمن بالخلق وهو صحيح

 والدارويني يؤمن بالتطور وهو صحيح ايضا
about 1 month ago 

1 person likes this 

 طيب في امكانية انه في حياتنا التالية نتذكر حياتنا الحالية؟

 هذا امر حتمي

 ةطبعا ستتذكر وهذي هي الغاي

 ستكون تملك ذاكرتك الحالية وجميع ذاكرة الكون

 فهدء من روعك:(
about 1 month ago 

2 people like this 

 ؟في ناس تعيش في كواكب ثانية؟

 نعم
about 1 month ago 

1 person likes this 

 remote- viewingايش هي ظاهرة ال

 هي نفسها الكاليرافوينس

Clairvoyance 

 جالء البصرياو ما يعرف بال

 وقد كانت تملك هذه الصفة رموز تاريخية مثل زرقاء اليمامة

http://ask.fm/WeRGods/answer/113785597014
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113785597014/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113785551958
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113785551958/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113785493590
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113785493590/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113785419350
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113785419350/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfaGMFH48iDvU-rsaoh6RveWGownvt73qlnGVbksmQsBHOlHZ9B8DSmg-VVbuBe1rumz1n8Bl4kJN1A9SMWR-pg,,
http://ask.fm/WeRGods/answer/113785203286
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113785203286/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113785391190
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113785391190/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113785235030
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113785235030/people
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about 1 month ago 

 ماالحكمه من الوجود كله مالحكمه من كل هذا ؟مالحكمه من كل مايحدث وماحدث ؟؟

 الشذيذة او السنيغيوالرتيالوعي كان نقطة تسمى المصدر او االساس او 

 ومنها تطور الوعي وكبر وتاصبحت هناك مستويات له

 وعوالم

 ولكل عالم قوالب ومفاهيم

 ونحن االن في عالم مادي

 قوانينه الحركة والوقت والتجارب الخطية

 ولكي نعيش هذا العالم بشكل حقيقي يجب علينا ان نستخدم وعي مبرمج على مفاهيم هذا العالم

 ي هو ما يسمى بااليغووهذا الوع

 او الذهن البشري

 ويتكون من ثالث مستويات واعية واثنين غير واعية

 من االعلى ترددا: المفاهيم المشاعر واالفكر

 والغير واعية: العقل الباطن او شبه الواعي والعقل الغير واعي

 ونسمي الذهن الوعي االدنى ايضى

 م( الوجود ال يمكنه ادراك ما يتخطى مفاهيمهفعندما يحاول الذهن البشري )الوعي االدنى فه

 وحدود مفاهيمه هي مستوى القوالب وهو المستوى الذي يعلو المفاهيم

 في هذا المستوى من الوعي تصمم مفاهيم الحياة كالزمان والمكان والحركة

 فعندما يحاول الذهن البشري )الطبقات الخمس السفلى( فهم ما يفوقها تعجز

 فيقف العقل حائرا

 حتى بدأت الفلسفة البشرية والدينية وبررت الوجود واسبابه

 وهي جميعها جزء من التجربة وتستحق االعجاب

 اجابة سؤالك ما الحكمة، هي سؤال عن السببية

 والسببية مرتبطة بطبقة المشاعر وهي المستوى السادس من الوعي

 ويحاول السؤال عن المستوى االولى

 بشريةفيصعب اجابة هذا السؤال بلغة 

 ولكن لو جلست دون افكار لتأمل االجابة سيدركها بمستوى الشعور وليس بمستوى االفكار الن الكلمات افكار وليست مشاعر
about 1 month ago 

3 people like this 

 اذا محد بيتعذب على كذا ليش اصلي واصوم وامنع حالي عن الشهوات؟

 النك مؤمن باالسالم

 وعندما تؤمن به وال تتبع اوامره ونواهية فانت تعيش بتردد منخفض وبمعاناة وبؤس

  وفي نهاية حياتك ستكون محصلة حياتك سلبية

 من حياتك المادية في التطور الروحي ونمو الوعيوفي الحياة التالية تكون لم تستفد 

 فتضطر للعودة للحياة

 ولهذا يجب على كل انسان التصرف بعفوية

 وان اختار االيمان بدين يجب عليه اتباعه
about 1 month ago 

5 people like this 

 عجزت افهم كيف تقول جميع البشر هجناء من سبعه أجناس مختلفه :|

 دائما ما اتجنب تفصيل اجابة هذا السؤال ولكن شغفكم بالمعلومات ملح جدا

 ساجيب تعداد فقط

 انوناكي

http://ask.fm/WeRGods/answer/113785357142
http://ask.fm/WeRGods/answer/113784998486
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113784998486/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113784650582
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113784650582/people
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 الرماديين )وهم ارضيين(ـ

  siriusسكان مجموعة سيرس النجمية 

 pleiadesسكان مجموعة بالديس النجمية 

 سساني

 واخرى يصعب كتابتها بالحروف البشرية

 ولن اجيب عن تفاصيل تاريخ الدي ان اي البشري
about 1 month ago 

2 people like this 

 الحين لما وحده تسالك تقول انا جميله ؟ وانت تقول اي الحين يعني تجاملها وال كيف؟

 االجابة دائما صحيحة في احد مستويات الشخصية

 وهي كثيرة وهذه صورة توضح مستويات الشخصية

http://www.theemergencesite.com/Images/LayersOfAlonenessOvals.gif 

 وفي الواقع اي انسان يسأل هذا السؤال يعني انه يملك شك

 يس متيقنا وقاطعا بالجزم "جميله او ال"ـوهذا يعني ل

 فيسأل عن طبقة اخرى وفيها يكمن الشك

 فانا اعلم يقينا ان من تسأل هل هي جميلة ام ال انها جميلة واال لما سألت

): 

 وهذا ما يسمى بالتنبأ من جانب ما ورائي وقراءة افكار من ناحية مادية
about 1 month ago 

4 people like this 

 اريد ممارسة التأمل لكني اخشى الدخول في االسقاط النجمي

 ال شيء اجباري

 عندما تبدأ اعراض االسقاط فكر بأي شيء مادي وستتوقف التجربة
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ناس معينه؟ رؤيه المستقبل موجوده عند كل شخص بس كل شخص ورأيه ينميها وال يخليها لما تختفي او هي موجوده عند

 موجودة عند الكل ولكن البعض يرفض استخدامها وليس تنميتها

 فهي كاملة لدى الكل

 ومن اراد استخدامها يستخدم ما يسمى بورقة االذن

  وهي مخرج من متاهة مفاهيمة

 مثل الجالء البصري او قراءة الكريستالة او قراءة الكف او التنجيم

 ويسمح له بالنظر المستقبل
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ايش الفرق بين التأمل والتفكير ؟

 التفكير عكس التأمل

 التفكير ازدواجية

 التأمل وحدة

 فكارالتأمل اصمات اال

 والتفكير اطفاء لالنوار

 عندما يتأمل االنسان يغمر النور وجوده وذاته فتصبح جميع االجابات موجودة اينما نظر

 اما التفكير فهو يطفيء النور في ذاتك ويركز على االجابة المرادة في تلك اللحظة

 وللوصل اليها يقوم فقط بانارة ذلك الجزء من ذاتك ووعيك

 على معلومة او اجابة اخرى تحتاج لبذل مجهود اخر العادة انارة الجانب ذاكفعندما تريد العثور 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113784104022
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113784104022/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4ujXHm8owvqh-M8eGbuQrv6_G0ym3rOx54HotcTgb8qVRCPDtLDQ_cIe19vnrItZA4olsSiFs-Om90qV_JbnvesKnuzHODlN1CRY6BJsbQHMNcFA,,
http://ask.fm/WeRGods/answer/113784251478
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113784251478/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113784258134
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113784258134/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113783237462
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113783237462/people
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 هذا ما اقصده عندما اقول ان كل انسان يملك ما اقول

 ولكنه يختار ان يتجاهله

 وهذا سبب طلبي عدم تحليل االجابات وانما استشعار الشعور المتولد منها
about 1 month ago 

3 people like this 

 صار عندي دفتر مخصص لكالمك وهللا تعبت وانا اكتب نفسي انسخ كل شي واخبيه عندي واقراه كل يوم عالعموم احببببببببببك

 بببببببببببك ايضاهههههههههههههههه وانا اح

 ال يهم التوثيق يا سيدتي

 المهم ان تقرأي كل جواب دون تحليل

 تأمليه وسيتم توثيقه في جوهر ذاتك صدقيني لن تنسينه اطالقا

 ارمي الدفتر واقرأي بتأمل ودعي النور يمأل اركان كيانك

جي حتى الستحضارها من الذاكرة او الدفتر ومراجعتها ومحاولة وستجدين هذه االفكار اصبحت في عقلك الباطن وتحكم تصرفاتك حتى بدون ان تحتا

 فهمها

 انسب وقت لقراءة االجابة هي عندما تقابلينها اول مره

 صدقيني
about 1 month ago 

3 people like this 

 مالحكمه من شهر رمضان وبالتحديد الصوم؟

 الهدف منه ليس االمتناع عن الشرب وانما االمتناع عن االكل

 في االمتناع عن االكل او ما يسمى بالصوم يكون الجسد فارغ من الماديات

 مما يسمح للتردد العام للجسد باالرتفاع

 راتوالصيام شائع في كل الحضا

 ولكن لدى الرهبان البوذيين مثال هو اساس للتأمل

 ونعرف السبب ففي رمضان يكون جو الروحانية اعلى بكثير

 وهذا ما يجعل الشياطين مقيدة

 فهي ال تستطيع التأثير كثيرا على البشر
about 1 month ago 

5 people like this 

 lol112277  طلع الشعب يفكر نفس افكاري

 اليس هذا جميال؟

 اتفق معك
about 1 month ago 

2 people like this 

 بعد ما اسوي التأمل اقدر القى كل االجابات اللي محيرتني؟

  أجل،

 وستدرك الحقا ان هذه المعلومة هي اهم ما تعلمته في الحياة
about 1 month ago 

2 people like this 

تفاع االر انا باعتقادي ان االنسان اذا ربط سعادته باألشياء المادية والجنس وتعلق بها بشكل جنوني ومفرط وأخطاء بحقوق البشر ... يمنع نفسه من

 الى مستويات روحية عاليه ويصبح اتصاله ضعيف بالوعي األعلى ويجلب التعاسة بنفسه.. مارأيك ؟

 أحسنت القول ودعني اشرح ما قلته وما يحدث بسببه

 عندما يتعلق االنسان باشياء مادية يكون تردده مادي منخفض

 فترتبط به ما تسمى بالعوالق الهالية

 موت وقبل ان ينتقل الى ابعاد اعلىوالعوالق الهالية هي الميت عندما ي

 يبقى في العالم النجمي متعلقا بالحياة المادية

http://ask.fm/WeRGods/answer/113784011350
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113784011350/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113783388758
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113783388758/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113783815766
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113783815766/people
http://ask.fm/ALOoO7y
http://ask.fm/WeRGods/answer/113783715158
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113783715158/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113783843926
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113783843926/people
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 ولكي يحصل على الطاقة يبحث عن االشخاص ذوي الهاالت الضعيفة

 ذات التردد المنخفض المادي

 وهؤالء هم الماديين كما قلت

 بالحياة المادية والعادات االدمانية وللتدرع والتخلص من العوالق الهالية يجب رفع التردد من خالل عدم التبسك

 نعم فعلها واالستمتاع بها بشكل متأمل ال بشكل مبرمج

 بهذا الشكل يحدث التطور الى مستويات اعلى من الوعي
about 1 month ago 

3 people like this 

 يعني اساس كل شي )التأمل(؟

 أساس كل شيء التأمل نعم صحيح
about 1 month ago 

1 person likes this 

آ ذيوم كنت صغيره اتذكر اني طرت بالبيت وطلعت برى متأكده من هالشي والزلت اتذكره الى هاليوم واحسه حقيقي ويوم شفت االسقاط قلت ممكن ه

 تفسير اللي كآن يحصلي!!!!!

 نعم هذا صحيح

 ومعظمنا كان يفعلها عندما كان صغير

 كنا ممارسين بالفطرة لالسقاط النجمي

 عد ان كبرنا وبدأت عملية تكديس المفاهيم عن االحالم ومدى عدم واقعيتها بدأنا بحجب تلك الذكريات وعدم اعطائها اهتمام كما كنا نفعلولكن ب

 فلم يعد االسقاط النجمي موجودا بشكل فطري واصبح على البشر تعلمه
about 1 month ago 

1 person likes this 

بح ما تصعندما تراقب انت تتأمل عندما تتأمل انت تصلي وتتصل ال صالة بال تأمل وال تأمل بال شهادة الصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر متى ؟ عند

 الكالم؟تأمالً *ما رأيك في هذا 

 صحيح احسنت

 ولهذا كان الخشوع ركنا

 فالخشوع هو التأمل
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ى فلماذا يتوعد هللا الشيطان بالنار ويوعدنا بالجنه ونحن ذات الشخصيه ؟إذا كان الشيطان هو شخصيه أخر

 الن شخصيتك السلبية الشيطانية ستتعذب وشخصيتك االيجابية ستنعم

 وكلما كنت تعيش حياتك بايجابية ستكون بعد الحياة المادية معظم وقتك ايجابي

 هذه صورة رمزية ال اكثر

 تأملها
about 1 month ago 

كيف اعيش حياتي زي ما ابي واستمتع فيها كيف اتخلص من تسلط امي وتعاملها القاسي كيف اعيش حياة طيبة طبيعية زي الناس العاديين متى 

 بتتحقق اهدافي !

 اجلسي لوحدك وتأملي امك

 فترة كافية

 تأمليها بعمق

 ال تفكري فقط تأملي

 ستبدأ جميع اسئلتك المركبة بعضها فوق بعض عنها باالختفاء

 ستبدأ االجابات بالتجلي والظهور

 سيرافق هذه التجربة شعور غامر كلما زال المزيد والمزيد من االسئلة

 وعندها ستكونين متحدة مع كيان امك وستشعرين بها وبمبرراتها واسبابها

http://ask.fm/WeRGods/answer/113783305558
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113783305558/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113783670358
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113783670358/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113783580246
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113783580246/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113783546966
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113783546966/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113783422550
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 عندها ستتحدين معها بالتردد

 وتقبلينها

 عودين الى طبيعتكوت

 سيحدث العكس -وخالف المعتقد انها ستزيد في تسلطها-في قبولك لها 

 ستبدأ بالتواجد في حياتك بشكل ايجابي اكثر

 يالئك ترددك وذاتك الحقيقية

 والسبب؟ واضح ، النك متحدة معها

 النك استطعت رفع ترددك بتأملها حتى استطعتي احتوائها

 بالتالي تنجذب نحوكوهذا يجعلك كيان اكبر منها و

 فاالجرام االكبر تجذب االصغر

 ال تكوني ذرة في هذا الكون، ما دمت قادرة على ان تكوني الكون كله :(
about 1 month ago 

4 people like this 

 .هل ايماننا بما نرا يجعله يتحلى و ما رايك فيما رايت .؟شكرا 8مرحبا .رإيت حدث سعيد في الجالء البصري سيحدث لي في شهر 

 مبروك على النجاح في الجالء البصري

 نعم ايمانك به وتخيلك له وقبولك وسماحك بحدوثه سيجعله يتجلى ويحدث ويتجسد

 ان االمر سيحدث وسيحدث تصرف كما لو
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ما اكتشفت ذكائي ومهاراتي وطاقتي اال منك مدري كيف اشكرك ياخي:)

 فعلته االن يعتبر شكر كافي ما

 اشعر بامتنانك وانحني تواضعا

 شكرا لك
about 1 month ago 

 عندي سؤال غبي شوي انت الحين شخص عادي مثلنا عندك حساب ثاني بأسمك وتغرد فيه طبيعي وكذا ؟؟؟

 "ربما"

 هل سيكون هذا رايك لو رأيتني انا ارى اني عادي ولكن

 ال استطيع االجابة

 وال املك حساب اخر اغرد فيه :(
about 1 month ago 

1 person likes this 

 شي بشكل سطحي فقط لكن علينا البحث بالعمق والحكمه لكي يتطابق الداخل مع الخارجعلمونا كل 

 صحيح

 وهذا هو الفرق بين االنسان المتأمل المستنير اليقظ

 واالنسان النائم المبرمج التابع
about 1 month ago 

2 people like this 

عندي حلم أمن به وعندي ثقه كبيره في يوم بيتحقق لكن اخف بسبب هذا الحلم يتخلى عني شخص عزيز علي رغبتي في هذا الحلم كل يوم يزداد 

 ويزداد معه خوفي بفقدان هذا الشخص

 مين متناقضين وبرمجتين متعاكستينانت في حيرة: النك بين مفهو

 كالهما بنفس القوة

 اسألي نفسك

 ماذا سيحصل ان خسرت الشخص

 وماذا سيحصل ان خسرت الحلم

http://ask.fm/WeRGods/answer/113783410774
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113783410774/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113782510422
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113782510422/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113783278422
http://ask.fm/WeRGods/answer/113783297622
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113783297622/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113783289686
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113783289686/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 عندما تجيبين على كال السؤالين راقبي شعورك

 هو مؤشر للمستقبل لما ستحصلين عليه

 الشعور االقوى هو االحق بان تتبعينه

 أملوهذا ما يحصل عند االستخارة او الت

 يقوم االنسان باصمات جميع االسئلة والتركيز على االساس وهو الواقع الذي سأعيشه في كال الحالتين

 مما يجعل الشعور يأتي قويا واضحا

 فتقرر الذهاب الى اي عالم متوازي تعلم مسبقا من خالل الشعور انه سيكون انسب لك

 مبهر! اليس كذلك؟
about 1 month ago 

3 people like this 

 وجود الشر في الحياه الماديه هو ما يجعل للسعاده طعم في الحياه التي بعد الموت. ما رأيك هل اجابتي صحيحه؟

 صحيحة تماما !
about 1 month ago 

 لماذا استمتع مع من أمارس معه الجنس في الحلم ؟ من يكون ولماذا أحصل على تلك اللذه ؟

 الجنس في الحلم ال تقيده مفاهيم الحياة المادية

 اثناء التجربة عقلك ال يفكر بطريقة مادية

 ذهن مكون من طبقات تعيق شعوره باللحظة عند االكل او الجنس مثالفالعقل المادي او ال

 طبقات مثل ماذا يقول الشخص االخر عني، والطريقة التي ارى بها نفسي

 والطريقة التي اود ان يراني بها االخرون، والطريقة التي اود ان اكون عليها

 جميع هذه الطبقات تمنع وصول االحاسيس العمق نقطة في الذات

 يفوق فرصة االستمتاع باللحظة مما

 في الحلم ال توجد هذه الطبقات

 النك اقرب الى وعيك االعلى

 في الحلم تعود الى حقيقتك

 تعلم انك محبوب من الكون حب ال مشروط وال محدود فال تعود تبالي باالفكار الضبابية التي تحجب شعور اللحظة

 يش اللحظة كاملة وهذا ما يجعل الشعور ال يوصفلذا عندما تأكل في الحلم او تمارس الجنس فانت تع

 اما من يكون فهذا ايضا النه في الحلم ال تنطبق هذه التصنيفات المادية

 ما يهم هي خالصة التجربة

 وهكذا يجب ان نعيش حياتنا المادية
about 1 month ago 

 ت حدث جميييييييل جداً سيحصل لي لكن لم اهتم له ابداا .. بسبب فرحتي بوجودك .. بعد يوم استوعبت واكتشفت جنونيتعرف أني رأي

 هذه احد اجمل ثمار اعمالي

 شكرا لمشاركة التجربة

 اسعدتني
about 1 month ago 

3 people like this 

 لكقلت سابقاً : أن المس ليس إال ذات االنسان ، مارأيك باآليه ) كمن يتخبطه الشيطان من المس ( ! ال أشكك أنما أريد أن أتعلم ؟ شكراً 

 لموسة للممسوساالية رمزية فالشيطان رمز للشخصية االخرى والتخبط هو صفة م

 ال تناقض
about 1 month ago 

1 person likes this 

 االبديه فيها كل شيء جميل وال وجود للشر فيها ؟تقول أن وجود الشر جعل للخير معنى ! إذن لماذا في الجنه أو الحياه 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113782633302
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113782633302/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113783095638
http://ask.fm/WeRGods/answer/113782530134
http://ask.fm/WeRGods/answer/113782573654
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113782573654/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113782575190
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113782575190/people
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 سؤال عميق لن اعطيك اجابته

 فلو تأملت السؤال ستعرف ان االجابة في نفس السؤال

*_^ 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 وهللا من اصبحت وانا مبلطه بصفحتك باالسك ومستمتعه جدا باجاباتك نسيتني بكل البرامج احبك قسم باهلل

 وانا احبك وهللا

 هدية لك

------------------------- 

مجنون( ولكن النقطة هي انك عندما تقول هذا االمر فانك ببساطة تعيش عندما تقول ال اخشى شيئا. انت لست شجاعا وتنكر الحقائق او مجنون )حسنا ربما 

  في لحظة من انعدام المفاهيم لديك. يسميها البشر شجاعة.

------------------------------ 

 الحيوانات من حول البشر هي رموز. كل الحيوان يرمز الى شيء خاص فيه

 الكلب مثال يرمز للخدمة 

 الغراب يرمز للموت

 لعنزة ترمز للشيطانا

 ...الخ

 وكذلك االشياء

 فالمصباح يرمز للفكرة
about 1 month ago 

2 people like this 

 االسقاط النجمي؟هل كتابك اغلب مافيه يتعلق ب

  ال

  قمت بالكتابة عن االسقاط النجمي في موقعي

www.iskat.tk 

 الكتاب يتحدث عن الوجود والتنوير
about 1 month ago 

2 people like this 

 انا انتظر االسقاط يجي في الوقت المناسب وعلى مهله، هل ما افعله صحيح؟

 نعم صحيح

 موهذا سيجعل فورة احساس تداهمك في يوم من االيا

 عندها سيكون النجاح مضمونا
about 1 month ago 

1 person likes this 

 كتابك راح ينوجد بالكويت؟

 سيكون كتابي الكتروني

 في نفس الوقت دون قيود او حدودسيصل لكل شخص 

): 
about 1 month ago 

 حبيت فلسفتك انا ايضا احترم كل االديان ..و لدي ايمان ان ال احد سيدخل النار الن هللا ارحم بكثير مما نترقع و انه يحبنا جدا .

 كالم جميل

 احببته
about 1 month ago 

1 person likes this 

 اذا كنت تعتقد أني مستنيره هل تقبل ان تكون مرشد لي .. الني احبك واثق بك ؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/113782889302
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113782889302/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113782635862
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113782635862/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zln_i68cppibaq7bR5Uq-886ayTHVMw1DSslANV-3_xAHQWQ-
http://ask.fm/WeRGods/answer/113782366294
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113782366294/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113782382166
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113782382166/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113782377302
http://ask.fm/WeRGods/answer/113782453846
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113782453846/people
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 اقبل ذلك

 اوانا احبك ايض
about 1 month ago 

2 people like this 

 له األخرى أليس كذلك ؟ :(هنالك من يتجنب االجابه على اسالتي :( ، ال مشكله سوف انتظر فال بد أنه مشغول بكثرة االسا

 سؤال حاليا 121

 اجيب على االحدث نزوال لالقدم :(

 هو كذلك سيدتي
about 1 month ago 

1 person likes this 

 اخي جربت المونترا والعد وطريقة االلون بس م في فايده تطلعلي األفكار من تحت االرض.ي

 قم بممارسة تمرين ثقيل كالجري السباحة او الضغط حد االنهاك

 ثم مارس التجربة ستختفي االفكار مع النفس الغير متقطع والمونترا
about 1 month ago 

1 person likes this 

 انا لما ابدا االسقاط النجمي كل شيء ف جسمي يصير يحكني سبحان هللا :(

 هذا ما يفعله االيغو لمنعك من ان تصبحي اكبر منه

 يريدك حبيسة في سجن مفاهيمه

 اهلي االحاسيس واستمريتج
about 1 month ago 

3 people like this 

ل اعتبر نفسي أني سافرت عبر الزمن،،،، وهل يمكن اذا أدركت األحداث ان المستقبل موجود االن .. اذا رأيت لمحات من المستقبل بالجالء البصري ه

 اقرب حدوثها بالنوايا ؟

 نعم لكال السؤالين

 ما اجملكم

 كلكم مستنيرون ولكن ال تعلمون
about 1 month ago 

3 people like this 

@M3Q_  أسئلة 3 سألتگ ، ♡ممتنة لگ جًدا فأنت من ابحث عنه حقيًقا ، جواب ألسئلتي ، الحمد هلل لوجودك عالمي و أنآ مسؤولة عن ذلگ 

 منه يمل ال گتاب صفحتگ حقيقي أنه اشعر و بداخلي ما تمثل ، مثلگ بشخص ارتبط أن أريد:$  وصراحةً  ًقاحقي ، االجابات لرؤية متشوقة

  ما اجمل عباراتك

 شكرا لك وسنستمر ما استمر هذا الرقي
about 1 month ago 

2 people like this 

 قرأت كل جواب لك في هذه الصفحه حرفا حرفا، واشعر اني ارى جميع الناس الذين حولي جهالء، هل انت ترى الناس هكذا ايضا؟

 ال

 اراهم يختارون اغالق اعينهم

 وما اقوم به هو القاء الماء على اوجههم ليستفيقوا

 جاهل اال من يختار ان يغمض عينيه عن ما يعرف بالفعل فال احد

 وهذا يتضح جليا من مستوى الوعي والتنوير لدى التجمع
about 1 month ago 

2 people like this 

 اليوجد في حياتي هدف او شيء اريد تحقيقه هل هذا الشيء سيء؟ هل يجب ان يكون لي اهداف واحالم يجب علي تحقيقها؟

 ال اطالقا

 اهم هدف هو عيش اللحظة
about 1 month ago 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113782415446
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113782415446/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113782404950
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113782404950/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113782392918
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113782392918/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113782367318
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113782367318/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113782347094
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113782347094/people
http://ask.fm/M3Q_
http://ask.fm/WeRGods/answer/113782242134
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113782242134/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113782233942
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113782233942/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113782195798
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2 people like this 

 هل أستطيع السفر عبر الزمن ؟

 نعم
about 1 month ago 

1 person likes this 

 استمتع بقراءة األسئلة واجاباتك :( احب أسألك متى وكيف تعرفت على اإلسقاط النجمي ؟ شكًرا )(

 وكان قبل سنتين تقريبا او اكثر بقليل
about 1 month ago 

1 person likes this 

 انا اريد شي معين يتحقق لي في حياتي هل انا في الطريق الصح في ما اريد جذبه وهل بدأ يتحرك لي؟؟

 لتعرفي اجابة هذا السؤال راقبي الصدف في حياتك

 ان بدأت الصدف بالظهور معناه انك في حراك تجاه هذا الشيء وهو في حراك للقائك
about 1 month ago 

3 people like this 

ل ماتعنيه النهاية من معنى لكني ما زلت احبه أنا أحببت شخص حب حول أيامي لجنة حتى اتفه االشياء اصبحت جميلة في عيناي, هذا الحب انتهى بك

يعني هذا أنه  ؟هلواشتاق له وامنع نفسي من التفكير الكثير به فماذا سينفعني التفكير؟ولكنه دائما يظهر بأحالمي مما يجعلني اشتاق له اكثر لما أحلم به

 يفكر بي؟وكيف أعلم أنه ذلك

 ماهو حب االنسان الخر؟

 ان ذاته او بعضهايحدث عندما ال يحب االنس

 ويجد انسان اخر يحبه دون شروط

 مما يجعله يحب ذاته من جديد

 فيصبح وجود هذا االنسان في حياتك جوهري واساسي

 الواقع انك ال تحب االنسان نفسه

 انت تحب الشعور الذي تجده بقربه

 فبقربه تجد انك مقدس

 بقربه تجد ان جل الحياة جميلة وكل ما فيها رائع

 ان نحب انفسنا بال شروط -ولو قليال  -النفسنا ولو سمحنا 

 لحصلنا على هذا الشعور باالفوريا والسعادة والغبطة حتى دون وجود انسان اخر
about 1 month ago 

6 people like this 

 يعني الرضا بأبسط االمور هو اساس كل شيء؟

  الرضا بابسط االمور وتمنى اكبر االمور في ان واحد

 نعم
about 1 month ago 

1 person likes this 

 مساء الخير متحممممسه لقراءة كتابك متى ينزل ؟ ريم

 اسبوعين كحد اقصى من االن
about 1 month ago 

 إجابتك جداً مؤلمه وقاسيه علي تحبطني

 اذن استفيقي على الحياة
about 1 month ago 

اك رينماتالحظ اننا تركنا موضوع االسقاط النجمي ورحنا لمواضيع اهم؟ ههههه وهللا شي حلو يعني انت كنت ناوي بس تتحدث عن االسقاط بس احنا ج

 عموما احبك

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113782195798/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113778603862
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113778603862/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113781720918
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113781720918/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113781467478
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113781467478/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113781663318
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113781663318/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113781522262
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113781522262/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113781652822
http://ask.fm/WeRGods/answer/113781507926
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 ههههههههههه

 تنوع االسئلة وعدم ارتباطها المباشر باالسقاط توقفت عن ربط االجابات بحساب تويتر بسبب

 احبك
about 1 month ago 

 طيب اذا صارلنا شي سيء غصب بنشوف هاللحظه سيئه وبذلك كل االشياء بعدها بتصير سيئه، اذا حصل شيء سيء كيف نتصرف معه اذا؟

 المر بحد ذاته ال يملك عنوان "سيء او جيد" نحن من نصنفه هكذابقناعة ان هذا ا

 دعيني اروي لك قصة قصيرة عن حكيم صيني

ت ن عالماتبدا القصة مع مزارع فقير في الصين القديمة. كان يملك قطعة ارض يزرعها مع ابنه المراهق. خالل هذا الوقت كانت الخيول تعتبر عالمة م

المنطقة لم يملك اكثر من بعض الحصن. يوما ما حصان جامح قفز داخل سياج وبدأ بالعدو في ارضى. وفقا للقانون  الثراء. حتى ان اغنى رجل في

بن وقال " الالمحلي، هذا كان يعني ان الحصان اصبح حق مكتسب له ولعائلته. الولد لم يتمكن من السيطرة على بهجتته، ولكن الوالد وضع يده على كتف ا

ر او الشر" اليوم التالي استطاع الحصان الهرب عودة الى الجبال مما كسر قلب االبن. قال االب مجددا "من يعلم ماهو الخير او الشر" من يعرف ماهو الخي

االبن  الرابع في اليوم الثالث عاد الحصان مع دزينة حصن تتبعه. "نحن اغنياء" صرخ االبن. وليأتي رد الوالد "من يعلم ماهو الخير او الشر" في اليوم

ديد. شامتطى احد االحصنة فألقى به وكسر ساقه. ركض اباه الى الطبيب وعاد كلهما بسرعة الى االبن ليعالجه الطبيب. وكان االبن غاضب وفي ألم 

ومجندي الجيش "من المزارع الكهل نظر بعمق العين ابنه وقال " بني، من يعلم ما هو الخير او الشر؟" وفي اليوم الخامس المنطقة دخلت في حالة حرب. 

 ييقومون باختيار االفراد" قدموا الى القرية واخذوا كل الشباب الصغر المؤهلين للحرب. كلهم ما عدى ابن المزارع بسبب قدمه المكسورة.

 فمن يعرف ماهو الخير والشر

 نتصرف مع السيء بعدم االمتعاض

 ومع الخير باالستمتاع به
about 1 month ago 

5 people like this 

 كيف اتخلص من شعور الحسد والغيره واالنانيه؟

 يجب ان تحب ذاتك كما انت

 فهذه المنتجات بسبب عدم قبول الذات
about 1 month ago 

2 people like this 

تماماً بس اللي صار اني انا بنت اللي صار اني تعرفت على بنت ثانية وقربنا من بعض جداً جنسياً انا متأكدة من ميولي واني اشتهي الجنس االخر 

تها حبيت البنت هذي وهي حبتني كمان انا انسانة مؤمنة لكن الموضوع ذا احسه خارج عن سيطرتي والبنت ذي من الطفولة عندها مشكلة بأن هرمونا

 الذكرية اعلى بطريقة ما رأيك بالموضوع ي

 استمري باالمر ما دمت تشعرين انك تريدين ذلك

 ن تزول الرغبة باجتنابهاوتوقفي عندما تكتفين فل
about 1 month ago 

1 person likes this 

ر حياتي الجديدة وانا على يقين بان حياتي هذه مؤقتة وسأعتبر لمكان أكثر هدوء أكثر أنا دائًما ساخطة على حياتي هذه انها ال تناسبني أبدا ودائما انتظ

ال  حرية هناك حين اضحك دون بتر ضحك اي من النصف أنا أحب الفرج جداً والنشاط وعمل الخير وكل ما يدعو للتفاؤل لكن اآلن بداخلي شيء حزين

 يريد أن يتقبل مكاني هنا

 شكرا للشرح الواضح

 ان اخبرك ان ما تنتظرينه لن ياتي اطالقا يؤسفني

 نعم صحيح

 دعيني اشرح لك

 البشر دائما مفاهيمهم مقلوبه

 فمثال مفهوم السعادة

 يقول البشر"انا انتظر حصول ما اتمنى لكي اسعد"ـ

 والوعي االعلى او الكون يقول " انا انتظر االنسان يسعد العطيه المزيد"ـ

 مما يخلق حلقة مفرغة

http://ask.fm/WeRGods/answer/113781740374
http://ask.fm/WeRGods/answer/113781277270
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113781277270/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113781402198
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113781402198/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113780056918
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113780056918/people
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 لوعي االعلى فهو يراقب تصرفاتك ويعطيك المزيد منهاوال حيلة ل

 اما انت فتظل تتمنى ما سيأتي وما تتمناه لن يأتي مالم تستهلك ما هو موجود االن

 نعم هكذا يخلق البشر المعاناة
about 1 month ago 

3 people like this 

 مالفرق بين الرمزي والحرفي؟

 الرمزي مجازي كأن اقول لك فالن سيموت قهرا

 فالموت هنا ليس فناء الجسد ومغادرة الوعي له

 وانما كناية عن بلوغ اقصى درجات الشيء

 واقصى الحياة الموت

 عنى المقصود تماما دون تسميلوالحرفي هو كما يتضح الم
about 1 month ago 

3 people like this 

 شنو اخر فيلم شفته وحبيته ؟

Green Lantern 
about 1 month ago 

2 people like this 

 مفهوم الكارما يشبه العقل الباطن ؟ هذا ما فهمته من اقتباستك للكتاب !! ما الفرق ؟

 جة االيجوالعقل الباطن هو حيث يتم برم

 وال عالقة له بالكارما بشكل مباشر

 الكارما او االنعكاس هو ما يحصل حولك بسبب شعورك وايمانك وافكارك

 فعندما تستيقظ من النوم غاضب تضرب اصبعك بالسرير وتفشل في العثور على مالبسك وتتاخر وتعلق في الزحام المروري وهلم جرا

 رك للحظة انها سيئة وتأففت وامتعضت منها فاللحظة التالي ستكون اسوأفكل لحظة ينتج عنها لحظة وان كان منظو

 وهذا ما نسميه بالكارما او االنعكاس
about 1 month ago 

6 people like this 

 هل كل اجوبتك موجوده في كتابك؟ خساره لو ماكانت كلها موجوده

 ال ولكن اهمها واساسها مذكور هناك
about 1 month ago 

1 person likes this 

 كيف الحياة معك؟

 جميلة كانت وستظل
about 1 month ago 

 اعلم ان األفكار هي سبب األمراض النفسية .. وكذلك الجسدية .. لكن ما تفسيرك انت لألمراض الجسدية ؟

 نفس المكان والزماناالنسان يملك اجساد كثيرة متواجدة في 

 فكري اثيري وعاطفي

 عندما يصاب احدها جميعها تصاب

 فالجرح العاطفي يفضي الى مرض نفسي

 والتفكير الشديد يفضي الى الم جسدي

 وااللم الجسدي يسبب انسداد مجاري الطاقة في الجسد النجمي

 ذا ما يعيد لالجساد توازنهاوللحصول على الوئام والسالم وتناغم االجساد يجب اصمات العقل والتأمل وه

 وهذا ما يسبب بعض االالم بعد التأمل في اماكن معينه وهذا دليل شفاء وليس مرض
about 1 month ago 

3 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113780569430
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113780569430/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113778159702
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113778159702/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113781068374
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113781068374/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113779709782
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113779709782/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113781027670
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113781027670/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113779637846
http://ask.fm/WeRGods/answer/113780787286
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113780787286/people
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دأ نشكك نب انت نفسك الزلت تظن ان هناك اشياء ال تعرفها عن بعض ماتتكلم عنه ؟ اقصد كل االشياء التي تتكلم عنها عندما نفكر فيها بعمق ونتأملها

 MAHA  في كونها صحيحه !! مارأيك ؟

 هي عملية ال منتهيةاجل وهذا ما يسمى باالزدواجية و

 تشبه عملية الفلسفة

 يمكن اخذ اي امر وتقسيمة مرارا وتكرارا الى ما ال نهاية

 ولكن هذا ال يعتبر تأمل بل تحليل

 التأمل هو العملية العكسية حيث تأخذ امران مختلفان والنك صامت تراهما نفس االمر

 أمل واالستنارةحتى تصل الى مرحلة ترى الكون كله واحد وهي اقصى مراحل الت
about 1 month ago 

4 people like this 

 هل اعيش حياتي كما اريد ام اضع قيود لبعض االشياء

 عش حياتك كما تريد

 تشعر بالخوف من امر فال تقدم عليه حتى تتخلص من المفهوم خلف الخوفوعندما 

 فيزول الخوف وتقدم عليه

 "احترم مفاهيمك"

 وعش بسعادة
about 1 month ago 

2 people like this 

 استدل لنا من القرآن آيه نحن إستدلينا بها حرفيا ولكن الحقيقة انها تحوي معنى مجازي أيضا يدل على شيء ما؟

 يفهم منها ان اصالح الذات باتباع االوامر واجتناب النواهي يصلح الحياة -ال يغير هللا ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 

 قانون الجذب -ود منها ان ما يحيط بك من احداث لم ولن يتغير مالم تؤمن بأنه سيفعل وهذا خطأ، المقص
about 1 month ago 

5 people like this 

 ع االنسان ان يصل الى الصمت بارتفاع الوعي لديه.. الن الوعي عيش اللحظة وعدم التفكير ببعد الزمن ،، والحكمةاذا يستطي

 احسنت ولكن الجملة مقلوبة

 يستطيع االنسان الوصول الرتفاع الوعي العامودي "الحكمة" من خالل الصمت

 الن الوعي عيش اللحظة كما تفضلت
about 1 month ago 

4 people like this 

 و المعازف لم محرمه ؟

 الموسيقى من اكثر معالم الحياة تطهيرا للروح وشفاء  لها

 ذاهبليست محرمة في الدين وانما حرمت في بعض الم

 بسبب انها كانت من مظاهر الحياة الشركية في وقت الصحوة حرمت مع ما حرم من مظاهر
about 1 month ago 

2 people like this 

 ن اتفاءل انا جدا متشائمه:)؟ في كل شياريد ا

 قرري الموت جديا وستطرأ لك جميع االمور التي تدعوا للتفائل في حياتك

 تجربة تحويلية يجب ان تمري بها
about 1 month ago 

2 people like this 

 لماذا الرسول اصر على قومه ان يدخلهم لالسالم؟

 النه كان يؤمن انه االنسب لهم وكان االنسب لقومه في ذاك الوقت
about 1 month ago 

1 person likes this 

 مالسبب من تحريم الزنا والخمر في القران؟

http://ask.fm/Hatsune_meko
http://ask.fm/WeRGods/answer/113778197334
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113778197334/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113780608854
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113780608854/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113780536662
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113780536662/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113780462934
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113780462934/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113780475478
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113780475478/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113780318550
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113780318550/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113779864662
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113779864662/people
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 الزنا والخمر حرما لتنظيم الحياة في المجتمع االسالمي

 وكان امر مناسب في ذاك الوقت اما االن فطرق التنظيم اختلفت
about 1 month ago 

1 person likes this 

 هل عدم ايمان الشخص بأي دين سيلحق الضرر به؟ نعم او ال فقط وان اردت التفصيل فلك ذلك

 ال
about 1 month ago 

1 person likes this 

 انت كائن بشري ؟!

 نعم :(
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ماهو الصمت بمفهومك

 كينونة ووجود وحكمة
about 1 month ago 

2 people like this 

أبقى عل سفعال عندما أصلي بخشوع و بحب وشوق للتواصل مع الخالق اشعر باالرتيااح و االستجابه و اريد ان انهمر بالبكاء النني مقصرره و مهما اف

 مقصره تجاه خالقي:)

 انت غير مقصرة مهما ظننت انك مقصرة

 عادة ال يوصفحولي هذا البكاء والخشوع الى حب وشوق فهو اجمل وسيغمرك شعور س
about 1 month ago 

2 people like this 

 كيف ترد عاالسئلة بسرعة ما شاء هللا ؟!

:) 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 رأيك عن لعبة الويجا؟؟

 حقيقية جدا وغير مخيفة

 ولكن لمن يخاف منها يجب ان ال يقوم بها
about 1 month ago 

2 people like this 

 كيف علمت أن المقصود بالحساب هو شعورنا نحن بالندم؟

 ال يهم الكيفية، المهم ان تشعر انه يتفق مع شعورك الداخلي

 قلت وان لم يفعل فتجاهل ما
about 1 month ago 

1 person likes this 

سلبية صدقها يتوقف كل المشاركين بالقصة السلبية نعم هذا ما الحظته بخصوص إجابتك على الكارما وبمجرد االنسان ان يتوقف عن عيش قصة وهم 

 وتنهار قوتهم ويبتعدون

 احسنت
about 1 month ago 

3 people like this 

 رأيك بالرأي الشائع كون المثلّية شيء غير سوي؟جميل، إًذا ما 

 غير صحيح

 المثلية او الشذوذ جزء من الحياة ومنتج طبيعي للكبت والزواجات التقليدية المنهكة الخالية من المعنى الحقيقي لالرتباط
about 1 month ago 

1 person likes this 

 من امس انطرك تجاوبني هل اللي في بالي يستحق وهل يبادلني الشعور واال وهللا اسوي اسقاط واطلعلك بالحلم

http://ask.fm/WeRGods/answer/113780058198
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113780058198/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113780159318
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113780159318/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113779599190
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113779599190/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113780314966
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113780314966/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113779863382
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113779863382/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113779470678
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113779470678/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113780226902
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113780226902/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113779906134
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113779906134/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113779896918
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113779896918/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113779360342
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113779360342/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 ما دام في بالك فهو بالطبع يستحق
about 1 month ago 

2 people like this 

 هل انبهرت بتفاعل الناس معك؟

 سؤال في اليوم وللكن لم انبهر 211لم اتوقع 

 انبهرت من وعي البشر في السعودية

 امر ال يصدق

 نيام ولكن اظن ان جيل النشأ مستنيرين بالفطرةكنت اظنهم ال زالوا 

 امر مبهر فعال
about 1 month ago 

6 people like this 

ذا العالم هو التأمل و العيش بروحانيه تامه عالمنا أصبح مادي ويهتم بالماديات جدا ولهذا أنا واحده من الناس ال انت حقا انسان ...ما نفقده في ه

 -.-استطيع التأمل والسبب اني افكر و اتحدث من نفسي كثيرراا ال استطيع طرد االفكار

 اعلم ذلك ولهذا يستخدم التأمل الحركي

 قومي بتمرين مجهد كالضغط او غيره

 ى تشعرين بالتعب واالجهاد حد انقطاع النفس ثم اجلسي في وضعية تأملحت

 سترين ان االفكار غائبة تماما

 استمري في الهدوء واستمعي لصوت الطنين

 طريقة ناجحة
about 1 month ago 

4 people like this 

 هل هناك حكمه من عدم ذكر هذه االشياء في القران؟

 نعم

 احيانا ال يستطيع العقل البشري ادراك االمور الماورائية المستنيرة بكلمات بشرية

 لذلك اتى القران بطريقة مبدعة وهي استخدام رموز مادية لتوصيل المعنى الحقيقي

 ولكن يقع الخطأ في هذا العصر ان الناس تترجم الرموز بمعاني حرفية مطلقة كما يصور خيالهم المحدود

 وهذه مشكلة كبير
about 1 month ago 

4 people like this 

 طيب على اي اساس اخذت مفهوم النار بالمعنى هذا؟ يعني من عندك حللت؟ ليش مايكون جد فيه نار تحرق الغير مؤمنين

 لو كان كذلك لما كنت هنا :(
about 1 month ago 

2 people like this 

 احببت إجابتك ،، لكن أوضح لي الكارما اكثر

 اليك اقتباس من الكتاب

----------------------------- 

يد. روايته ويعيشها. ولكنك تكتب ما تر قانون الكارما حياتك من صنعك، انت كما في الصورة المجازية لهذا الكتاب، انت كاتب يكتب انه ضحية، فيصدق

 فان صدقت انك ضحية ستكتب لنفسك حياة مأساوية. وان قررت ان تكون الكاتب فستكتب ما يسعدك!
about 1 month ago 

4 people like this 

 طيب ليش وضع هللا الدين؟ هل يفيدنا بشيء؟ اتمنى جوابك

 الدين طبعا يفيد اذا اتبع بحذافيره وقد كان في زمن من االزمان يتبع بحذافيره لذلك اتى اكله

 وال اقصد االسالم فقط بل كل االديان

 فالوعي الجماعي لم يعد يتبعه بعد االنولكن عندما يبتعد اتباع الدين عنه يصبح غير صالح 
about 1 month ago 

1 person likes this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113779361878
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113779361878/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113779766614
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113779766614/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113779749206
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113779749206/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113779674198
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113779674198/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113779474774
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113779474774/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113779530070
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113779530070/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113779496534
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113779496534/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

عد؟ اعظم سبب هو السعوديه وانت سعودي وفاهم قصدي .. كيف امارس حياتي بسعاده كيف اعيش هاللحظه بجنون وسعاده وكل شيء حاولنا اليسا

 وجنون وانا في بيتي فيه طريقه؟ :)

 الننا ننظر الى اقصى ما نريد، بينما يمكننا عيش الحياة بما هو متوفر حاليا لدينا بسعادة وجنون

 وهذا سيجلب لنا المزيد والمزيد ويفتح فرص اكبر واكبر

 وم بفعل هذه المور الصغيرة بسعادة انت تخبر وعيك االعلى انك تريد المزيدعندما تق

 وسيفعل دون شروط

 دياما عندما تقف وتنتظر حصول االفضل فانت تعطي وعيك االعلى امعلومة انك تريد التوقف عن الحياة ويعجبك البؤس والمعاناة فيجلب لك المز

 صغار االمور هي نفسها سعادة كبار االمور استمتعي بالحياة سيدتي فالسعادة المتولدة من

 سعادة الفقير بخبزة هي سعادة الثري بيخت
about 1 month ago 

4 people like this 

 ن من بعض أخطار اإلسقاط عدم إمكانية الرجوع إلى الجسد أو أن يسكن الجسد من قبل أرواح أخرى؟هل صحيح أ

 غير صحيح اطالقا
about 1 month ago 

1 person likes this 

 فلسفتك تمثل ما بداخلي

 اعلم ذلك ويسعدني

 وهذا سبب وجودي، ان اخبرك ان هناك من يؤمن بما داخلك

 فال تشعر بالوحدة
about 1 month ago 

5 people like this 

 هل الكون يأخذ نسخة من مشاعرنا في هذه اللحظة ثم تأتي األحداث متساوية مع مشاعرنا ؟

 قلت وابلغت في القول مع اختالف الفاعل في الجمله

 ـ%111ولكن ما قلته صحيح 

 ما تشعر به هو ما تحصل عليه

 ما تؤمن به هو ما تحصل عليه

 ما تحصل عليهما تفكر به هو 

 قانون الخلق الثالث، الكارما او االنعكاس
about 1 month ago 

6 people like this 

 اكون بأذن هللا فالحرم هذا االسبوع :(جميل جدا انا تخطيت مرحلة الحلم سوف 

 بانتظار النتيجة

 واالسقاط للكعبة من التجارب الناجحة عادة لما للمكان من قداسه في قلوب الممارسين
about 1 month ago 

2 people like this 

 سمعت مرة ان هناك ارباب آخرين غير هللا ولكن هللا أعظمهم وذكر )هللا خير الخالقين (

 نعم صحيح وانت احدهم
about 1 month ago 

2 people like this 

ون او الينتحرشوقتني للحياه اللتي بعد الموت.. لكن سؤالي طالما الحياه التي بعد الموت افضل لماذا نحن نعيش االن؟ لماذا الذين عقولهم نيره مثلك 

 يتمنون الموت بما انهم عارفين ان مابعد الموت افضل!

 لموت تصبح اجمل بسبب خبرتك في الحياة الماديةالحياة بعد ا

 عندما تجرب المعاناة ستقدر الرخاء بعد الموت
about 1 month ago 

3 people like this 

 حسك مجنون :(ا

http://ask.fm/WeRGods/answer/113779389782
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113779389782/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113779368278
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113779368278/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113779312982
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113779312982/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113779263318
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113779263318/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113778501206
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113778501206/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113779182422
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113779182422/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113779174742
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113779174742/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 اتمنى ذلك
about 1 month ago 

1 person likes this 

 األرواح ليست مذكرة و مؤنثة كأجسادنا، صحيح؟

 صحيح
about 1 month ago 

3 people like this 

 كلنا كمسلمين نؤمن بجميع االديان السماويه واالسالم هو خاتمها ومكملها!

 اويةانا اؤمن بجميع االديان حتى غير السم

 جميعها تستحق االحترام واتباعها محل احترام

 هذه هي االنسانية وحب الكون
about 1 month ago 

2 people like this 

بعد الموت يوجد حساب وجنة ونار؟! وانت تقول ان رجال الدين مبالغين في الموضوع! ما ردك؟!! مع ان الحساب والجنة والنار  القرآن يقول ان

 مذكورين بالقران وليس من اعتقاد رجال الدين!

 الخيار لك ان تاخذ المفهوم بمعناه الحرفي او المجازي

 ن ربهم سيحرقهم بنار جهنم حرقال شك ان رجال الدين اخذوا االمر بمعناه الحرفي وا

 وانا اقول انه الجحيم هو الندم على عدم عيش الحياة بشكل عفوي وسعيد

 االن القرار لكم في تصديق ما يتوائم مع احساسك الداخلي

 او اعتبارها معلومة خاطئة
about 1 month ago 

2 people like this 

 لماذا ال ننتظر ما نريده؟ اليس المفروض ان يكون موجود االمل؟

 هذا وهم بشري يضيع الحياة ويجعلها بائسة

 تخلصي من هذا المفهوم وانطلقي للحياة

 اللحظة القادمة تولد من هذه اللحظة

 شت هذه اللحظة بجمود وانتظار فالتالي ستكون نسخة مضاعفة عن هذه اللحظةان ع

 وان عشت هذه اللحظه بجنون وسعادة فالتالي ستكون اكثر سعادة وجنون

 الحياة ابسط من ان نعقدها
about 1 month ago 

5 people like this 

 اشعر انك الديني :(

 انا اؤمن بجميع االديان واحترم جميع مفاهيم البشر
about 1 month ago 

2 people like this 

 اذا كان شلل النوم ليس له دخل بالشياطين فلماذا احيانا نرى اشياء مرعبه و نقول عنها جن ) الجاثوم (

 قصدك "ماله دخل" حسنا في مرحلة شلل النوم يكون وعي االنسان قد انتقل الى البعد النجمي بالفعل

 وهناك ما تفكر فيه يحصل

 والن البشر مبرمجين على مفاهيم مربعة :( فاول ما يخطر في عقولهم امر مخيف فيتجلى

 هذا كل ما في االمر ال اكثر
about 1 month ago 

3 people like this 

 قصدي هل هناك جنة ونار هل فعال سنحاسب على افعالنا ؟

 ستحاسب نفسك بنفسك وستختار البقاء او العودة للحياة
about 1 month ago 

1 person likes this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113779200854
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113779200854/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113778560598
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113778560598/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113779164246
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113779164246/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113779089238
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113779089238/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113779051606
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113779051606/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113778288470
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113778288470/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113778842198
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113778842198/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113778933334
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113778933334/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 اال يوجد عذاب بعد الموت ؟

 ال ليس بالمفهوم الحرفي، ليس نار تحرقك وانما مجازيا هي حرقة الندم على عدم عيش الحياة كما كان ينبغي
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ايهمني اعرف عالمات المس الرئيسيه من منظورك واذا سؤالي مكرر اعطني رابط كتابك او شي يفيدني في بحثي شاكر لك مجهوداتك الرائعه جددا

ث يكون واضح كانعزال الشخص وعدم ادراكه لما حوله واحيانا تغير صوته او لون عالمات كثيرة ولكن يجب ان نفهم ان المس ليس امر دائم وعندما يحد

 عينيه وغيرها

 ما عدى ذلك "عدم وجود ادلة واضحة" يعتبر ليس مس، فال تخطئ بتصنيف شخص كممسوس مالم تظهر عليه عالمات مادية كما ذكرت اعاله
about 1 month ago 

 هل تفنى الروح ؟

 مستحيل
about 1 month ago 

 هل ما يقوله لنا رجال الدين عن الموت صحيح هل هناك حساب وجنة ونار ام حياة اخرى عادية مثل هذه

 حياة اجمل من هذه

 ما يقولونه مبالغ فيه كثيرا
about 1 month ago 

3 people like this 

 نا احب تفكيرك ومنهجك بالحياةانا مستغربة ماشفت احد هاجهمك .. وأفكارك ال يتقبلها الناس المبرمجين ... ماهو السبب ؟.. وا

 انا ال اهاجم احد، انا اقول ما يعلمه الناس في قرارة انفسهم ويخشون قوله

 عندما يهاجمك البشر يكون بسبب تقليلك من اهمية ايمانهم وانا ال افعل بأي حال من االحوال

 فانا مؤمن بكل ما يؤمن به انسان على وجه االرض

 هذا هو السبب يا عزيزي
about 1 month ago 

4 people like this 

نها شي ضاع من عمرنا الكثير وحنا جهالء ارجوك نزل كتابك اقسم برب الكون اننا محتاجينه خساره كل هاألسرار موجوده عشانا وفاالخير ماندري ع

 ابي افهم كل اسرار الحياه قبل ما اموت وانا واثقه محد يقدر ينير عقولنا ويوعيها غيرك.

 أعدك اني سأنتهي من تسويدها تنقيحه ونشره في االسبوع القادم او الذي يليه كحد اقصى
about 1 month ago 

3 people like this 

 اعلم ان السؤال مضحك جداً :) لكن هل استطيع ان اصبح اطول قامه بقانون الجذب ؟

 هههههههههه

 وعيليس االمر سهال فقوانين العلوم التطبيقية راسخة جدا في الال

 نظريا االجابة نعم عمليا ال
about 1 month ago 

 استاذي, انصحني بكتاب عن التأمل وتعزيز الروح

 "ألف باء التنوير"
about 1 month ago 

4 people like this 

ي شي ل انه اانت قلت ان كل ماتؤمن به يصبح حقيقي ،اعتقد هذا من قوانين العقل الباطن !! ولكن اذا كان صحيح فكل ما في الخيال حقيقي انا دايم اقو

خيال هو مستوحى من واقع حقيقي اعني انه من المستحيل ان يتخيل اي شخص شي ال وجود له او لم يره احد اتخيله اقدر اخليه واقع الن كل شي في ال

 MAHA  من قبل يعني شي جديد تماما،رأيك؟

 احسنت

 ال يمكن تخيل اي شيء غير موجود

 ولكن يجب ان ال تخلط بين الخيال وااليمان

http://ask.fm/WeRGods/answer/113778910294
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113778910294/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113778510422
http://ask.fm/WeRGods/answer/113778855254
http://ask.fm/WeRGods/answer/113778843990
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113778843990/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113778788182
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113778788182/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113778623318
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113778623318/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113778728790
http://ask.fm/WeRGods/answer/113778145366
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113778145366/people
http://ask.fm/Hatsune_meko
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 اكثر مفاهيم االنسان قوة ورسوخا انه "ال يصدق اال ما يرى"ـفمن 

 فتخيل االمر ال يعني بالضرورة ايمان الفرد به
about 1 month ago 

4 people like this 

 همم انبغا اكون فالحرم عن طريق االسقاط النجمي، كيف البدايه الزم افكر اني اكون يعني فمكان معين وال وش؟

 يجب ان تكون لديك رغبة قوية جدا في الذهاب الى الحرم

 المستطاعوبعدها وقبل النوم فكري بالذهاب اليه مرارا وتكرارا واستشعري وجودك هناك وامتنعي عن النوم قدر 

 غالبا لن ينجح االسقاط اول مره ولكنه سيكون حلم جلي وهو مثل صفات االسقاط باستثناء التحكم باالحداث
about 1 month ago 

1 person likes this 

 االلحاد بالشرائع وااليمان بالخالق هو الحل ؟ وال الحاد مطلق

 االلحاد المطلق هو رد فعل لاليمان المطلق

 وكالهما سيئين

 يجب االيمان بوجود الوهية في الكون

 االلهوية منك وفيك وليس شيء منفصل عنك

 هذا هو االفضل واالسلم
about 1 month ago 

2 people like this 

 هل ستتكلم بلغتها ام بلغة اخرى ال تفهم ؟

 رق التواصلالحديث مع االموات وجميع من في البعد النجمي يتم بالتخاطر العاطفي وهو اقوى واوضح ط

 ويشبه حديثك مع ذاتك بصمت
about 1 month ago 

1 person likes this 

 والسحر ؟ يكون بشيطان النفس او فيه جن يخدمه

 منظور اهل السحر هو شياطين قائمة على خدمة السحرة تسخر باستخدام قوة الحروف واالرقام السحر من

 ولكن ال يقع تحت تأثيره اال من كان يؤمن به وال يؤمن به اال من كان يؤمن بالدين
about 1 month ago 

1 person likes this 

 اذا انت ال تتقن االسقاط الي تعلم الكثير. فكيف لنا نحن ان نتعلمه!!!

 لو كان االسقاط النجمي خطوات تطبق وتنجح كل مره لما بقي احد في االرض

 فاهيمك يرتفع مستوى التحدياالسقاط النجمي مصمم بطريقة مبدعة انه كلما تغيرت م
about 1 month ago 

2 people like this 

 اريد ان ارى جدتي الميتة في االسقاط ولكن كيف سأجدها ؟

 جربة بمجرد التفكير بها سيتوافق ترددك معها وستجدين نفسك امامها وستتحدثين معها وستكون هي ذاتها حقيقة ال خيالاثناء الت
about 1 month ago 

4 people like this 

 كيف الحياة تكون سعيده لجميع البشر بعد الموت وهناك عذاب وحساب ؟!!

 العذاب رمزي وليس حرفي

 قبلت او رفضت الخيار لك وليس مجال للجدال
about 1 month ago 

1 person likes this 

 اذا تصرفت بعفويه ومانتظرت ،، هل ممكن هذا الشي يجذب لي الشخص اللي ابي يكون شريك حياتي؟ االنسان متغير باللحظه وكل شي ممكن حدوثه

 ،،صح؟

 بالضبط......ـ
about 1 month ago 

2 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113778421334
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113778421334/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113778275926
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113778275926/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113778213462
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113778213462/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113778143318
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113778143318/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113776614486
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113776614486/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113777953110
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113777953110/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113778033750
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113778033750/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113777976406
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113777976406/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113777990486
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113777990486/people
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يل يل قمنطقي جدا جوابك االخير عن المس كنت اقول لمعارفي و دائم اصاب بالشك كيف المسلمون بالقران يطلعون الجان و المسيح كذلك مع ان االنج

 ف ! و غيرهم كثير جديا عالم ملي بالشك و الحيرهانه محر

 تفكير جميل

 يجب ان اصارحكم

 انا فخور ومتفاجئ من وجود عقول نيرة في هذه البقعة من االرض

 انت مصدر فخر لي

 احبكم
about 1 month ago 

2 people like this 

 ممكن سؤال..انت تقول انه بعد الموت تكون الحياة وردية. لم ال تنتحر؟

 الني احب االلوان :(
about 1 month ago 

3 people like this 

 هل انت تقوم باالسقاط متى يحلو لك !

 ال فال احد يتقن االسقاط النجمي الى هذا الحد
about 1 month ago 

1 person likes this 

 انا اشعر بصمت جميل وبهجة طوال الوقت مع نفسي ومع كل مافي الكون .. لكن اوصف لي شعور المستنير واعلم ان الرحلة داخلية ؟

 مالستنير يعيش بافوريا وبهجة دائمة

 كالطفل جميع ما يراه يشده ويشوقه

 يعلم انه ال يعلم، ويعلم ان ذلك ليس سيءال ينازع وال يجادل، 

 ومع ذلك يتعامل مع جميع المواقف بحكمة
about 1 month ago 

2 people like this 

 ت اللي تصير فيه الحياه ورديه خاليه من جميع المشاكل والهموم مليئه بالسعاده؟ هل بعد الموت؟متى يجي الوق

 نعم بعد الموت فقط
about 1 month ago 

ريباً بعد مازاد الوعي عندي عرفت افضل الطرق للحصول على بس انا احس اني بكون زي ماخططت لنفسي وانا قاعده اعمل لهذا الشي من سنتين تق

 اهدافي

 حظا موفقا ولن يكون هناك من تلوميه اال نفسك ان ضيعتي اليوم وعشت الجل غد ثم لم يأتي غدا كما تمنيتي
about 1 month ago 

 معجب ب مقاالتك لكن االبراج كلنا نعرف انها مجرد كالم فاضي فكيف تقول بأنها صدق؟ هل انت مسلم ؟ الني كنت

 كلكم تعرفون انها صدق؟ هل قمت باستفتاء مؤخرا؟

 بمعنى اخر، عندما يؤمن االنسان بأمر يصبح حقيقي وهذه هي نظرية االنعكاس "ما تؤمن به هو ما تحصل عليه"ـ
about 1 month ago 

2 people like this 

ت هذا ؟ انا قرأت االقتباس من كتابك عن المس وتلبس الجن .. بدا لي كالمك منطقي نوعاً ما ولكن هل لي أن اعرف على ماذا استندت أو كيف استنتج

 MAHA  ال أشكك في علمك ولكني فعال محتاره ألن هناك ايضاً في الجانب اآلخر من يدعي عكس ذلك ولديهم أدلتهم القويه !! فما رأيك ؟

 لن اجادل

 ولكن الجانب االخر لديهم ادلتهم

 وكذلك ديانات اخرى لديهم ادلتهم

 حظي ان ظاهرة المس موجودة في كل الثقافات؟ وكلن له طريقة عالج وجميعها ناجحة؟الم تال

 سؤال يستحق التأمل :(

 نخطئ عندما نظن ان لكل سؤال اجابة واحدة فقط صحيحة
about 1 month ago 

1 person likes this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113777956438
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113777956438/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113777821270
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113777821270/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113777759318
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113777759318/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113777506902
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113777506902/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113777694294
http://ask.fm/WeRGods/answer/113777613398
http://ask.fm/WeRGods/answer/113766398550
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113766398550/people
http://ask.fm/Hatsune_meko
http://ask.fm/WeRGods/answer/113776982358
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113776982358/people
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 تحس اني بتزوج بعد حب وبكون سعيده؟

 ال فتصرفي على سجيتك من االن واستمتعي بما هو موجود

 وتوقفي عن انتظار الحياة الوردية الكاملة فلن تحدث
about 1 month ago 

2 people like this 

 اعرف أين انا االن واالتجاه الذي يوصلني الى ما اريد .. لكن بتجاربك مالذي يوصلني الى االستنارة وكيف استعد لها ؟

 كل انسان بطبيعته مستنير

 وات للوصول الى االستنارةال توجد رحلة وال خط

 كل ما يتعلمه االنسان او يفعله هو رحلة تبعده عن االستنارة

 رحلة االستنارة ليست الى الخارج بل الى الداخل

 عدني ان تكون مع ذاتك بصمت واعدك انك ستستشعر االستنارة
about 1 month ago 

4 people like this 

 دايماً احلم احالم جنسيه او شذوذ غالباً وانا بنت و اكره ذالشي مع اني ماافكر بهذي االشياء مامعنى هذا؟

 هههههههه سببه انك ما تفكرين بهذا الشيء

 ب دورها واال ستظهر في احالمكيجب ان تسمحي لغرائزك بلع

 بمعنى اخر لو فكرتي به ولو قليال لما حلمت به
about 1 month ago 

 عندي سوال لطالما بحثت عن اجابته .. ما الحكمه من وجود الشر ؟؟

 ليجعل للخير معنى

 سؤال جميل

 ضل ولنفترض انه "األحمر" وتخيلي عالم بل جنة من صنعكتخيلي معي لونك المف

 فيها كل ما تحبين

 لبس واكل وسيارات وبيوت وجميع ما تحبين

 االن تخيلي كل معالم هذه الجنة مطلية بلونك المفضل

 جميع االشياء بنفس اللون ونفس درجة اللون

 وهذا طبعا يشمل النور والظالل

 كل شيء احمر

 ة؟هل استطعت تخيل الصور

 لن يكون هناك اشياء، ال يوجد ظل ونور اذن ال يوجد ابعاد اذن ال يوجد اشياء فقط احمر على مد النظر

 بدأنا بجنة وانتهينا بصفحة حمراء مملة

 هذا هو واقع الحال، لو كان الخير يسود العالم لما شعر البشر بالحياة

 لكانت حياة "ميتة" وهذا ما سماه انيشتاين بالنسبية

 ى للحب لشخص لم يجرب الكرهفال معن

 الخير والشر هما ين ويانق في نموذجه اللولبي

 في كل خير نقطة شر

 وفي كل شر نقطة خير

 والتوازن يتم أنك عندما تبلغ اقصى درجات الخير ستقع في نقطة الشر والعكس صحيح

 واليك مثال جيد

 تعرض للتلبس الشيطانيمن يؤمن بالدين فقط "على انه خير" وال يسمح بوجود الشر هو من ي

 وهذه الظاهرة بغض النظر عن االكاذيب التحي تحاك حولها

 ما هي اال جانب الشر يحاول ان يلعب دوره في الحياة ويستمر هذا االنسان في منعه والتعلق بجانب الخير

http://ask.fm/WeRGods/answer/113777448790
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113777448790/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113777362518
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113777362518/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113777117270
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 عندها ال يجد الشر حال اال ان يفرص نفسه فرض

 الشخصية الخيرة فتتواجد شخصية شريرة في نفس المكان والزمان مع

 سؤال جميل
about 1 month ago 

5 people like this 

 اجربها ! هل صحيح انو اقل شي اربعه شهور تدريب لنظرية االسقاط النجمي عشان

 ال
about 1 month ago 

1 person likes this 

 كن ايقافه ( ماذا تقصد بوحش ال يمكن ايقافه أتمنى تجاوب)اسمحي للمشاغبة والتمرد في داخلك فان كبحها باستمرار يؤدي الى خلق وحش ال يم

 جنون

 ازدواجية شخصية

 موت
about 1 month ago 

3 people like this 

 وزني بطريقة غير عن انه امنع نفسي عن انواع من االكل طريقة غير تقليديه؟اقدر انزل 

 نعم

 عندما يكون االنسان منطلقا في الحياة ال يفكر كثيرا قبل كل تصرف يخسر الوزن والعكس بالعكس
about 1 month ago 

2 people like this 

عور يجي شيقولون ان االرواح عاشت حياتها في البعد السابع و نزلت لالرض الي هي البعط الثالث فعشان كذا لما نصادف ناس نرتاح لهم ونحبهم ولما 

وبصراحه ان لما اول مافتح صفحه االسك حقتك جاني شعور جميل وابتسمت استمر وسؤال  النفور من ناس حتى لو اول مره نشوفهم هل هذا صحيح ؟

 مشاعل بنت خالد  ثاني متى كتابك بينزل الن جد تحمست له ؟

 كالمك صحيح نوعا ما من منظورك

 وفي الواقع االمر مختلف كثيرا

 رات "عاشت" ال ما زالت تعيشدعيني اصحح بعض العبا

 شعور النفور والقبول هو بسبب توافق التردد، وهو عادة بسبب ان االنسان امامك هو انعكاس لفكرة تكرهها او تحبها تباعا

 سبب نفورك هو علمك الباطن بشخصية هذا اإلنسان، النك بشكل باطن ايضا تعلمين هي انعكاس ألي فكرة في داخلك
about 1 month ago 

3 people like this 

 كيف اجذب فارس احالمي الحقيقي دون غيره ؟

 بعدم التفكير باالحتماالت االخرى

 نه لكايمانك التام والقبول المطلق سيجلبا
about 1 month ago 

4 people like this 

 ممتنة لك ، احبك

 وانا احبك ايضا
about 1 month ago 

3 people like this 

 تحس اني بتزوج الشخص اللي ابيه ؟

 ال
about 1 month ago 

1 person likes this 

 رأيك في تلبس الجن لالنس او مّسهم ؟

 ذكرنا االمر كإقتباس من كتابي وال مانع من اعادة االجابة

------------------------------------------- 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113777008214
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113777008214/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113760286550
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113760286550/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113762188374
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113762188374/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113776480342
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113776480342/people
http://ask.fm/MESHOO10KHALED
http://ask.fm/MESHOO10KHALED
http://ask.fm/WeRGods/answer/113775841878
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113775841878/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113776182358
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113776182358/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113776324950
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113776324950/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113776330070
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113776330070/people
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من شخص بأن الدين هو كل شيء وان ال وجود للشر في حياته فسيقوم الشر بمحاولة لعب ومن امثلته المس الشيطاني كما يسمى لدى المتدينين. عندما يؤ

حدث تدوره في حياة هذا شخص ويستمر هذا الشخص بمقاومته ومنعه. فال يجد اال ان يفرض نفسه بنفس مقدار ايمان هذا الشخص ليغمر ويغلب عليه. و

صورها البشر امر مخيف مجهول. ماهي اال شخصية االنسان االخرى تحاول الظهور في حياته هنا ما يسمى بظاهرة المس الشيطاني. وهي ليست كما يت

مالكا" ان يكون "للعب دورها ومن ثم المغادرة. وكل البشر الطبيعيين يعيشون بهذا التناوب احيانا "مالئكة" واحيانا "شياطين" هكذا هم البشر. ومن يقرر 

 صاخالصا سيصبح بالطبع ... "شيطانا" خال

نعوا ن صامر مضحك بالفعل... في الواقع من يحدث لهم المس الشيطاني هم ليسوا مذنبين خاطئين ومقصرين كما يظن االخرون بل هم اكثر مالئكية من م

 هذا الظن. والنهم مالئكيين جدا، فان شيطانهم شيطاني جدا. فبقدر طيبتهم يحمل هذا الشيطان من شر

الشخصية االخرى "الشيطان" من تحدث لغات غريبه عن الشخص ال يستخدمها او حتى لغات ميته ليس فقط ال يستخدمها وال ادل من ذلك على مقدرة هذه 

 بل ال يمكن له ذلك. كنوع من اثبات من قبل الشخصية االخرى لتعلن وجودها وانها بنفس قوة المالك.

اج الجان" ما هي اال قناع لما يتم حقا. ما يتم حقا هو ان هؤالء الممارسين لهذه اما ما يستخدم من طقوس دينية بما يسمى بـ "طرد االرواح" او "استخر

يعود.  نالطقوس عندما يقرأون ايات مقدسة على الممسوس هم في الواقع يحاولون مؤقتا جعل الجانب المالئكي يطغى. وبالطبع سيفعل ولكنه لن يلبث ا

مارسون لهذه الطقوس الى الضرب كنوع من المساعدة "للمريض" للتخلص من "الشيطان" وما يفعلونه في وعندما تستمر المعاناة غالبا ما يلجأ القراء والم

ا ان الحقيقة هو انهم يجعلون الممسوس يكره الدين، وبهذا الكره يسمح للشخصية االخرى ان تندمج مجددا في وعيه بعد ان اقصاها. والمضحك مجدد

في المس. ويكون الممارس للطقوس ساعده على كره الدين بشكل غير واعي، والنتيجة كانت اختفاء "الشيطان" "المريض" عندما يضرب ويكره الدين، يخت

مة افيظن الممارس انه طرده بينما هو في الواقع جعله يندمج في وعي وشخصية الممسوس واصبح الممسوس يسمح بالتناوب بين الشخصيتين كما في دو

 ين ويانق

 كذلك؟ امر يدعو للسخرية! اليس
about 1 month ago 

3 people like this 

 كيف يمكن لالسقاط النجمي أن يساعدني في إتخاذ قرار معين؟

 للحياة االسقاط النجمي يغير منظورك

 يجعلك تتصرفين بعفوية تبعا لما يحمسك

 ولكن ما يساعدك على اتخاذ قرار بشكل اسهل هو التأمل

 دقائق سيجعلك تشهدين وضوح غير مسبوق 11الجلوس واصمات العقل مدة ال تقل عن 
about 1 month ago 

5 people like this 

 روحك جمييلة جدا ..اتمنى لو ان جميع البشر يشبهونك

 :( اتمنى ذلك
about 1 month ago 

4 people like this 

 االسقاط النجمي مثل اليوغى ؟؟؟

 اليوغا تأمل حركي مثل الصالة

 االسقاط النجمي سفر خارج الجسد المادي مثل االحالم ولكن التجول يكون في االرض وليس في االحالم
about 1 month ago 

1 person likes this 

 كيف طيب أتخلص من هذه.... القيود والحدود العبر عن ذاتي بحرية وإبداع ؟

 تصرف بجنون

 افعل اكثر شيء يحمسك دائما

 عندها سيتفجر االبداع

 ت تغييرا كبيرا حدق في االرض ولم يكن خلفة شخص مجنون""هل سبق وان رأي
about 1 month ago 

4 people like this 

 هل التكهن علم ؟؟

 نعم

 موعلم االرقام عل

http://ask.fm/WeRGods/answer/113776243542
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113776243542/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113775148886
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113775148886/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113775867478
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113775867478/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113775958102
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113775958102/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113776011862
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113776011862/people
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 وعلم النجوم علم

 والسحر علم

 جميعها علوم قائمة صحيحة
about 1 month ago 

1 person likes this 

 احب الحياة اكثر بهذا العلم هل يمكن ان تكون معلماً لي؟ اريد أن

 اختار تالميذي بعناية

 وعادة ال اعلمهم علم، اعلمهم االستنارة والحكمة

 وبهما سيحصلون على العلم

 تذكري قصة موسى عندما ادرك العلم جميعه فعلم ان هناك من هول اعلم منه ولم يستطع اتباعه النه لم يكن حكيما
about 1 month ago 

4 people like this 

 تؤمن بقرأة فنجان القهوه وبعلمه الغيب ؟؟

 جميع علوم البشر صحيحة

 قراءة الفنجان االبراج قراءة الكف والطالع والرمل والكريستالة

 ود" كاملةوالقي ميعها اوراق اذن للسماح لنا باالطالع على المستقبل والذي هو من حقنا اساسا ولكننا منعناه عن انفسنا لتكون تجربتنا االرضية "الحدودج

 ولكن بعض البشر تمردوا واتقنوا هذه المهارات
about 1 month ago 

3 people like this 

 انت نية من النوايا الجميلة لدي وتجلت ... ممتنه لوجودك .. أحبك

 يسعدني انك فعلتي

 احبك
about 1 month ago 

3 people like this 

 هل في االسقاط استطيع الطيران؟؟

  نعم

 ويكون بسرعة الفكرة

 عادة افكار البشر تكون بمد النظر

 يفكرون في الوصول الى االفق فتكون كل خطوة بمد االفق

 جكما حدث في االسراء والمعرا
about 1 month ago 

 ماذا تعرف عني ؟ 4/2/1482انا ولدت 

 سأتوقف عن تحليل االشخاص وسيكون هذا اخر تحليل ليتسنى الرد على االسئلة العامة

 ربما سننشئ قناة خاصة بهذا االمر الحقا ولكن ليس هنا واالن

---------------------- 

مت غير مرتبط دتحب السفر المغامرة التنوع ومقابلة الناس الجدد. تملك فضول قطة وتتوق لتجربة الحياة كاملة. تحب فعل اشياء متعددة في نفس الوقت ما 

ملك م البشر من عدة نواحي. تبشيء على وجه الخصوص. تحب التغيير، االشياء الجديدة واالفاق الجديدة. تكون صداقات بسهولة . شخصيتك مميزة وتله

 مواهب متعددة وقدرات مختلفة. تفرط في تناول الطعام او الجنس او العادات االدمانية االخرى.
about 1 month ago 

 تصدق على طول قمت من النوم وطرت على االسك حقك اشوف جديدك

 ذه الهديةاذن اليك ه

-------------------- 

ن طبقة ا تكوفهذه الثالث طبقات هي ثالث من مستويات الوعي طبقة المفاهيم واالحاسيس واالفكار. حيث ان االفكار هي الكيفية وهي اقلها ترددا، وفوقه

 المفاهيم واالفكار. هذا النظام الثالثي هو ما يجعل االنساناالحاسيس المرتبطة بالسببية وهي اعلى تردد من االفكار ولكن اقل من مستوى المفاهيم. ثم طبقة 

هذه الطبقة شبه ف يفكر، احيانا بعقله كما يقولون وهو مستوى االفكار واوقات اخرى بقلبه. ولكن قلما يفكر بوجوده بكينونته بغريزته، وهي طبقة المفاهيم.

http://ask.fm/WeRGods/answer/113776016726
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113776016726/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113775897942
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113775897942/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113775789910
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113775789910/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113775784790
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113775784790/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113775060310
http://ask.fm/WeRGods/answer/113765987670
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 نا الزائفة" الوعي االدنى "اإليغو". ولكن ال يخفاك انك اكبر واكثر من ذلك:مسلم بها. وهذه الثالث طبقات/مستويات هي تعريف الشخصية "األ

 ولعرض الصورة االكبر، يجب ان نعترف ان الوعي ليس مكون من ثالث طبقات فحسب، بل تسعة! نعم...

 نستعرضها من االعلى نزوال من االعلى ترددا حتى االكثر انخفاضا

 دره ومبداه ومنتهاه وهو كلية ووحدة الكون مرتبطين. الروح الكلية: وهو اساس كل شيء ومص1

 . الروح الفردية: وهي روحك الخاصة المتفردة بتجاربها المستقلة عن غيرها ولكنها متداخله معهم.2

 . الوعي األعلى: هنا اول واشمل نقاط الوعي، وهنا يعود الوعي االصغر عندما ينفصل عن التجارب القالبية.2

 نا تحدد قوانين التجارب واسسها، سواء كانت مادية نجمية عاطفية او غير ذلك.. طبقة القوالب: ه2

 . طبقة المفاهيم: هنا يتم تأصيل نظام المفاهيم التابع لتجربة محددة مثال المادية فقط.1

 . طبقة المشاعر: هنا يتم ربط المشاعر بالمفهوم الواحد فيمكن لمفهوم ان يكون جيدا او سيئا6

 ار: هنا يتم اتخاذ القرارات وتتم الحركة بناء على الشعور المتولد من المفهوم. طبقة االفك1

ه االسالمي ق. طبقة شبه الوعي"العقل الباطن": هنا يتم تأصيل االفكار النمطية المتكررة حتى تصبح عادة تلقائية تقوم بها بال شعور )كما يسمى بالف8

 العادات المحكمة(

 أصيل االتفاقيات الكلية الغير قابله للنقض، كجاذبية االرض وسيولة الماء وشفافية الهواء وهالمية النار.. وطبقة الالوعي: هنا يتم ت1
about 1 month ago 

6 people like this 

انا بصراحه مذهولة بشخصيتك جدا وعشان كذا ابيك تدلني علي الشي الصواب وتنورني هللا ينور عليك انا تزوجت شخص من خمس شهور باالجبار 

ير صمن االهل ووتحطمت جدا بس النة يحبني تحملني كثير وكنت ابي اطلق منة بس مستحيل الحين بس ابي اححححبه كيف احول مشاعري له كيف ا

 احبه ووماشوف غيرة بحياتي الن جد اريدة النجاح بحياتي

 اريد منك اآلتي

 قومي بكتابة صفحة بما ال يقل عن عشر نقاط بها افضل مواصفات زوجك الحالي

 ثم قومي بكتابة صفحة من عشر نقاط على االقل فيها مواصفات فارس احالمك وتوأم روحك

 بعد االنتهاء، قومي بمقارنة النقاط

 ي القائمتين وقرري قرار واضح هل ستبقين معه ام ستتركينهاقرأ

 بعد ذللك اجلسي جلسة مريحة، واصمتي عقلك لمدة خمس دقائق فقط ال تفكري في شيء اطالقا

 خمس دقائق كاملة من صمت االفكر اعيدي احتسابها كل ما طرأت فكرة

 راقبي انفاسك فقط دون افكار وربما رددي عبارة تحبينها في ذهنك

 ان نجح األمر ستكون لديك رؤية واضحة جدا لما تريدين وكيف ستكون حياتك معه

 بانتظار نتيجة التجربة
about 1 month ago 

4 people like this 

 ي؟؟:)سر حالتناااادر جددا احلم وانا نايمه مع اني متمنيه اني احلم بس مااحلم بشي ابدا انا احب االحالم بس لالسف نادر تحصل لي فيه سبب منطقي يف

 كما اسلفنا عندما ال يحلم اإلنسان فان السبب احد امرين

 يعيش حياة مثاليةيعيش حياته بعفوية مطلقه، وهذا انسان ال يحتاج لالحالم فهو  1ـ

 يتجاهل حياة االحالم لدرجة ان عقله يقوم بحجب ذكريات االحالم نهائيا وعدم االستيقاظ اثناءها 2ـ

 اظنك تعرفين ايهما انت
about 1 month ago 

2 people like this 

 دائما احس فيني شي مميز مو عند كل الناس وشو ؟

 الجنون

 كل انسان متفرد بتمرده وجنونه وخروجه عن المألوف

 عندما نتبع االخرين نقوم بحبس هذا التميز في قفص التقليد

 قي سراحة لو لساعة وستعرفين من انت حقاوسيضل يسصرخ وستشعرين به على شكل احساس "ان فيك شيء مميز" اطل
about 1 month ago 

2 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113775098454
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113775098454/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113761782870
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113761782870/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113762371414
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113762371414/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113759356758
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113759356758/people
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نا نختارها طيب بما اني عرفت المعلومه الحين ابي اختار احداث قادمه كيف؟الزم باالسقاط؟ احس تقول انه حياتنا الي نعيشها الحين هي خياراتنا ومازل

 انك تعطينا من كل بحر قطره:/

 ال ليس باالسقاط وانما بالجذب "قانون الجذب" وهو القانون الثالث من قوانين الكون االربعة

 وسيأتي ذكرها في كتابي

 ء بنتيجة مضمونةواليك وللمتابعين خطوات جذب اي شي

vision التخيل: تخيل الشيء وتصوره كأنه ذكريات حدثت 

desire الرغبة: وجود رغبة حقيقية وليست افكار عابرة 

belief اإليمان: ايمان مطلق بان الشيء من الممكن حدوثه وانك مستحق له 

acceptance القبول: قبول ما هو متوفر لديك االن وحبه حب مطلق واالقرار به 

intention النية: ان تنوي الحصول على هذا الشيء وتبيتها 

action االفعال: تصرف كما لو ان الشيء بدأ بالحدوث فعال 

allowance القبول: يجب ان تقبل حدوث الشيء دون شروط او توقعات مسبقة 
about 1 month ago 

6 people like this 

سؤال في اليوم :) ههههههههه وهللا اني احبك بس  4١١أيها الخارق خف علينا هللا يعطيك الف عافية ع مساعدة الجميع ولكن وقتي اليسعفني لقراءة 

يوني باآلسك معسكرة عندك ماابغى يفوتني شي وياريت تجمعلنا كل هذي األسئلة بكتاب إحنا نستفيد وانت بالهداوة انا كل اموري متعطلة من تبقيق ع

 تستفيدمن المبلغ تستاهل وهللا

 ههههههههههههه

 ابشري

 في الواقع معدل االسئلة في تزايد ولكن ساتجنب اجابة المكرر

 احبك انا ايضا
about 1 month ago 

1 person likes this 

 هل الوعي األعلى واحد لجميع البشر ؟

 ال

 الوعي االعلى خاص بك

 وفوقه الروح الفرديه وهي خاصة بك ايضا

 ثم الروح العليا وهي لجميع البشر

 ذه المستويات الثالث العليا للوعي وستجدها مفصلة في كتابيوه
about 1 month ago 

2 people like this 

 هل صفات االبراج حقيقة؟

 بال شك
about 1 month ago 

7 people like this 

 نعم او ال فقطالذين لم يكن في حياتهم هدف وال دين وعاشوا كما يريدون هل هم سعداء بعد موتهم؟ لتكن االجابه ب

 نعم
about 1 month ago 

9 people like this 

 يعني احساسي بشي دائما يكون صادق؟

 دائما االحساس صادق

 في االمر مالم تتورط االفكار

 فهي مخادعة
about 1 month ago 

12 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113762439510
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113762439510/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113760930390
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113760930390/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113774282838
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113774282838/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113754456150
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113754456150/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113752067926
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113752067926/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113751736662
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113751736662/people
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 مارأيك بمواليد برج الجوزاء؟

 سالم حب ومرونة
about 1 month ago 

7 people like this 

 هل صحيح بأن القمر مصدر من مصادر الطاقات السالبه او كما يقال شريرة؟ وبانه تم اختطافه او شيء من هذا القبيل؟

 ال
about 1 month ago 

4 people like this 

 متى تصدق أحاسيس المرأة اتجاه الرجل؟

 في كل لحظة تختار ان تكون معه
about 1 month ago 

6 people like this 

 ممكن يدخل وعي شخص متوفي في جسد إنسان اخر في الحياة ويتحكم به لفترة قصيرة ؟

 نعم

 تسمى ظاهرة العوالق الهالية

 يسبب الحزن او االدمان على امور غير محببة للشخص نفسه كالتدخين او االكل او الجنسوهي ما 

 ولكنها تزول
about 1 month ago 

5 people like this 

فال  ةبعض األفالم واألساطير تحوي شيئا بسيطا من أسرار الوجود..تروي بعضها قصصا عن أرواح قتلى محبوسة في البعد المادي...ان كان ذلك حقيق

 أظن بأن هنالك شيئا أشد الما من هكذا مصير...

 أحسنت القول
about 1 month ago 

5 people like this 

 سيدي احاسيسنا اتجاه امر ما هل يكون دائما صائبه ؟؟؟

 دائما
about 1 month ago 

8 people like this 

 احسك مره اطلق من نيوتن ومره انك مو انسان *.*

 اهال بك سيدتي

 سرني التعرف اليك
about 1 month ago 

5 people like this 

 انمانا اكثر انسان معجب فيك قدراتك تعجبني وطموحي اصير مثلك بس ودي اعرف كيف كذا! طيب قولي ايش برجي انا بعد الني مؤمنه فيك اشد االي

 ربما يكون االسد
about 1 month ago 

4 people like this 

 في العوالم المتوازية هل يمكن ان يكون االنسان رجل وفي عالم اخر امرأة ؟

 نعم

 وهذا ما يحدث فيما يسميه البشر المتدينون بالمس الشيطاني

 ما يسمى "الشيطان" من خالل الممسوس هو في الواقع نفس االنسان ولكن نسخة نقيضه عنه عندما يتحدث

 احيانا يكون من جنس اخر

 ولكنه ليس شيطان وال كائن اخر

 هو نفس االنسان

 وتصنف الظاهرة في علم النفس بازدواجية الشخصية

 وهذا ال يعني انه وهم

http://ask.fm/WeRGods/answer/113751419478
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113751419478/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113751457110
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113751457110/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113751532630
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113751532630/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113751439702
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113751439702/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113750941782
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113750941782/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113750956374
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113750956374/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113749390934
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113749390934/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113749299030
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113749299030/people
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 صية الثانية ان تملك لون اعين مختلف او تكون غير مصابه بورم يشكو منه االنسان الممسوسففي بعض الحاالت المسجلة على االرض يمكن للشخ

 امر محير

 ولكنه توازن الحياة
about 1 month ago 

9 people like this 

 ماذا افعل االن كيف وضعي !!

 هههههههه

 مضحك

 لهذا ضحكت
about 1 month ago 

7 people like this 

 من االقدم لألجدد وال؟تجاوب االسئلة 

 نظامي في اجابة االسئلة عفوي اكثر

 ولكن اقوم باجابة جميع االسئلة في نهاية المطاف مع حذف البعض احيانا
about 1 month ago 

4 people like this 

 لو تجنع االجابات هذي لحالها تنحط بكتاب ، مشاءهللا عليك

 وسيكون تعليقك في صفحة االراء

): 
about 1 month ago 

5 people like this 

 طيب انا تقدر تقول عن نفسي شي:((((

 ال

 11-12عمرك 

 انثوية جدا تملكين الكثير من صفات سكان كوكب الزهرة

 االبداع والعاطفة
about 1 month ago 

4 people like this 

 ساعات احسك مو انسان

O_O 
about 1 month ago 

5 people like this 

 ك الرأي في اجابتك السابقه، تحليل قائم على ثوابت واضحة لكن مو الكل يالحظهااشارك

:) 
about 1 month ago 

4 people like this 

 ا اللي يرسل لك ذكر ام انثى! قدراتك مثيره لالهتمام صراحه، مو قصدي اشكك فيك لكن، تقدر تعلمني شي عن نفسي؟كيف تعرف اذ

 انت تنتظرين حصول امر

 هل سألت نفسك مؤخرا "ماهو هذا الشيء"ـ

 الحياة سر لك يحتاج الحل

 على االغلب انك من مواليد الجدي
about 1 month ago 

5 people like this 

م الحين فهمت قصة واحد من االهل..كان يخرج ف الصحراء ومرة رجع وقال انه وصل لجبل كانت وراءه حياة اخرى وهمهمات اناس.. وبعدها خرج ول

 عد الى يومنا..كان هذا من عشرات السنوات ..هل هذا اسقاط نجمي او ابعد من ذلك؟ي

http://ask.fm/WeRGods/answer/113749231702
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113749231702/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113749164374
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113749164374/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113749015638
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113749015638/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113749014870
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113749014870/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113748913238
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113748913238/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113748892502
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113748892502/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113748916310
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113748916310/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113748277846
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113748277846/people
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 يسمى جنون

 وهو مرحلة تسبق الموت عادة

 ما رآه حقيقي

 الجنون بشكل عام ظاهره تستحق التأمل

 المجنون شخص يرى ويسمع ويتحدث في حياة حقيقية له

 ولكن ال احد يدركها غيره

 تسمى هلوسة ولكنها حقيقية
about 1 month ago 

6 people like this 

 ؟-ماشاء هللا-كيف كسبت هذا المقدار من العلم 

 كلنا نملك هذا المقدار من العلم

 ت ان اراهالفرق اني اختر
about 1 month ago 

7 people like this 

 مالذي استطيع فعله غير التأمل لكي اتطور واعرف نفسي اكثر ؟

 تحبيمكنك عيش الحياة كما 

 هذا يسرع التطور والنمو الروحي
about 1 month ago 

8 people like this 

 يخي قسم انك تخوف تعرف كل شي الزبدة نفسي اكون زيك

 ينستكون

 ولكن ليس االن
about 1 month ago 

5 people like this 

 اشياء واجد تناقض الي نعرفه باالسالم صح؟ احسك مو مسلم واحس اكتشفت اشياء تثبت انو االسالم مو صحيح النه بحسب كالمك

 وحدك انت من يختار
about 1 month ago 

5 people like this 

 يتك ؟؟ كم عمرك ؟؟ :(هل أنت رجل أم امرأة ؟؟ ما جنس

 سنة 21رجل سعودي اقل من 
about 1 month ago 

6 people like this 

 تكلم عن الموت

 الموت هو عكس الوالدة

 نهايتك وفنائكوهو ليس 

 هو بوابة الى حياة اكبر من الحياة المادية

 كلما عشت الحياة المادية بعفوية وبحماسة

 ستكون الحياة بعد ذلك اجمل واكبر

 هي تضخيم لما عشت

 الموت ليس اال بوابة كما كانت الوالدة
about 1 month ago 

10 people like this 

 ابغا اشوف مالكي الحارس ؟

 هو بانتظارك

 لطالما كان

http://ask.fm/WeRGods/answer/113748616534
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113748616534/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113747870294
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113747870294/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113748324182
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113748324182/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113747891030
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113747891030/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113738327638
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113738327638/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113747753046
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113747753046/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113736978774
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113736978774/people
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 وسيظل بانتظارك

 عندما تنامين سيكون هناك الليلة
about 1 month ago 

5 people like this 

ني اهللا يقطع ابليسكم الظاهر من كثر ما قريت االسك حقك أمس حلمت اليوم شئ غريب جسم لونه أصفر واحمر زي النار ويخنقني وفجأة جاء جسم ث

 ن انا حارسك وحاميك وضرب اللي خانقني واخذني معاه لما قمت خفت ان هاللي صار اسقاط نجميكأنه زي المالك وقال ال تخافي

 ليس اسقاط وانما مبروك فقد التقيت بمالكك الحارس
about 1 month ago 

5 people like this 

 لماذا اغلب الناس عندما يأتيهم الموت يوافقون ويفضلون عدم الرجوع؟

 الن فكرة الموت لدى البشر خاطئة

 يظنون الموت نهاية الوجود

 ولكن هو نهاية الحياة فقط

 وبداية حياة اكبر واجمل
about 1 month ago 

7 people like this 

 هل يمكنك كسر قوانين الكون بجسدك المادي كأن تطير او تمشي فوق الماء؟ وهل هذا ما ُيعرف بالمعجزة؟

 نعم يمكن ذلك ولكن في الماضي

 د توقف البشر عن قبول مثل هذه المعجزاتاما االن فق

 فاالمر مستحيل
about 1 month ago 

6 people like this 

 هل تؤمن بتناسخ األرواح؟؟

 ل ما يؤمن به البشرنعم اؤمن بك
about 1 month ago 

5 people like this 

 هل سيكون لكتابك نسخة الكترونية؟

 سيكون الكترونيا وليس مطبوعا
about 1 month ago 

4 people like this 

 ابي احس باليقين ان هللا بيستجيب دعائي شلون ؟

 صلي صالة فيها خشوع

 واليك الشرح

 بعد السجود المطول

 ن السجدتينوبي

 ابقي في وضع الجلوس دون افكار

 ال تنتظري شيء

 فقط ابقي في وضع الجلوس

 تنفسي دون توقف وراقبي انفاسك وستجدين االجابة
about 1 month ago 

9 people like this 

 وش اسمي

 ال اعلم
about 1 month ago 

4 people like this 

 ايوا البرازيل هللا عليك وتحياتي لك..

http://ask.fm/WeRGods/answer/113747440982
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113747440982/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113747090006
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113747090006/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113739846742
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113739846742/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113746882390
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113746882390/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113746745942
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113746745942/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113746760278
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113746760278/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113746773078
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113746773078/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113746789206
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113746789206/people
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 ههههههههههه

 تمنياتي لمنتخبك بالفوز
about 1 month ago 

3 people like this 

 لم"علم ماوراء النفس"؟لو كنت رئيس دوله هل ستجعل طالب المدارس يتعلمون هذا الع

 لو كنت رئيس دولة لما كانت هناك مدراس

 لكان الطالب يختارون مناهجهم

 ولكان المنهج االول واالخير التأمل
about 1 month ago 

5 people like this 

 جاوبني ؟ ايش سر هذا الكون

 اصعب سؤال

 لهذا كتبت الكتاب

 اظن انك يجب ان تقرأيه
about 1 month ago 

4 people like this 

 لقد خدعتك انا رجل ولكن وضعت في السؤال )انا امرأة ام رجل( األمرأة في البداية ثم الرجل لكي تنخدع وتظن انني امرأة احبك

 وانا احبك ايضا
about 1 month ago 

3 people like this 

 هل عالم البرزخ ُبعد ما بعد الموت ؟

 نعم

 ما يعرف بحياة البرزخ هو الحياة المستقبلية
about 1 month ago 

4 people like this 

 وانا كمان جميله ؟

 جدا
about 1 month ago 

3 people like this 

 عيي ؟؟كيف انمي و

 بالتأمل

 بالصمت

 واالستماع
about 1 month ago 

5 people like this 

 بالحياه السابقه انا اخترت اهلي واخترت االحداث ؟

  زلت تختارين االحداث في كل لحظةنعم وما 

 الحياة السابقة هي الحياة الحالية ولكن مستويا وعي مختلفين
about 1 month ago 

5 people like this 

 تعرف انا مع اي منتخب في المونديال؟؟!

 ال اعلم

 ولكني ال اعلم ماهي المنتخبات التي تلعب

 سأجرب قول البرازيل :(
about 1 month ago 

3 people like this 

 هل انا جميلة ام قبيحة ؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/113746773846
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113746773846/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113737698134
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113737698134/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113738731862
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113738731862/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113746654038
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113746654038/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113736894294
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113736894294/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113746585686
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113746585686/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113746591318
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113746591318/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113744668502
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113744668502/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113745903446
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113745903446/people
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 هذا مفهوم نسبي

 ولكن من حولك ينظرون اليك كامرأة جميلة
about 1 month ago 

3 people like this 

 هل انا امرأة ام رجل؟

 امرأة
about 1 month ago 

5 people like this 

 Abeer  كيف أنمي المعلم بداخلي ؟

 ههههههههههههه

 المعلم في داخلك كامل

 تحتاجين الى تنمية وعيك لتستمعي اليه فقط
about 1 month ago 

4 people like this 

 بعثت إليك بسؤال أتمنى أن يحين دوري في االجابة ، مستمتعه بإجاباتك ^^

:) 
about 1 month ago 

3 people like this 

 انا رجل ام امرأه؟و

 امرأة
about 1 month ago 

3 people like this 

 هل انا رجل ام امراة

 رجل
about 1 month ago 

4 people like this 

 %44جاوبت على اختبار الجاهزية النتيجة حقتي 

 هذا كذب اختبار الجاهزية مصمم بطريقة تكشف كذب المحتالين هههههههههه

 ـ%11 ال يمكن تحقيق نتيجة
about 1 month ago 

5 people like this 

 ايش اسم الكتاب اللي بتنشره

 الكتاب

 هذا اسمه

 الكتاب :(
about 1 month ago 

4 people like this 

 الشك مما يأتي

 من اإليمان
about 1 month ago 

4 people like this 

ذا وه التقيت بتؤام روحي وكان لقاء سماوي فاق كل ما توقعت عن الحب ال يمكن وصف الشعور واإلتصال الذي كان بيننا و لكن لألسف لم يتم األمر

 , هل هناك أكثر من تؤام روح؟ او هل ممكن اإلنتقال لعالم متوازي آخر بتؤام روح آخر؟تركني بحالة ألم عميقة أتعافي منها تدريجياً األن, 

 كال السؤالين نفس السؤال ولكنك ال تدركين ذلك

 وكالهما اجابتهما نعم

 خبر جيد اليس كذلك

http://ask.fm/WeRGods/answer/113745896278
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113745896278/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113746053206
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113746053206/people
http://ask.fm/Abeer_mohammed_111
http://ask.fm/WeRGods/answer/113746168406
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113746168406/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113746266966
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113746266966/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113746241110
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113746241110/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113745280342
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113745280342/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113745628758
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113745628758/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113745727318
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113745727318/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113745252182
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113745252182/people
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 على فكرة انت ال تشتاقين للشخص

 تشتاقين الى ذاتك
about 1 month ago 

4 people like this 

I would love to meet you 

so do i, ma'am 
about 1 month ago 

2 people like this 

 بس انا احب ابحث عن أجوبة االسئله اللي في بالي. مااعرف هذا تأمل والال

 هذه تسمى رحلة فلسفية

 رحلة بحث عن المعرفة

 واليك اقتباس حصري من كتابي

----------------------------- 

قا منبسطة جدا ومتمددة. هي في الواقع دوامية. هي في الحقيقة قصيرة جدا. خمسة االف سنة من الفلسفة هي في الواقع بداية ثم منتصف فالفلسفة ليست ح

سع تت لحياة.ثم نهاية. والنهاية هي البداية. فكلما انتقلت من مستوى الى مستوى او من منتصف الى منتصف انت في الواقع تكمل دورة كاملة في دوامة ا

ه الن الدوامة متسعه الدائرة في كل مره. وكل نهاية لها هي بداية لألخرى. كذلك هو االمر للدوامة ذاتها. بدايتها نقطة هي بداية الوقت ونهايتها غير موجود

س ل الدوران "مع" الدوامة. بل عكالى االبد. ولو وجدت نقطت االبد فستكون هي نقطة البداية. فأبدية الوقت هي بداية الوقت وال سبيل للوصول لها من خال

 الدوامة!

امر  من مفاهيم.كما ترى عزيزي القارئ ان السباحة مع التيار )او االتساع مع اتساع الدوامة( هو امر يسير فما عليك اال ان تعيش وفقا لما تسمع وتفهم 

وامة الى ان تصل الى االبد )الى االبد كما يقولون( وبما ان االبدية هي يسير ال يعيق الحياة. ولكن هذه العملية ابدية. وللوصول الى االبدية ستستمر الد

شبه تكون مرهقه ونفسها نقطة البداية. فاقصر طريق لها هو السباحة عكس تيار الدوامة. من خالل مخالفة كل ما تسمع من مفاهيم. عندما تقوم بهذه العملية 

م. قد تبدأ بسرعه بالمفاهيم الغير راسخة الى ان تصل الى مفاهيم انغرست بإتقان في ذهنك فيكاد مستحيلة )ليست مستحيلة( تسمى عملية تدمير المفاهي

نا ان تصل ممك يستحيل ازالتها. ولكن الواقع، انه وان طالت العملية فعلى االقل هي في تناقص واقتراب مضطرد من البداية )وهي باألبدية(. فاألمر يصبح

 الى االبدية.

ية للوقت هاال الفلسفة الى نتيجة. او االديان. او العلم. الن المفاهيم متمددة تمدد الوقت وتمدد الحياة. ال نهاية لها اال بنهاية الوقت. وال نهذا سبب عدم اتص

 اال عند االبد.

رعتها رغم جمال الرحلة وس ان كنت تحب التبرير، فانت تركب مركب وسفينة الفالسفة. ستأخذك بسرعة الى طرف الدوامة، حيث االحداث تتبثق. ولكن

 وكثرة مرتاديها، اال انها ال نهائية!

لفالسفة. وهذه ا فال يمكن لفيلسوف ان يدرك الحقيقة المطلقة بالفلسفة المضطردة المادية. ولكن عندما يستنير يدرك ان الفلسفة الصحيحة هي خالف ما يظنه

 ة وبالتالي نقطة النهاية!هي الفلسفة المعاكسة للتيارـ التي تأخذك الى نقطة البداي
about 1 month ago 

4 people like this 

 كم عدد االسئله اللي ماجاوبت عنها؟

 ـ%1اقل من 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 3اتبسطت لما عرفت انو حتنشر كتاب لك، وححرص يكون عندي، بالتوفيق ياسيدي >

 شكرا لك سيدتي
about 1 month ago 

1 person likes this 

 !جميع الموتى سعداء من أخبرك ذلك!!كل شيء تجيب عنه

 اسأليهم بنفسك ان كنت ال تصدقين

 اءسيجيبونك في االحالم وهم سعد
about 1 month ago 

2 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113745204822
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113745204822/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113745161302
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113745161302/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113739306838
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113739306838/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113738009942
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113738009942/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113737073238
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113737073238/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113739941206
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113739941206/people
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 ؟حقيقية ؟ وهل حقا )كنا( ازواج وتم انفصال االرواح في البعد المادي soul mateهل نظرية ال 

 هناك توائم روحية نعم

 وهل )كنا( ازواج وتم انفصالنا

 هي رمزية وصحيحة ولكن ليس في المنظور المادي

 ليس كذكر واثنى متحدين في بعد اخر ثم انفصلوا في البعد المادي والتقوا من جديد

 يحتاج االمر وما فيه ان التوأم الروحي هو انعكاس لكل ما تحتاج وانت في نفس الوقت انعكاس لكل ما

 وبهذا يكون بالتقائكم كمال الحب
about 1 month ago 

3 people like this 

 جميع الموتى سعداء؟ ام يختلفون كل واحد حسب ماعمل؟

 م جميعهم سعداءه

 ولكن بعضهم نادمون وهذا يسمى حزن

 سؤال جميل
about 1 month ago 

3 people like this 

 سيقى ؟هل انت الحين البس بني و تسمع مو

 اسود وبدون موسيقى

 صوت طبيعة )اشجار طيور ونسيم بارد(ـ
about 1 month ago 

3 people like this 

 احسه لذاتي كرهي بسبب）；＿；（احس بمشاعر حب واشتياق له الحين هههههههه مدري ليه احسه مو معي كيف اجيب المالك الحارس حقي؟ 

 ¿ يجي ابغا ههههههه وراح كرهني

 ال يمكن لوعيك االعلى ورموزه كرهك

 االمر غير وارد

 بل انهم ال ييأسون منك ولكن يعلمون انك تختار االنعزال للشعور بانك ضحية

 يهم بصوت مسموععندما تنامين تحدثي ال

 هم يسمعونك، ان اخترت االيمان
about 1 month ago 

6 people like this 

 رأت وانا واثقه انا جميع الكتب بكفه وكتابة الذي تود نشره بكفه ننتظره بفارغ الصبر. دمت بوديعجز لساني عن وصف اقتباسك اقسم انه اجمل ما ق

 اهتز طربا لشعورك الجميل
about 1 month ago 

3 people like this 

 كتابك؟ياهلل .. كالمك جميل , عميق ولطيف مثلك .. اشعر بروحك في كل كلمة تكتبها عندي استعداد اقرا لك وال اوقف .. لك مدونة ؟ ومتى بتنشر 

 مقاالت في مجالي االسقاط والوجود 2 - 2مدونتي في موقعي ولكن ال تعدو 

 سأنشره قريبااما كتابي فال اعلم ولكن اظن اني 
about 1 month ago 

2 people like this 

ان لحياتي معنى :( انا كنت بس اعيش النتظر الموت بعد ما  تدري انه من عرفت موقعك وحسابك وقريت كالمكانك خليتي الول مره احب الحياه واحس

 ヽ(；▽；)ノعرفت ما عرفتني عليه اعطيتني امل كبيييير اشكرك بحجم السماء

 وانا اشكرك سيدتي

 الحياة كلعبة االفعوانية في مدينة االلعاب الترفيهية

 تدفع النقود وتقف في الصف واذا دخلت اليها تصرخ خوفا ورعبا

 اثنائها انك من اختار ذلك واحيانا تسخط على وجودك وانت من دخل اليها بل انك تنسى

 هذه هي الحياة افعوانية الكون

http://ask.fm/WeRGods/answer/113739849302
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113739849302/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113736525910
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113736525910/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113736570710
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113736570710/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113730178902
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113730178902/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113736343382
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113736343382/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113730416214
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113730416214/people
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 حيث يأتي الشجعان الختبار اقرب نقطة الى الموت من غير الموت

 وهم بذلك يرسمون مثال جميال لبقية الكون

 امة ونور من النجاةستدركين ما اقول عندما "تموتين" ستخرجين من اللعبة وملء وجهك ابتس
about 1 month ago 

6 people like this 

 إلى أبعاد أخرى ؟اإلنسان لم يستطع أن يصل إال إلى البعد النجمي ؟ ، أم هنالك اشخاص وصلو 

 هناك من وصلوا ابعاد اخرى

 ولكن لم يتم توثيقها جميعا

 واالبعاد االعلى غالبا من جمالها من يذهب اليها يقرر عدم العودة طواعية

 فال نعلم اساسا انهم وصلوا له
about 1 month ago 

4 people like this 

 فهمك للحياه ذهني او استشعر

 تأملي
about 1 month ago 

2 people like this 

 .كحلمت فيك اليوم ): انك تجاوب ع األسئلة باالسك وشفت شكلك بس نسيته لالسف بس اذكر بعض االشياء عموما حساب مفيد وجدا جميل هللا يوفق

:) 
about 1 month ago 

2 people like this 

 ليش لما اوقف التفكير بشخص سواء احبه واال اكرهه وفعال انساه يبدا يطلع لي بأحالمي ؟

 النك عندما تتوقف عن التفكير لديك رغبة دفينه بالتفكير او العيش معه

 تجارب واعمال لم تنتهي

 المكتتجاهلها فتظهر في اح

 كرسالة لك ان تعود او ترضى باالحالم
about 1 month ago 

2 people like this 

 هل مساعدة الناس يعود نفعها لي؟

 الناس منك وفيك

 اعدتهم مساعدة لذاتكمس

 ولكن! احذر التضحية بذاتك الجلهم

 االنانية امر مقدس محمود

 اوال انت ثم هم
about 1 month ago 

6 people like this 

د و لما نريان نعيش دون اسئلة فكثرة االسئلة تشتتنا ..ان نؤمن دوما ان ما يحدث هو الخير لنا و يحمل ما نريده في ثناياه ..جميل طيب وين السعي 

 كيف نعرف اننا في الطريق الصح ؟

 بوصلتك هي التشويق

 طريق ما دمت تفعل االمر االكثر تشويقا لك في كل لحظة فانت تسير في اسرع واصح

 وسيعمل الكون باوركستريشن مبدع لعزف سينفونية صدف ال يمكن تصديقها

 التشويق هو شمال بوصلتك

 تحرك تجاهه دائما
about 1 month ago 

4 people like this 

 لما يزورني شخص عامل اسقاط نجمي كيف احس فيه؟ يعني بيظهر لي كما الطبيعه؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/113726822742
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113726822742/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113726813270
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113726813270/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113728896854
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113728896854/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113729892694
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113729892694/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113726958166
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113726958166/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113728048214
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113728048214/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113736077654
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113736077654/people
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 ال لن يتجلى

 مجرد احساس داخلي واحيانا عالمات مادية يقوم بها الممارس الحاضر

 كاطفاء شمعة او تحريك شيء خفيف او طرق الباب

 هذا اقصى ما استطاع البشر فعله
about 1 month ago 

3 people like this 

 D:-لي طولة العمر ان شاء هللا-طييب في حيوات سابقة صح؟ مافي حيوات مستقبلية؟ يعني بعد ما اموت 

 طبعا هناك
about 1 month ago 

3 people like this 

فيني بالغرفه وكان يسحبني على فوق لين  اتذكر يوم كنت صغيره باالبتدائي لما انام احس روحي تطلع عن جسمي وزي احد يسحبني من رجلي ويدور

عند الباب اطلع بجسمي من الباب بس راسي يمر من خالل الجدار مدري كيف ، ايش هذا اسقاط وحتى لو اسقاط ماكنت اعرفه بذاك الوقت كيف 

 يصيرلي

 اسقاط نجمي عفوي

 كثير من االطفال يحصل لهم االمر

 بفعلهوعندما ينجحون اول مره يستمرون ليال كثيرة 
about 1 month ago 

5 people like this 

 كيف اعرف صوت قلبي الحقيقي ماهي عالماته

 ؟ غير واضح
about 1 month ago 

1 person likes this 

 كيف اعرف اذا انا بشريه كامله او خليط؟ و هل يمكن للبشر حاليا االقتران ب مخلوقات اخرى؟

 اجناس مختلفة 1جميع البشر هجناء من 

 لم ولن نتحدث عنها
about 1 month ago 

8 people like this 

 لالموات وش التكنيك اللي الزم اسويه بالضبط؟شلون احدد الشي اللي ابغاه في االسقاط النجمي ؟ يعني مثالً ابغى التحدث 

 فكر باالمر اثناء التجربة

 هذه هي كل التكتيكات المطلوبة
about 1 month ago 

3 people like this 

 هل هناك طرق لتنظيف الداخل من افكار ومواقف ومشاعر غير مرغوب بها غير التامل

 ال وجد طريقة غير التأمل سوا التنويم االيحائي او المغناطيسي

 سواء الذاتي او الخارجي

 عدا ذلك يتحتم عليك المراجعة الواعية للمفاهيم وهي عملية طويلة جدا ومرهقة

 ائما للاليغو الذي يجيد وسيقوم بتظليلكوتكون اليد العليا د
about 1 month ago 

3 people like this 

 هللاممكن تعمل مدونه تتكلم عن علوم اخرى احسك بحر ماشاء 

 سدنعم ولكن الوقت ال يسعف كما ان الوعي الجماعي في هذه المنطقة من العالم كما يشير حراك الوعي يناسبه التحدث عن ظواهر الخروج من الج
about 1 month ago 

5 people like this 

 نقدر نقول عن االسقاط النجمي لذه مؤقته فقط؟

 ساترك لك التسميات
about 1 month ago 

4 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113727070806
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113727070806/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113729834838
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113729834838/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113730360406
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113730360406/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113728722006
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113728722006/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113727127126
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113727127126/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113728028758
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113728028758/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113727443542
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113727443542/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113727386710
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113727386710/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113728225878
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113728225878/people
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 كم من القوة او الطاقة احتاجها في اإلسقاط النجمي لتضع رسالة لشخص في العالم المادي ؟؟

 طاقة ال توصف والمهم ايمان ال نهائي

 يكاد ينعدم لدى البشر اليوم
about 1 month ago 

5 people like this 

 أنا مهتمة فالموضوع من فترة قبل ما أعرف أكثر والوضع جداًمثير،فكرة الحساب هنا ممتازة،يعطيك العافية

 شكرا جزيال سيدتي
about 1 month ago 

3 people like this 

 لما أحاول اسوي إسقاط نجمي عيوني تفتح بحالها بالقوة وش السبب ؟ هل أقاومها وال وش أسوي

 ال تقاومها فال فائدة لديك مفاهيم كثيرة تخشين حتى االنفراد بنفسك

 رق التقنيات الغير مباشرة فهذا اسهل لكجرب ط

http://www.iskat.tk/uploads/2/3/5/3/23536368/the_phase_obe_astral_porjection.pdf 
about 1 month ago 

4 people like this 

 لبلدان التي تناسبننا و التي فيها رسالتنا فكل بلد رائع و جميل و يستحق كل الحب ..اذا عرفنا انه االصلح و االنسب لنا .صح؟اعتقد اننا كلنا اخترنا ا

 بالضبط
about 1 month ago 

4 people like this 

 ヽ(；▽；)ノان نزل كتابك بكون اول من يقراه وبكل حماس ، االقتباس اللي اعطيتني مقدس فكيف الباقي 

 االقتباس كان من اكثر االجزاء خطورة

 اليك اقتباس اخر

---------------- 

ل دون اتصالك بوعيك االعلى. مما يجعل فهمك لسبب وجود الشيء وكيفيته غائبان عنك. عندما تنظر لالشياء، ال تفكر. التفكير يعمل كسحابة او كعقبة تحو

تفاعل مع ت عندما ال تفكر يكون االتصال مع وعيك االعلى مفتوحا.. فال يعود يهم لما وكيف وجد الشيء ويصبح فقط ما يهم هو وجوديته وماهيته. تجعلك

قت ان كل شيء موجود لسبب وبكيفية مثالية لخدمة غرض جيد. هذا هو معنى ان تعيش حياتك متأمال. هذا الشيء بحكمة. وهي ان تكون مقتنعا طول الو

ا لو لم هان تنظر لكل شيء على انه شيء جديد. درس جديد. رمز يخفي اسرار خلفه. ال تسأل اسئلة النها ستحجب عن االجابة التي ستحضر من تلقاء ذات

 تسأل.

 ك؟مضحكة هي المفارقة؟ اليست كذل

 ان تكون االسئلة في قناع المساعد لك في حين انها من يمنع عنك االجابة

 االسئلة هي فعليا تقسيم لالجابة االصلية

 البشر يظن الجواب المطلق ال يحتاج لسؤال.. الن أي سؤال يطرح ستكون اجابته اقل من الحقيقة ذاتها. فبمعنى اخر االسئلة ليست صديقة االجابات كما

تعدت بالواقع تعمل كسكاكين تقسم االجابة المطلقة. وكلما استخدمت سكاكين اكثر بطرح اسئلة اكثر، كلما تقسمت الحقيقة المطلقة اكثر واكثر وااالسئلة في 

 انت عن االجابة اكثر واكثر.

 فبمعنى اخر، االجابة المطلقة هي التي ال يمكن طرح سؤال عنها!!!

فمثال الجاذبية من المسلمات. ال تجد احداث يسير على االرض يطرح سؤاال عن كيفية او سبب الجاذبية في كل  وأي شيء ال يقبل السؤال؟ اال المسلمات.

 لحظة. فالكل يكاد يكون مؤمنا مسلما بشكل جازم بوجودها فال يعود النقاش عنها يهم.

ما يسمى بـ "الحكمة" او "القناعة" وهي ان تعيش الحياة  في حين يطول النقاش عن امور وتفاصيل الحياة والتي هي بدورها مسلمات لو امتلك البشر

 بحقائقها المطلقه مسلما بمثاليتها وكمالها ومؤمنا بانها جميعها تعمل لصالحك.

 هذا معنى العيش المتأمل!!
about 1 month ago 

5 people like this 

 ؟ Salvia divinorumما رأيك بنبتة سالفيا 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113735633494
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113735633494/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113735827286
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113735827286/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zln_i68cpplWX4uiHsRr56qD0lG2XeUwwSctGMVG2-h4eBzVvPhDaJfB9kmblpq41ogEHgFE9cjk0-g-eLiTtn-nt33Ct8NVBT4yNJsK5bJkYW2bi8SmgzpaLD7cw1PfkNg,,
http://ask.fm/WeRGods/answer/113735849558
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113735849558/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113735876950
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113735876950/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113729929302
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113729929302/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 هي وغيرها من النبتات الطبية تقوم برفع تردد االنسان الى مستوى الوعي الرابع من االعلى مستوى القوالب

 وهنا يتم تصميم الحياة وقوانينها واعرافها

 م هذه المواد عادة يمر باستبصارات عديدة يفهم معها كيف تعمل االمور في الحياةفتجد من يستخد
about 1 month ago 

6 people like this 

ختيارك بان تكون سعودي الجنسيه وماطريقه واحساسك بعدها ؟ الني غاضبه اني اخترت السعوديه غاضبه على نفسي بالدرجه االولى هل عرفت سبب ا

 ثم البلد وش الحكمه للما ببعد ما لما عرضوا على البلدان اخترت السعوديه

 اكسترا قيود وحدود

 السعودية المكان المناسب لمن رفعوا التحدي

 تار ان يكون هنافهنيئا لمن اخ

 وال عزاء لمن ال يعلم انه اختار ذلك
about 1 month ago 

5 people like this 

 ي السابقة عن طريق االسقاط النجمي ؟هل يمكن ان اعرف ماذا ومن كنت في حيوات

 نعم وهذا احد فوائده
about 1 month ago 

4 people like this 

 ا ان كان على الصعيد الشخصي او حتى العالمي ومالقيت تفسير لهذا الشي ممكن توضيح منك لو سمحتطيب انا احس ببعض االمور قبل حدوثه

 جالء بصري

 موبهة حصل عليها الكثير في التاريخ وفي الحاضر

 وتحولت الى نقمة

 ينتهي المطاف بتشكيك اصحابها بها فتختفي
about 1 month ago 

5 people like this 

 كيف لقاء حقيقي؟ شي يخوف كان صدق حسيت فيها

 كيف؟

 هههههههههههه ردة فعل عفوية

 كيف لقاء حقيقي

 يعني لقاء مثله مثل اللقاء المادي كالكما كنتما هناك

 فكم وافكاركم وقلوبكمبعواط

 فقط اجسادكم كانت غائبة

 اعلم ان االمر غريب النك عشت حياتك كلها لم تعرفه

 ولكن ما يحدث عندما تحتضن شخص هو ان جميع االجساد تحتضن بعضها واهمها العاطفي

 لذلك للحظن مفعول ساحر

 ويجلب نفس الشعوراحيانا بسبب القيود المادية يقرر العشاق االحتضان في الحلم وهو حقيقي 

 صديقي

 الحلم ليس خيال

 الحلم حياة ثانية

 افق!ـ
about 1 month ago 

3 people like this 

و علمك يشدني كثير و لي فترة اقرأ عنه ولكن لم افعل االسقاط النجمي ألني اعتقد اني فعلته بدون ما اشعر ربما افعله أنت مشوووق و إجاباتك رائعة 

 يوًما ما عن قصد ، من أمس و انا في صفحة االسك رائع رائع جًدا ، هل تستطيع ان تزورني و تساعدني باالسقاط النجمي ؟ ممتنة لك

 نعم ولكن قد تمنعيني انت

 تقولي ال ولكني ال اتحدث عن عقلك المسكين الذي سينام فور بدء التجربةقد 
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 اتحدث عن وعيك االعلى الذي يعلم ما تحتاجين ومتى

 اشكر اطراءك سيدتي
about 1 month ago 

3 people like this 

 انا وحبيبتي حلمنا بنفس اليوم والوقت والمكان اننا كنا سوا وضامين بعض وصحينا حككينا نفس الحلم، وش السالفه؟

 لقاء حقيقي في بعد اخر

 واراهن ان االحاسيس كانت مضاعفة اكثر من الحياة المادية

 لقاء حقيقي في بعد اخر

 سالفةهذي كل ال
about 1 month ago 

5 people like this 

 هل يوجد سلبيات لإلسقاط النجمي

 ال
about 1 month ago 

5 people like this 

 تجربة اإلقتراب من الموت ! مانوعية وطبيعة األشخاص الذي يحصل معهم ذلك طيبين أشرار أم ماذا ؟؟

 كل البشر

 ار لما بعد الموتولكن اغلبهم يختار عدم الرجوع واالستمر

): 
about 1 month ago 

3 people like this 

 لم بهذا الوضوح بس انا متاكدة انه حلمحاولت اسوي اسقاط نجمي ونمت وحلمت حلم واضح تقريبا وانا اول مرة احلم ح

 مبروك هذه الهدايا تأتي مع العرض

 اغلب من يحاول القيام باالسقاط ويفشل يحصل على هذه االحالم الواضحة كنوع من التعويض لحين النجاح
about 1 month ago 

5 people like this 

ورد فر كانا مو خايف من شي واقدر اقوم باالسقاط النجمي ومتاكد اني بسويه، المشكلة اني خايف من شي.،خايف ان الحبل االثيري او المعروف بالسل

 ينقطع عني وما اقدر ارجع!

 الشياء المادية وليست االثيريةاالنقطاع صفة تنطبق على ا

 ال يمكن قطع الروح او قطع الشعور او قطع الفكرة

 الفكرة بحد ذاتها "سطحية" ـ
about 1 month ago 

4 people like this 

 مثالً انا ودي اشوف ذا الشخص وانا مسويه االسقاط اوكيه يعني لما اشوفه اشوفه بلحظه الي هو فيها حقيقي بحياته وال شلون؟

 نعم بنفس اللحظه كما هو االن
about 1 month ago 

3 people like this 

 هل فكرت في عمل دورات عن االسقاط النجمي

 سبق وان قمت باالمر اونالين واتت اوكلها وربما سنعيد الكرة

 ولكن بشكل غير منظم
about 1 month ago 

3 people like this 

 ماهو الفرق بين الحلم و االسقاط النجمي؟ بالتفصيل الممل وش اللي يميز االسقاط النجمي عن الحلم؟

 في يومنا الحلم هو حياة اخرى نعيشها في )البعد النجمي( لتحقيق رغباتنا المكبوحة

 الحلم الجلي، هو حلم تقليدي ولكن يعلم النائم انه يحلم ويستطيع تذكر حياته المادية

 االسقاط النجمي، هو تجربة تحدث للجسد النجمي ولكن احداثها تقع في البعد المادي
about 1 month ago 
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3 people like this 

ت كأني تحلماذا يحصلي الجاثوم وانا لم اطلبه؟مليت وانا اقرأ انه شلل النوم بدون تفصيل للي اشوفه اخر مره اول مابدأ بديت اسمع اصوات غريبه و

اهلل وكأن من حولي خائفين بس ببرود والجو مهتّز! اللي نرفزني وجعل اخر جاثوم كمحفز لمعرفته انه الماء وهذه االصوات فوق الماء والجميع يسّمي ب

 مدّخل امي بالموضوع بشكل مستغرب

 هدئي من روعك

 هذه انعكاسات لمفاهيمك

 للو كنت هادئة واجتزت المرحلة ستنجحين في االسقاط النجمي

 فقط اهدأي
about 1 month ago 

3 people like this 

 هل يوجد حبل اذا انقطع اثناء ممارسة االسقاط النجمي تحدث نتائج سلبية

 ال

 ادعائات خاطئة
about 1 month ago 

4 people like this 

 مرة قرأت انو فية نبات بالبرازيل وأمريكا الجنوبية يساعدك على استرجاع ذاكرتك واإلتصال مع مخلوقات المريه؟

 نبتة االيوكاسا

ayahuasca 
about 1 month ago 

4 people like this 

أشوف والدتي تحذرني و تنبهني ألمور مع العلم انو انا احلم احالم كثير تخصني و تخص ناس من حولي و كلها تتحقق و احيان وانا صاحيه مو نايمة 

 والدتي متوفية و احيان اشعر بوجودها حولي ايش ممكن تفسر لي هذا االمر و شكرا لمجهودك

 ان كان شعورك عن هذه التحذيرات قبول فهي نصائح من امك الحقيقية

 غير حقيقية -وان كانت تأتي كنوع من االزعاج فهي انعكاس لحياتك سابقا 
about 1 month ago 

3 people like this 

ي ما اعرف اذا هذي تاثير الحبوب او قبل سنه كنت ماكله حبوب بنادول نايت ونمت وفجاه احس فيه شي يسحب روحي لحد مابعدت عن جسمي ب

 االسقاط ؟ واذا االسقاط عادي يصير وانا ماعندي نيه اسويه؟

 نعم اسقاط ومن الممكن حدوثه بدون نيه

 ولكن وعيك لم يكن حاضر بسبب المركبات الكيميائية
about 1 month ago 

3 people like this 

سألته  ي عندمااخيراً احبك كثير الني رأيت فيك نفس االفكار خصوصاً عندما اتحدث بذلك مع اقاربي ويظنونه ضرباً من الجنون وايضاً ألنك اجابة هللا ل

 معرفة مايحدث

 احبك كثيرا
about 1 month ago 

3 people like this 

الكالم اللي سمعتو وكان صحيح بس انا جربت االسقاط النجمي وحسيت باهتزاز واني خرجت من جسدي و كنت سامعه اهلي وهما يتكلمو وسالتهم عن 

 وقتها ما كنت قادره افتح عيوني وكنت حاسه بدوار وماشفت شي. ايش السبب باني ماقدرت اشوف شي؟

 عدم اكتمال االنفصال

 ويسمى العمى النجمي

 وهو مرقت يزول بمجرد االبتعاد عن الجسد المادي
about 1 month ago 

4 people like this 

 اذا ابغا اعرف اساله اختبار بالمستقبل هل اقدر اشوفه باالسقاط النجمي و بعدين يطلع صح نفس االسئله؟*معقدتني االختبارات*=((

 السقاط التي خلفها اغراض سلبية بالفشلغالبا ما تنتهي تجارب ا
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about 1 month ago 
5 people like this 

 وي أن أزوره في االسقاط النجمي ؟هل من الممكن أن أعرف من هو شريك حياتي عن طريق أن أن

 نعم
about 1 month ago 

5 people like this 

 د اشتقت له كذا فجاة راح تحس بشعور غريبانا مصدقه بس ابي اتاكد الن احياننا ممكن تكلم شخص بعي

 تخاطر عاطفي
about 1 month ago 

4 people like this 

كانه جمجمه حتى احس فكي مفتوح مع انه مقفل لكن امس اول مره احس جسمي كله سار واحد مع الكرسي  انا اعمل تأمل في البدايه احس انه رتسي

 ماعرف اوصف لكن خطر غي بالي االسقاط النجمي وحاولت اتهرب من الفكره الني محلوف عليا ماسويه بس الغريب ليش حسيت كذا

 مع الكون هذا ليس اسقاط وانما تأمل ناجح وصلت فيه الى مرحلة الكلية

 اراهن انك نسيتي اين انت وما هو الوقت ايضا
about 1 month ago 

4 people like this 

 ه؟ وهو رافضه بالحقيقه؟اقدر اقابل صديقي واقنعه بشيء انا ابي

 يمكن ذلك من خالل التحدث اليه عن الفكرة وستزرع في ال وعيه
about 1 month ago 

4 people like this 

 ناس كثير ، ابي حلأحقد عال

 حقدك على الناس حقد على ذاتك

 هناك مفاهيم سلبية متكدسة

 انت موضوع بحث مطول لطبيب نفس

 او جلسة تأمل حقيقية لمدة نصف ساعه

 الخيار لك
about 1 month ago 

5 people like this 

 فية اكالت وطريقة غذاء تساعدنا عاالشياء الماورائية؟

 هناك نباتات سايكواكتف

 وغنية بالدي ام تي

 ولكنها صعبة المنال في مجتمع السعودية

 النباتات عموما تساعد على تحقيق الظواهر الماورائية بشكل اكبر

 ن الماء له مفعول جيد جداشرب الكثير م
about 1 month ago 

5 people like this 

وكانت اصوات الموسيقى ترتفع اكثر واكثر الى ان احسست بالصداع ولم قبل فتره طويله كنت نائمه وكان فيه شخص بالغرفه يغني ويرقص امامي 

 استطع الحركه اظنه شلل النوم ولكن ماهو سببه

 شلل النوم عملية طبيعية تحدث كل ليلة

 ولكن تكونين نائمة عند حدوثه

 سبب استيقاظك الموسيقى الصاخبة
about 1 month ago 

5 people like this 

في مرا كنت نايمه وكل شويا اصحا بدون سبب بعدين فجاة حسيت جسمي يترفع وشوفت اختي نايما ولما نزلت راسي *كنت مسدوحا ع بطني* المهم 

 فاء كل شي ولما صحيت افتكرت الي سار، اسقاط وال؟شوفت نفسي وخفت واخت
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 اسقاط نعم

 مبروك
about 1 month ago 

5 people like this 

 ط النجمي وانا باالسقاط النجمي؟ داخل بعض؟هل استطيع ان اقوم باالسقا

 نعم ولكن لن تشعر بالفرق ههههههههههههه
about 1 month ago 

5 people like this 

ايام اخذتهآ وهي جلد  ١عن شيء كثير ضحكو علي بس جد هذآ اللي صار معي لقيت حمامه توهآ طالعه من البيضه يمكن لهآ خمس او ودي اسأل 

وكنت ادخل االكل بمنقارهآ توقعت تموت لكن ماماتت بعدهآ طارت وصارت كل يوم تجيني واختفت شهور ورجعت يوم وقعدت عندي ثم ماتت.. هم 

 عادي بس احس ال يقولون تتوهمين صدفه

 تجربة جميلة

 كان بامكانك التخاطر معها لو امنتي باالمر

 فهي قريبة جدا منك حسب وصفك
about 1 month ago 

6 people like this 

 التفكير في الشخص ثم اغماض العينين ف اتمكن من رؤيته ماذا يفعل اهذا اسقاط نجمي ام ماذا ؟ علما اني ارى احالم ورؤيا وتتحقق كثيرا

 هذا جالء بصري

 بشرط ان تكون الصور واضحة وذات تأثير عاطفي

 تحقق منها من الباب التأكيد
about 1 month ago 

5 people like this 

 احالم في تفسير لهذا الشي؟ 4-3هذي الفترة صرت احلم كثير كل ليلة تقريبا 

 قيود ورغبات مكبوتة كثيرة اثناء يومك
about 1 month ago 

5 people like this 

 ف الجن ف هل هذا صحيح ؟جديا أنا خايفه من األسقاط النجمي ألني قد سمعت أنك إذا ضعت باألماكن ما تقدر ترجع لجسمك مره ثانيه و بعد تقدر تشو

 غير صحيح
about 1 month ago 

5 people like this 

 وات بسيطه بصراحه سعيده؟بس اقدر اكرر التجربه بنفس الوقت وال اصبر شوياليوم قمت بتجربه حتى حسيت اني قاعده ادور بمكاني واسمع اص

 عند نجاح التجربة قومي بتكرارها مباشرة

 هذا يعمل تأثير كرة الثلج من تعاظم الطاقة والعزيمة
about 1 month ago 

4 people like this 

 جااثوم وعي عالي! !!!!!!!!!! وضضح؟؟

 ما يسمى خطأ بالجاثوم او مرحلة شلل النوم هي مرحلة تحدث ليليا

 ولكن يكون البشر نيام عندما تحدث

 هناك من يملكون وعيا حساسا لطيفا يبقى يقظا اثنائه

 بالوعي العالي هذا ما اسميه
about 1 month ago 

4 people like this 

مه له بشكل استغربت من نفسي سألت هللا اني اعرفه واعرف ايش انا من زمان يجيني جاثوم بس الصراحه اخر مره شفته فيها قبل كم يوم كنت مستسل

 هو بالضبط ووجدتني في هذه اللحظه وهذا اليوم اقرأ صفحتك في اآلسك

 كم هي جميلة الصدف :(

 اهال بك
about 1 month ago 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113709183830
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113709183830/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113707262550
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113707262550/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113709244758
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113709244758/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113709520214
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113709520214/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113709611606
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113709611606/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113719039062
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113719039062/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113720218966
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113720218966/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113726175318
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113726175318/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113726168918
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5 people like this 

 كم دقيقه الزم نستنى عشان يصير االسقاط النجمي انا جربت طريقه األلوان وحسيت ان أطرافي بدت ترتفع بس بعدين ماصار شي

 دقيقة كل مرة 21ماال يتجاوز 
about 1 month ago 

4 people like this 

جد وتوفي لدي شخص قريب الى قلبي منذ اكثر من شهرين ، ومن تلك المده وانا اتمنى تمني شدييد في رؤيته في حلم، ولكن لالسف لم اراه ، هل ي

 سبب؟

 بب وعلى االغلب راك ورأيته لكن ال تذكرال يوجد س

 فقط اكتب ما تريد قوله له قبل ان تنام

 وستحدث المعجزة
about 1 month ago 

5 people like this 

 انت تقول انو لو فكرت بشخص باالسقاط علطول يعني بتروح له او تشوفه طيب لو فكرت مثالً بالجن بالغلط او عفويه هل اشوفهم؟. -

 هل تعرف كيف عندما تكون سعيد جدا، غالبا ال تخطر في بالك االفكار السلبية حتى وال تمر في خاطرك

 هذا ما يحدث

 لن تفكر حتى باالمر

 تهم بصراحة واختصارولو فعلت لرأي
about 1 month ago 

4 people like this 

زي القران او شيء ثاني مو متاكدة صوت رجل مو مفهوم اختفى قبل ما كنت أقرأ عن االسقاط او حتى اعرفه ؛ قمت من النوم فجاءة على صوت 

 الصوت تدريجيا وكنت خايفة منه هل انا اللي خلقت الصوت و هو مو موجود وال شيء ثاني

 هلوسة نابعة من عقلك الباطن
about 1 month ago 

4 people like this 

 أنا دايم احلم بالجاثوم كثير ليه:)؟.

 وعي عالي

 او ارق
about 1 month ago 

4 people like this 

 كيف اجعل الفتاة تعجب بي بدون م اكلمها؟ شكرا

 عندما تستشعر حبك لشخص وتستشعر احتضانه انت ترسل له خواطر عاطفية

 قد ال يعلم ذلك البشر ولكنها حقيقة

 هما عبر تسجيل ساعة ورود االحساس والدقيقة ومن ثم التحققوهي لعبة جميلة يمكن القيام بها ان توفر االيمان الكافي بين شخصين والتحقق من بعض
about 1 month ago 

4 people like this 

لكن عندما افتح عيناي اجد كائن غريب ينظر الّي هل هذا ماتسميه بوعي العين الثالثه ؟ وماهي طريقة االنتقال من بين فتره واالخرى يحدث لي الجاثوم 

 مرحلة شلل النوم الى االسقاط النجمي ؟

 الكائن قد يكون مريح او مريب

 ان كان االول فهو مالك حارس ومرشد روحي يحاول مساعدتك

 انت المفاهيم خلف هذا الخوفوان كان مريب فهو تجسيد لخوفك ايا ك
about 1 month ago 

5 people like this 

 ؟ :)اي تعليق -ابي اوصل للسعادة وابي احقق اهدافي .. زهقت من الفشل 

 نصيحة واحدة فقط: افعل ما يشعرك بالحماسة الى اكبر قدر ممكن

 واستمتع بمشاهدة احالمك تتحقق
about 1 month ago 

4 people like this 

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113726168918/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113710463574
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113710463574/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113712560214
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113712560214/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113712426838
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113712426838/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113715832406
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113715832406/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113715763798
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113715763798/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113726075734
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113726075734/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113725916246
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113725916246/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113726015830
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113726015830/people
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 اين نجد الكريستاالت الحجرية

 اي نوع من الكريستال يفي بالغرض
about 1 month ago 

4 people like this 

 بيضبط-.-ت عادي *يعني لو عملت اإلسقاط النجمي والشخص اللي ابغى التقي فيه مشغول عادي؟ لالسقاط وقت محدد أو اي وق

 انت ستلتقي بجسده النجمي وليس المادي وحتى لو كان مشغوال فستراه وتكون قريبا منه
about 1 month ago 

4 people like this 

 شده بروده الغرفه تاثر في تجربه االسقاط؟ و اقدر اسحب نجم صديقي وكيف؟ وهل يؤثر؟

 البروده تقلل فرص النجاح

 ويمكنك مساعدة غيرك وال يؤثر
about 1 month ago 

4 people like this 

 حلمت بالجاثوم وشفت إني خرجت من جسدي واشوف جسدي مستلقي على السرير وانا انظر عليه هل هذا اسقاط نجمي؟

 نعم
about 1 month ago 

3 people like this 

 وعيي االعلى كيف اقدر اوصل له !؟

 بالتأمل
about 1 month ago 

5 people like this 

 استخدام التكنولوجيا بكثافة نت جوال يعيق تقوية القدرات الماورائية؟

 كثيرا

 ويمكن تنقيتها باستخدام الكريستاالت الحجرية مثال او اي كريستاالت لتنقية المحيط
about 1 month ago 

4 people like this 

ستيقظ ، هل لهذا عالقة يا سيدي ، يحدث كثيراً أنني عند أول إغفاءة أرى بأني أسقط ! أو أتعثر أو شيء من هذا القبيل مما يجعل قدمي ترتعش و أ

 بعلومك ؟ من إسقاط نجمي ى غيره ؟

 هذا يحدث جراء الدخول في االحالم بشكل سريع جدا قبل اكتمال مرحلة شلل النوم

 فتستجيب االطراف الحداث الحلم فتشعر انك تسقط وتتحرك لتفادي السقطة وال تستطيع فتستفيق
about 1 month ago 

3 people like this 

رشدني تانت ابعدت نفسك عن االشخاص الذين لم يتقبلو ماتفعله و حاولو ايقاعك في سلبيتهم ، االشخاص حولي يتقبلونه و لكن روحي و جميع احالمي 

و مجرد لى االنقطاع عن جميع الناس ، هل يمكن للروح ان تتاذى بمجرد وجودها مع الناس؟ ، هل يمكن لهذا االعتكاف ان يودي الى اشياء اكبر ام ها

 اختالط مشاعر؟

 هم جوانب منك

 حاول فهم اسباب وجودهم وان لم تعرف فاتركهم ببساطة

 الول مرهساشارك معك اقتباس من كتابي وانا اقوم بهذا االمر 

----------------------------- 

نعكاس ما يحيط باالنسان من بشر هم جوانب من ذاته. هذه الجوانب تكون اقوى كلما كان االنسان اقرب منك! ولكن اللغز يكمن في فهم غرض هذا اال

انب من شخصيتك. فما البشر اال مرايا تعكس البشري. غرض وجود هذا االنسان في حياتك. عندما تعرف الغرض المطلق من وجوده، ستدرك ذلك الج

  داخلك. حاول فهم من حولك لتفهم ذاتك.

 فمثال وجود انسان تحبه قريب جدا منك، يعني ان لديك جانب مظلم في شخصيتك. مغطى بمفهوم سلبي انك غير محبوب وغير ذا قيمة.

 امر مشوق جدا، وغامض! اليس كذلك؟

ستبدأ بتقليل الحديث عن نفسك عندما تكون مع شخص اخر وتستمع لما يحاولون تذكيرك به عن نفسك. عندما ينغص  االن بعد فهم هذه االستنارة، ربما

ريائه بحياتك انسان، تتضايق منه كثيرا، ال تتهرب من التفكير فيه. فقط تأمل في شخصيته فمن السهل على االنسان تحليل شخصيات االخرين، ولكن ك

http://ask.fm/WeRGods/answer/113726040406
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113726040406/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113708446806
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113708446806/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113716282966
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113716282966/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113715885654
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113715885654/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113710836566
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113710836566/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113725935190
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113725935190/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113725936214
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113725936214/people
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 كر كل ما هو سلبي.يمنعه من تشخيص ذاته، وين

 االن تعرف سبب وجود االشخاص المزعجين في حياتك. ادرسهم وتخلص من المفهوم داخلك المتعلق بصفتهم.

 هكذا يكون النمو الروحي والتطور الترددي.

رثتها مي لك. مفاهيم على االغلب وشخصيات البشر، هي رموز ومفاتيح للمفاهيم المغلقة في داخلك. احصل عليها واستخدمها في ازالة مفاهيمك التي ال تنت

فاتيح هذه لديهم ممن بشر قبلهم، كنت تحتاج منهم على القيود والحدود، وقد اعطوك اياها واختبرتها بما فيه الكفاية وحان وقت ازالتها، فيظهر بشر اخرون 

 المفاهيم المغلقة.

 امر محير ولكن جميل...
about 1 month ago 

5 people like this 

 طيب باالسقاط النجمي نقدر نتكلم بصوت مسموع ؟ الن بتجربتي حاولت اتكلم لكن ماقدرت صوتي ماكان مسموع ممكن تفسر لي الموضوع ؟

 ث يتم باستخدام التخاطر العاطفي فهو اسرع واوضح وال يحدث به لبسغالبا الحدي

 ولكن يمكن الحديث صوتيا بشكل مختلف قليال عن المادي
about 1 month ago 

4 people like this 

 ايش تفسير لما اكون نايمه واصحى بسبب صوت او ازعاج والقى شكل او شي قدامي ويختفي تدريجيا

 تداخل البعد النجمي مع المادي

 وهم متداخلين دائما ولكننا نختار ادراك احدهما فقط في كل لحظة

 المرحلي ما يحدث لك هو ادراك مزدوج بسبب االستيقاظ المفاجئ لالنتقال

 ولدى اكتمال عملية خفض التردد الى المستوى المادي ال تعود المناظر النجمية ظاهرة
about 1 month ago 

5 people like this 

د ماً.. أريشياؤك الغريبة التي أقرؤها هنا من التقاء روحي مع ارواح اشخاص لطالما احببتهم واشتقت لهم تسعدني جداً أتمنى أن أنجح في االسقاط يوأ

 رؤيتهم .. :) ولو واحد منهم :) ولو لبضع ثوان فقط

 جميل
about 1 month ago 

4 people like this 

ت طيب ابيك تقولي هذا اسقاط او ال . انا كنت سادحه ع سريري وكنت قبلها بمده متكلممه مع صديقاتي وقاريه عن االسقاط النجمي بعدين ناظر

ت عن التسريحه بعدين رجعت لسريري وانسدحت ع الجهه اليمين جا سواد قدام عيني واصوااات مزعجه بعدين بالتسريحه وقمت من سريري ووقف

 فتحت عيني قمت من النوم احسه حقيقه احس جسمي وروحي >

 ليس اسقاط

 حسنا ربما كان اسقاط

 هل رأيت جسدك نائم؟
about 1 month ago 

4 people like this 

 انا الي سألتك عن العادة السرية، اوكي راح أبدا من يومي ذا أتقبلها، هل راح أتخلص من تحكمها فيني؟

 نعم طبعا
about 1 month ago 

3 people like this 

 ¤ ^^ ¤كثيرا ما تقع عيني على الساعه او اشياء تحوي هذا الرقم ؟؟ وشكرا لك 11:11هل تعرف تفسير تكرر الرقم 

 جيبك مثل تاريخ ميالدك واسمك ومكان ميالدك والخاحتاج الى اخذ تفاصيل كثيرة حتى ا

 ولكن هذا ليس مجالي

 حاول حل اللغز بنفسك فاالجابة بداخلك بالفعل
about 1 month ago 

3 people like this 

@wergods  كم من مره احاول اسوي االسقاط النجمي وافشل ، ابغى الطريقه بالتفصيل هللا يسعدك ، وعندي سوال ثاني ؟؟ )اذا سويته وابغى اروح

 فكرت في الموت اموت وال ال ؟؟ وششششكرالبيت وحده اعرفها بس م اعرف بيتها اقدر ، واخر سوال ، اذا 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113712468054
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113712468054/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113725884502
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113725884502/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113725850710
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113725850710/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113718362966
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113718362966/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113713378902
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113713378902/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113725822038
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113725822038/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113725797718
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113725797718/people
http://ask.fm/wergods
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 التفكير بالموت ال يجعلك تموتين الن الموت ينطبق على الحياة المادية وليس غيرها من الوجود
about 1 month ago 

4 people like this 

 بعد ما اصحى من االسقاط هل اقدر اتذكر ماحدث لي ار اين ذهبت بالتففصيل؟

 نعم على خالف االحالم

 ولكن يجب كتابة التجربة لغرض التوثيق وغرسها في الالوعي العطاء التجربة مصداقية اكبر في المستقبل
about 1 month ago 

5 people like this 

 تعجز الكلمات عن وصف مابداخلي، اود شكرك لكن ال اجد كلمات توفيك حقك، احبك .

 احبك
about 1 month ago 

5 people like this 

اس ال النممن كتر ماتقول انو احتمالية النجاح الكبيرة تكون من نصيب اللي قلوبهم نقية سرت براجع نفسي مع اني واثقة من نفسي انا انسانة مالي و

شهور حتقرب تسير سنة وانا بس احاول وما اطلع للبعد النجمي ممكن تزكرلي صفات النقين ,كمان انا عندي حدس  8والبعد عنهم كنز و ليا تقريبا 

 shadona  قوي و احالمي اغلبها رسايل او اقرب

 هماحيانا ال تكرهين البشر ولكن ال تحبين

 وامر اخر، القلوب البيضاء اصحابها يحبون ذواتهم

 اي شخص يكره ذاته ال يمكن ان يكون ذا شفافية عالية
about 1 month ago 

6 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113697059926 ون عن طريق التأمل! أو و ممكن نفهم إن الوصول لهالصفاء ، النقاء ، و الشفافية يك

 ؟التأملبعبارة أخرى ، التأمل مرحلة أساسية للوصول لإلسقاط النجمي؟ إذا كان ال ، "تصفية الذهن و تنقية الروح ، كيف ممكن يتمون يطريقة غير 

 تتم من خالل التسامح مع الذات ومع الغير

 وحب الذات وحب الغير

 هذا هو النقاء والصفاء والشفافية
about 1 month ago 

5 people like this 

ية الدوران جسمي ماطلع بس سؤال انه قبل شوي مدري صار إسقاط وال ال كنت دايخ وبنام حاس بيجيني إسقاط حسيت جسمي يطوف واستخدمت خاص

 لما فتحت عيوني لقيت نفسي مصحصح وقاعد ارجف جسمي بكبره احس فيه تغير

 مؤشرات جيدة
about 1 month ago 

4 people like this 

 ذالك ؟ ارجوك جاوبني كلما اتت عيني على الساعه تصبح الدقائق والساعه نفس الرقم ويتكرر هذااالمر كثير اً هذه الفتره هل هذا صدفه ام شي ورى

 الصدف في حياتنا هي رموز تذكرنا ان الحياة ليست عشوائية واننا لسنا عالة عليها

 افهم هذا الدرس

 ك تفهم الدرس جيدا النك تحتاجه في المستقبل القريبفتكرار الحدث لجعل

 "الحياة منسقة باتقان مثالي" "وليس عشوائية ونحن عالة عليها"
about 1 month ago 

6 people like this 

 اسالة بس في االسك حقي وطفشت *_* 3ماني مصدقة؟ معقولة انت تجاوب على كل هاالسئلة؟ انا جاوبت على 

^ _ ^ 
about 1 month ago 

5 people like this 

 شكًرا لك يا رجل انتا فخر لنا -اشرح لنا عن تخاطر روحي 

 التخاطر انشاء قناة للتواصل بين االجساد

 الذهني

http://ask.fm/WeRGods/answer/113719784022
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113719784022/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113710310230
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113710310230/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113710771030
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113710771030/people
http://ask.fm/shadenbastay
http://ask.fm/WeRGods/answer/113710605654
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113710605654/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfaGMFH48iDvU-rsaoh6RveWGownvt73qlnGUb0gvTsFKMFHZ9B8DSmg-VVbuFfZ9vn3urJ8I4ERG1g9WNmV_o1LP
http://ask.fm/WeRGods/answer/113724439382
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113724439382/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113725701206
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113725701206/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113712346710
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113712346710/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113725690198
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113725690198/people
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 او

 العاطفي

 ما يعرف لدى البشر بالتخاطر او بتوارد الخواطر او بالتخاطر الفكري او

Telepathy 

 ره اهتمام حتى انكرناههو اسهل ويحدث بشكل مستمر ولكن ال نعي

 اما التخاطر العاطفي فهو اقوى ويشبه تحدث الشخص االخر من خاللك

  ويسمى

Tele-empathy 
about 1 month ago 

4 people like this 

 كيف افكر قبل النوم بالشخص ويطع بالحلم ؟ الن انا دايم افكر صحيح احلم بعدها بس مو نفس الشخص وال نفس الي افكر فيه ابدا ليش

 اكتب ما تريد ان تحلم به بورقة وفكر بها واقرأها قبل النوم وستتحقق في الحلم ولكن اكتب وكأنك تؤلف رواية
about 1 month ago 

4 people like this 

 ارجوك رد على سؤالي حق هل هذا إسقاط وال ال احس اني صحصحت بعد ماكنت دايخ وبشرتي احسها صارت بيضاء اكثر

 دة السؤال فاالسئلة المعلقة تتجاوز المئة وستينارجو اعا
about 1 month ago 

3 people like this 

شي ماسك علي وبعدها فكرت ب االسقاط النجمي وقاعده احس اني قاعده ارتفع بطريقه غريبه وبعدها انا مره حلمت حلم يخوف المهم يوم بغيت اقوم 

 حاولت اصحى وصحيت يعني كان بيصرلي االسقاط النجمي صح الني حسيت اني واعيه وجسمي نايم.

 كان بيصير لك نعم صحيح
about 1 month ago 

3 people like this 

 شكرا لك، تجاوب بشكل سريع، وهللا إنك انسان معجزة، ممكن افهم وش سر هاالبداع؟

:) 
about 1 month ago 

4 people like this 

تحكم بحلمي لاخوي عندي كذا استفسار لكن بالبدايه بتكلم لك عن تجربتي التي كانت منذ فتره قريب ، كنت احلم ولكني بالحلم ادركت اني احلم وفكرت با

 ستلقاة على سريري وسمعت ضجيج وتنميل واذا بيدي تطفو خفت واجبرت نفسي على االستيقاظ هل هذا اسقاط نجمي ؟لكن وجدتني بداخل غرفتي م

 بداية االسقاط النجمي نعم
about 1 month ago 

3 people like this 

 ممكن نديني رابط يتكلم عن االسقتط بالتفصيل وكيف اسويه

http://www.isqat.tk/ 
about 1 month ago 

3 people like this 

 عطني المصادر االنجليزيه اذا ما عليك امر

 اجبت على احد االسئلة بجميع المصادر البدائية الموثوقة امس اول اليوم
about 1 month ago 

3 people like this 

 هل ممكن ممارسة االسقاط بعد األكل مباشرة؟

 نعم
about 1 month ago 

4 people like this 

 االسقاط النجمي ليس له عالقه بالشخصيه الزوارنيه .. اليس كذلك .. وكيف تصنف الشخصيه الزوارنيه من نظرك .. ؟؟

 ليس له عالقة

 لعقلية هي منتج االفراط في التمسك باحد المفاهيماالمراض النفسية وا

http://ask.fm/WeRGods/answer/113724591446
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113724591446/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113725007958
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113725007958/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113725627222
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113725627222/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113724992598
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113724992598/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113725622870
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113725622870/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113712591958
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113712591958/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zlmXi68cpplW-qr3a6Uu-8aSH5izRIRptJ8lCMVC3-RABQ20yVw,,
http://ask.fm/WeRGods/answer/113725600086
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113725600086/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113710502486
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113710502486/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113711357014
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113711357014/people
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about 1 month ago 
4 people like this 

ل ! بتحصل والنتيجة ما بتعجبكم و فعال إلي أقوله يصير أمي سارت تقول ال تتطيرين وآنا ما أتطير أنا دايم ينون أهلي يسوون أشياء واقولهم مابتحص

أحلم واشوفها ولمن قلت الختي فكرتني مجنونة بعدها خالص اشوف واسكت لين بديت أشغل نفسي وعقلي بحاجات تافهه واختفت األحالم بس أحس 

 عقلي مو معاي! 'ود'

 النك غيرتي شخصيتك

 عودي لما كنت عليه فهو اجمل

 وستعودين لطبيعتك
about 1 month ago 

6 people like this 

وتحصل فعال مثال شفت بيت عمي بعزا وآنا أسمع أصواتهم حولي يبكون واطالع األرض عليها  غير موقف بابا وعصير البرتقال دايم أشوف أحداث

فنجال قهوة مكسور وفعال بعد شهر توفت زوجتة وحصلت هوشة ببيتة وانكسر فنجال ونفس األصوات إلي بالحلم ونفس نظراتي لألرض والباب! 

 معرف األسقاط وال قد حاولت واحالمي مدري كيف تحصل 'ود'

 اطلعت على المستقبل من خالل الحلم
about 1 month ago 

4 people like this 

 انآ متناقضه مع نفسي ايش الحل

 لديك مفاهيم كثيرة

 ما تشعرين انه ال ينتمي لك من مفاهيم وقناعاتتخلصي م
about 1 month ago 

3 people like this 

 االسقاط تغيرت نظرتي للحياه مااقول شكرا لك ألن احسها قليل بحقكك عندي ضروف صعبه لدرجة فكرت باالنتحار ومن عرفت

 انحني تقديسا لكلماتك
about 1 month ago 

4 people like this 

 ف يجي يوم ومانلقاك ... خليك معنآ نحتاج ألشخاص مثلك يرشدونآاخا

 ربما
about 1 month ago 

2 people like this 

مامداني أنعس وحسيت بتنمل وصوت باألذن وطرت كنت أحاول أطير وقدرت ورحت للمطبخ  4ني قمت الصباح الساعهمرة كنت نايمة الظهر مع ا

وشفت بابا يصب عصير برتقال بكوب شاي أصفر وحط ثلج وسرت اتخبى منه فوق دوالب المطبخ ال يشوفني وخرج ودخل غرفتي يصحيني للغدا 

 ذا أسقاط؟ 'ود' وقمت وعصير البرتقال بالكوب نفسة إلي شفته

 هذا هو االسقاط يا سيدتي ود
about 1 month ago 

2 people like this 

 صارت لي بس خائفة تصير لي وما اقدر امنعهاتجربة االقتراب من الموت اقدر أمنعها! هي ماقد 

 عندما تحدث لك ستختارين المضي قدما او التراجع

 ـ%11على فكرة، عدد الذين يختارون المضي قدما يشكل نسبة تتجاوز 
about 1 month ago 

3 people like this 

 دمره من األيام كنت نائمة و أحسست بشلل بجسمي و لكن كنت ارى من حولي و ارى أختي بالسرير المقابل وإذ ارى يد تخرج من تحت السرير تري

رجعت يدي ثم أحسست ان اليد غضبت مني و ذهبت ثم استيقظت و مني ان أمسك يدها كنت اشعر بسعاده ال توصف و مددت يدي تجاها ولكن خفت و أ

 رأيت أختي بنفس المكان و تقرأ نفس الكتاب ؟ ما هذا

 اسقاط نجمي ينقصه االنفصال

 اليد كانت تحاول مساعدتك على االنفصال

http://ask.fm/WeRGods/answer/113725171286
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113725171286/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113725149526
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113725149526/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113725079126
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113725079126/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113709435990
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113709435990/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113710017110
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113710017110/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113709494614
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113709494614/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113724983382
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113724983382/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113714884950
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113714884950/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 وال اليد ال تنتمي الى كائن مخيف

 هي مجرد تجسيد كريستالي لحاجتك للمساعدة
about 1 month ago 

3 people like this 

ي اشعو بخوف شديد من ان انا جداً مهتمه باالسقاط النجمي عندما اقرا عنه اكثر اشعر بالحماس كي اقوم به واذهب استرخي ولكن حين اغمض عينا

 يحصل شي! فهل هناك اظرار اخي من االسقاط النجمي واخاف ايظا من االهتزاز ان يكون قوي و دقات القلب

 ال ال توجد اضرار
about 1 month ago 

2 people like this 

وحتى لساني ما قدرت احركه يوم راحوا قدرت ماقدرت اشوفهم الن للغرفة كانت ظالم بس كان ضوا ابيض خفيف وكنت اشوف سوادهم بالضوء زي 

 البخار ايش يطلق على هاذا الشي؟

 رؤيا -حلم 

 وال تقلقي بخصوص تفسيرها

 هي مخاوفك تتجلى
about 1 month ago 

3 people like this 

لى بعض تساؤالتي .. هل االجوبه اللي لو سويت اسقاط نجمي اقدر اشوف ربي ؟ او على االقل احكي معه .. او مع رسول او اي احد يقدر يجاوب ع

ه اللبيقولونها صح ؟ ولو كان مافيه رب ممكن اشوف رب وهمي من خيالي او شيء زي كذا ؟ يعني هل االسقاط النجمي يقدر يثبت لي صحة الدين او ا

 او الرسل ؟ ارجوك جاوبني.

 االجابة نعم دون تفصيل
about 1 month ago 

3 people like this 

ا لقى لهافضلت فترة ما أنام انعزلت وتعبت كثير أحس عقلي موقف أنا بعد أشوف أطياف و تختفي مثل الظل السريع أشياء كثير مخليتني بنهبل و نفسي 

 أجوبة بالقى هنا ؟ بعلم األسقاط؟ :) 'ود'

 من ال ينام فترة طويلة ويحدث له ما يسمى بالهلوسة

 يةالحياة الماد هو في الواقع وعيه انتظر نومه كثيرا حتى ياس ولم يجد حال اال االنتقال الى البعد النجمي حتى وان كان العقل ما زال واعيا وينظر الى

 ن وهو ما يسمى بالهلوسةوهنا تتداخل مناظر العالمي

 تجربة مخيفة لمن ال يعلم ما يحدث

 ولكنها امنة تماما

 هناك بعض المتمرسين عليها رغم اني ال اوصي بها

 البقاء يقضا حد الهلوسة
about 1 month ago 

3 people like this 

 لو فتحت عيني باالسقاط النجمي ايش رح يصير؟ وهل فية ضرر؟

 تنتهي التجربة وال يوجد ضرر
about 1 month ago 

3 people like this 

 تقول ان البشر هم من صنعوا حياتهم..طيب وش استفدنا كلها االم يعني الجل نحس بللسعادة او نختبر انفسنا او هو عقاب او تسلية??

 الجل اعطاء السعادة معنى

 هذا النوع من التجارب يعقبه نمو روحي لن تدركه اال بعد الموت
about 1 month ago 

3 people like this 

لكن حسيت اني حركته واجد، هل يعتبر هذا انا توني في بداية البداية و حاولت بطريقة االلوان و حسيت بتنمل بسيط في الرجلين و حركت راسي شوي 

 تقدم ولو بشكل بسيط ؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/113673228886
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113673228886/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113670516310
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113670516310/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113669990742
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113669990742/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113724683094
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113724683094/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113725192278
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113725192278/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113712410710
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113712410710/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113725075286
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113725075286/people
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 تقدم ال يذكر

 التنميل عالمة جيدة ولكن ليست كافية

 نبحث عن الطنين واالهتزاز
about 1 month ago 

4 people like this 

 طريق البقعة الحمراء شيء اساسي اعملها اول مااقووم وال اعملها بأي وقت ؟؟

 يمكن القيام بها بأي وقت

 ولكنها مصممة لتنجح في نقلك مباشرة الى البقعة اذا قمت بها بعد االستيقاظ وانت ما زلت في جسدك النجمي

  تساعد كثيرا النها ال تملك اي خطوات تسهيل عملية انفصال الوعي من الجسد المادي الى النجمي على خالف الطرق االخرىاما قبل النوم فهي ال
about 1 month ago 

4 people like this 

، انت تنغمس 2انا متابعة االسك حقك وقاعده أقرا الرسايل، جميل مرة واجاباتك مفهومة وواضحه، بس واحدة من أجوبتك قلت ) خط حياتك هو رقم 

 ضوع بإسهاب؟في االكل والجنس( ممكن توضح لي اكثر ايش هيا خطوط الحياة؟ الن يمكن تفيدني، هل هناك كتاب او مقالة تشرح المو

 نعم اقرأي في مبحث

Numerology  

Life Path 
about 1 month ago 

4 people like this 

 ما هي امثل مده لتجربة االسقاط؟

 مال يه

 في الواقع المشكلة الكبرى لدى الممارسين هي انتهاء التجربة وليس استمرارها

 هذا ما يجهله المبتدئين
about 1 month ago 

4 people like this 

 طيب اذا سويت اسقاط نجمي مع شخص انا اعرف شكله لكنه مايعرف شكلي , يقدر يشوفني ؟؟

 نعم
about 1 month ago 

4 people like this 

 انا أصبحت اتوقع األشياء في الواقع قبل حدوثها ب الصدفة دون قصد هل له عالقة ب اإلسقاط النجمي ؟

 ال له عالقه في حضورك الواعي في اللحظة

 يجعل الصدف تحدث بشكل اكبر وتصبح قادر على معرفتها كما قلت
about 1 month ago 

4 people like this 

 صحيت من النوم الني سمعت الشخص اللى احبه يناديني وهو في منطقه غير منطقتي ايش هذا؟

 احساس قائق

Extra-sensory  

 يمكننا تسميته جالء سمعي

 دسةوالبعض يسمونه حاسه سا

 ويستخدمه كتاب المسلسالت في الحبكات عن ام تسمع استنجاد ابنها البعيد جغرافيا
about 1 month ago 

4 people like this 

 اي طريقة تناسبهم 14الى 12البقعة الحمراء واذا تقدر طريقة االلوان واالعمار من  كيف طريقة

 العمر ليس المعيار الوحيد

 ولكن االناث يميلون للنجاح في الطرق التخيلية كااللوان والرجال الطرق المنهجية كمونرو والتقنيات الغير مباشرة

 االلوان هنا

http://www.isqat.tk/15911585161016021577-1575160415711604160815751606.html 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113723879510
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113723879510/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113725184854
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113725184854/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113725092438
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113725092438/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113711505750
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113711505750/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113710478166
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113710478166/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113710996310
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113710996310/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113723854678
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113723854678/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zlmXi68cpplXTp73Z4Uuy8KPtlnKTYE8tSs1ENUq0-REEQms6VVGHc7Ip-zmz8sdk6URA1ghTNGZwvgKJNyHeyf6vgiPF_NovN9fKZZGXccZaHzShnyily5CODA,,
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 والبقعة الحمراء هنا

http://www.isqat.tk/15911585161016021577-157516041576160215931577-

1575160415811605158515751569.html 
about 1 month ago 

4 people like this 

!!! آلني ما كنت اعرف أني في إسقاط نجمي :) ! و كنت خايفة شويا من األصوات ذي و كنت احاول اصحى بس ما تعديت  بس ما قدرت أتحكم بنفسي

 حدود البيت ، هللا يخليك قول لي كيف ازبطها اكثر و اكثر عشان أسوي الي أبغاه ، و شكًرا مررا هللا يجزاك اللللف خير :)

 لى الفكرةيجب ان تعرفي ان االسقاط تجربة قائمة ع

 عندما تتعلمين السيطرة على افكارك تسيطرين على مجرى احداث االسقاط النجمي
about 1 month ago 

6 people like this 

 جعنى كثيرا من كتر التفكير فى هذه االشياء وال استطيع النوم , هل يجب على ان ابتعد شوى ثم ارجع ثانىراسى تو

 نعم هذا افضل
about 1 month ago 

3 people like this 

 وماعمري سويت االسقاط النجمي وما اعرف عنه شيء ايش انسب طريقه وكيف اسويه بالتفصيل؟ 14انا بنت وعمري 

 "عقل مستيقظ" + "جسد نائم" = "اسقاط نجمي"

 كم الطريقة:ـفي الواقع.... هذا كل ما تحتاجه للقيام باإلسقاط النجمي. انت التحتاج الى تقنيات معقدة اطالقا والي

 ة!لعندما تكون مرتاحا، ردد في عقلك "عقلي مستيقظ" حاول تحريك وعيك الى عقلك، ثم قل:"جسدي نائم" وحرك وعيك نحو جسدك. األمر بهذه السهو

قظ" و "جسدي نائم". ي مستيوقد تسأل كيف افرق بين العقل والجسد؟ ما يمكنك فعله لتسهيل األمر هو تصور لونين ليمكنك التبديل بين حالتي التقنية "عقل

 تصور ان جسدك بلون أزرق فاتح وعقلك بلون برتقالي ـ

يقظ قم تعندما تستنشق )شهيق( قل)في عقلك(: "عقلي مستيقظ" وانت متخيل لصورة جسدك باللون األزرق الفاتح وعقلك بلون برتقالي. وبما ان عقلك مس

 اقل سطوعا.بزيادة سطوع عقلك البرتقالي وإطفاء لون جسدك ليصبح 

 ثم افعل العكس عندما تزفر قل: "جسدي نائم" وقم بعكس االمر مع الوان جسدك )ارفع سطوع جسدك وقلل من سطوع عقلك(

 ـ(هذا كل شيء! فقط تذكر امر اخير! ان تقول: "عقلي مستيقظ" او "جسدي نائم" حسب الجزء الذي تقوم بتحريك وعيك اليه )عقلك ام جسدك تباعا
about 1 month ago 

3 people like this 

 فلما كنت صغيره كنت اقدر اتحكم باحالمي كان فيه حلم تكرر معي اربع مرات وكنت اقدر اغير واضيف فيه كان مخي

 معظم الصغار بالسن يفعلون ذلك

 اسأل االطفال من حولك وستفاجئ ان االحالم بالنسبة لهم امر مختلف عن ما تعرفه انت

 ستجد نفسك تتعلم منهم

 االستماع لتجارب االطفال -هذه احد هواياتي 
about 1 month ago 

4 people like this 

 غيرتني كثيراً .. أصبحت أكثر إطمئنان وإيمان بنفسي وبروحي وبإحتياجاتي .. قريباً سأخبرك بأول تجربه لي ..!

 كلماتك ساحرة
about 1 month ago 

5 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113691286102 ممكن سؤال, لماذا بعض الثقافات يختلف نوع هذا الشريط الذي يربط الجسد المادي؟ 

 امر مرتبط بالوعي الكلي

 وهو مشابه الختالف االساطير

 فمثال العرب يخشون الجن

 والغرب يخشون الكائنات الفضائية ومصاصين الدماء والمستذئبين

 اك من يخشى الغيالن والوحوشوهن

 وغيرها

http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zlmXi68cpplXTp73Z4Uuy8KPtlnKTYE8tSs1ENUq0-REEQms6VVGHc7Up-zm18sRt4kRA1gpPM2NxpVvLanmzxP-siiDB_d1GToyIJ8PQHMJdFS342XX9oZmBCLYx2fbnUu8GcnvX6tgG4bSl33_gUh79Epk,
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zlmXi68cpplXTp73Z4Uuy8KPtlnKTYE8tSs1ENUq0-REEQms6VVGHc7Up-zm18sRt4kRA1gpPM2NxpVvLanmzxP-siiDB_d1GToyIJ8PQHMJdFS342XX9oZmBCLYx2fbnUu8GcnvX6tgG4bSl33_gUh79Epk,
http://ask.fm/WeRGods/answer/113712046166
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113712046166/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113710276950
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113710276950/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113724690262
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113724690262/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113723483478
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113723483478/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113723320150
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113723320150/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113713248598
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113713248598/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfaGMFH48iDvU-rsaoh6RveWGownvt73qlnGUb04tQ85CMlXZ9B8DSmg-VVbuFfZ9vn3urJ8I4ERG1gxUMW5wo1PN
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about 1 month ago 
5 people like this 

ا تحركت من سريري ورحت للتسريحه قالت ال ممن ذاك اليوم وانا شاكه انه اسقاط > صددق تحركت من مكانها شكيت بشكل وسألت اختي قلت لها ان

 جاوبني وشو هذا الي صار لي !؟؟

 ما حدث لك هو ما نتحدث عنه بشكل رئيسي هنا في تجمعنا

 ما حدث لك "اسقاط نجمي" مبروك التجربة
about 1 month ago 

5 people like this 

عندي سؤال ويمكن ماله دخل بالموضوع بس مصرة اعرف انا اذا كان فيه شمس او ضوء قوي وغمضت عيوني اشوف اشياء حمراء وزرقاء مالها 

 شكل محدد شيء طبيعي صح؟

 فيسيولوجية مادية ليس لها ارتباط مهم بالروحانياتهذه ظاهرة 
about 1 month ago 

4 people like this 

سنة، أحب االفالم والمسلسالت واالغاني، ولكن عندي مشكلة  11اتمنى تتقبلني، انا شاب عمري ابي اكلمك في موضوع احرج واقول معك صريح و

 بسيطة، اعاني من ادمان شديد في العادة السرية، ولم اجد حل ليومي هذا

 1على االغلب خط حياتك هو رقم 

 تنغمس في الجنس واالكل

 وهذا ليس سيئا

 تقبل هذا الجانب

 حتى تمل هذه العادة وال تقم بتصنيفه كأمر سيء

 فعندما تكون لديك عادة ادمانية وفي نفس الوقت تعنونها كأمر سيء انت تقوم بخفض ترددك في كل مره

 وهذا امر سيء وليس الفعل ذاته

 اتمنى اني ساعدتك

 واشكر لك صراحتك وجرأتك انت نموذج مشرف
about 1 month ago 

4 people like this 

 انت تجعلني سعيده شكراً بحجم السماء!!! احس الزم اسوي شي لك هههههه وش اسوي؟ مره شكراً :) شكراً 

  ههههههههههههه

 لقد فعلت للتو ما احب

 لحظة جنون رسمي مؤقت

 اجمل شعور
about 1 month ago 

3 people like this 

 انت مقدس ذاتس ات!!!

 وانت رائعة ذاتس ذات
about 1 month ago 

3 people like this 

How old r u ? Or at least what age group do u belong to ?? Plzzz man 

I'm below 30 . i know :s 
about 1 month ago 

3 people like this 

 هل تعتقد ان االسالم الدين الحق من الخالق؟ ما الفائده من الصالة

 ال اصنف االديان فكلها جميلة وكل دين لمن اختاره يناسبه

 ائدة من الصالة هي عملية تأمل متقنة مليئة بالمونترا والحركات الشبيهة باليوغاالف

 الغاية منها االتصال بالوعي االعلى من خالل التأمل او ما يسمى بالخشوع
about 1 month ago 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113716386390
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113716386390/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113713493590
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113713493590/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113714737494
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113714737494/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113723460438
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113723460438/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113724445014
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113724445014/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113724452438
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113724452438/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113724456534
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113724456534/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113724461654
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5 people like this 

 طب ابغا اغير حياتي الجايه ؟ ابغا اغير كل شيء .. ما فيه شيء ابيه من الحياه اللي الحين !

 لن تتغير حياتك

 النك قللت من قدر حياتك الحالية

 فستستمر في التواجد حتى تقبلي بها

 ها "بشكل ال واعي" واالن صار وقت ان تؤدي دورهاوهذا ليس النها سيئة ولكن النك صنعت

 وال تعرف ان تقوم بامر اخر سوا ان تؤدي دورها وهو جعلك تعيشين حياة بائسة

 تقبليها احبيها وال تعللي او تكيفي

 وستتغير الحياة تدريجيا وعلى شكل صدف حتى تصبح حياة اجمل مما تمنيت بكثير

 من يقراها ويهز رأسه النه عاشها كلمات ربما رنانة ولكن اعلم ان هناك

 الخطوة االولى للحصول على ما تريد هو ان تحب الموجود

 Acknowledgmentوتسمى االقرار 
about 1 month ago 

5 people like this 

 ايضاً هل كنا باجساد اثيريه ثم اصبحنا باجساد ماديه؟

 نعم ولكن ال وجود للوقت فال داعي الستخدام "كنا"ـ يصعب شرح االمر

 ولكن بمفهوم الوقت كنا وعي ثم تبلورنا الى اجساد نورانيه ثم نجمية ثم مادية

 وهذا غيض من فيض
about 1 month ago 

3 people like this 

 اذا كنت انا من رسم حياتي؟ لماذا رسمتها بهذا البؤس؟

 الن البؤس يجعل للسعادة معنى

 ث قرروا القيام بتجربة جلها قيود وحدود ليختبروا اقصى درجات المعاناة دون ان يجن جنونهموالبشر على االرض اكثر االكوان شجاعة حي

 عجيب هاه؟ :(
about 1 month ago 

2 people like this 

ن ل :( االانت تقول سبق وان رأينا حياتنا قبل ان نولد هل هذا يعني اننا موجودين ولكن كنا موجودين باجساد اثيريه ثم اصبحنا باجساد ماديه؟ جمي

هناك من قدر لي حياتي  /< اوه وايضاً بما انني سبق وان شاهدت حياتي كيف جاءت اقداري ؟ انا ال اؤمن ان3اشعر ان لحياتي الماديه معنى هههههه 

 كالخالق لكن كيف اتت؟

 انت من رسم مجرى حياتك

 فبمعنى اخر ال يوجد قدر مفروض عليك فرض انما هو اختيارك في كل مره

 ان لم تحب تسميته قدر فلك ذلك

 جميلة استنارتك وادراكك لمعنى الحياة

 الضحكة امر شائع لدى االستنارة

): 
about 1 month ago 

2 people like this 

 ؟ التصوير طريقه اعرف ممكن طيب ❤شكراً الحمدهلل رديت علي بنفس الوقت 

http://www.isqat.tk/15911585161016021577-1575160415781589160816101585.html 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ❤هههههههه طيب انت انسان وال(: .. هللا يحفظك ياخي 

 نعم انسان
about 1 month ago 

1 person likes this 

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113724461654/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113724401238
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113724401238/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113724412502
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113724412502/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113724397910
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113724397910/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113723794262
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113723794262/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zlmXi68cpplXTp73Z4Uuy8KPtlnKTYE8tSs1ENUq0-REEQms6VVGHc7sp-DG-8sdk6URD0A1TN25zvgKJNyHeyf6vgiPF_NovN9fKZZGXccZaHzSiniCjy5GIDA,,
http://ask.fm/WeRGods/answer/113723826006
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113723826006/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113723731286
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113723731286/people
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 هو صح انو في خيط فضي وذا انقطع ممكن يدفنو الشخص وهو ححي ؟!

 غير صحيح
about 1 month ago 

2 people like this 

 اذا سويت اسقاط نجمي يمديني اسافر لدولة ثانية وانا ما اعرف الطريق او مكانها في العالم و اتعلم لغتهم باالستماع لهم؟

 نعم

 وستكتشف طرق اسهل واسرع لتعلم اللغة بدل االستماع

 فعل االمر بالطريقة االكثر متعه لكولكن ا
about 1 month ago 

3 people like this 

 اني مااقدر اعمل اسقاط نجميطيب انا مااحلم ابداااا .. وش تفسير هالموضوع؟ وهل يعني 

 ال يعني باي حال انك لن تقوم باالسقاط ولكن فرصك اقل

 عدم الحصول على احالم هو مؤشر على امر جيد

 واحيانا يكون سيء

 االمر الجيد ان يكون الشخص يعيش حياته بعفوية مطلقة لدرجة انه ال يملك اي رغبات مكبوته ماحتياجات مكبوحة

 اعتياده ولكنه ال يولي االحالم اهتمام اطالقا حتى ان ذكريات الحلم يتم حجبها حتى اثناء الحلم نفسهواال فهو يعيش حياة 

 بل وال يستفيق العقل اطالقا اثنائها

 وهذا امر يعني ان وعيك منخفض جدا ان كنت من القسم الثاني
about 1 month ago 

2 people like this 

You are an alien!!!!!!! I swear!! Hahaha i love u i'm in love 

I love u too, and if by alien u mean i'm an Extraterrestrial; no i'm not. well (O.O) 
about 1 month ago 

3 people like this 

 <3كم يوجد ُبعد؟ هل تعددها لي من فضلك 

 ابعاد ولكن االمر خالفي واليك اسمائها 1ـ 

 المادي

 النجمي

 الذهني

 بودايك

 الروحاني

 موندايك

 آدي
about 1 month ago 

4 people like this 

 ؟ طريقة التصوير الزم تكون الصوره لي انا شخصياً وال عادي اي شخص

 يجب ان تكون لك في وضعية ممارسة االسقاط النجمي
about 1 month ago 

3 people like this 

 لم انو بقى يجيلى صداع كتير لما اعمل تاملما سبب الصداع الى يجى بعد التأمل مع الع

 الصداع يدل على امر من اثنين

 اما ان الممارس يقوم خطأَ بالتركيز

 او انه يعاني من انسداد في ممرات الطاقة في رأسه

 االمر مختلف ومتشابه ولكن هو احد السببين دائما
about 1 month ago 

3 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113723938902
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113723938902/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113723988566
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113723988566/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113724230742
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113724230742/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113724240470
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113724240470/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113724035414
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113724035414/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113724207190
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113724207190/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113723750486
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113723750486/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 ماهي المونترا؟ وين ممكن احصلها؟

 راجع اسئلة االمس شرحنا المونترا والتأمل بالتفصيل
about 1 month ago 

3 people like this 

 من انت؟

 ال اعلم
about 1 month ago 

3 people like this 

 هل التخاطر العقلي اقوا من التخاطر الفكري و العاطفي؟ وهل هناك المزيد؟

 Telepathyالتخاطر العقلي هو التخاطر الفكري وهو توارد االفكار والخواطر 

 اما التخاطر العاطفي فهو االعقد واالكثر دقة واالصعب على البشر ويسمى

Tele-empathy 
about 1 month ago 

2 people like this 

 ️❤انت جبت لي الحيره كيف تكون كذا ما شاء هللا احسك شخص خارق! اعتبرك قدوتي الخامسه في الحياه

 ي يا سيدتييشرفن
about 1 month ago 

2 people like this 

 <3ايش كمية العظمه اللي فيك ذي!! هنيئاً لك 

 انحني خجال
about 1 month ago 

2 people like this 

هي فقط انها حياه اكتسبتها ماهي الحقيقيه المطلقه عن معنى الحياه؟ :( انا منذ اللحظه التي الحدت فيها علمت معنى الحياه وهي ان ال معنى لها!!، 

 ヽ(；▽；)ノوهي تمضي وانا من يديرها فقط هل هذه نظرتك ايضاً؟ 

 نعم واليك مذاق من فلسفتي الخاصة

 اقتباس من فصل الحياة في كتابي

------------------- 

 اذا ما هي الحياة؟

بطريقة اخرى ان الحياة مصممة على ان ال يستطيع الذهن فهمها! سؤال يسعى كل ذهن لفهمه. غير مدركا ان الذهن مصمم على ان ال يفهم الحياة! او 

تداها. نتهاها هو مباالمر سيان... فمهما طالت رحلة الذهن او العقل، فلن يصل لنهاية الحياة الن ليس لها منتهى ببساطة كما استعرضنا سابقا. او باألحرى م

 فتبدأ من جديد دون ان تشعر. هذه هي الحياة!فأدراكك لكل الحياة يبدو لذهنك كأنك لم تدرك شيء اطالقا 
about 1 month ago 

2 people like this 

 انا اشوفه بس مو بوضعه الحالي اللي هو فيه و االسقاط بنفس وضعه و بيته ؟ صحيح الفرق بين االحالم الجلية و االسقاط ؟ ان الجلية

 صحيح

 والسبب ان االحالم الجلية تحدث في البعد النجمي واالسقاط يحدث في البعد المادي "الحياة الحقيقية" كما تسمونها
about 1 month ago 

2 people like this 

 انا اذا جاني جاثوم اكون عارف انه جاثوم و انتظر لين يفك مني هل الجميع هكذا وال شالسالفة ؟

 نعم الجميع هكذا

 مولكن بعضهم ال يتحرك وال يفكر ويسترخي عند حدوث الجاثو

 مما يجعل الجاثوم يزيد ليصبح اسقاط نجمي
about 1 month ago 

2 people like this 

 مر الين احد يصحيني من النوم !طيب اذا ماعرفت استيقظ من االسقاط ايش الحل ! يست

http://ask.fm/WeRGods/answer/113723741014
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113723741014/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113723771222
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113723771222/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113724068182
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113724068182/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113723790678
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113723790678/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113724153686
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113724153686/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113723744854
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113723744854/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113723659862
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113723659862/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113723666006
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113723666006/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 افتراضك مستحيل

 الرجوع حتمي مثل النوم تماما
about 1 month ago 

2 people like this 

 ومثقف ماشاء هللا ، حظ اللي حولك فيك.انت انسان جميل 

 كل الشكر والتقدير سيدتي
about 1 month ago 

2 people like this 

قاط النجمي لكن ماقدرت حاولت اسوي اللي بااللوان لكن حسيت اني تعبت من التنفس وانا اسويها حسيت. زي قبل شوي كنت احاول اسوي االس

 والالتجنش كاني شاده عضالتي فهمت ؟ بالعاده لما اسوي تأمل احس براحه لكن الحين قمت وانا احس بتعب في طريقه غيرها ؟ وهل اسويها الحين 

 اخليها وقت ثاني ؟

 الطريقة وجربي طريقة اخرى كالتصويرتوقفي عن هذه 

 ويفضل القيام به في وقت الحق
about 1 month ago 

3 people like this 

 ايف. من كذا يبي يقراهاواللي مااعتاد قرائتها بس خ

 ال بأس ستكون مفيدة له
about 1 month ago 

2 people like this 

.. كنت مؤمنه ان في حاجه خارجه عن الطبيعه وغريبه موجوده بالكون بس ماادري ايش هي . ولما من قبل مااسمع عن االسقاط النجمي واطيح عليه 

 اقول الحد يعطيني نظرات االسكتي احسن .. المهم احس اني لقيت اللي ادور عليه الحين .. ادعي لي اني اجربه (:

 هذا االدراك يعتبر هدية عظيمة

 النجاح ال يهم قد اهمية المعرفة

 نجحين ان كنتي تريدين النجاحولكن ست

 وهناك من يكتفي بمعرفة ان هناك مخرج من الحياة

 وربما يقرر ان ال يستخدمه االن
about 1 month ago 

3 people like this 

 اثبت لي ان االسقاط موجود وهو مو خرافه؟؟؟؟

 هو خرافة لك انت

 اعتذر عن تخييب املك

 وداعا  
about 1 month ago 

3 people like this 

 كيف ازور شخص معين ، افكر فيه قبل انام ؟

 في االحالم واالحالم الجلية يجب التفكير قبل النوم

 في االسقاط النجمي يجب التفكير اثناء التجربة
about 1 month ago 

4 people like this 

 عادي اقرا اذاكار النوم قبل امارس االسقاط !

 بكل سرور

 ستساعد االذكار في النجاح لمن اعتاد قرائتها
about 1 month ago 

4 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113723686742
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113723686742/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113723673686
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113723673686/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113723631702
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113723631702/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113723634518
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113723634518/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113723638614
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113723638614/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113723628118
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113723628118/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113723533910
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113723533910/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113723594838
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113723594838/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

ي باهتميت اكثر لالسقاط من بعدك. لدرجة دخلت اشوف مقاطع له ف اليوتيوب وتحطمت .. من القصص اللي سمعتها انو بنت سوته من باب الفضول وت

همس باذنها وتوصف نفسها بانها الهي ميته وال حيه .اي البد من دورات تجربه وحدث لها فعال لكن من بعدها صارت تسمع اصوات ف الغرفه واحد ي

 التقانه وعدم الوقوع ف المشاكل . هل هذا صحيح

 غير صحيح

 جميع هذه الخزعبالت يحيكها من يجهل التجربة

 وال نلومهم فكل انسان يملك منظوره الخاص في الحياة

 بعضهم يختار منظور ضيق او حتى خاطئ
about 1 month ago 

3 people like this 

جأة جسمي صار يهتز بسرعة وال قدرت انا اللي سألتك انه كان يجيني جاثوم في نص النوم واول مااقوم من النوم واول النوم اليوم وانا كنت نايمة ف

 اتحرك وصار لي مرتين ورى بعض بنفس اليوم وانا قبل مايهتز جسمي كنت افكر اسوي اسقاط نجمي بس ماسويته

 جميل جدا

 شكرا التباع بعض التعليمات وهنيئا لك

 االهتزاز طبعا هو اقوى عالمات االنفصال ونجاح االسقاط
about 1 month ago 

4 people like this 

 هل سينجح االسقاط اذا كنت نعسانه؟

 نعم شرط ان ال يغلبك النعاس
about 1 month ago 

3 people like this 

اءة رفكرة االسقاط جديدة وغزيرة اكون ممنونتك لو زودتني بمصطلح إسقاط نجمي باالنجليزي وكل المصطلحات المتعلقة الن لي رغبة شديدة في الق

 والتزود..

Astral Projection 

OBE 

OOBE 

Out of Body Experience 

The Phase 

Astral Travel 

---------------- 

Near-Death Experience 

Clairvoyance 
about 1 month ago 

3 people like this 

 وبنت شو انسب طريقي ؟ ، ويعطيك العافية اخُوي. 14انا عمري 

http://www.isqat.tk/15911585161016021577-1575160415711604160815751606.html 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ヽ(；▽；)ノتعني ان الوعي هو االساس :(! اساس كل شيء؟

 نعم :(
about 1 month ago 

4 people like this 

 ماهو التخاطر ؟

 رحه سابقا في اجابات االمستم ش
about 1 month ago 

2 people like this 

 اسقاط ! نمت غفوه وصحيت على رنه الجوال ؛ بينهما رأيت ناس عرايا ، هل هذا

http://ask.fm/WeRGods/answer/113723600470
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113723600470/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113713292374
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113713292374/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113710805846
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113710805846/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113723297878
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113723297878/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zlmXi68cpplXTp73Z4Uuy8KPtlnKTYE8tSs1ENUq0-REEQms6VVGHc7Ip-zmz8sdk6URA1ghTNGZwvgKJNyHeyf6vgiPF_NovN9fKZZGXccZaHzSiniypzZeOCA,,
http://ask.fm/WeRGods/answer/113723480662
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113723480662/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113723532630
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113723532630/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113723525718
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113723525718/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 حلم جلي ليس اسقاط بعد

 ولكنك على وشك

 شكرا لتطبيق تعليماتي ومبروك النجاح مقدما
about 1 month ago 

3 people like this 

 لفرق بين الوعي والعقل؟ما

 العقل جزء من الحياة والحياة جزء من الوجود والوجود جزء من الوعي

 ولكن نشير احيانا للعقل بالوعي االدنى وهناك ايضا الوعي االعلى قد شرحناه في اجابات سابقه
about 1 month ago 

4 people like this 

توى سانا كنت مرة رايحة اصلي الفجر و كان فيا نعاس اتمددت شويا و اقوم اصلي ماحسيت انا متى نمت بس شوفت الغرفة اللي انا فيها على نفس م

شخصين في الغرفة اللي انا فيها قومت على طول من بعد ماخرجو دا يعتبر انفتاح العين التالتة وال  نظري وماقدر احرك يمين و شمال بس اللي شفتو

 ايه

 هذا يسمى شلل نوم

 ونعم انفتاح عين ثالثة

 في وضع مثل وضعك يكون االنسان مرهق ونعسان جدا وبنفس الوقت لديه امر جدي ينتظره

  فينام لفرط النعاس وعقله معلق

 قل االمر المهم ويستيقظ اثناء مرحلة شلل النوم وعندها يرى من خالل العين الثالثة بعد اخر وهو البعد النجميفجأه يتذكر الع

 والنه بعد قائم على الفكرة فالبشر يخافون فتصبح افكارهم حقيقية

 عملية معقدة ولكنه سر جميل
about 1 month ago 

4 people like this 

الجميع  مشكلتي الكبرى !! أني لما أجي أسوي اسقاط نجمي ال يكون هناك هدوء في البيت وال مكان مهيئ لالسقاط النجمي اال عند النوم عندما يكون

تها مرهقة غالبا حتى لو لم أكن مرهقة ال أمكث وأنا احاول في طريقة األلوان عشر دقائق اال أستيقظ في الصباح وقد وجدت أن في البيت نيام وأنا وق

 النوم قد سرقني :( ماذا افعل :(

 ستستطيعين الصمود فترة اطول 2استخدمي المنبه واستيقظي بعد ساعتين او 

 كبر بكثير منها بعد اطفائه وبدء التمرينعلى فكرة ،فرصتك بالنجاح فور انطالق المنبه ا

 اعلم امر متناقض بشكل مضحك
about 1 month ago 

3 people like this 

 ماهي اعراض االسقاط!

 عرض في اسفل الصفحة في اختبار الجاهزية 21

http://www.isqat.tk/159115851602-1575160415731587160215751591-157516041606158016051610.html 
about 1 month ago 

3 people like this 

  يخليك ممكن تعطيني رابط او شي اقرآ فيه عن التخاطر (؛هللا

 لالسف ال املك اي مصادر موثوقة في المجال
about 1 month ago 

2 people like this 

وأسدحها اهااا الحين فهمت ههههههههههه، أوكي باذن هللا راح اجرب طريقة المرساة، وأكتب أحالمي قبل النوم مثل ما قلت، وراح أرجع لك بتجربتي 

 شكًرا لك :* -هنا في االسك، تذكرني بإسم ميكاسا

 ميكاسا

 ساتذكرك
about 1 month ago 

3 people like this 

 سنه ايش انسب طريقه لإلسقاط ؟ 1١انا بنت عمري 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113723519830
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113723519830/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113723497046
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113723497046/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113723454038
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113723454038/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113718217558
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113718217558/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zlmXi68cpplXTp73Z4Uuy8KPtl3CPZ0ooTslFMlO0-RECQmgyVlGEdLEp-D6y8sRt4FhE1ApXM2B2pFvLanuzxP-tiiDB_d1FR4mXeoCIQatTFTGpmCyly_35VPxziLCNP59bNj6Bq7UB4LKm
http://ask.fm/WeRGods/answer/113723316054
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113723316054/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113710341974
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113710341974/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113723327062
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113723327062/people
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 طريقة االلوان او التصوير
about 1 month ago 

2 people like this 

 في دورات تدريبية لالسقاط بجدة؟!

 ليس لدي علم بوجود دورات
about 1 month ago 

2 people like this 

 اقدر مثالً اروح لشخص زعالن علي واخليه يجي يراضيني فالحقيقه !

 ممكن وليس سهل
about 1 month ago 

3 people like this 

 هل لديك حساب خاص فيك في تويتر؟ أريد ان اتعرف عليك أكثر فأكثر

 ال
about 1 month ago 

2 people like this 

 ماهي المونترا؟ لم اجد مصادر عربيه لها :)

 اية او جملة او عبارة او كلمة او اغنية او لحن تردده في عقلك

 ترديده يكون كانك تستمع اليه وليس كانك تقوله

 كفيل بالغاء جميع االفكار
about 1 month ago 

3 people like this 

 اول مابديت تقرا عن االسقاط هل كان لديك بعض الشكوك؟

 طبعا شكوك اقوى من شكوك المتابعين

 ي المعلومات البشريةوهذا ما خلق الصدمة عندما اكتشفت انه حقيقي، فقدت الثقة في عقلي وف

 وهنا كانت االستنارة

 في اشد لحظات االستسالم تصبح انت كل شيء

 لحظة جميلة ال انساها
about 1 month ago 

2 people like this 

 كيف نشوف االموات وهم بالسماء؟

 نصعد الى السماء في االسقاط :(
about 1 month ago 

4 people like this 

ان والطرق الغير مباشره اكثر من مره ماقدرت انجح ابدا واقصى شي حسيت فيه اني مااحس بجسمي ... عجبني التأمل والتفكير في جربت طريقة االلو

 الالشئ بس ابغى انجح بالسقوط النجمي :)) وش الحل

 التأمل هو طريقك ما دمت بارعة فيه
about 1 month ago 

3 people like this 

 د هل فيه ضرر واذا ال ايش السبب42مرات باالسبوع ومده  3ليه تقول التسوون اسقاط اكثر من 

 ال توجد اضرار

 السبب عدم تشجيع بناء مفهوم مقاوم ان االمر مستحيل

 كارنلفجوات بين التجارب وعدم اطالة التجربة الفردية يعمل كنظام دفاع الي باستخدام الشوق والتشكيك والحماس لمنع االحباط واالستسالم واالا
about 1 month ago 

3 people like this 

 انت تكثر في كالمك عن التأمل والوجود فماهما ؟ بإسهاب لو سمحت

 ساقوم بنشر كتاب في هذا المجال قريبا

 ولكن في الوقت الحالي ساشرح االمرين

http://ask.fm/WeRGods/answer/113723364950
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113723364950/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113723386454
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113723386454/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113723389526
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113723389526/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113723390294
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113723390294/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113723394646
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113723394646/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113710668886
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113710668886/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113716114006
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113716114006/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113711981910
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113711981910/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113723335510
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113723335510/people
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 الحواس واالفكار والمشاعرالتأمل: هو ظاهرة بسيطة يقوم الممارس بها باالنفصال عن الحياة المادية من خالل تعطيل 

 مما يرفع تردد الوعي ليصبح متحدا مع الوعي االعلى الكون او المصدر ايا كان ما تسميه

 ليحصل الممارس على وفرة في الطاقة السعادة والمعلومات

 فهم اكبر للحياة والوجود

 الوجود: هو جميع ما توصل اليه الوعي من تطور

 وجود ولكن الوجود ليس فقط الحياةهو ليس الحياة، الحياة جزء من ال

 استطيع الشرح لصفحات في هذا المجال ولكن ساتوقف هنا على امل ان الفكرتين اتضحتا لك
about 1 month ago 

4 people like this 

 BRO  هل لالسقاط النجمي اعراض!! يعني اهلي ممكن يعرفون اني سويته

 ال اطالقا
about 1 month ago 

3 people like this 

 ما أجمل ما تعلمته من االسقاط النجمي ؟؟ :(

 الوجود والحياة والبشر
about 1 month ago 

4 people like this 

قبله؟؟ اتمنى أوكي راح أجرب المرساة، بس أنا شفت في جوابك الي راح، إنك تقول كتابة األحالم قبل النوم، ما فهمت؟ مو كتابة االحالم بعد الحلم مو 

 توضح لي

 ههههههههههههه كتابة االحالم بعد االستيقاظ تساعد في تطوير الذاكرة اثناء الحلم

 ل النوم تساعد في خلق وبرمجة االحالمكتابتها قب

 اعتذر عن عدم توضيح وقت الكتابة في اول اجابة
about 1 month ago 

4 people like this 

 حضن اللي احبه وهل هو يحس؟يمديني ا

 نعم -نعم 
about 1 month ago 

5 people like this 

 االسقاط واال بيكون شكلي نفس الواقع المادي؟لما اسوي -اللبس والشكل -اقدر اتحكم في مظهري الخارجي 

 عند عدم خلق تصور جديد سيكون شكلك انعكاس لشكلك في العالم المادي
about 1 month ago 

4 people like this 

 ما اقدر على ممارسة التأمل يعني فوسط تأملي يجي فبالي فكره ويقطع التأمل ، شلون اقدر اسكر االفكار

 استخدم المونترا
about 1 month ago 

4 people like this 

 ）；＿；（  كل اللي اسويه في الصباح اني اقرا االسك حقك قريت كل شي :( انت شي ممتع ورهيب!!!

x _ X 
about 1 month ago 

4 people like this 

بدا م راح أجربت كتابة أحالمي لكن هالطريقة خلتني أتذكر احالمي بأدق التفاصيل فقط ال غير، يعني ما أكون واعية في الحلم، ولكن ال بأس، من اليو

 على موضوع كتابة االحالم؟ منتظرك على أحّر من الجمر أكتب احالمي مرة إخرى، وهل هناك اي إضافة

 كتابة االحالم قبل النوم تجعلها مبرمجة وال تساعد على الوعي بشكل مباشر كما تفضلتي

 ولكن احيانا الذهن يكتشف التكرار بين ما كتبت والحلم فيستيقظ

 وهذا ما نسميه مرساة

 ولتعزيز النجاح يمكنك خلق مراسي كثيرة

http://ask.fm/WeRGods/answer/113722001494
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113722001494/people
http://ask.fm/a80_ii
http://ask.fm/WeRGods/answer/113713884502
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113713884502/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113718272598
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113718272598/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113723254102
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113723254102/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113723171926
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113723171926/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113713941078
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113713941078/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113711382614
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113711382614/people
http://ask.fm/i200z
http://ask.fm/i200z
http://ask.fm/WeRGods/answer/113723142486
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113723142486/people
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 ي شيء معتاد تقومين بتحديد )كتابة( بشكل مسبق انك اذا رأيته ستتوقفين وتتسائلين هل انت في حلم ام حقيقةالمرساة ه

 وتبدأين بفعل االمر حتى في العالم المادي الحقيقي كما تسمونه

 عندها ستصبح عادة محكمة او روتين مبرمج

 ا في حلم وستكون االجابة نعم وسيستيقظ عقلكوسيحدث ان تري تلك المرساة في الحلم وسيسأل عقلك الباطن هل ان
about 1 month ago 

4 people like this 

 سيراحيانا وانا بحلم اعرف اني نايمة واحلم ايش التف

 هذا ما نسميه االحالم الجلية

 يمكنك القراءة عنها في التغريدات واالجابات السابقة

 او من موقعي
about 1 month ago 

3 people like this 

 هل استطيع تغيير مستقبلي لو رأيته؟

 نعم
about 1 month ago 

6 people like this 

 （）；＿；كيف اعرف ان قلبي ابيض ونقي هههههههه 

 بالفعل ابيض ونقي هو
about 1 month ago 

5 people like this 

 التشخيص األول صحيح

 طاني او ازدواجية الشخصيةما حدث لك هو تشبع ايماني ادى الى ما يسمى بالمس الشي

 ال ترتعبي من المسميات كلها رمزية فارغة

 الواقع انك كنت نفسك ولكن نسخة نقيضة لما كنت عليه

 النسخة االخرى ذات تردد منخفض جدا وقد طغت على وعيك فحدث ان ابصرتي بحاسة الرؤية الخاصة بها مؤقتا

 االمر ال يخيف والحل بسيط

 في داخلكاسمحي للمشاغبة والتمرد 

 فان كبحها باستمرار يؤدي الى خلق وحش ال يمكن ايقافه
about 1 month ago 

6 people like this 

 االرواح وانها تحل باجساد اخرى بعد الموت فعلى اي جسد سوف تحاسب هذه الروح سؤال مهم جدا اذا امنا بتناسخ

 بعد كل جسد :( عن كل جسد

 ولكنه ليس حساب كما تتخيل

 عموما هذا موضوع كتاب كامل
about 1 month ago 

4 people like this 

سنين أحاول أحصل على أول حلم متحكم لي لكن لألسف، بس قررت أني ما ايأس وأواصل تطبيقات لين ما أوصل للي أبيه، ابي منك طريقة فعالة  4لي 

 للتحكم باالحالم، منتظره جوابك على أحّر من الجمر..

 ه قد مر وقت طويل من المحاوالتمن حديثك يبدو ان

 هل جربت كتابة احالمك قبل النوم؟

 هذه احد اكثر الطرق فعالية وانجحها
about 1 month ago 

3 people like this 

 اريد ان اعرف ماذا حصل لي بالتفصيل مع قصة المخلوقات الكبيرة هل يمكنك ذلك؟

 احتاج الى معرفة تفاصيل اكثر عن شخصيتك ولكني سافترض بعض االفتراضات وربما سانجح

 انت متدينة جدا وطيبة

http://ask.fm/WeRGods/answer/113723140182
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113723140182/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113722929494
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113722929494/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113723037526
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113723037526/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113723059286
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113723059286/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113723041878
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113723041878/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113712370518
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113712370518/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113722958422
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113722958422/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 تؤمنين بشيء بشكل مطلق )ربما الدين او غيره(ـ

 هل الوصف دقيق

 ما عانيت من صدمة او حادثة مأساويةان لم يكن كذلك فرب

 ارجو الرد التشخيص االول او الثاني
about 1 month ago 

3 people like this 

 االسقاط النجمي واصفي ذهني وما افكر بشي تطلعلي االفكار من تحت االرض وما اقدر ، ايش اسوي عشان انجح ؛) انا كل ما احاول اسوي

 ابذل جهد عضلي كبير

 كالسباحة مثال

 ثم مارس التأمل

 هذا اسهل
about 1 month ago 

3 people like this 

 ةفهل يمكنني أن أرى حدثا مستقبليا قريبا ك حدث في منتصف اليوم و اعرف االشخاص الذين ذو صلة بالحدث المستقبلي زيارة مثال او قبول وظي

 نعم االمر ممكن ولكنه ليس بالسهولة التي يبدو عليها

 نبئ باالحداث من خالل ما يسمى باالستخارةيمكن الت

 او التأمل وانتظار االحساس المتولد بعد انتهائه
about 1 month ago 

4 people like this 

 ا بسوي اسقاط نجمي وبزورة وبعرف من انت وسأفضحك ماذا انت فاعل ؟ان

 ال شيء

 بانتظارك
about 1 month ago 

4 people like this 

من زمان رحت مكان وكانوا اهلي معي كنت اشوف مخلوقات غريبه وكبيره تمشي عاالرض ومحد من اهلي منتبه مع انها كبيره حيل  صار لي شيء

ولها قوكنت مستغربه اطالع فيهم ليش ما شافو اللي شفته وانا للحين متأكده مش حلم الن بعد ما رجعنا مارست حياتي الطبيعيه وكنت اسأل اختي ا

 ➕  ل ال عندك اي تفسير لها!شفتي شيء تقو

 انكشاف بصرك لحظيا على عالم اخر

 يمكنني االسهاب ولكن اكتفي
about 1 month ago 

4 people like this 

سؤال ومايقارب في خالل يوم  4١١انا اشك انك جني مو انسان اوكائن من كوكب آخر هههههههههه اعترف أيها الخارق المجهول كيف قادرتجاوب 

روبالغالب اقل بكثير ماشاءهللا ترى سؤال اذا كثّ 1١١واحد فقط يعني الحظت األغلبيةمن المشاهير وغيرهم خالل شهر كامل الفلتةفيهم يجيب بحدود 

 عيني باردةالتخاف بس خبرني ألنفع اآلخرين

 هههههههههههههههههههه

 انت جميل جدا
about 1 month ago 

5 people like this 

 لحلم وممكن تخبرني ايش اللي يحصل معي؟وانا بالحلم مستوعبه ان هذا حلم،وأاقدر اتحكم بمجريات الحلم،وأقدر اصحى منه لو بدي! وأحيان أكون با

 حكم بإني أردد الفكرة كأني بأقنعمستوعبه ان هذا حلم بس للتأكد اضرب نفسي و إذا ماحسيت بألم تأكد إن هذا حلم بعدها ابدء بالتصرف. وبتهيألي بت

 نفسي!هل هذا له عالقة باالسقاط؟

 من وصفك يظهر انك ممارسة بارعة لالحالم الجلية

 رائع
about 1 month ago 

3 people like this 

 صباح الخير هل المدة الزمنية لالسقاط تتساوى مع المدة الزمنية التي قضيتها فعليا و انا نائمة ؟!

http://ask.fm/WeRGods/answer/113722949974
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113722949974/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113721294422
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113721294422/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113722868054
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113722868054/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113721514326
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113721514326/people
http://ask.fm/MA69x
http://ask.fm/MA69x
http://ask.fm/WeRGods/answer/113722059094
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113722059094/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113721894998
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113721894998/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113722192470
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113722192470/people
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 ال اقل بكثير
about 1 month ago 

3 people like this 

 الفجر وكدا تقريبا ، اش معناها 3جاتني فترة صرت اقوم تقريبا كل يومين او تالتة ايام ع الساعة 

 نشاط العين الثالثة او الغدة الصنوبرية

 تقريبا 1حتى  2يكون في الساعة 

 مما يرفع الوعي ويوقظ الشخص احيانا
about 1 month ago 

3 people like this 

 هل يمكن ان ارى مستقبلي بالتفصيل او لمحة

 نعم
about 1 month ago 

3 people like this 

 اذا سويت االسقاط مع ناس ثانين ومتفقين مع بعض بعني وكلنا ضبط معنا نقدر منقابل؟

 نعم
about 1 month ago 

7 people like this 

 هل استطيع رؤية شخص لم اراه في الحقيقه بعد ' واذا كانت االجابه نعم ' فهل اذا رأيته اراء مايفعله في الوقت نفسه بالحقيقه '

 نعم لكال السؤالين
about 1 month ago 

4 people like this 

قمت من النوم احس اني طيب انا مره كنت نايمه وما اعرف عل انا حلمت او انو اسنقتط نجمي الني حلمت اني في ثلج واحس اني صدق في ثلج ولما 

 سعيده واني صدق رحت لثلج

 حلم واضح او ما يعرف بالرؤيا
about 1 month ago 

5 people like this 

قبل فترة صحيت من النوم و قمت كملت نومي في الصالة و بس أغفو ابداا احس بصوت رياح قوية و قلبي يدق بسرعة غير  في حاجة حصلت لي

س بمعقولة و اسمع أصوات أبواب البيت تصك و تفتح و شفت أني أتجول بالبيت و أني اطبخ و كان زي الحقيقة تقريبا و يجيني شلل و اقدر أشوف 

 بغى اعرف ايش الي حصل معايا ؟مقدر احرك شي في جسمي أ

 اسقاط نجمي

 :( مبروك
about 1 month ago 

7 people like this 

مي، حاولت كتير جدا اني اعمله وكل الطرق فشلت، في يوم كنت مرهق ودخلت غرفتي، والنور كان منور سنين كنت مهتم باالسقاط النج 3من تقريبا 

وقعدت في السرير وكنت صاحي، سمعت صوت حد "بيشخر" جنبي !! قعدت ادور لو في حد بيهزر معايا وبيعمل كده، مفيش حد غيري في الغرفه، 

 رجعت تاني السرير الصوت موقفش، اسقاط نجمي ده؟

 هلوسات نوم هيبنوغوغيا

 بسبب االرهاق الشديد انجرفت الى االحالم قبل ان ينام عقلك فشهدت احداث احالم

 الغريب المضحك ان الشخص الذي كان يشخ وسمعته )هو انت( هههههههههههههه
about 1 month ago 

5 people like this 

 متأكدة انو فيه الغاز في التاريخ ماتقدرو ترجعوا ورا كم الف سنة وترجعو تخبرونا بالحقيقة

 نعرف الحقيقة ولكن لست متأكدا انك تريد سماعها

 اعرف انك ستقول بلى ولكن الحقيقة انك تقول ال

 زء من الحقيقة صدق او ال تصدقهذا ج
about 1 month ago 

5 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113722775638
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113722775638/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113721258582
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113721258582/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113722789206
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113722789206/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113668860758
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113668860758/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113669821782
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113669821782/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113668722006
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113668722006/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113668719190
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113668719190/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113668710486
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113668710486/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113668689750
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113668689750/people
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شر هذا العلم المتطور و الرائع .. سأبدأ من اآلن حتى أستطيع في يوم  ما ان ازورك سعيدة جداً الني تعرفت على حسابك .. ممتنة لكل جهد بذلته في ن

 من خالل االسقاط النجمي و ان اشكرك وجها لوجه .. واصل تطورك و سنكون معك دائماً 

 هذا كل ما احتاج سماعه للشعور بامتنانك
about 1 month ago 

6 people like this 

 مهتمه باالسقاط النجمي هااليام بس ماجربته للحين وال اعرف كيف ، ممكن تعطييني الطريقه للمبتدئين او اول الخطوات يعني

 اول خطوة قراءة تجارب االخرين

 احد الطرق في موقعناثم تطبيق 

 اي طريقة ستجدي اهم شيء ان تقوم بالطريقة التي تستهويك
about 1 month ago 

5 people like this 

قريب من مرحلة الخروج يعني تبدا االعراض بس جسدي االثيري مو راضي يخرج ما ادري شو الحل..يعني تبدا عندي االصوات انا دايما اكون 

 واالهتزازات وتستمر دقيقة وبعدها تروح وما يصير شي!!

 جرب ممارسته في وسط النوم وليس قبله

 هذا سيسرع العملية

 ولكن ال تقم به بعد االكتفاء من النوم

 قضاء ثلث مدة النوم تقريبا()بعد ان
about 1 month ago 

5 people like this 

 من فضلك جاوبني ليش وقت التامل حسين نفسي انا والكرسي واحد

 هذا الواقع انت وهو والحياة واحد النه

 ولكننا نخلق شعور االنفصالية في الحياة

 وعندما نتأمل نعود الى حقيقتنا وهي ان الواحد هو الكل والكل هم الواحد

 تجربة جميلة سيدتي
about 1 month ago 

5 people like this 

سبوع إمرحبا ، أتمنى أنك بخير وسعادة قرأت في جوابك السابق أنني أستطيع عن طريق اإلسقاط النجمي شفاء المريض، كيف ذلك ؟ سؤالي الثاني لي 

راسي وأحاول ماأعطي إهتمام للوجع وأركز مع األلوان وعقلي مستيقظ وجسدي نائم أحاول أسوي اإلسقاط النجمي بطريقة األلوان بس يجيني صداع ب

 شهد بنت محمد السلمان  بس تطيح دموعي من الوجع وماأقدر ايش الحل

 الصداع بسبب التركيز

 تحتاجين الى االسترخاء اكثر

 ا ان المرض يكون مختلفا عن باقي اعضاء جسد المريض الذي يكون شفافااما شفاء المريض فبطرق عدة احداه

 ويمكنك ادخال يدك واخراج المرض

 واحد الطرق الشهيرة كما يفعل معالجي الري كي عبر تمرير اليد لترسل طاقة شافية الى العضو المريض
about 1 month ago 

4 people like this 

علم افي بعض األحيان أكون قد استغرقت في التفكير بشيء ما أو في بعضها أكون أفكر فقط بشيء معين حينها أشعر أنني أنا مجرد فكر او شيئ ال 

 ليست واقع ثم أخاطب نفسي بأن هذا واقعا وال أستطيع تصديق ذلك وعندما أصدقه أشعر بالفزع، ماهذا؟ ماهو واتابع هذه الحياة وانها

 هذا يسمى تنويم ايحائي ذاتي

 وهو شكل من اشكال التأمل

 عند القيام به يحدث ما وصفت من ادراك ان الحياة وهم وانك وعي فقط ال غير

 وكل ما يحدث هو داخل وعيك

 ة يعمل االيقو على اقناعك بمفاهيمك القديمةوعندما تعود للحيا

 تجربة جميلة جدا سيدي
about 1 month ago 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113668386646
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4 people like this 

 والدائره الحمراء ولما بدا تفاعلها اصابني ُصداع اليمكن لبشر إن يتحمله،ما هذه األعراض؟ فعلت طريقة التصور والتخيل

 هذه ليست اعراض االسقاط وانما بسبب التركيز المفرط

 توقف عن التركيز واسترخي
about 1 month ago 

3 people like this 

 معلش ازاى انا اقدر اخلى حد بيعمل اسقاط نجمى ميزورنيش !

 ان كانت هذه رغبتك الحقيقية فلن يزورك احد تأكدي من هذا االمر

 ولكن ربما في اعماقك تريدين زيارتهم

 دقيقة 11جاوز لتعرفي الحقيقة قومي بالتأمل لمدة تت

 سيأتيك شعور تجاه زيارة االخرين

 لو كان شعور جيد فهذا يعني موافقتك المسبقة وان كان شعور امتعاض فلم ولن يزوروك
about 1 month ago 

3 people like this 

 يةلحقيقهل استطيع عن طريق االسقاط النجمي ارى اشخاص ال اعلم عنهم سوى اسمائهم او مثال اسمائهم المستعاره بتويتر هل يعني ان ارى اشكالهم ا

 نعم

  ولكن ليس دائما

 يمكنك اختبار االمر بسؤالهم
about 1 month ago 

3 people like this 

 مالم بكانا لما انام واححلم عن اي شيء اكون عارفة بالحلم ان كل شيء قاعد يصير مجرد حلم واحيان اقدر اتحكم ببعض االشياء بالحلم واقدر اتحك

 الشخص اللي بالحلمم هذا ايش يسموه وهو شيء طبيعي ؟

 نعم طبيعي ويعتبر موهبة

 اسمه االحالم الجلية

 ويمكن تطويره الى اسقاط عندما يحدث فقط فكري بمكان نومك على السرير واذهبي لالطمئنان على نفسك
about 1 month ago 

3 people like this 

 ذكرت سابقاً أنك تستطيع أن تعرف من گتب لك باالسك ، هل هو باالسقاط النجمي ؟ و كيف تعرف وهو كتب وانتهى أي ليس اآلن ؟ هل لہ عالقة

 بالقرين ؟!

 ف :(لم يسبق ان قلت اني اعر
about 1 month ago 

4 people like this 

 مشاءهللا يعني انت ذكي ومثقف واحسك تحب تتعلم اشياء كثيره ليه م تتعلم تفسير األحالم؟

 ربما سأفعل

 ولكن حاليا هو ليس مجال اهتمامي بسبب كثرة المفاهيم الخاطئة لدى البشر عنه
about 1 month ago 

3 people like this 

 سوي االسقاط النجمي.. اشوف الجن؟ يمه مابيلما ا

 ال
about 1 month ago 

4 people like this 

 ال مو شرط؟الجالء البصري يحدث فقط مع اللي قلوبهم نقيه و

 نعم فقط مع ذوي القلوب البيضاء
about 1 month ago 

3 people like this 

 نتج عن ذلك االسقاط!اليس التأمل هو االسقاط النجمي؟ يعني اذا تأملت ي
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 التأمل اعم واشمل

 االسقاط النجمي هو اقصى درجات التأمل
about 1 month ago 

3 people like this 

 ي وانا شخص سيء .. وش الحل :) ؟ اقدر اسوي االسقاط واهاجر لالبد ؟احس الناس تكرهن

 ال فقط تأمل وستنهال عليك االجابات لماذا انت تكره نفسك

 نعم انت تكره نفسك

 فالبشر من حولك انعكاس لما في داخلك

 تأمل وانظر على ماذا ستحصل
about 1 month ago 

3 people like this 

يه بالكون فبعيد عن االسقاط النجمي ، عندي سؤال محيرني ، هل العوالم المتوازية تختلف عن األبعاد الكونية ؟ وجود ُنسخ لي يختلف عن أن كل ُبعد 

 ي أن وجود حياة أخرى قريبة منا لكن يغطيها غشاء وضعه هللا !حياة ؟ مقصد

 انت تعقد االمر

 اود شرح االمر لك واخشى ان يسيء فهمه االخرون

 حسنا العوالم المتوازية غير االبعاد الكونية

 العوالم المتوازية تشبه اطارات الفلم التي تعرض بالتسلسل خلف بعضها

 وهناك عدد ال نهائي منها

 االحتماالت فيها كل

 انت تختار اي اطار تعيش في كل لحظة

 وعبر اختيار اطار ثم الذي يليه ثم الذي يليه انت في الواقع ترسم مسارا

 وهذا ما يسمى بخط الحياة

 واالطارات المنقضية ماضي والقادمة مستقبل

 وهذا هو وهم الوقت

 ويمكنك اختيار اي اطار تريد كأن تكون ملك او ثري

 ترفضولكن مفاهيمك 

 وهذا ما يعمل على حله قانون الجذب

 جعلك تؤمن بحقك بان تكون عظيما

 اما االبعاد الكونية فهو موضوع اخر يطول شرحه ايضا وليس بمثل اهمية العوالم المتوازية
about 1 month ago 

3 people like this 

 اقدر من اول مره اسويه اني اروح لبيت شخص؟

 نعم
about 1 month ago 

2 people like this 

 ]-وشو المالك الحارس؟:

 وعيك االعلى

 انت

 ولكن في صورة مالك حارس او مرشد روحي

 وللبعض هو كائن فضائي
about 1 month ago 

4 people like this 

 ابي اقرأ عن اإلسقاط النجمي...وش المصادر الي استعملها بالقراءة؟

 ال توجد مصادر عربية

 فقط انجليزية

http://ask.fm/WeRGods/answer/113704260438
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about 1 month ago 
3 people like this 

فهم ابي أسألك سؤال محيرني و كل احد يسألني ليه األطفال و الحيوانات تنجذب لي و تحبني ؟هل هناك سبب محدد ؟ و للعلم حتى لو اول مره اشو

 يجون عندي و حتى يحضنوني األطفال؟

 الن هالتك نقية

 انت انسان تقوم بما تقوم به بشكل عفوي

 ولكنك ال تحاول السيطرة في نفس الوقت ال تخاف

 ارجو ان يكون التشخيص دقيقا

 وان كان كذلك فاالطفال والحيوانات تستطيع رؤية هالتك النقية ولهذا تنجذب اليك
about 1 month ago 

4 people like this 

 طيب كيف اعرف اذا احد عمل االسقاط النجمي وزارني؟ اقدر احس فيه

 نعم
about 1 month ago 

5 people like this 

 مرحباً. هل أستطيع السفر ألماكن لم يزرها بشر قط؟ الجنة مثال؟

 نعم
about 1 month ago 

3 people like this 

 إذا كانت نسختي سافرت كيف اوجة التركيز في اني أنا التي اسافر ؟ و ممتنة جًدا لتجاوبك و تفاعلك وعطائك الالنهائي

 عبر تكثيف المشاعر المصاحبة للنسخة المسافرة

 هذا سيجعل التجربة ذات قيمة فيبدأ وعيك بتجسيدها وبلورتها اكثر واكثر
about 1 month ago 

3 people like this 

ارجوك اجبني وانقذني ، عقلي مرهق ورأسي يؤلمني جسدي هزيل وخادر وغير قادره سوى على النوم عالسرير ، كل هذه تأتي في محاوالتي 

سقاط االسترخاء والتأمل هل أمشي بطريقه صحيحه أم انني اسبب المرض واالرهاق لنفسي بالمناسبه انا صاحبة المالك الحارس أي انني جربت بداية ل

 بال خوف ، اتدري اشتقت لمالكي الحارس اريد رؤيته:)

 اخبريه بذلك وسيهب لنجدتك

 وانصحك بعدم ممارسة االسقاط دائما

  د اقصىمرات باالسبوع كح 2

 دقيقة 21وكل مره ال تتجاوز 
about 1 month ago 

2 people like this 

 زم فالبيت وفي مكان معين؟ والزم ما يكون في اصوات حولي؟اذا جيت بسوي االسقاط النجمي عادي اسويه فأي مكان وال ال

 جميع االماكن مناسبة

 واالماكن الطبيعية افضل طبعا

 كالشاطئ والغابة والصحراء
about 1 month ago 

2 people like this 

و  كان االسقاط عندي ممارسه يوميه ولو اني ما كنت اكمل لألخير اال اني وصلت مستويات مرتفعه، حاليا صار اصعب ما عندي احد يقول لي تأمل

 فيه ويكون مؤلم، ايش العله؟ صفاء داخلي ،حقا صار صعب اني ما افكر ولما احاول اسوي اسقاط احس راسي ينتفخ وبينفجر من اللي

 وعيك ال يريد االستنارة

 عش حياتك المادية ولكن غير اسلوبك

 افعل ما تريد قدر المستطاع

 اابحث عن ما يشوقك وافعله

 عندها ستشتاق للصفاء

http://ask.fm/WeRGods/answer/113703071574
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about 1 month ago 
3 people like this 

 هل تظن ان من الضروري على االنسان ان يجرب االسقاط؟ ام انه امر ممنع بوقته وسوف ينضي؟

 ليس ضروري فالحياة كاملة بما فيها

 ب عليك ممارستهوان وجدت في نفسك رغبة في االسقاط النجمي فهذا يدل على انه جزء من حياتك ويج
about 1 month ago 

2 people like this 

قف كل عملياتها و علمها ، طالبه من الشخص ان يتخلى عن كل هل يمكن للروح ان تخبر العقل ب ضروره العيش وحيده؟ يعني هل يمكن للروح ان تو

 االشخاص و ينعزل؟

 لم افهم السؤال
about 1 month ago 

2 people like this 

 اذا يحدث إذا تنشطت العين الثالثة ؟ شعور غامر بماذا ؟م

 العين الثالثة تفتح بصيرتك على بعد اخر

 البعد النجمي

 ترى ما ال يراه غيرك
about 1 month ago 

5 people like this 

 كيف يعني مستوى وعي اخر ؟ وضح !!!!!

 شرحنا االمر قبل قليل بمثال

 في االسالم يؤمن جميع المسلمين وفقا للقران ان هللا عرض االمانة على الجبال والسماء وابين حملها وحملها االنسان

 ولكن ستتذكره عند الموت ووتذكره عند النوم وتتذكره عند التأمل هذه الموافقة حدثت على مستوى وعي اخر ال تتذكره االن
about 1 month ago 

3 people like this 

 كيف انسى شخص كنت احبه :)

 ب ذاتكبح

 فنحن ال نحب االخرين، وانما نحب انفسنا من خاللهم

 يقول ابن الرومي " انت لست عاشقا لي، انت عاشقا للشعور الذي تجده معي"ـ

 احبي ذاتك واسمحي للحب ان يدخل وسيختفي من حياتك فورا

 حتى وان كان حبك لذاتك مشروطا بان تحبي غيره فافعلي
about 1 month ago 

5 people like this 

الوقت  مره كنت نايمه على جنبي االيسر وصحيت وال قدرت اتحرك كأني مربطه او مشلوله بالكامل وكنت اسمع اصوات وازعاج واحد يغني وبنفس

 كنت خايفه مره من هالشي الغريب، وش تتسمى هالظاهره؟

 شلل النوم

 وهو مدخل االسقاط النجمي
about 1 month ago 

2 people like this 

 لو سمحت لو كنا بمكان او وضع صعب الواحد يشوفنا فيه مثل الخالء هل يقدر يشوفنا اللي مسوي اسقاط

 ال احد يراك اال بموافقتك المسبقة

 قد ال تتذكر موافقاتك ولكنها تحصل على مستوى وعي اخر
about 1 month ago 

3 people like this 

 اذا قريت كتاب السر راح يفيد باألسقاط؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/113666489174
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113666489174/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113703326294
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113703326294/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113703698518
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113703698518/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113704033366
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113704033366/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113708255830
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113708255830/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113707400790
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113707400790/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113666074198
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113666074198/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113708088662
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113708088662/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 يمكنك جذب االسقاط لك

 كتاب السر قد يفيدك بهذه الطريقة فقط

 ولكن يجب ان تفهم انه يتناول موضوع مختلف تماما وهو الجذب
about 1 month ago 

2 people like this 

 مالطريقه التي تستخدمنا انت شخصيا لالسقاط؟

 الطرق الغير مباشرة
about 1 month ago 

2 people like this 

 هللا يوفقك عطني بالتفصيل طريقه اسويها عشان يزبط معي االسقاط النجمي التقول شفي رابط او شي ابي طريقه مكتوبه بليييززز

 ع.... هذا كل ما تحتاجه للقيام باإلسقاط النجمي. انت التحتاج الى تقنيات معقدة اطالقا واليكم الطريقة:ـفي الواق

 ة!لعندما تكون مرتاحا، ردد في عقلك "عقلي مستيقظ" حاول تحريك وعيك الى عقلك، ثم قل:"جسدي نائم" وحرك وعيك نحو جسدك. األمر بهذه السهو

والجسد؟ ما يمكنك فعله لتسهيل األمر هو تصور لونين ليمكنك التبديل بين حالتي التقنية "عقلي مستيقظ" و "جسدي نائم".  وقد تسأل كيف افرق بين العقل

 تصور ان جسدك بلون أزرق فاتح وعقلك بلون برتقالي ـ

تيقظ قم بلون برتقالي. وبما ان عقلك مس عندما تستنشق )شهيق( قل)في عقلك(: "عقلي مستيقظ" وانت متخيل لصورة جسدك باللون األزرق الفاتح وعقلك

 بزيادة سطوع عقلك البرتقالي وإطفاء لون جسدك ليصبح اقل سطوعا.

 ثم افعل العكس عندما تزفر قل: "جسدي نائم" وقم بعكس االمر مع الوان جسدك )ارفع سطوع جسدك وقلل من سطوع عقلك(ـ

 نميل وطنين وغيرهاستمر بالعملية حتى تبدأ اعراض االسقاط من اهتزازات وت

 ستصل االعراض الى قمتها ثم ستخبوا

 عندها سيطفو جسدك النجمي او سينفصل بشكل ما

 عندما تشعر بهذا الطفو فكر في امر وسيتحقق مباشرة

 سدك تباعا(ـهذا كل شيء! فقط تذكر امر اخير! ان تقول: "عقلي مستيقظ" او "جسدي نائم" حسب الجزء الذي تقوم بتحريك وعيك اليه )عقلك ام ج
about 1 month ago 

3 people like this 

 ن -الليله بسوي االسقاط وبقولك وش صار معي اوكي ؟ 

 حسنا

 سانتظر النتائج
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ه فهل يمكنك مشاهدته واخباري فيما بعداذا كنت تعرفه فهل معلوماته صحيحة عن االسقاط واذا لم تكن تعرف ghost houndما رايك في هذا االنمي 

 ال اعرفه وساحاول مشاهدته
about 1 month ago 

3 people like this 

 ان بالضبطوين درست بالخارج بس بأي مك

 لم ادرس بالخارج
about 1 month ago 

2 people like this 

 ليش تقوم باالسقاط نادرا؟ هل يوجد سبب ام انك مستغني

 مستغني
about 1 month ago 

2 people like this 

 مانة بالضبطاذا كنا نعلم حياتنا قبل ان تخلق اجسادنا فلما نحن ناكره حياتنا ماسبب نسياننا لالمانة وماهي اال

 نسيانها جزء من الحياة

 الن الحياة ليس لها معنى ان عرفت الحقيقة المطلقة

 الهدف من الحياة ان يعيش االنسان بمعاناة ولكي تتحقق المعاناة يجب ان ال يعرف انه من اختار ان يكون هنا

http://ask.fm/WeRGods/answer/113707288150
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113707288150/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113707507286
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113707507286/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113705170006
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113705170006/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113707167062
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113707167062/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113669761878
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113669761878/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113706958934
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113706958934/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113707013206
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113707013206/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 هذه المعرفة تلغي المعاناة

 لذلك نحجب ذكراياتنا
about 1 month ago 

2 people like this 

 انا حاولت اسوي االسقاط النجمي بس زادت دقات قلبي ونملت رجولي بس رجول وحده ! ممكن السبب !

 تحرك الطاقة في تلك القدم
about 1 month ago 

2 people like this 

 بس عرفته وكان الحلم كله زي النور االبيضلما احلم بشخص مو على بالي وبالحلم يطلب مني انه يبي يتواصل معي ايش معناه مع اني ماشفت وجهه 

 هذا ما يسمى رؤيا

 والتواصل ال يتم ماديا

 يتم من خالل التأمل

 دقيقة بصمت مطلق للعقل 21-11اجلس لمدة 

 وسيتجدد اللقاء
about 1 month ago 

2 people like this 

 الشعور هل تقول بأمكاننا اختيار اطفالنا بالمستقبل ! هل بإمكاني اختيار والدهم ؟ هههه يعني مثال شخص احبه وارتاح له كثيراً ولكنه ال يبادلني

 اعجبت به واريده هل بإمكاني اخذه لي مستقبالً ؟ بإستطاعتي اختياره لي مستقبالً ، شخص ال تربطنا مشاعر ولكني

 نعم وهو ما يعرف بقانون الجذب
about 1 month ago 

3 people like this 

 القتك بهم في النهايه هي حريه شخصيه وانت لست مجبر على اقناعهملماذا قطعت ع

 بالضبط

 ولكنهم ال يناسبون تجربتي

 ليس قطع العالقة كرها وانما تغيير مسار

 "شيفاي"

 كلمة يقولها افراد حضارة فضائية عندما يريدون تغيير مسارهم عن شخص ال يناسب تجربتهم

 معلومة غير ضرورية ولكن اردت ذكرها

 شيفاي"ـ سيدتيـ"
about 1 month ago 

4 people like this 

 هل ممارسة االسقاط بنسبة لك اصبح امر سهل ؟ كم مرة تعمله؟

 يكون سهال ال يمكن لالسقاط ان

 هو دائما تحدي متجدد

 واقوم باالمر نادرا
about 1 month ago 

2 people like this 

لماديه استيقظ احيانا على صوت رجل و لكن ما ان ابدا استيعاب الصوت او محاوله فهم الكلمات يسكت عندما انفصل من االسقاط و اعود للحياه ا

 الصوت هل هذا الصوت احد عالمات االسقاط؟

 هذا جزء من مرحلة االنفصال من الجسد النجمي رجوعا للجسد المادي

 دعيني اشرح االمر بشكل سريع

 ويمر بمرحلة نسميها شلل النوم او المرحلة الوعي ينفصل من الجسد المادي الى النجمي

 وعند انتهاء النوم يعود الوعي من الجسد النجمي الى المادي مرورا بالمرحلة

 واحيانا هناك يكون العقل يقظا ويدرك احداث الحلم كاالصوات والصور

 رؤيتهاوعندما يركز فيها ليبلورها ويجعلها ماديه ينخفض تردده وهي ذات تردد اعلى فال يستطيع 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113707087702
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113707087702/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113707024726
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113707024726/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113666013526
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113666013526/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113699039830
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113699039830/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113704219734
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113704219734/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113703360086
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113703360086/people
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about 1 month ago 
2 people like this 

 طيب الروح بعد ماتطلع في امكانيه ان حنا نضيع؟

 ليست الروح وانما الجسد النجمي

 ع مستحيلوالضيا
about 1 month ago 

2 people like this 

 طيب حتئ انا ابي بعد تجيني بالحلم

 غدا سأفعل بشرط ان تذكريني
about 1 month ago 

3 people like this 

 هل يتذكر اإلنسان نفسه في السابق قبل ان يخلق جسده الجديد بنفس روحه

 نعم
about 1 month ago 

3 people like this 

 لما كنت بسوي االسقاط النجمي يدي تحركت فجاه وحسيت وجهي صار مايل مع انه مو مايل فهمت كيف؟

 ةالكونديليني "الطاقة" في جسدك غير منتظم

 التأمل سيجعل االمر افضل
about 1 month ago 

2 people like this 

 أبي طريقة لألشقاط. ال تقول إدخلي على موقنا أعطيني من عندك

 الى النوم اذهب

 ساعات 2واضبط المنبه ليوقظك بعد مرور 

 مرة 111استيقظ لعشر دقائق وعد الى النوم وانت تردد سأقوم باالسقاط النجمي 

 ستقوم باالسقاط سواء قبل النوم او اثناءه
about 1 month ago 

4 people like this 

ودي اتعلم كل شي منك عندي فضول وابي اعرف كل شي واحاول دائما ابحث بس احس اني استخدم مصادر غير كافية ما الحل؟ اريدك تعليمي كل 

 شي.. اسرار الوجود،الحياة،التامل،الكون واالسقاط النجمي

 فعلحسنا سأ

 يمكنك التواصل على الخاص في تويتر
about 1 month ago 

2 people like this 

 هل ستختار اطفالك وزوجتك عن طريق االسقاط النجمي؟

 احب المجهولال 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ماهي القدرات الخارقه؟ قصدك كالتخاطر؟

 نعم

 التخاطر وغيره
about 1 month ago 

1 person likes this 

هي ريقه القوي خيالي ؟ وماو بنت المشكله ان الخيال ضعيف عندي ضعيف كنت قادره اتخيل بشكل افضل قليال سابقا . ما السبب؟ وما الط1١انا عمري 

 الطريقه االنسب لي باالسقاط؟

 طريقة التصوير انسب لك
about 1 month ago 

1 person likes this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113703100758
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113703100758/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113706515030
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113706515030/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113706610774
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113706610774/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113706511446
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113706511446/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113677471574
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113677471574/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113704457302
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113704457302/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113706395990
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113706395990/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113699017302
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113699017302/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113703188054
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113703188054/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113703089750
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113703089750/people
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ر باشخاص او حتى اصدقاء واتخيل الوضع معاهم ومواقف تصير معاهم واصنع ردات فعلهم واشوفها حقيقه واتأثر بها لدرجه لو شيء انا دائم افك

 يضحك ضحكت صدق،دائم هالشيء يصير ويجيب لي ارق واحيانا بااليام ...هل هذا من انواع االسقاط النجمي ؟ او االحالم الجليه!!

 تسمى احالم يقظة

 ية لعيش حياة اخرى دون جعلها حقيقيةطريقة بشر
about 1 month ago 

2 people like this 

 س الروحالروح التفنى انا اقصد بعد موت الجسد ممكن يخلق جسد بنف

 نعم
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ايش سبب الجاثوم او شلل النوم? ليش الجاثوم.بالعاده شكله مخيف ?

 راحل النومهو مرحلة من م

 الجاثوم ليس مخيف

 ولكن في تلك الحالة يستطيع االنسان تجسيد اي شيء يفكر فيه

 وعادة تتجسد مخاوف البشر المكبوتة
about 1 month ago 

1 person likes this 

 هل كل شخص تقابله تخبره عن االسقاط؟

 ال ولكن اغلبهم
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ديو او احد يشرح الطريقه الن قريت الرابط و فيه اشيا احتاج شرح لهاممكن في

http://www.iskat.tk/1575160415731587160215751591-15761575158715781582158315751605-

157516041578157116051604.html 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 في ناس بيقول ان مفروض ما نسوي االسقاط النجمي وقت الصاله او ما نسمي باهلل حقيقي

 غير صحيح

 سم باهلل وسويه وقت الصالة ال ضير في االمر
about 1 month ago 

2 people like this 

هم وجود و ل هل للكائنات الذين التقي بهم في االسقاط عالقه ب رسالتي؟ و هل الكائنات التي اتواصل معها اذا كانت مكس بين حيوان و انسان مثال لهم

 قه ب رسالتي؟عال

 كل ما يحدث في حياتك يقوم بخدمة غرض في سبيل رسالتك

 االجابة: نعم
about 1 month ago 

2 people like this 

 ابط ما فتح معيلو سمحت الر

 اي الروابط
about 1 month ago 

1 person likes this 

 كيف اصل لشكلي عندما خلقني هللا؟

 ما قبلهتأمل وسترى البداية والتكوين و
about 1 month ago 

3 people like this 

 ماشاءهللا عليك أتمنى أكون مثل روقانك وهدوءك ي  بختكك *

:) 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113705873238
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113705873238/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113706263638
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113706263638/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113706236502
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113706236502/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113704485462
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113704485462/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zln_i68cpplXTp7Pd4Ui68aPukHGTY0coSs5DMFaw-xMARmQ7TFGHc7Up-D6y8sRs5kRA1gVTN250oV_FaXy3xvKsjSbE5d1GQYyIJMTRHMJcFDKlmimgy5GNC7k02ey5esMEXTSLqr0C5LOksgy-FV-pVvPULlp7B1mtKMlIeGA,
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zln_i68cpplXTp7Pd4Ui68aPukHGTY0coSs5DMFaw-xMARmQ7TFGHc7Up-D6y8sRs5kRA1gVTN250oV_FaXy3xvKsjSbE5d1GQYyIJMTRHMJcFDKlmimgy5GNC7k02ey5esMEXTSLqr0C5LOksgy-FV-pVvPULlp7B1mtKMlIeGA,
http://ask.fm/WeRGods/answer/113704150614
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113704150614/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113704101974
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113704101974/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113703315286
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113703315286/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113704110422
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113704110422/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113703368790
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113703368790/people
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about 1 month ago 
1 person likes this 

 ما هي االحالم الجليه، توضيح اكثر فقط،ممكن؟؟

 هي احالم يعلم النائم اثنائها انه يحلم

 ويستطيع تذكر حياته المادية
about 1 month ago 

1 person likes this 

 بسال سؤال وأتمنى تجاوب انت مؤمن بانو ممكن الروح تخلق مره أخرى بجسد آخر بعد موتها ؟

 ح ال تفنىالرو
about 1 month ago 

2 people like this 

 طيب هل استطيع رفع الوعي عندي؟

 نعم بالتأمل
about 1 month ago 

3 people like this 

ف من حيث انت بكالمك هذا عن الحياة السابقة تجعلني اعيد التفكير مرة اخرى وأصدقائه فعالً ان هناك وجود لحياة سابقه لكل انسان لكن لدي مخاو

 انها تمس ديني ماذا افعل?

 لست مضطر للتصديق او الرفض

 فقط اقرأ المعلومه وضعها خلفك واستمر في الحياة

 ما يهم هو الشعور وليس تكوين موقف تجاه كل معلومة

 ضع هذا االمر نصب عينيك دائما
about 1 month ago 

2 people like this 

 مرحبا هل دوم االحالم الجلية انعكاس لما نحن محرومين منه ؟

 االحالم وليس االحالم الجلية

 هي في الغالب انعكاس لما انت محروم منه ولكنها ليست هذا فقط

 يرهي اكثر من ذلك بكث

 ولكن دعني اعطيك الصورة المقلوبة

 جميع ما تحرم منه اثناء النهار سيحدث في الليل
about 1 month ago 

2 people like this 

 نني ال أستطيع عمل اإلسقاط إال عندما أكون محمومة حرارتي مرتفعة. وحينما أحاول فعله وأنا متعافية أفشل دائًما . الحل؟مشكلتي أ

 امألي حمام "بانيو" بالماء الدافئ الى الحار

 درجة حرارته يجب ان تكون غير مريحة

 ثم قومي بالتأمل في داخل الباث

 الموسيقىنجاحك سيكون مضمون خصوصا مع الشموع و
about 1 month ago 

3 people like this 

 اكثر شخص له فايده بالتويتر انت جد مسوي الحساب للفائده

 كل الشكر لك
about 1 month ago 

3 people like this 

 هل تؤمن بوجود حياة سابقه لكل انسان ?

 لوجودحياة سابقة والحقة وحيوات متوازية موجودة االن كل هذا واكثر يشكل ا
about 1 month ago 

3 people like this 

 اريد تجرية االسقاط النجمي ، ماهي الخطوات؟ 14انا فتاة 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113703629910
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113703629910/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113705894998
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113705894998/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113705909334
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113705909334/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113706049878
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113706049878/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113705962326
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113705962326/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113705974870
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113705974870/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113699641686
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113699641686/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113704396374
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113704396374/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113705725782
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113705725782/people
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 لك "عقلي مستيقظ" حاول تحريك وعيك الى عقلك، ثم قل:"جسدي نائم" وحرك وعيك نحو جسدك. األمر بهذه السهولة!عندما تكون مرتاحا، ردد في عق

جسدي نائم". " وقد تسأل كيف افرق بين العقل والجسد؟ ما يمكنك فعله لتسهيل األمر هو تصور لونين ليمكنك التبديل بين حالتي التقنية "عقلي مستيقظ" و

 ن أزرق فاتح وعقلك بلون برتقالي ـتصور ان جسدك بلو

يقظ قم تعندما تستنشق )شهيق( قل)في عقلك(: "عقلي مستيقظ" وانت متخيل لصورة جسدك باللون األزرق الفاتح وعقلك بلون برتقالي. وبما ان عقلك مس

 بزيادة سطوع عقلك البرتقالي وإطفاء لون جسدك ليصبح اقل سطوعا.

 جسدي نائم" وقم بعكس االمر مع الوان جسدك )ارفع سطوع جسدك وقلل من سطوع عقلك(ـثم افعل العكس عندما تزفر قل: "

 استمر بالعملية حتى تبدأ اعراض االسقاط من اهتزازات وتنميل وطنين وغيره

 ستصل االعراض الى قمتها ثم ستخبوا

 عندها سيطفو جسدك النجمي او سينفصل بشكل ما

 تحقق مباشرةعندما تشعر بهذا الطفو فكر في امر وسي

 ـ(هذا كل شيء! فقط تذكر امر اخير! ان تقول: "عقلي مستيقظ" او "جسدي نائم" حسب الجزء الذي تقوم بتحريك وعيك اليه )عقلك ام جسدك تباعا
about 1 month ago 

1 person likes this 

 حقا ال اعرف كيف اشكرك ، مع اني لم انجح في االسقاط النجمي لكنك اوعيتنا باشياء لم نكن معرفها، هللا يوفقك وين ماتروح

 شكرا لك سيدتي
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ماذا عن رؤية شخص لم يسبق رؤيته واالحساس باني قد رايته

 ذكريات محجوبة استطعت الوصول اليها

 من حياة سابقة
about 1 month ago 

2 people like this 

 اللحين اقدر اشوف شخص مباشر يعني في نفس اللحظه طب لو م كنت اعرف بيتهم كيف القاهم ._.

 نعم مباشرة

 وبمجرد التفكير بهم
about 1 month ago 

1 person likes this 

كثيرا و فعال رحت و مرحبا .حاولت اكثر من مرة االسقاط لكن لم انجح بعد ..اال في االحالم الجلية و كنت ازور مناطق و كذا الجميل اني كنت ارى اروبا 

 زرتها ..هل االحالم الجلية ممكن تاخدني الماكن سازورها مستقبال هل ممكن تكون اشارة ؟

 نعم هي بالفعل اشارة

 ولكن وظيفتها الرئيسية انعكاس لما انت محروم منه

 وعندما تحلم به تبدأ بتصديقه فيصبح حصوله ممكنا

 نهم يدورون فيهاجميلة هذه الدائرة التي ال يعرفها البشر ولك
about 1 month ago 

2 people like this 

 ارجوك تعالني بحلم ارجوك ارجوك

 اعدك اني سأفعل الليلة
about 1 month ago 

4 people like this 

 سوي عملية االسقاط وتعال احضني انا راضية من االن ههههههههه

 سأفعل
about 1 month ago 

4 people like this 

 هل لديك موقع تواصل غير االسك ؟ اتمنى ان افهم اكثر

http://ask.fm/WeRGods/answer/113670152022
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113670152022/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113698693462
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113698693462/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113665434198
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113665434198/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113705539926
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113705539926/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113703909974
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113703909974/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113705363030
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113705363030/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113703787862
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113703787862/people
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 تويتر

 اسك

 االيميل
about 1 month ago 

2 people like this 

 يمكن اموت اذا سويت إسقاط نجمي (' ؟

 ال
about 1 month ago 

3 people like this 

حد الكالم مرحبا،في حاجة ما اقدرت افهمها!اإلسقاط النجمي يصير فيه اي حاجة ابغاها واي حاجة انا اتخيلها صح؟طيب لما أقابل أموات مثالاوازور ا

خيالي اومن اللي عقلي يبغاه؟ألنوكل شي يصيرفي هذاالبعد عقلي اللي اّلي بيقوله لي او اسمعه انت تقول انه حيكون حقيقي!موالمفروض يكون من 

 صنعه فكيف يكون كالمهم حقيقي!فهمني:)

 في البعد النجمي الفكرة هي اساس كل شيء

 ما تفكر فيه يحدث

 وعندما تفكر بالتحدث الى الموتى حقيقة ستتحدث لهم حقيقة

 ية عنهم ستصنع وستتحدث معك بشكل غير حقيقيوعندما تفكر ان تتحدث لهم وفق رغبتك فان نسخة خيال

 فالعبرة بالتسليم

 اذا كنت شاهد عيان مستمع دون افكار سيكون حديثهم حقيقي

 ان بدأت بالتفكير ستغيرر مجرى الحديث لما تريد

 اتمنى اني ازلت الحيرة االن
about 1 month ago 

7 people like this 

واحد انا اعمل تامل ويمكن ماني بارعه غيه لكن امس وانا اعمله حسيت الول مره ان جسمي كله اممم احساس غريب بس كاني وتلكرسي الي انا عليه 

 حس رتسي كانه جزجزه واسناني احس فيها بس الي امس كان جسمي كلهمادري كيف اوصفه انا لما اتامل ا

 السؤال غير واضح
about 1 month ago 

2 people like this 

 ش الحياة مرة اخرئهل نستطيع عي

 نعم
about 1 month ago 

4 people like this 

 لو تخيلت اني ضميت شخص وبتركيز وبدقه وكنه حقيقه يحس ؟

 ال تصدقين(ـنعم )صدقي او 
about 1 month ago 

4 people like this 

ع العلم أني ارى بعض اإلشارات :( ورؤيتك في عالمي ليس لدي سؤال وتستطيع استشعار مدى صدقي ، كيف اعرف اذا اراد احد الكائنات التواصل م

 صدفة

 أحسنت

 واستشعر صدقك حقيقة من وصفك ومن شعورك

 يمكنك فتح قناة تواصل معهم من خالل الجلوس هادئا بوضعية مريحة ولكن ليست وضعية نوم

 التنفس بدون وقفات والتركيز على التنفس واصمات االفكار

 فكار وصور ومخيالتسيبدأ التواصل على شكل ا

 وان كان تأملك اعمق فسيكون التواصل على شكل عواطف ومشاعر وهذا اقوى وآكد
about 1 month ago 

4 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113705458774
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113705458774/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113705414230
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113705414230/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113662566230
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113662566230/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113703670102
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113703670102/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113705177430
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113705177430/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113705241942
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113705241942/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113666384726
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113666384726/people
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سأتي لم اكن افكر برؤيتك يوماً ولكن عندما سقط الجميع في غرامك أدركت أنه من حق قلبي أن يحبك كثيراً ألنك ألهمته ، عندما أجيد االسقاط 

 ألحتضانك ، أنت معلمي الذي لن أنساه ' شكراً من األعماق !

 شكرا لك سيدتي وانا احبك من كلماتك اآلسرة
about 1 month ago 

4 people like this 

 ك كل ذي االمورممكن توضح لنا الفرق بين التخاطر العاطفي والتخاطر الذهني ؟ ممكن تعطينا معلومات اكثر ابغى افهم األشياء الي وصلتلها وادر

 التخاطر الفكري: يتم على مستوى تردد منخفض من الذهن الى الذهن في البعد الفكري

 التخاطر العاطفي: يتم على مستوى تردد متوسط من الوجدان الى الوجدان في البعد العاطفي

  الفكري يكون اسهل ولكنه غير واضح

 الى تردد اعلى بينما العاطفي يكون يكون اقوى واكثر دقة ولكنه يحتاج

 مما يعني تركيز اكبر وحالة صفاء اكبر، وعندما تنشأ قناة التواصل يمكن لالنسان معرفة ما يختلج في وجدان االنسان االخر

 او حتى الحيوان!ـ
about 1 month ago 

3 people like this 

 يمديك تثبت للي قاطعتهم عن االسقاط النجمي

 عندما يختار البشر عدم التصديق فال يمكن ان تقنعهم الن االزدواجية تستطيع تغطية عيونهم عن الحقيقة

 االزدواجية: هي النظر الى شيء واحد وتقسيمه الى شيئين مختلفين
about 1 month ago 

1 person likes this 

 جربت األسقاط من شوي أحسست ببرودة بأطراف قدمي وصداع نصفي !

 عراض االسقاط وانما من اعراض التركيز الزائدالبرودة والصداع النصفي ليسا من ا
about 1 month ago 

1 person likes this 

الي تتخيل حبل غليظ يطلع من صدرك و كذا الزبدة يوم سويته أول شي حسيت بذبذبة عاديه بعدين  قد مرة حاولت أسوي االسقاط النجمي و طريقتي هي

دقايق حسيت جسمي مشلول و قعدت اسويه و بعدين وصلت مكان اصفر و انا لسا اسويه و كذا بعد ما وصلت ذا  1١قلبي قعد يدق بسرعةةة بعد 

 دقايق و فتحت عيني يوم فتحت .. 2المكان قعدت 

 م امر طبيعينع

 دقيقة بعدها يصبح مستحيل النجاح في نفس اليوم 21والمدة ال تتجاوز 
about 1 month ago 

1 person likes this 

س ان شي طاح علي و كذا و ان كنت دايخة و بالياهلل أتحرك حتى بالياهلل مسكت جوالي ، قعدت نص ساعة و انا أسوي االسقاط النجمي عيني كنت اح

 هذا شي عادي؟ و كم بالعادة استغرق الين ما اطلع من جسدي ؟

 نعم امر طبيعي

 دقيقة بعدها يصبح مستحيل النجاح في نفس اليوم 21والمدة ال تتجاوز 
about 1 month ago 

1 person likes this 

واثناء محاولتي رأيت انعكاسي بالمرآه  مره كنت نائمه على سريري وسقط جسم مخيف على قدمي حاولت الهروب ولكن كانت قوه تسحبني لالستلقاء

باشره مالتي امامي ان جسمي مازال مستلقي وانا جالسه فوقه شعرت بالخوف وبدأت بالبكاء وبدأت تدريجا اعود الى وضع االستلقاء وبعدها استيقظت 

 هل هذا كابوس? او جاثوم??

 جسدك الماديجاثوم/شلل النوم تحول الى اسقاط نجمي ولكن خوفك اعادك مجددا الى 
about 1 month ago 

3 people like this 

 نني اخاف االسقاط النجمي ههه.األشخاص مثلك اصحاب الشخصيات الغريبة اتمنى لقائهم..ولكن فالجنة ان شاء هللا أل

 او في الحلم
about 1 month ago 

3 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113704841814
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113704841814/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113704789334
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113704789334/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113704773206
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113704773206/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113703686742
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113703686742/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113662524758
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113662524758/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113662569558
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113662569558/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113662334294
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113662334294/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113703492694
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113703492694/people
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 اببببي اشوفك لوصورتك عاالقل:)

 سأزورك في الحلم
about 1 month ago 

1 person likes this 

 .Rola  احبك ف هلل.

 وانا كذلك
about 1 month ago 

1 person likes this 

ققع إني بدأت أخرج وش أنا حاولت أجرب االسقاط وإرتفعت يديني وظهري وركبي من حالها لما فتحت عيوني حصلتني صدق رافعتها وأنا كنت أتو

 ¿صار لي 

 انفصال قبل اكتمال شلل النوم

 ارتفعت اعضاء جسدك النجمي وقلدتها اعضائك العضلية المادية

 يحدث هذا االمر عندما ال يسترخي الممارس بشكل كافي
about 1 month ago 

2 people like this 

 ي النايش هو الجاثوم بالضبط؟ الي اعرفه انه هو من الجن او الشياطين، اوقات لما يجيني احس انه يتكلم ونفس الوقت احاول مااسمع واغمض عيون

 شي مو كويس ، ابي افهم ايش هو :/احس بشي يقولي التفتحين عيونك وتشوفينه وال بيصيرلي 

 الجاثوم هو مرحلة من مراحل النوم تسمى بشلل النوم

 ليسلها اي عالقة بالشياطين
about 1 month ago 

2 people like this 

 هل. من الممكن تعرف باإلسقاط من أنا ؟؟

 نعم
about 1 month ago 

2 people like this 

 و اصدقائك لم يصدقوك او انتقدوك على ماتقول عن االسقاط النجمي؟هل يوجد احد سواء من اقاربك ا

 نعم ولهذا انقطعت عنهم
about 1 month ago 

3 people like this 

 ت سعيد؟ واذا نعم هل يعود السبب لالسقاط النجمي؟هل ان

 نعم سعيد جدا

 واحد االسباب االسقاط النجمي

 واخر التأمل
about 1 month ago 

2 people like this 

 نطيب انا مره فكرت اسوي االسقاط قبل ممكن سبع شهور ولما انسدحت على السرير اول مره سويته بدات تطلع ببالي اشككال ناس غريبه زي يمرو

ر يقصعلى بالي بسرعه جدا ، عدها حزيت بوخز بوجلي وخفت وقمت خايفه ، سوينتها بعدها باسبوعين وحسيت اني وانا مغمضه ان جسدي يقصر 

 وبس توقفت عند ذلك هل هذا بدايه لالاسقاط او خزعبالت

 نعم بداية االسقاط

 وجسدك لم يكن يقصر

 كان يدخل في حالة شلل من االسفل صعودا
about 1 month ago 

2 people like this 

 ماذا تقصد باالزدواجيه؟

 االزدواجية باختصار هي المقدرة على النظر الى امر واحد وتقسيمه الى امرين مختلفين رغم انه واحد
about 1 month ago 

2 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113703416150
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113703416150/people
http://ask.fm/rolaGhamdi
http://ask.fm/WeRGods/answer/113704531286
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113704531286/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113665279062
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113665279062/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113665499222
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113665499222/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113669121366
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113669121366/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113698732374
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113698732374/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113703963222
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113703963222/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113698132054
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113698132054/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113703643990
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113703643990/people
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 اكثر مايضحكك؟

 طريقة تفكير البشر
about 1 month ago 

3 people like this 

قبل سنه كان "الجاثوم" يأتيني بشكل يومي احس ان جسمي مشلول و لكن ارى نفسي وو ارى شخص ال يمكن ان ارى مالمحه كان يغمره السواد و 

 فجرا ؟ ماذا يدل عليه ؟ 3:33كنت استيقظ كل ليله و ارى الساعه تشير الى 

 ( وتستيقظ في اثناءه لفرط الشعور الغامر2-2اعة الفجر )تنشيط عينك الثالثة "الغدة الصنوبرية" يصل ذروته في س
about 1 month ago 

2 people like this 

 هل االسقاط النجمي يؤثر على الديانة

 ال
about 1 month ago 

1 person likes this 

 سراء والمعراجلماذا لم يذكر االسقاط النجمي بالقران او السنه دامه يزرع السالم والخ؟ دعك من حاثة اال

 دعك من كل شيء ان كنت تريد االزدواجية

 ههههههههه جميل
about 1 month ago 

3 people like this 

 رس او مرشد روحي لي ؟ من هم هؤالء وكيف يأتون؟هل انا من اخلق مالك حا

 هم انت

 وهم موجودين دائما معك

 ولكنك تختار ان ال تراهم واحيانا تسمح بذلك

 عند التأمل وبعد اصمات العقل فترة كافية سيتحدثون اليك بصوت سيهز وجدانك

 ويشعرك بامان وسعادة وسالم الكون
about 1 month ago 

5 people like this 

بسألك سؤال ماله دخل باالسقاط النجمي نهائياً بس بما انك تؤمن بعلوم الطاقه يمكن تفيدي وهو ان في شخص كل مادخلت حسابه احس بخبثه 

 راوغته ماارتحت له احس كل شي يسويه يكون وراه هدف سيء كيف اتعامل مع هالشعور ؟وم

 هذا هو واقع الحال

 استقرائك له صحيح

 فقط احذر هذا الشخص
about 1 month ago 

4 people like this 

 ا تحلم بجدتي المتوفية قبل أسابيع برجوعها للحياة وبوجه مبتهج، ؟

 هي سعيدة وحية حيث هي االن

 هل فهمت الرسالة؟

 "هي سعيدة جدا"
about 1 month ago 

3 people like this 

 معليش طريقة االسقاط بالتفصيل الني عجزت اسويها ؟

http://www.iskat.tk/uploads/2/3/5/3/23536368/the_phase_obe_astral_porjection.pdf 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 فيه ناس ممكن يموتون اذا سوو اسقاط؟

 ال
about 1 month ago 

2 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113703648854
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113703648854/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113673083990
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113673083990/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113669443670
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113669443670/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113703166806
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113703166806/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113681798486
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113681798486/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113682127190
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113682127190/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113671908182
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113671908182/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zln_i68cpplWX4uiHsRr56qD0lG2XeUwwSctGMVG2-h4eBzVvPhDaJfB9kmblpq41ogEHgFE9cjk0-g-eLiTtn-nt33Ct8NVBT4yNJsK5bJkYW2bi8SmgzpeOA7432PXhPA,,
http://ask.fm/WeRGods/answer/113669135702
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113669135702/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113671536726
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113671536726/people
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 يارباه حتى ردودك حمستني اشوف صورتك .. انا آنسة مو سيد :(

 هههههه

 شكرا لك
about 1 month ago 

3 people like this 

ا فكرت باإلسقاط النجمي نويت أن أقوم باإلسقاط النجمي للطواف حول الكعبه في كل مساء وبأول مره عملت فيها أسقاط نجمي همس لي صوت حينم

 أحرصمالئكي : إذا كنت تريد أن تقوم بهذا الشيء فعليك أن التتبع عورات اآلخرين وتتجسس عليهم ألن ذلك يؤذي روحك ..كانت تجربه جميله ولم 

 تكرارها .. أنوي الخير تجد الخير . على

 تجربة جميلة شكرا لمشاركتنا اياها

 ملهمة جدا التجربة

 اتمنى ان يستفيد منها المشككين
about 1 month ago 

2 people like this 

هذا له احيانا احس وانا نايم بمثل االختناق او ان فيه شي بيطلع من صدري "ماعرف كيف اعبر النه شعور غريب جدا" بس احاول اقاومه لين ماقوم, 

 دخل باالسقاط؟ ,

 نعم بداية االسقاط النجمي

 وتحدث اثناء ما يسمى بشلل النوم
about 1 month ago 

2 people like this 

 مين من المشاهير اللي شفتهم باالسقاط النجمي ؟

 ال اهتم بالمشاهير فلم ارى احد منهم
about 1 month ago 

1 person likes this 

 احببببك هللا يسعدك احبك احببببك وهللا

 انا احبك ايضا
about 1 month ago 

1 person likes this 

 صراحه اجابتك غير مقنعه، ما احس اني عايشه حياتي وفقا ألهوائي !ال يوجد هناك سبب اخر؟

 اذن فهو االحتمال االخر

 انك تحلم وال تتذكر احالمك

 د على اهمال االحالموهذا امر يحدث لمن اعتا
about 1 month ago 

3 people like this 

شي لصالح البشريه والكره االرضيه ككل ؟ام ان المنفعه تعود على  ماذا سوف يحدث لو اغلب الناس صاروا يسون االسقاط النجمي ؟ هل سوف يتغير

 الشخص نفسه؟

 ستتوقف الحروب والنزاعات والجهود والمساعي للسيطرة الن الكل سيجد اكتفاء ذاتي

 فالفائدة شخصية ولكن الكرة االرضية معمورة باشخاص

 لو كانوا جميعهم ايجابيين النتهت المعاناة

 بعاولكن االمر مستحيل ط
about 1 month ago 

3 people like this 

ن معاهم لكن ما اقدر والحمدهللا صارلي اكثر من السالم عليكم اخي العزيز انا كل اعطي عقلي الباطن توكيد اقوله عشان احلم باشخاص احب اكو

 اسبوعين كل يوم احلم فيهم شلون اطور هالشي لالسقاط احس ان فيني قدره بس مو عارفه اضبطها ارجرك ساعدني2

 بنفس الطريقة التي اتبعتيها

 برمجة العقل الباطن

 اط النجمي واراهم حقيقة"ـكرري توكيد، "في المرة القادمة عندما ارى هؤالء االشخاص سانتقل لالسق

http://ask.fm/WeRGods/answer/113669454678
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113669454678/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113671557974
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113671557974/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113672338262
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113672338262/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113698325334
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113698325334/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113703111766
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113703111766/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113699982422
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113699982422/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113700131158
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113700131158/people
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about 1 month ago 
2 people like this 

 بشوفها واسمعها اذا سويت االسقاط النجمي ؟طيب االصوات واالشكال المخيفه اللي اشوفها بشلل النوم نفسها اللي 

 ال هي مرحلة تنتهي عند بدأ االسقاط النجمي
about 1 month ago 

2 people like this 

 ة التفكير في االسقاط النجمي له دور بنجاح االسقاط سواء في حين المحاوله او بالصدفه؟هل كثر

 نعم له دور كبير

 وغالبا يحدث بشكل عفوي بسبب التفكير

 بشرط عدم التشكيك والتساؤل
about 1 month ago 

2 people like this 

 طيب انا اذا بسوي االسقاط النجمي ابي اشوفك بس شلون ماعرف حتى اسمك :)

 فقط فكري فّي اثناء التجربة وستكونين حاضرة امامي
about 1 month ago 

2 people like this 

 جابه !نريد دروس في التخاطر بنوعيه وقرآءة االفكار ، هل اذا قمت باالسقاط ولو لمره واحده بإستطاعتي إتقان جميع انواع التخاطر ؟ ارجو اال

 هجية للتخاطر رغم فهمي للظاهرةال اقوم بتعليم الطرق المن

 ونعم االسقاط قادر على تعليمك وجعلك تتقن التخاطر
about 1 month ago 

3 people like this 

 ابليه كبيره لكل شي احس اني اتقبل االشياء الغريبه بسرعه ماادري هل هذي تعتبر صفه حلو ؟ وال غباءانا عندي ق

 صفة حلوة جدا

 تسمى مدارك متسعة، حكمة، تفتح عقلي
about 1 month ago 

3 people like this 

 احلم بأني امارس الجنس مع احدهم واحسست به جداً كأنه حقيقة!..وحاولت ان استيقظ ولم استطع.هذا اسقاط او حلم او ما تفسيره (:

 حلم

 وتفسيره وجود رغبة جنسية مكبوحة بسبب مفاهيم ال تتفق معها
about 1 month ago 

2 people like this 

 هل يمكنني ان اصبح مثلك فاهمه كل شي في الحياه

 نعم، ان وافقت على ذلك

 والموافقة تتم بالتوقف عن التساؤل والتشكيك

 رار قراركالق
about 1 month ago 

3 people like this 

 اكتشفت قدرتك الخارقه عن طريق االسقاط صح وال عن طريق شي,ثاني ؟

 عن طريق التأمل
about 1 month ago 

1 person likes this 

ت ارى جسدي و لكن عيناي كانت محدقه في زاويه هل بالضروره النوم او اغماض العينين عند االسقاط النجمي؟ سابقا، مرضت و قبل ان افقد وعيي كن

 الغرفه هل كان ذلك اسقاط نجمي؟

 نعم من الضروري اغالق االعين

 ما حدث اثناء النوم هي تجربة خروج من الجسد ولكنها ال تسمى اسقاط نجمي ولكن تجربة اقتراب من الموت

 تحدث لمن ترتفع حرارتهم او يكونون في وضع صحي حرج
about 1 month ago 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113700262998
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113700262998/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113700459862
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113700459862/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113700793686
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113700793686/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113701066582
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113701066582/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113701464918
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113701464918/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113701897558
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113701897558/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113702869590
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113702869590/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113702870614
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113702870614/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113701920854
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113701920854/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113701936214
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2 people like this 

أحس ان روحي بتطلع بس ما كنت مواصلة ولما سويتها تنملت رجلي وسرعة تنفس وشلل بسيط و 4اليوم بالفجر قررت اسوي االسقاط كانت الساعه

 قدرت جاني شوية خوف مع أني مؤمنة باالسقاط..ليش ما تزبط معي.؟

 النك خفتي

 وخفتي الن لديك مفهوم مقاوم/سلبي

 ابحثي عنه، تخلصي منه، وحاولي الليلة
about 1 month ago 

1 person likes this 

 انا كل ماجيت اسوي اسقاط نجمي انام وش اسوي

 جرب هذه الطريقة

http://www.iskat.tk/uploads/2/3/5/3/23536368/the_phase_obe_astral_porjection.pdf 
about 1 month ago 

 نجح باألسقاط؟؟تتوقع بعد كم محاوله ا

 لتجرب وسنرى

 اظنك لن تنجح اطالقا النك حكمت على نفسك بالفشل من خالل وضع توقعات مسبقة
about 1 month ago 

1 person likes this 

 لماذا قدرات الغرب تحتلف عن العرب؟

 بسبب اختالف انظمة المفاهيم
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ؟ هل تقصد أن أحد ُنسخي زارتها ؟كيف بحياة أخرى 

 نعم وصفك يدل على فهمك لالمر
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ك، كيف لو نجح معي االسقاطزاد ايماني بمجرد قراءة كالم

 لن تصدق ما سيحدث
about 1 month ago 

1 person likes this 

 هل تعتبر نفسك فاهم جميع اسرار الحياه تقريبا؟

 نعم
about 1 month ago 

1 person likes this 

 مامعنى كالمك في قولك عرض االمانه في االسالم

 سماء وابين حملها وحملها االنسانفي االسالم االمانة عرضت على الجبال وال

 وهذا يعني انك وباقي البشر حملتم االمانه وقبلتم بها ومع ذلك ال تتذكرون هذا االمر

 هذا التصوير في االسالم هو ما نقصده باالتفاقيات على مستوى الوعي االعلى

 التي يقوم بها االنسان وهو ال يذكر قيامه بها
about 1 month ago 

2 people like this 

 كيف تقول عرفت االسقاط صدفه وانت تقول سويتها لما يأسات؟ يعني لما السؤال من اين اكتشفت االسقاط من القراءه؟

 ةنعم من القراء
about 1 month ago 

1 person likes this 

 هل يمكنك من خالل االسقاط النجمي معرفة اسرار سياسيه او ماشابه؟

 نعم نظريا ممكن

 ما تنجح في االسقاط النجميولكن عند

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113701936214/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113702075222
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113702075222/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zln_i68cpplWX4uiHsRr56qD0lG2XeUwwSctGMVG2-h4eBzVvPhDaJfB9kmblpq41ogEHgFE9cjk0-g-eLiTtn-nt33Ct8NVBT4yNJsK5bJkYW2bi8SmgzpaICLg93vLlOA,,
http://ask.fm/WeRGods/answer/113702793046
http://ask.fm/WeRGods/answer/113702012502
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113702012502/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113702036566
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113702036566/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113702044758
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113702044758/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113702661974
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113702661974/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113702716758
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113702716758/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113702637142
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113702637142/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113702562134
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113702562134/people
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 وما ال يعرفه البشر

 ان اولوياتهم تتغير

 ال يعود يهمهم امور الدنيا كالسياسة واالحتياجات الجسدية وغيره

 تصبح كلها دنيوية وتافهه وتظهر رغبات اكبر كاكتشاف الكون ورؤية العوالم والكائنات االخرى
about 1 month ago 

2 people like this 

 اال تظن بان االسقاط النجمي فيه انتهاك للخصوصيه؟ طبب انا ال اريد ان يتطفل احد الي او يعرف مابداخلي او يراني او حتى يدخل منزلي

 ذا قرارك فلن يفعل احدان كان ه

 ولكن الواقع انك ربما تكونين قد وافقت على هذا االمر في وقت سابق

 قد ال تصدقيني ولكن االمر يشبه عرض االمانه في االسالم

 كل انسان عرضت عليه االمانه وقبلها ومع ذلك ال يتذكر

 انت كذلك تختار وتوافق على كل شيء في حياتك ولكن ال تتذكر

 ظيم ولكنه ابسط من ان نصدقهحياتنا سر ع
about 1 month ago 

3 people like this 

فك و صرت تحب العالم المادي كثيراً و تستمتع بالحياة .. انا وصلت لعشرين في سؤال سابق ذكرت انك بعد ممارستك لالسقاط النجمي قدرت تعرف هد

 سنة من عمري و للحين ما عرفت احدد هدف لحياتي .. هل في مجال يساعدني االسقاط النجمي في تحديد هدفي من الحياة ؟؟

 نعم

 جود كذلكوالتأمل كذلك يمكن له بسهولة ان يحدد هدف حياتك بل ويوضح لك ماهي الحياة والو

 الن الوجود اكبر من الحياة
about 1 month ago 

3 people like this 

 كلها اسرار ونحن ماشين بالفطره بعد قراءتي لصفحتك اكتشفت كم نحن جاهلين بالحياه،الحياه

 أحسنت القول سيدي
about 1 month ago 

2 people like this 

 فريت كل العالم وال للحين؟ هههه

 ك ما اعلم ستعرف ان العالم ليس اال محطةعندما تدر
about 1 month ago 

1 person likes this 

 مره بارده وكنت مغطيه وجهي وكلي بالبطانيه من البرد ينفع اسويها بكره وانا بهالوضع ؟ اليوم انا كنت بسوي االسقاط النجمي بس الغرفه كانت

 ال بأس ولكن البرودة تسبب التشنج والتشنج يسبب االقتضاب مما يمنع االنفصال بسهولة
about 1 month ago 

1 person likes this 

 االسقاط النجمي خروج روح و ال ال ؟

 ال
about 1 month ago 

1 person likes this 

 كنت اشوف الحياه تافهه ومالها معنى بس انت غيرت فكرتي تمتما شكرا لك

 ما اجمل هذه االستنارة

 كلماتك راقية جدا
about 1 month ago 

2 people like this 

 كيف اكتشفت عالم األسقاط النجمي؟؟

 بالصدفة كما يسميها البشر
about 1 month ago 

1 person likes this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113698579542
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113698579542/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113698456150
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113698456150/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113698469718
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113698469718/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113698512726
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113698512726/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113698564182
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113698564182/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113698644054
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113698644054/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113702243670
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113702243670/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113702117206
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113702117206/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113698329174
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113698329174/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 سنة وش انسب طريقة اسقاط نجمي لي ، 14هللا يعافيك انا ولد عمري 

 طريقة التصوير
about 1 month ago 

1 person likes this 

 معنى كالمك انو كل انسان عنده قدرات خارقه ؟ اذا نعم السؤال هل ممكن تتشابه القدرات الخارقه عند البشر ؟

 نعم كل البشر لديهم قدرات خارقه

 ويبذلون مجهودا كبيرا في اقناع انفسهم بعكس ذلك

 لذلك الشعوب والحضارات البدائية كانت لديهم قدرات خارقه

 واهر كاالسقاط والجالء البصري والتحدث الى كائنات اخرىلذلك االطفال يقومون بظ
about 1 month ago 

2 people like this 

 االسقاط النجمي حياة اخرى ؟

 نعم

 حرى حيوات اخرىباال
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ماذا تعني هذه النسبه؟ اعطني عددا من مئه

 تعني الالنهائية

 عورال يمكن قياس الش

 جميع من مروا باالسقاط النجمي خانتهم العبارات في وصف الشعور
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ورتها بالبيت ومالقيتها كيف ممكن القاها ارجوك ساعدني :)انا في اشياء ضايعه مني د

 كما قلنا عن طريق التأمل

 او بالتفكير بها كثيرا قبل النوم وستاتي االجابة في الحلم

 او باالسقاط النجمي
about 1 month ago 

2 people like this 

 إلى أي درجة األسقاط النجمي جميل؟؟)عطني بالنسبه(

∞% 
about 1 month ago 

2 people like this 

قبل فتره جربت اسوي االسقاط وشفت حالي وخفففت مره ورجعت للحياه الواقعيه،الى االن وانا خائفه وكرهت االسقاط النجمي، كيف للناس ان 

 يستمروا بدون خوف بعد كل هذه االعراض!!!

 النهم ال يملكون مفاهيم قيدية سلبية مثلك

 منهااستعرضي مفاهيمك وتخلصي 

 فال شيء يخيف في االمر سوى ما تختارينه انتي
about 1 month ago 

1 person likes this 

كنت اتمنى ان ازور بعض مدن العالم و اآلن كل ما رأيت صورة اشعر بأني زرتها و هذا الشعور مالزمتي ما  لي فترة اشعر بهذا الشعور وهو أني سابًقا

 اصبحت اشعر بالتمنى السابق ، هل هذا يعتي أني امارس االسقاط النجمي و ازورها مّنہ ؟ أم ماذا ؟

 يعني انك زرتها في حياة اخرى
about 1 month ago 

1 person likes this 

 كيف اعرف اذا الوعي عندي عالي؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/113701458518
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113701458518/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113701459030
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113701459030/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113701570902
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113701570902/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113701536598
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113701536598/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113701712982
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http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113701346134/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113698042454
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113698042454/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 االيجابية في الحياة

 فهم كل شيء دون جهد

 ظهور قدرات خارقه
about 1 month ago 

2 people like this 

 نريد أن نعرف من تتحدث معنا ذكر إم أنثى؟؟

 ذكر
about 1 month ago 

1 person likes this 

 هل باالسقاط اقدر اعرف طريقة تفكير شخص اتجاه شي ما او رأيه بشيء؟

 نعم

 ويمكن ذلك من خالل التأمل

 والتخاطر الفكري

 والتخاطر العاطفي

 وقراءة االفكار او رؤية الهاالت
about 1 month ago 

1 person likes this 

 أريد الذهاب الى مدينة معينة كيف يمكن ذلك؟

 بالتفكير بها اثناء االسقاط النجمي
about 1 month ago 

1 person likes this 

 التستخف بسؤالي هللا يخليك بس روح الحيوانات مثل ارواحنا بعد الموت نفسي اشوف بستي واشيلها واحضنها

 نعم

 لك في الحلمويمكنك فعل ذ

 الن الحيوانات لها اجساد نجمية مثلنا تماما تعيش في البعد النجمي
about 1 month ago 

2 people like this 

 عرف طريقة تفكير شخص اتجاه شي ما او رأيع بشيء؟هل باالسقاط ا

 نعم

 ويمكن ذلك من خالل التأمل

 والتخاطر الفكري

 والتخاطر العاطفي

 وقراءة االفكار او رؤية الهاالت
about 1 month ago 

 أمر ما؟هل باالسقاط اقدر اعرف تفكير شخص او رأيه ب

 نعم

 ويمكن ذلك من خالل التأمل

 والتخاطر الفكري

 والتخاطر العاطفي

 وقراءة االفكار او رؤية الهاالت
about 1 month ago 

1 person likes this 

 يقدرون يسون االسقاط النجمي وال فيه ضرر 12و 14اللي اعمارهم 

 نعم يستطيعون وهم اقدر على فعله وال ضرر او خطر على جميع الفئات العمرية والجنسية والصحية واالجتماعية
about 1 month ago 

1 person likes this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113700112214
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113700112214/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113698315094
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113698315094/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113701102678
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113701102678/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113698674518
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113698674518/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113698412630
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113698412630/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113701073494
http://ask.fm/WeRGods/answer/113698329942
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113698329942/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113700428886
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مره حلمت عن شي ضايع وبالحلم لقيته بمكان معين يوم قمت من النوم ورحت للمكان لقيت هالشي فانا سويت اسقاط نجمي بشكل غير مباشر وال 

 كيف؟

 ال

 في االحالم نحن نتصل مع وعينا االعلى

 ث جميع االجاباتحي

 ويمكن لمن يريد شيئا بشدة ان يرشده الوعي االعلى من خالل االحالم

 او التأمل مثال

 وهناك قصص كثيرة عن اناس اضاعوا اغراضا ولم يتذكروا مكانها اال عندما شرعوا بالصالة

 والصالة ماهي اال تأمل من نوع حركي يشبه اليوغا

 مع التأمل وشرط الخشوع )ركن( هو القاسم المشترك
about 1 month ago 

1 person likes this 

يته ! االمر ليس بمعادله صعبه ، انا بإستطاعتي إدراك جنس من استغرب ممن يحاول أن يجعل منك عرافاً او كاهنا النك تعرف ذكورية السؤال او انوث

ن وإصغاء وى لتمعخلف السؤال ، فاالناث يأتي سؤالهن شفافاً رقيقاً قلقاً بينما الذكور يأتي منطقيا متسائالً مشككاً وربما ساخر ! أسئلتهم ال تحتاج س

 من نوع آخر إلدراك جنس الس

 أحسنت القول

 ط لتصنيفي فالمجهول يخيف البشرربما يحتاجون سبب فق

 شكرا لتعليقك النير
about 1 month ago 

3 people like this 

اكان لي علم باالسقاط النجمي ابداً( وبينما انا كنت مغمضه عيناي احسست بجسمي ويداي تنمل حاولت مره كنت مسترخيه بسريري على وشك النوم )م

ل هاحركهم ماقدرت بينما فتحت عيوني واختفى هاالحساس رجعلي ثاني مره وكانت يداي ترتفع لحالهم واحس ان فيه شخص يبغى يشيلني ويقرب اكثر 

 له عالقه باالسقاط ؟

 ي عفوي ال ارادينعم هذا اسقاط نجم
about 1 month ago 

2 people like this 

ن اي هو عالم االحالم او ماذا يمسى عالم االحالم؟ وهل نحن في عالم ارى ان عالم االحالم مثير اكثر ، االسقاط النجمي يكون في العالم المادي ولك

 االحالم بأجساد اثيريه؟ انا اؤمن عند النوم اننا لسنا في عالمنا المادي

 نعم عالم االحالم مثير ويسمى العالم او البعد النجمي

 ونعم االسقاط النجمي يكون )الجسد النجمي( في )البعد المادي(ـ

 ي الحلم تكونين في )الجسد النجمي( في )البعد النجمي(ـوعندما تكون ف
about 1 month ago 

1 person likes this 

رار واالصرار يجعله يطبق ما اريد اعني يجعله يعلم اني اريد ان اخرج من جسدي وامارس االسقاط النجمي هل مخاطبة عقلي الباطني اللعين والتك

 اشعر عن عقلي عنيد حتى وانا اتخيل فهو يتخيل ماال اريد وسط المشاهد التخيليه التي اريد انا ان اتخيلها

 نعم التكرار يجعله يلين

 هل الخروج من منهجية العقل الماديولكن هذا امر شائع لدى الرجال ليس من الس

 اال بحدوث صدمة او مفاجئة ال يمكنه تفسيرها
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ص هذا م يعرفني وال يعرف اني احبه؟ برضو اذا حضنته بيحس ب شيء؟طيب اذا الشخ

 طبعا

 ولكن لن يعرف من انت
about 1 month ago 

 طيب وش المطلوب مني اسويه عشان اصير احلم :) وهللا مليت ابي احلم واستمتع مثل الخلق

http://ask.fm/WeRGods/answer/113675700822
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113675700822/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113685395286
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113685395286/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113676138326
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http://ask.fm/WeRGods/answer/113681642838
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113681642838/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113682359894
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113682359894/people
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 يد وقت ما تريدال تفعل ما تر

 مثال نم وانت جائع

 ستحلم باالكل

 نم وانت غاضب ستحلم باالنتقام

 نم وانت تريد فعل شيء وامتنعت عنه لسبب "خارج عن ارادتك" وسيأخذك الحلم في رحلة طويلة لتحصل عليه
about 1 month ago 

2 people like this 

 ، هلفي ماذا يستطيع األسقاط النجمي مساعدتي عندما أتحمل كل من حولي وأستمع مشكالتهم دون أي أفراغ لهذه الطاقه السلبيه ولو حتى بالمشي 

 ن تحميل أعبائهم على كتغي ألني حقاً سئمت من الكدر وعندي اللي مكفيني؟اتعلم االسقاط ام اطلب منهم بكل حزم ان يكفوا ع

 االحالم بالفعل تقوم بتفريغ هذا التوتر والعبئ

 ويمكنك مضاعفة العملية باستخدام التأمل

 االسقاط نعم سيساعد ايضا في تجديد طاقاتك تماما كالتأمل

 التنفيس عن غضبك :(ولكن مع تذكرة في مدينة ترفيهية نجمية لفعل ما تشاء و
about 1 month ago 

1 person likes this 

 نجمي؟ انا مره جاني شلل النوم وحاولت اني اقوم وشفت نفسي وهل يمكن يكون اسقاط

 كان اسقاط نجمي بالفعل
about 1 month ago 

1 person likes this 

 هل تؤمن باألديان ؟

 خص بشكل كاملنعم االديان صحيحة جميعها ان امن بها الس

 اما ان لم يفعل فستجر الدمار على البشرية
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ؟انا نادرا ما احلم هل يوجد هناك سبب

 نعم هناك سبب

 انت تعيش حياتك وفقا الهوائك وال تكترث كثيرا لمن حولك وما يضعونه من قوانين وقيود
about 1 month ago 

2 people like this 

 انا قبل كان يجيني جاثوم اول مااصحى يجيني وقبل ماانام يجيني وبعد يجيني في نص النوم وش معنى ذا الشيء

 يعني ان يقظتك عالية جدا ومتمردة على النوم

 وهذه موهبة عظيمة
about 1 month ago 

 شجاعتنا مادامها ناتجه عن جهل؟ وهل تفضل للناس الجهل عن هذه االمور؟ماذا نستفيد من 

 ال افضل الجهل ولكن الجهل ضروري للنمو الروحي

 فكلما عاش االنسان بجهل اكبر تعلم الحكمة اكثر

 ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ليه اإلسقاط والخروج من الجسد والحلم الجلي يصير لناس دون غيرهم بأيش يتميزون الناس دول؟

 كما قلنا هم اصحاب قلوب بيضاء وارواح شفافة وعقول صافية وهاالت نقية

 بمعنى اخر هم طيبون محبون لما حولهم

 جرب ان تسامح كل البشر قبل النوم وستصبح فرص نجاحك اكبر بكثير
about 1 month ago 

1 person likes this 

 انا حاولت اسوي االسقاط النجمي واحسست بطنين في األذن وحرارة في األطراف هل هذا صحيح ؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/113699806294
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http://ask.fm/WeRGods/answer/113697822294
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113697822294/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113696614486
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113696614486/people
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 نعم

 هذه بوادر النجاح
about 1 month ago 

1 person likes this 

 هل انت انسان تملك اصدقاء وتعيش حياه طبيعيه ؟

 نعم
about 1 month ago 

2 people like this 

 مت إن اإلسقاط النجمي ينجح فيه األشخاص أصحاب األرواح و الهاالت النقية،من إجاباتك فه

 أحسنت

 الهاالت النقية

 القلوب البيضاء

 االرواح الشفافة

 العقول الصافية
about 1 month ago 

3 people like this 

 على ذا المعلومات اللي عطيتني اياها بسوي االسقاط واجي احظنك خخخخ

 ساكون بانتظارك
about 1 month ago 

 لدي مخاوف من االسقاط مع رغبتي الشديده في تجربته

 مفاهيمك وتخلص من ما ال يناسبك راجع
about 1 month ago 

ال يتصحى وتكون بين النوم واليقظة وتشوف شي يتحرك قّدامك وتحاول تستوعب وتتنبه بقّوة وتكتشف ان الشيء هذا اختفى !! > ايش تسمي هذا ؟ خ

 ام ربما شيًء اخر

 ى يقظة مبكرةتسم

 تصبح احداث الحلم موجودة في الحياة الواقعية

 تجربة مخيفة

 غالبا تحدث اثناء شلل النوم واحيانا بعده

 ولكنها تجربة ثورية تغير االنسان
about 1 month ago 

1 person likes this 

 طيب ليش ماتقول االسالم وانت مفتخر؟ اليس دينك مدعاه للفخر؟ قول وريحهم:(

 ال احب التصنيفات فانا احب البشر من جميع االديان وجميع المذاهب وجميع الخلفيات

 ربما احببتهم كثيرا لدرجة اصبحت انتمي لهم جميعا

 بب ال احب الحديث في امور التصنيفات فهي تفرق البشر وال تجمعهملهذا الس
about 1 month ago 

3 people like this 

 وانام بس احس باللي حولي يعني اسمع سوالف اللي معي عارفه احنا وين بس شوي واصحى كاني نايمه من فترة؟ من احيانا اكون تعبانه بسفر مثال

 االسقاط

 هذا ليس اسقاط وانما تداخل النوم مع اليقظة ليخلق ما يسمى بـ المرحلة

 ويمكن تطويرها لتصبح اسقاط او استيقاظ كاذب او حتى ظاهرة اخرى

 هو ان احداث اليقظة تدخل او تتداخل مع االحالمولكن ما يحدث غالبا 

 فيبدأ االنسان بالحلم باالصوات التي يسمعها حوله

 وهذه ظاهرة نوم مختلط عكس االستيقاظ الكاذب تماما
about 1 month ago 

1 person likes this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113696698454
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113696698454/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113696769878
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113696769878/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113697059926
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113697059926/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113699463254
http://ask.fm/WeRGods/answer/113697258326
http://ask.fm/WeRGods/answer/113698013014
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113698013014/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113699306838
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113699306838/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113697893718
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113697893718/people
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 اكثر سؤال التحبه ماهو؟

 وش ديانتك؟
about 1 month ago 

2 people like this 

 ربت طريقة االلوان لكني ال يمكن ان اتخيل بإن جسمي ازرق وعقلي برتقالي؟ ما اقدر اشوف االلوان يعني مايطلع لونج

 هل انت رجل؟

 غالبا كذلك الن عدم تخيل االلوان يعني ضعف في ملكة التخيل ويدل على قدرة عالية في المنهجية

 طبق طريقة التقنيات الغير مباشرة

 صفحة 11لذي يشرحها من وهذا رابط للكتاب ا

http://www.iskat.tk/uploads/2/3/5/3/23536368/the_phase_obe_astral_porjection.pdf 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 يساعدك؟ هل كل ماكتب في الموقع هو لك؟ ام هناك من

 جميعه قمت بكتابته بنفسي
about 1 month ago 

1 person likes this 

 اتمعن فيها ويصير اللي في تفكيري؟ طيب عزيزي بعد ماأشاهد اللون االخضر ايش يصير بعدها يعني

 فقط واصل العد

 الفكرة من العد هي ابقائك منشغال كي ال تنام

 في حين ان جسدك سينخدع ويظنك نائما فيبدأ بشلل النوم ومن ثم فصل الوعي عن جسدك المادي والحاقه بالجسد النجمي وعندها تبدأ االحالم

 وااللوان التي رأيتها كانت جراء ذلك

 ستمر بالبقاء مستيقظا دون اي حركة او فكرة تخبر وعيك انك ما زلت مستيقظافقط ا

 حظا موفقا
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ب االسقاط النجمي شلون! و هل يدخل ضمن الخزع بالت او المحرمات! !ابي اجر

 ال

  ويمكنك تطبيقه باتباع الطرق في موقعنا

http://www.iskat.tk/ 
about 1 month ago 

 ليش ماتنزل في موقعك شرح بصوت؟ صدقني بتنجح الفكره

 انا متأكد انها فكرة جيدة

 ربما ستكون خطوتنا القادمة
about 1 month ago 

1 person likes this 

 هل هناك فعال مايسمى بالقدر؟

 نعم
about 1 month ago 

1 person likes this 

 السالم عليكم انا ناوي اجرب االسقاط النجمي ان شاءهلل ممكن تعطينن اسهل طريقه الني متوتر بصراحه وخايف

 سهولة الطريقة امر نسبي

 ولكن جرب طريقة المنبه

 ساعات من النوم 2 - 2قم بضبط المنبه ليوقظك بعد 

 دقائق 11م بعد اغسل وجهك او اشربه منبها كالقهوة وعد للنو

 هذه المرة حاول ان ال تنام

http://ask.fm/WeRGods/answer/113699215702
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113699215702/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zln_i68cpplWX4uiHsRr56qD0lG2XeUwwSctGMVG2-h4eBzVvPhDaJfB9kmblpq41ogEHgFE9cjk0-g-eLiTtn-nt33Ct8NVBT4yNJsK5bJkYW2bi8SmgzpeBA74z3vbnPA,,
http://ask.fm/WeRGods/answer/113699173462
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113699173462/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113699123798
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113699123798/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113699100502
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113699100502/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zln_i68cpplW-qr3a6Uu-8aSH5izRIRptJ8lCMVGy_xUCQm05UQ,,
http://ask.fm/WeRGods/answer/113673331030
http://ask.fm/WeRGods/answer/113699084118
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113699084118/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113699062358
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113699062358/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 وحتى لو نمت برمج عقلك الباطن ان يوقظك لتقوم باالسقاط النجمي

 تنجح هذه الطريقة في فترة الليل )الفجر تحديدا(ـ

 حظا موفقا
about 1 month ago 

جت ألوان خضراء وانا مغمض وهزات  2١نجمي وانا واعي بطريقة العد العكسي ابغى أطير بالغرفة لما عديت بعكس اهال حاولت اسوي إسقاط 

 بجسمي كنت اقول فكرة انه بطير طول الوقت وانا واعي وبالنهاية ماصار شيء ممكن مساعدة؟

 يبدو انك تمعن في التفكير

 ان كان هذا صحيحا توقف عن التفكير وقم بالعد فقط

 ر اخرام

 ال تقم بتحليل االلوان الخضراء

 فقط شاهدها كشاهد عيان
about 1 month ago 

1 person likes this 

 النجمي، كيف أستطيع تعلمه بأسرع وأسهل طريقة؟ وهل يمكنني أن اتعلمه اليوم واطبقه في ذات اليوم ؟ أنا ال أعرف أي شيء عن اإلسقاط

 االسقاط النجمي ظاهرة قديمة جدا

 معرفتها امر ثانوي

 طريقتها تكميلية

 المهم هو االيمان بها والمقدرة على اصمات العقل فترة كافية دون النوم

 هذا هو سر النجاح
about 1 month ago 

1 person likes this 

 اقدر اشوف ناس بالمستقبل؟ اطفالي مثال:(

 نعم

 وتختارينهم ايضا

): 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 احبك كثيرا والذي خلقك، احسد زوجتك المستقبليه اكثر.

 انا اعشقك
about 1 month ago 

1 person likes this 

 كيف طريقة التأمل بالتفصيل

 طريقة التأمل هي كما يلي

 يمكنك بكل بساطة الجلوس في وضع مريح ال يجلب النوم

 لزفيرالبدء بالتنفس بطريقة معتادة دون التوقف بين الشهيق وا

 تركيز وعيك على التنفس فقط

 كن مع النفس في هبوطه وصعوده

 وان باغتتك االفكار ردد مونترا قريبه منك كعبارة او صوت او كلمة او اسم او اغنية او اية

 ردد المونترا في ذهنك مكان تواجد االفكار

 رددها كأنك تستمع اليها وليس كأنك تقولها

 هذا كفيل بان يلغي االفكار

 زك على التنفس كفيل بان يدخلك حالة من التأمل والخشوعوتركي

 ستنجح عندما تحس بانك انك ال تعرف اين انت وما هو الوقت

 اما نهاية التأمل فستعرف من تلقاء نفسك متى يجب ان تنتهي منه
about 1 month ago 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113664337238
http://ask.fm/WeRGods/answer/113697691734
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113697691734/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113668577366
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113668577366/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113698834774
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113698834774/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113698401110
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113698401110/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113698329686
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2 people like this 

 هل هناك وجود للخالق؟ ام كل شيء حدث في الكون اتى السباب؟

 نعم هناك خالق للكون وكل شيء اتى لسبب

 فسؤالك ذو الشقين كنت تظنهم متناقضين بينما هم مكملين لبعضهما

 حثنا هنااجبت السؤال رغم انه ليس مب
about 1 month ago 

2 people like this 

 مايضيع وقتك وانت تجاوب على الناس وتعلمهم سواء فاالسك او تويتر او الموقع؟

 ال
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ما تطفش من االسئلة ؟

 ال
about 1 month ago 

1 person likes this 

بدون  اريد مساعدة المالك الحراس ولكني حتى االن لم افهم من هو ، هل هو القرين ! او مالك من عالم البعد النجمي ، هل يرافقي في حياتي حتى

في عملية االسقاط مفيده لي ! هل سأستمتع بصحبته واذهب كما ارغب انا ال كما يرغب هو ! تحملني ارجوك ولكن فصل لي إسقاط ، هل مرافقته لي 

 اكثر ؟

  هو ليس قرين

 هو ذاتك العليا او روحك العليا

 هو نسخة اكبر واعلم منك عنك

 عندما تشعر بالهام او بافكار فهم مصدرها

 يجبرك على سير الرحلة طبعا ستستمتع بصحبته وكما ترغب ولن

 ونعم هو يرافقك طوال الوقت ولكنك انت تختار ان ال تستمع له دائما

 جرب التأمل وسيتحدث اليك بشكل واضح

 فقط افتح قلبك وعقلك وامن بنفسك واطرد الخوف وستحصل على اجمل االوقات واوفر المعلومات
about 1 month ago 

3 people like this 

 هل تستطيع ان ترى أشخاص تود رؤيتهم وانت لم تراهم في حياتك مطلقا في اإلسقاط النجمي؟

 لحسن الحظ نعم
about 1 month ago 

2 people like this 

 يارجل نبغى نعرف الشيء الي احسن من اإلسقاط النجمي؟

 لم اقل انه "احسن" او افضل

 سيحين الوقت المناسب

 انتهى
about 1 month ago 

 لو سمحت أنا حاولت اجرب االسقاط ووصلت لتزايد ضربات القلب بس بعدها رجعت عادي وماحصل شي ووقفت .. ايش السبب؟!

 التفكير والتحليل

 امتنع عنهما وتعلم اصمات العقل
about 1 month ago 

1 person likes this 

 أنا قريت عن طريقة االلوان بس بعد ما اسويها كيف ادخل باللي ابيه يعني لو بغيت اروح الحد بعد ما اسوي طرية االلوان وش اقول

 اض االسقاط من اهتزازات وتنميل وطنين وغيرهاستمر بالعملية حتى تبدأ اعر

 ستصل االعراض الى قمتها ثم ستخبوا

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113698329686/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113698334550
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113698334550/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113698339414
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113698339414/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113698337622
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113698337622/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113697023062
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113697023062/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113698243414
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113698243414/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113698186582
http://ask.fm/WeRGods/answer/113669578326
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113669578326/people
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 عندها سيطفو جسدك النجمي او سينفصل بشكل ما

 عندما تشعر بهذا الطفو فكر في امر وسيتحقق مباشرة
about 1 month ago 

ط النجمي حل االلغاز؟ انا اريد ان افهم سر الكون الكون والوجود من اين ستأتي االجابه؟ ال اؤمن بالخالق وال اؤمن ان الكون اتى من كيف يمكن لالسقا

 <3ال شيء اؤمن هناك سر اخر وراء هذا وال احد يعلمه واريد ان اعلم ما هذا السر واحبك كثيراً 

 انا احبك كثيرا ايضا

 ودة للحصول على اجاباتوال تقلق المصادر ال محد

 ابسطها وهو في نفس الوقت اصعبها التأمل

 ومنها االسقاط النجمي

 او الطرق المادية في البحث من خالل الحكماء ومصادر الحكمة
about 1 month ago 

1 person likes this 

 أول مره اجربها قبل شوي جاني طنين في األذن وحرارة في األطراف ثم اختفت هل هذه بداية صحيحة ؟

 بداية رائعة

 نعم اعراض حقيقية اصيلة
about 1 month ago 

2 people like this 

 يعني انت تستمتع وانت تعلمنا؟

 جدا  
about 1 month ago 

1 person likes this 

 تخوفني لما تقول كما يقول البشر صدفه ، ليش انت مو بشر مثلنا؟ او ماتؤمن بالصدفه بس تعطينا على تفكيرنا

 انا ال اؤمن بالصدفة لذلك استخدم التعبير :(
about 1 month ago 

1 person likes this 

 لو سمحت انا كم مره احلم بحدث ولما اصحى القا فعال هالحدث صار بوقت نومي! هل هذا اسقاط نجمي؟

  ليس اسقاط نجمي وانما جالء بصري

 ث بعيد مكانيا او حتى زمانياظاهرة يعرف ممارسيها ما يحدث حتى وان كان الحد

 يمكنك تفعيل هذه القدرة في حياتك المادية ايضا وليس في احالمك فقط

 كل ما تحتاجين اليه ان تؤمني بما اقول

 وستظهر بوادرها على شكل صدف

 ال تحللي الصدف او تعلليها

 فقط اقبليها واحبيها وستبدا القدرة بالتجلي في حياتك

 مبروك
about 1 month ago 

1 person likes this 

 مازلت متشوقه لمعرفة السر الثاني، واظن انك تخفيه ألن يوجد به سلبيات او مخاطر

 نعم صحيح
about 1 month ago 

2 people like this 

 ممكن الكيك او البن حقك

 ال استخدمهما
about 1 month ago 

 شكرا جزيال لك، شكرا لك ايها الشخص المجهول، تضيع وقتك ألجل ان تفهمنا دون مقابل، شكرا بحجم السماء.

 كلمات عظيمه وفكر سامي

 انحني تواضعا

http://ask.fm/WeRGods/answer/113674719062
http://ask.fm/WeRGods/answer/113682457942
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113682457942/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113682783574
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113682783574/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113698081366
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113698081366/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113690516566
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113690516566/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113698004310
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113698004310/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113697910102
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113697910102/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113697917270
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 واختلف معك في نقطة اضاعة الوقت

 ولكني اتفهم منظورك لالمر

 شكرا لك بحجم الوجود
about 1 month ago 

2 people like this 

 ♛Manal♛  م يحدث معي بعد االسترخاء من الشعور بطاقة الرأس مثالً اصبحت اشعر به حتى بمجرد التفكير..هل هذا طبيعي ؟؟

 طبيعي جدا

 جسدك الطاقي االن او النجمي يعمل بصورة طبيعية ويتفاعل مع الوظائف المادية كالتفكير

 خبر جيد
about 1 month ago 

2 people like this 

دسة ايسعد صباحك اخوي حابه استفسر منك عن امر صار لي شهر أمراس التامل بشكل يومي و الفتره االخيرة احس بشد في منطقة االجنه الشاكرا الس

 يفضل وعي محدد لممارسة اإلسقاط النجمي و يظل هذا. الشد حتى بعد ما انهي الجلسة لعشر او خمسة عشر دقيقة هل هذا امر طبيعي و ما. سببه وهل

 سببه نشاط تشاكرا الظفيرة الشمسية

 االسقاط النجمي ال يحتاج الى وعي يحتاج الى ايمان انه ممكن وسيحدث

 التأمل لوحده كافي للنجاح في االسقاط
about 1 month ago 

2 people like this 

 هل يمكن ان اموت خالل االسقاط النجمي

 ال
about 1 month ago 

3 people like this 

اغلب االحيان لما احاول اقوم من النوم جسمي يكون ثقيل مره واكون باقي في الحلم بس في نفس الوقت ابغى اصحصح خالص احرك جسمي بس 

 مااقدر فاخاف مره لما يصير هالشي لين اغصب نفسي واتحرك وش معناته؟

 لم افهم سؤالك
about 1 month ago 

ي النجم اكثر من مره اكون اتحلم واعرف وقتها اني في حلم واقعد اتحكم في الحلم والي يصير ومره قررت اطير وطرت فهل يعتبر هذا جزء من االسقاط

 او ايش بالضبط؟

 نعم يسمى سفر نجمي

 وهو مشابه لالسقاط النجمي

 في الحياة المادية واتيت لها الصبح اسقاطا نجميالو كنت فكرت 
about 1 month ago 

2 people like this 

 من تكتب فيه فقط؟ موقع االسقاط النجمي هل هو لك انت فقط وانت

 نعم
about 1 month ago 

1 person likes this 

 لو اني منك غير اروح للملك عبدهللا واشوف شيسوي وكيف حياته ههههه

 تحمسني الفكرة ولكن ربما ستقوم بها انت عندما تنجح ال
about 1 month ago 

2 people like this 

 واحد احبه اقدر احضنه؟ وإذا حضنته بيحس وال ال؟ الحين اذا سويت االسقاط النجمي ورحت عند

 نعم تستطيعين

 وسيغمره شعور طاغي بالحب وربما يحس انه انت
about 1 month ago 

 اول ماصرت تسوي االسقاط كم صرت تسويها فاالسبوع؟ احس تصير ادمان

http://ask.fm/WeRGods/answer/113697957974
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113697957974/people
http://ask.fm/MemaHejazy
http://ask.fm/WeRGods/answer/113677802582
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113677802582/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113673331798
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113673331798/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113674040406
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113674040406/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113675660374
http://ask.fm/WeRGods/answer/113675585622
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113675585622/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113690687574
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113690687574/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113690713942
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113690713942/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113697639510
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 ي كل مره صعباالسقاط النجمي ف

 ال يمكن ان يتقنه شخص ويصبح سهال بعد ذلك

 ولكن على االقل يزول حاجز االنكار بعد المره االولى

 وال لم اكن اقوم به بشكل ادماني

 صرت اعيش الحياة بشكل ادماني

 احب تفاصيلها الني فهمتها
about 1 month ago 

1 person likes this 

 الحين اذا انا سويت االسقاط النجمي ورحت عند واحد احبه اقدر احضنه؟ وإذا مثال حضنته هو بيحس؟

 نعم تستطيعين

 وسيغمره شعور طاغي بالحب وربما يحس انه انت
about 1 month ago 

1 person likes this 

 لماذا نحن شجعان؟هل الننا النريد الهرب من الحياه الواقعيه؟

 بالضبط

 والجهل يجعلك ال تملك مهربا
about 1 month ago 

2 people like this 

ا يثقل او ينكتم بس كنت اقطع التأمل عند كنت اتأمل بهدف التأمل فقط يعني مو االسقاط النجمي وكنت اوصل لمرحله احس دقات قلبي ازدات ونفسي بد

 هذي المرحله وارجع هل هذا بدايه اسقاط نجمي ؟

 نعم هي بداية االسقاط النجمي

 االسقاط النجمي هو نهاية حتمية للتأمل العميق

 ال يمكن فصل االسقاط عن التأمل
about 1 month ago 

2 people like this 

 هل ستخبر اطفالك بكل هذه الحقائق منذ الصغر؟

 طبعا

 سؤال ينم عن وعي

 ال يمكنني ان اتخيل كيف سيكونون عندما انشئهم على وعي عالي
about 1 month ago 

4 people like this 

 نحن شجعان الننا اخترنا الجهل في هذه االمور؟؟

 نعم
about 1 month ago 

2 people like this 

 لماذا تقول )كما يقول البشر صدفه( هل انت ال تؤمن بالصدف؟

 ال اؤمن بالصدف فكل شيء موضوع لهدف وال شيء يحدث بالخطا

 حظية للوصول للنتيجة الحتميةكل ما يحدث تم التنسيق واالوركوستريشن له بطريقة مبدعة ول

 فال صدف وانما كما تسمونها قدر او دستني
about 1 month ago 

2 people like this 

 النجمي؟ كيف استفيق من االسقاط

 بمجرد التفكير بجسدك المادي او بانهاء التجربة او بالرجوع او بحياتك المادية او سريرك او اهلك او غيره
about 1 month ago 

1 person likes this 

 هل انت من تكتب في الموقع ام هناك من يساعدك

http://ask.fm/WeRGods/answer/113690785366
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113690785366/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113697252182
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113697252182/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113697597270
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113697597270/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113682195798
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113682195798/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113697528150
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113697528150/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113697481046
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113697481046/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113697440342
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113697440342/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113697234774
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113697234774/people
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 انا
about 1 month ago 

2 people like this 

 !؟!؟لو انقطع الخيط الفضي

 هو خيط اثيري وليس مادي

 ال ينطبق عليه ما ينطبق على االشياء المادية من انقطاع والتواء وتخريب
about 1 month ago 

1 person likes this 

 انت محظوظ،محظوظ جدا، احسدك واشعر بالشفقه علينا وعلى جهلنا

 ال تعلم كم انتم شجعان ان اخترتوا الجهل

 نعم انتم من اخترتوه ولكن يستعصي شرح السبب
about 1 month ago 

2 people like this 

 هل كتابك الذي تريد نشره نفس الذي كتب في الموقع؟

 ال طبعا
about 1 month ago 

2 people like this 

 محظوظين اصدقائك هل تعلمهم االسقاط بالتفصيل وهل يصدقوك ويجربوا؟

 نعم
about 1 month ago 

3 people like this 

 احسك مو بشر

:) 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 تقدر تعرف مين اللي سألك فاالسك عن طريق االسقاط النجمي؟

 ال افعلنعم ولكني 
about 1 month ago 

1 person likes this 

يحدد مدة بقاء الشخص خارج جسده باالسقاط النجمي ، قرأت مرة عن االسقاط النجمي وقالو ان فيه خيط فضي اما يكون رفيع او سميك وهو اللي 

 هالمعلومة صحيحة ؟

 سماكة الخيط او الحبل ورفعه يحدد قربك وبعدك عن جسدك المادي

 كلما ابتعدت اصبح ارفع وسيستمر بان يصبح ارفع وارفع الى االبد دون ان ينقطع حتى يصبح كشعاع ليزر دقيق جدا فيستمر كما هو
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ك ؟لقد قرأت من امرأه تمارس االسقاط انه ال يمكن لشلل النوم اي الجاثوم أن يجعلك تقوم باالسقاط اثناءه ! مارأي

 ليس اثناءه وانما بعده
about 1 month ago 

1 person likes this 

الئكه اصدق انهم مالئكه ولكن هل هم مالئكه النها تؤمن بالمالئكه؟ هل النهم فكره  الفتاه التي قالت انها رأت مخلوقات بيضاء وهي تموت انت قلت انهم

 صدقتها باصبحت الفكره حقيقيه في العالم النجمي؟ الني ال اؤمن بالجن او المالئكه

 نعم هم مالئكة النها تؤمن بالمالئكة ربما يكونون كائنات فضائية لك او شيء مختلف تماما

 لممارسهي منتجات مفاهيم ا
about 1 month ago 

1 person likes this 

يزيه ومهارة الرسم هل باستطاعتي في الواقع تكرار التجربه هل تعلمي للغه اخرى في االسقاط النجمي يعكس علي حقيقياً .. مثال تعلمت اللغه االنجل

 بشكل جيد .. ؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/113697394262
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113697394262/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113697392214
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113697392214/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113697305430
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113697305430/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113697358678
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113697358678/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113690648406
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113690648406/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113697247574
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113697247574/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113697284950
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113697284950/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113697061974
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113697061974/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113690129494
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113690129494/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113682267478
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113682267478/people
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 نعم
about 1 month ago 

2 people like this 

 ما ذا يعني ذلك %24جاهزية والنتيجة كانت أجريت اختبار ال

 النجاح ممكن لك

 غير الطريقة وقم باالختبار من جديد والحظ ما اذا زادت او نقصت النتيجة
about 1 month ago 

1 person likes this 

انت تقول لما اروح لشخص عن طريق االسقاط النجمي فكل مايحصل بيننا حقيقه، طيب اذا صحيت من االسقاط النجمي هل الشخص اللي تحدثت معه 

 لكفاالسقاط يتكر اني جيته؟ واذا ال اجل كيف تقول كل مايحصل حقيقه، صدعت من التفكير جارب ضروري وشكرا 

 ما يحدث حقيقي بين االجساد النجمية

 اما جسده المادي وعقله المادي فسيستقبل الصورة على شكل ذكريات او حلم او خيال

 وعادة يختار البشر تجاهل االحالم والخيال واما الذكريات فغالبا يحجبها الوعي النها ال تنتمي للوسط المادي
about 1 month ago 

1 person likes this 

, يع ضالسالم عليكم اخي , شفت في فيديو عن االسقاط انه لما تسويه يكون فيه شي زي الخيط او الشريط يربط بينك و بين جسدك المادي عشان ما ت

 هل كالمهم صحيح او غلط ؟

 نعم صحيح

 ويختلف شكله من ثقافة الى اخرى

 اليابانيون يرونه كسلم

 واالفارقه كشريط

 والغرب كحبل

 والعرب كانبوب تقريبا

 وغالبا ال يرونه
about 1 month ago 

2 people like this 

 ليش صارلك زمان ماسويت االسقاط النجمي؟ لهالدرجه لقيت شي احسن منه؟وهل هالشي انت الوحيد اللي مكتشفه؟

 ال تصدق كم هي مرتبطة اجزاء سؤالك ببعضها وكأنها سؤال واحد

 لذا اعتذر عن االجابة
about 1 month ago 

1 person likes this 

 هههههههههههههههههههههههه المونديال حق كأس العالم.

 المراعلم ولكن اجابتي كانت مجازية ككناية عن عدم اهتمامي با
about 1 month ago 

 ابي اشوف شخص بعيد عني كيف:') :') ممكن احس بوجوده!!

 نعم

 ويمكن ذلك بعدة طرق

 التخاطر الفكري ويتم من خالل التفكير المركز

 قناة تواصل تخاطريةالتخاطر العاطفي ويتم بتهييج العواطف تجاهه مما يسمح بانشاء 

 عن طريق االحالم ولكن البشر يعتبرون االحالم خيال

 عن طريق االسقاط النجمي وهي مهارة تحتاج الى مثابرة وتمرين وايمان

 عن طريق الجالء البصري ويتم من خالل اغالق العينين واصمات العقل بعد ان نويت رؤيته

 معينة بقدر ما تسمح لها وستختفي بمجرد التفكير ستتجلى صورة الشخص بوضوح عالي جدا وستستمر فترة
about 1 month ago 

3 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113676304470
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113676304470/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113696973654
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113696973654/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113691161430
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113691161430/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113691286102
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113691286102/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113690596182
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113690596182/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113696901206
http://ask.fm/WeRGods/answer/113671403350
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113671403350/people
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ه سمعت شي طاح بالغرفه، شي صغير مو صوت قوي يعني ، تتوقع هذي من اعراض نجاح االسقاط كنت مستلقيه واحاول اسوي طريقة االلوان وفجأ

 وال شي طاح فعال وماله عالقه باالسقاط؟

 ان لم يكن صاحب الصوت اعراض مثل االهتزاز والطنين والتنميل فهو امر مادي ال عالقه له

 ة سمعيةاما ان وافق حدوث االعراض فهو مرتبط باالسقاط ويعتبر هلوس
about 1 month ago 

 كيف اسوي اسقاط؟

 الطرق هنا
about 1 month ago 

 رف انه حرامهل من الممكن االستفادة من اإلسقاط النجمي للشهوات الجنسية ؟ بس اسأل واع

 نعم
about 1 month ago 

 اشعر عن جعل االفكار تصمت امر يحتاج اال تركيز وهو امر صعب :)

 نعم العملية تسمى التأمل

 والبشر يحبون عقولهم جدا حتى اصبح اصماتها شبه مستحيل
about 1 month ago 

1 person likes this 

رغم انني لم  جميع من سرد لك تجاربهم لم يذكروا المالك الحارس ، لماذا انا فقط ظهر لي ، ولو فعلت مرة اخرى هل سيخرج لي ؟ فهمني ارجوك

 اخاف منه ، إال انني شعرت بالقلق الني الوحيده بين متابعيك ، ايضاً من يكون هل يرافقني اثناء رحلتي ام يكتفي بإخراجي فقط ؟

 لست الوحيدة قرأت مئات القصص لممارسين ساعدوهم مالئكتهم الحراس او مرشديهم الروحيين

 ان يرافقك ويساعدك في االنفصال ولكن لن يظهر لك ان لم تريديه ونعم من المرجح

 كل ما عليك هو ان ترددي انك ال تريدين مساعدة من احد ولن يكون هناك احد ليساعدك
about 1 month ago 

1 person likes this 

 كيف اكتشفوا االسقاط النجمي

 هي قدرة فطرية

 يقوم بها االطفال دون ان يعلمهم احد اياها

 ولكن عندما يكبرون يعلمهم االخرون انها مجرد حلم فينسونها
about 1 month ago 

1 person likes this 

 مالفرق بين الوعي والعقل؟ اليس الوعي هو نفسه العقل؟

 ال العقل او الذهن جزء من الوعي

 الوعي اكبر واشمل

 ما تعرفه انت وباقي البشر باسم الذهن او العقل هو مكون من ثالث مستويات

 هي االعلى بالترددمستوى المفاهيم و

 مستوى المشاعر وهي متوسطة التردد

 ومستوى االفكار وهي منخفضة التردد

 هذه المستويات الثال مجتمعة تكون ما نسميه بالعقل او الذهن البشري

 الذهن البشري جزء من مثلث يتصل به جزئين اخرين

 الذهن االعلى وهو المسؤول عن صنع المعلوم

 بال المعلوماتالمخ وهو المسؤول عن استق

 والذهن البشري )الذي عرفناه في االعلى( هو الجزء الثالث وهو مسؤول عن ادراك المعلومات

 نعم االمر معقد، وربما اعقد من ذلك ولكن ال اريد االسهاب
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ابي طريقة البقعه الحمرا

http://ask.fm/WeRGods/answer/113692614230
http://ask.fm/WeRGods/answer/113693220694
http://ask.fm/WeRGods/answer/113695763030
http://ask.fm/WeRGods/answer/113682207830
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113682207830/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113677892182
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113677892182/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113678598230
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113678598230/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113696411222
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113696411222/people
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 تفضلي

 الطريقة بسيطه ولكن تعمل بشكل عظيم. يجب عمل الطريقة بعد ساعات من النوم

فك. الفكرة والهدف ان تعود الى النوم مجددا ولكن اثناء االستيقاض من النوم، ابق عينيك مغلقتين. وابق على جسدك ساكنا  تماما وال تحرك أي من اطرا

 هذه المره بهدف محدد مزروع في بالك بشكل متماسك لدى استغراقك في النوم

وهي  اثناء استغراقك في النوم تخيل بقعة حمراء كبيرة على االرض الى جانب سريرك وانت جالس على البقعة الحمراء. فقط تخيل نقطة محورية )اال

 االرض بجانب سريرك.ـوعيك( على 

 ابق هذه الفكرة متأصله بشكل قوي ومتماسك وانت تغفو.

 اذا سار كل شيء على ما يرام، الشيء التالي الذي سيحدث، سيسقط جسدك االثيري على األرض!ـ

 هذا التمرين في الواقع ينير )او يوقظ( وعيك. وتجد وعيك )نفسك( خارج جسدك.ـ
about 1 month ago 

1 person likes this 

 وهل السر الثاني انت الوحيد في العالم الذي اكتشفه؟ ام يوجد ناس غيرك

 يعرفه الكثير ولكن غالبا يختارون عدم البوح به
about 1 month ago 

2 people like this 

 هل تجيب على جميع االسئله؟

 منها11%
about 1 month ago 

 ماهي الروح وما هو الجسد االثيري؟ ما الفرق ومما يتكونون؟

 الروح في المفهوم الديني هي الجسد النجمي او االثيري

 وللروح مفهوم وجودي اعمق واكبر يضيق المفام عن شرحه
about 1 month ago 

1 person likes this 

 معلمتي ؟؟ \هل بامكانك ان تكون معلمي 

 ظننت اني كذلك بالفعل
about 1 month ago 

1 person likes this 

 من وين من السعوديه؟ نفسي اقابلك

 وانا كذلك ولكن ال يمكنني
about 1 month ago 

 هل تشفق علينا الننا النعرف السر الثاني ؟ هههه

 طبعا
about 1 month ago 

2 people like this 

 عزيزي ايش اضافت لك التجربه وشكرا

 فهم اكبر للوجود )وليس الحياة فالوجود اكبر من الحياة(ـ

 ون شروطحب مطلق للذات د

 طاقة وفيرة وشعور حقيقي باني لست ضحية في هذه الحياة
about 1 month ago 

1 person likes this 

 قاط النجمي ؟ اشعر بالشفقه عليهمليش اغلب الناس مايعرفون االس

 وانا كذلك ولكن بطريقة مختلفة

 وسبب عدم معرفتهم ان االسقاط ال يمكن تعليله او تكييفه او تصنيفه ماديا

 هو يفوق المادة فمهما حاول الذهن فعل ذلك سيعجز

 فيكون خيار االغلب انكاره ونسيانه
about 1 month ago 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113693211478
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113693211478/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113696298070
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113696298070/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113696278358
http://ask.fm/WeRGods/answer/113682130774
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113682130774/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113676708438
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113676708438/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113690604886
http://ask.fm/WeRGods/answer/113696212310
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113696212310/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113676809558
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113676809558/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113690629974
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1 person likes this 

 اعاني من كره وجلد الذات هل هذا يؤثر؟

 كره الذات وجلدها هو دوامة سالبة تقوم بتصريف طاقتك

 وتؤثر بشكل سلبي جدا على نجاحك

 اتك كما هي النها كاملة والن الكون ال يكتمل اال بكيجب عليك ان تحب ذ

 بدون هذا النوع من االيمان انت تقول لنفسك انا ال استحق الحياة فكيف لها ان تظن انها تستحق امر اكبر من الحياة مثل االسقاط النجمي

 فكر في االمر
about 1 month ago 

3 people like this 

 الجاثوم هل له عالقه او تشابه باالسقاط النجمي ؟

 الجاثوم هو مرحلة من مراحل النوم

 واالسقاط النجمي هو نوم يقظ

 ـاذن الجاثوم هو احد مراحل االسقاط النجمي )المباشر(
about 1 month ago 

1 person likes this 

 لما اسوي طريقة األلوان هل اتخيل جسمي وعقلي قدامي والونهم؟ وال ما اتخيل شي قدامي

 خيل ولكن ليس امامك بل تخيل نفسكنعم ت

 جسدك وعقلك انت وليس جسد وعقل بديلين

 وليس تخيل فقط بل استشعار
about 1 month ago 

1 person likes this 

 بعيدا عن االسقاط النجمي وش تشجع ف المونديال؟

 ماهو المونديال؟

 ههههههههه
about 1 month ago 

لما ذكرت سالفة الكائنات الول مرة مااحس بخوف من االسقاط , تفسيرك بان ترددات التجربة عالية واالنسان متوسطة ريحني .. بس رجعت اخاف 

 الفضائية , في طريقة احفظ فيها جسمي االثيري والجسدي بنفس الوقت ؟

 ال يوجد ما تخافه

 وتجربة االختطاف الفضائية من التجارب الجميلة رغم مسمعها السيء ولكنها ليست شائعة في هذه البقعة من العالم

 انظمة المفاهيم هناك مادية علمية اكثرهي شائعة في الجانب الغربي من الكرة االرضية لكون 

 اما هنا فهي روحانية دينية اكثر فال تخف اال من ما تعرف وما تعرف لن يؤذيك النك اعلى واقوى منه
about 1 month ago 

1 person likes this 

اليوم لما كنت بسوي االسقاط النجمي قعدت نص ساعه بالضبط بس م صرلي شيء بس الي صار حسيت بتنمل ودقات قلبي صارت سريعه وحسيت 

 بدوران

 هذه اعراض االسقاط النجمي
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ممكن اعرف ايش اللي احسن من االسقاط ولو تلميحات بليز

 ال
about 1 month ago 

1 person likes this 

 اقدر اسالك ثاني مرة عن قصدك باالختطاف الفضائي ؟

 تفاصيل الظاهرة تم شرحها في سؤال سابق

 هل لي ان اعرف ماذا تريد ان تعرف بالتحديد؟
about 1 month ago 

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113690629974/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113682362454
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113682362454/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113682361942
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113682361942/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113690547798
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113690547798/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113696051542
http://ask.fm/WeRGods/answer/113683511126
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113683511126/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113695984726
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113695984726/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113676848214
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113676848214/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113682751574
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1 person likes this 

 اعني هل كل ما تؤمن به يطبق في عالمك النجمي سواء بإرادتك ام ال فقط النك تؤمن بها كالمالئكه؟

 وان ما يؤمن به يحصل عليهلم افهم السؤال تماما ولكن اظنك تسأل عن مفاهيم الشخص 

 نعم هذا صحيح
about 1 month ago 

1 person likes this 

 حلم ال نتحكم به لكن االسقاط النجمي انا اتحكم بما افعل ؟ صحيح الحلم باالغاني و الخمر و الزنا ليس حرام النه

 هناك من يتحكم باحالمه، هل ستحرم عليهم النوم؟

 هذا ليس معرض جدل ومناظرة

 حرم وحلل لنفسك وتصرف وفقا لذلك

 حكمه كان وال زال حالال في هذا التجمع
about 1 month ago 

1 person likes this 

 اللي يشوف اسلوبك وثقافتك يقول ان صارلك عشر سنين وانت تمارس االسقاط النجمي،ماشاء هللا عليك كل هذا تهلمته بسنتين فقط!

 تعلمت ما تعلمته في غضون سنه

 ة الماضية كانت في مجال اخر كلياالسن

 عن الوجود والوعي :(
about 1 month ago 

3 people like this 

 ؟ليش ماتنشر كتابك؟ تخاف من ايش بالضبط

 اكبر مخاوفي عدم قرائته

 ولكن السبب االكبر اسائة فهمه

 واظن اني سأنشره على اية حال
about 1 month ago 

3 people like this 

 لب اتمنى اتواصل معك ع الخاص بس مستحيه منك ابي رقمكممكن ط

 ال يمكن لالسف
about 1 month ago 

3 people like this 

 التحدث معه وسؤاله عن حاله وهو متوفى لم افهمك جيدآ هل استطيع

 نعم طبعا

 وسيكون هو بذاته حقيقة ال خيال
about 1 month ago 

1 person likes this 

 الذي يتكلم معك هو امراة ام رجل كيف تعرف ان

 ال اعلم ذلك يا سيدتي :(
about 1 month ago 

1 person likes this 

 او ولدكيف تعرف ان الي تقولك سؤال بنت 

 ال اعلم ذلك يا سيدتي
about 1 month ago 

1 person likes this 

 سقاط النجمي واالحالم الجلية حقيقيه ؟؟هل االصوات والترددات الموجودة باليوتيوب التي تدعي تحفيز اال

  بعضها والتي تندرج تحت تصنيف

Binaural Beats 

  ومن عالماتها التجارية

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113682751574/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113682286166
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113682286166/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113675797590
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113675797590/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113690673494
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113690673494/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113690703446
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113690703446/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113669836118
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113669836118/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113669731926
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113669731926/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113669624150
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113669624150/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113669593942
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113669593942/people
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HemiSync 

 وهي مملوكة لرائد االسقاط النجمي المتوفى روبرت منرو
about 1 month ago 

8 people like this 

 هل استطيع رؤية اخي المتوفى والحديث معه انني اشتاق اليه كثيرآ

 بوصفك لشوقك له اقول ان االمر مرجح جدا لك

 ولو لم تفلحي في االسقاط سترينه في الحلم

 ستكون مقابلة حقيقية

 ما حدث بينكم فور استيقاظك دوني
about 1 month ago 

1 person likes this 

 م فاالبتعاد عنه افضل الحلولال قصدي اني اقدر اشوف ناس بوضعيات محرمه ومن هنيه قالوا في شك فتحليله وحرا

 القرار لك وليس لهم

 هو وسيلة وليس غاية

 التجسس على البشر يمكن من خالل الهواتف واالنترنت وغيره هذا ال يجعلها حرام "كافضل الحلول"ـ

 القرار لك وليس لهم
about 1 month ago 

1 person likes this 

 لو كنت ابغى اروح لبيت شخص اعرفه بس ماقد شفت بيته هل يمديني اروح له ؟

 نعم
about 1 month ago 

 في االسقاط النجمي هل يؤثر؟ام استيقظ فوراً اما اكون كاُجثه هامده؟اذا شخص ايقضني وانا 

 ال يؤثر وستستيقظ طبيعيا كما لو كنت نائما
about 1 month ago 

1 person likes this 

 عند ممارسة التأمل تكون هنالك اصوات طقطقة كثيرة ماتفسيرها ؟

 اعراض مصاحبة لتغير التردد من المادي الى النجمي

 يشبه التنقل بين محطات الراديو
about 1 month ago 

1 person likes this 

 شكراً جزيالً الجابتك عنن أسئلتي .. سأجرب مرة أخرى وسأنجح .. البد أن أنجح :(

 بانتظار النتيجة
about 1 month ago 

1 person likes this 

 هل االسقاط النجمي مفيد من الناحيه االبداعيه العقليه في العمل والدراسه وايجاد حلول للمشاكل ؟

 اكثر مما تتخيل

 ولكن التأمل اكثر فائدة من هذه الناحية
about 1 month ago 

2 people like this 

 انسان مثقف و واعي واسلوبك منمق اقدر اقول انك ظاهرة ال يمكن تكرارها .. جرحت ثقافتي يارجل :)

 انحني تواضعا لرقيك سيدي الفاضل
about 1 month ago 

4 people like this 

 ماذا تعرف عن نفسك

 اعرف اني ال اعرف
about 1 month ago 

3 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113669519958
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113669519958/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113669483350
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113669483350/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113668359254
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113668359254/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113668664406
http://ask.fm/WeRGods/answer/113669072214
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113669072214/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113669193814
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113669193814/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113669232726
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113669232726/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113668899670
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113668899670/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113668923222
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113668923222/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113668843606
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113668843606/people
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 هل حقاً قد تضيع الروح وال تستطيع العوده للجسد في االسقاط النجمي ؟

 ادعاءات باطلة
about 1 month ago 

1 person likes this 

 تقول اإلسقاط النجمي يحتاج عدم تفكير :) احس صعب الزم أفكر بشي يقولو االنسان مستحيل يوقف تفكير ،

 كالمهم خطأ

 اقرأ عن التأمل

http://www.isqat.tk/1575160415731587160215751591-15761575158715781582158315751605-

157516041578157116051604.html 
about 1 month ago 

2 people like this 

 ي كثيرا ؟هل تمارس االسقاط النجم

 ال فقد ادركت ما اريد واصبحت استمتع بالحياة المادية اكثر من االسقاط النجمي ذاته
about 1 month ago 

 :) -ان شاءهللا وضح القصد-لم اذا شخص عمل اإلسقاط عشان يلتقي بحبيبته ، يصير لها شي ف احالمها؟ يعني تحس باللي يصير له بالح

 نعم ولكنها ستختار ان تنسى ما حدث كغيرها من البشر

 مع احتمال ضئيل انها ستتذكر
about 1 month ago 

2 people like this 

 اخي انت تقول انه رؤية اجزاء جسدك مثل رجلك قد تسبب الخروج من الطور النجمي .. طيب كيف تقول يمكنك ممارسة الجنس ؟

 لم اقل بان رؤية جزء من جسدك النجمي يسبب انهاء التجربة

 قلت التفكير بعضو من جسدك المادي يسبب انهاء التجربة
about 1 month ago 

2 people like this 

 تؤمن بعقلك

 اؤمن بكل شيء

 وال اعتمد على شيء بحد ذاته

  العقل والمشاعر والمفاهيم مثلث متكامل لتشكيل "االنا" الزائفة

 او االيقو او الوعي االدنى

 وانا لست ايا من هذا انا كل هذا :(
about 1 month ago 

2 people like this 

 D-نا في البيت باالسقاط النجمي؟ :يعني أقدر أحضر كأس العالم وا

 نعم
about 1 month ago 

2 people like this 

؟ هل أفتح عيناي ؟؟ كيف اخرج من جسدي !!! طريقة األلوان ليس فيها ذكر لكيفية طيب اذا غمرتني األعراض !! هل أجد نففسي بخارج جسدي ؟

 الخروج من الجسد ..

 ال تفكر بعينيك وال بفتحهم فقط استمر حتى يطفو جسدك خارجا

 لم اذكر كيفية االنفصال حتى ال اخلق فجوة في العملية يتوقف عندها الممارس ويتحول الى االنفصال مما قد يربكه

 نفصال يحدث تلقائيا فعندما تغمرك االعراض يعني ان االنفصال بدأاال

 انتظر حتى تهدأ االعراض وستجد نفسك خارجا
about 1 month ago 

2 people like this 

 لو سمحت لو كنت مابي اشوف جن او اشخاص مسوين اسقاط نجمي معي اقدر؟ الن صراحه اكثر شي مخوفني اشوف كائنات ثانيه معي:)

http://ask.fm/WeRGods/answer/113668814934
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113668814934/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zlmXi68cpplXTp7Pd4Ui68aPukHGTY0coSs5DMFaw-xMARmQ7TFGHc7Up-D6y8sRs5kRA1gVTN250oV_FaXy3xvKsjSbE5d1GQYyIJMTRHMJcFDKlmimgy5GNC7k02ey5esMEXTSLqr0C5LOksgy-FV-pVvPULlp6AVitL81IcGA,
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zlmXi68cpplXTp7Pd4Ui68aPukHGTY0coSs5DMFaw-xMARmQ7TFGHc7Up-D6y8sRs5kRA1gVTN250oV_FaXy3xvKsjSbE5d1GQYyIJMTRHMJcFDKlmimgy5GNC7k02ey5esMEXTSLqr0C5LOksgy-FV-pVvPULlp6AVitL81IcGA,
http://ask.fm/WeRGods/answer/113665124694
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113665124694/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113668787286
http://ask.fm/WeRGods/answer/113663958102
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113663958102/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113662653526
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113662653526/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113668649814
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113668649814/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113668667478
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113668667478/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113668596822
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113668596822/people
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 نعم فقط ال تفكري فيهم وقومي بتحصيناتك وتدرعك بطريقتك المفضلة

 ان كانت ادعية واذكار

 او قراءة ايات او توكيدات

 تؤمنين بهاالمر يعود لك وفقا لما 
about 1 month ago 

2 people like this 

 ليش الناس باسالتها محسسيني انك مو من البشر

 لي االجدر بهذا السؤال ان يوجه لهم وليس

 فانا اجهل السبب مثلك تماما
about 1 month ago 

1 person likes this 

 اذا استخدمت الطريقة بااللوان و تكون اول مرة لي ؟ هل ضروري اكون مستلقية عند ممارسة االسقاط النجمي ؟؟ خصوصا

 ليس ضروري

 ولكن وضعية النوم دائما اقرب للنجاح من الجلوس

 اال للمتأملين فهم يستطيعون الدخول في حالة الترانس بسهولة حتى بدون وضعية مريحة
about 1 month ago 

2 people like this 

 هل ازدياد دقات القلب و التنفس يعيق اكتمال االسقاط النجمي ؟؟

 بل هما دالله على نجاحه
about 1 month ago 

1 person likes this 

 االموات ممكن يتواصلون مع بعض ؟

 هم يفعلون ذلك طوال الوقت
about 1 month ago 

1 person likes this 

 االسقاط النجمي يبدا من حلم انا حلمت ثم جالي اسقاط كالمي صح

 نعم

 وهذه هي الطريقة التي انجح بها
about 1 month ago 

1 person likes this 

ء ااالستقاط النجمي احسه يخوف اخاف اسوي اسقاط نجمي وال ارجع لجسدي المادي ممكن تعلمني هل االستقاط النجمي بس خيالت او انو فيه استدع

 حياء باالستقاط النجميجن او ما شابه الني جد ودي اجرب بس خايفه هل اقدر ازور احد من اال

 هو واقع وليس خيال وال يوجد به استدعاء او ما شابه ويمكنك زيارة االحياء
about 1 month ago 

1 person likes this 

 منذ متى تعرفت على هذا العلم و بدأت تمارسه ؟؟ و من أين عرفته ؟

 سنتين تقريبا

 وعرفته بالصدفه كما يقول البشر
about 1 month ago 

2 people like this 

 هل تحب االسقاط النجمي

 جدا
about 1 month ago 

1 person likes this 

و )وعيي( باللون البرتقالي أو )األحمر( .. ولون جسدي باللون األزرق .. كم علي أن استمر على هذه الطريقة أنا جربت طريقة األلوان .. بتخيل عقلي أ

عن .. أحيانا استمر هتى اشعر بتهززات او بعض العالمات الي ذكرتها سابقا على الوشك ان انجح لكن تظهر مرة واحدة فقط وتتوقف وانا اتوقف 

 ا صحيحطريقة األلوان عندها .. هل هذ

http://ask.fm/WeRGods/answer/113668049494
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113668049494/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113668571990
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113668571990/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113667608406
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113667608406/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113668097622
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113668097622/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113662419542
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113662419542/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113666241366
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113666241366/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113668490582
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113668490582/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113668200790
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113668200790/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113668445782
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113668445782/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 ال يجب ان تتوقف

 ولكن يجب عدم تحليل االعراض عندما تبدأ بالظهور

 فقط تجاهلها واستمر بالطريقة وال تتوقف حتى تغمرك االعراض
about 1 month ago 

2 people like this 

 الحاف او المفرش هل يفسد عملية االسقاط النجمي ام ال ؟

 ال
about 1 month ago 

2 people like this 

 هل أستطيع مقابلة أشخاص لم أقابلهم في الحقيقة أبًدا، أثناء اإلسقاط؟

 نعم
about 1 month ago 

2 people like this 

 ه بس حسيت ان في شي يسحبني بقوه لدرجه حسبت ان روحي بتطلع واني خالص بموت بس بعدين قمت فجأه هذا بدايه االسقاط او ال؟مره كنت نايم

 ربما وربما كانت تجربة االقتراب من الموت
about 1 month ago 

2 people like this 

 ماأسباب تجربة اإلقتراب من الموت الشخاص دون غيرهم مااسبابهم النفسية والعقلية؟

 االسباب ليست عقلية وال ونفسية

 هي اسباب وجودية

 هناك من يوشك على الموت وعندما يدرك حقيقة الموت يقرر البقاء

 لي لدى االديان ولكن هذا شرح مبسط لما يحدثاالمر جد
about 1 month ago 

2 people like this 

 يعني اتخيلك عقلي وجسدي قدامي؟؟

 ل وجسد وليس امامكال تخيلي انك عق

 استشعري عقلك يتلون بلون وجسدك بلون اخر

 وقومي بالتناوب بينهم
about 1 month ago 

2 people like this 

 م الجلي؟ما هو الحل

 سبق تعريفه قبل قليل مع ذكر الفرق بينه وبين االسقاط والسفر النجمي
about 1 month ago 

1 person likes this 

 اسمك لو سمحت

 االسقاط النجمي
about 1 month ago 

1 person likes this 

 بتدا في تشكيك حكمه!بس الي اعرفه انه اقدر اتعدا اي حاجز يعني حتى المحرمات تسهل على ومن هنا ي

 القرار لك للتنطع في الحكم

 فالقلم ليس حراما النك تستطيع ان تكتب به المحرمات

 والماء ليس حراما النك تستطيع اغراق االبرياء به

 واالنترنت ليس حراما الن به محرمات

 االسقاط ليس حراما الن هناك من يريد استخدامه بطريقة محرمه

 االسقاط وسيلة وليس غاية

 كل نفس بما كسبت رهينه وكل يستخدمه وفقا لرغباته

http://ask.fm/WeRGods/answer/113668393302
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113668393302/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113668405590
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113668405590/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113668421462
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113668421462/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113663794518
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113663794518/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113668272214
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113668272214/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113668184918
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113668184918/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113668225110
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113668225110/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113668228694
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113668228694/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 وللعلم ال يمكن النسان ان يستخدم االسقاط في اغراض يؤمن انها سيئه

 الن ما تؤمن انه سيء يصبح سلبي ذا تردد منخفض

 والتجربة ذات تردد عالي

 فاالمر مستحيل
about 1 month ago 

4 people like this 

 انا عندي مشكلة مع اشخاص ظلموني ولي فترة احاول اتخلص من هالمشاعر تجاههم ابي انقي تفكيري وهالتي من كل شي سلبي ودايم اتخيلهم شخص

عندي واقولهم مسامحتكم ولي فترة تركت الموضوع قبل امس شفت ااكبر شخص فيهم قبل انام لدرجة كانو قدامي  شخص واحاول استحضر أشكالهم

 مرة بمالمحة القاسية مرة مبتسم وابتسمت انا مماتفسير

 انت على وشك تنقية هالتك كما قلت

 او تنقية وعيك من هذه االحداث

 لذلك هي تتجسد قوية امامك

 ارجو عدم مقاومتها

 ي االحداث واحبي االشخاص واعلمي انهم قاموا بما قاموا به بموافقتك حتى لو لم تذكرياحب

 لو امنتي بالسطر اعاله ستزول جميع معالم السلبية فورا! بسرعة الضوء
about 1 month ago 

1 person likes this 

 هل اذا عملت عمليات تجميليه في االسقاط يعكس على جسدي المادي ! يعني هل اجد جسدي المادي مثلما عملت باالثيري ؟

 ال
about 1 month ago 

1 person likes this 

 اذا بشوف مثال الرسول هل اشوف شكله الصدقي وال شخصيه تخيلتها؟

 ان كان حبك ورغبتك حقيقيتين فستراه بشخصه الحقيقي

 ولكن يمكن ان تجد نفسك امام صورة رمزيه له

 قياسالشعور بعد التجربة سيكون م

 ان كان شعور جميال قويا فهو بشخصه الحقيقي
about 1 month ago 

1 person likes this 

 مي بالتفصيل بنفسك دون وضع رابط من فضلكممكن تشرح طريقة الدخول بعالم االسقاط النج

 طريقة االسقاط النجمي )بدون ان اضع رابط( هي عملية بسيطة

 دقيقة 21وابقى مستيقظا مدة  -اوقف افكارك  -استرخ 

 هذه هي الطريقة ببساطة

 ان كانت صعبة ستحتاج الى الروابط :(
about 1 month ago 

1 person likes this 

 شنو التصوير ؟

http://www.isqat.tk/15911585161016021577-1575160415781589160816101585.html 
about 1 month ago 

1 person likes this 

ر ية غيهل اقدر باالسقاط النجمي اغير من شكلي مثالً او البس مالبس غير عن مالبسي واقص شعري + وبعد اذا مثالً سويت االسقاط النجمي مرة ثان

شكلي االساسي ؟ + يارب انك فهمت ، أدري أنه سؤال غبي عن المرة ذي شكلي راح يكون مثل يعني قاصة شعري ومغيرة مالبسي او حيكون نفس 

 مايحتاج تقول .

 نعم يمكنك فعل ذلك وكثيرون يفعلون هذا االمر في البدايات

 ثم بعد ذلك بمجرد تخيل شكلك كما كان يعود كما كان

 سأحاول شرح االمر لك بنفس مستوى البساطة الذي قدمتي به السؤال

http://ask.fm/WeRGods/answer/113668146006
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113668146006/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113643272534
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113643272534/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113664073558
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113664073558/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113664043350
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113664043350/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113663858006
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113663858006/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zlmXi68cpplXTp73Z4Uuy8KPtlnKTYE8tSs1ENUq0-REEQms6VVGHc7sp-DG-8sdk6URD0A1TN25zvgKJNyHeyf6vgiPF_NovN9fKZZGXccZaHzWmmiGlyJSNAg,,
http://ask.fm/WeRGods/answer/113667945558
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113667945558/people
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 انه تعبير او تصوير للطريقة التي ترى نفسك بهاالجسد النجمي جسد تخيلي، اي 

 فعند تغيير منظورك لنفسك يتغير جسدك النجمي

 وغالبا الجسد النجمي يشابه الجسد المادي الن منظور البشر النفسهم منوط باشكال اجسادهم
about 1 month ago 

1 person likes this 

السؤال : ماأسم هذة الحالة خرجت روحي ورجعت بأمري!ولية تحصللي وماتحصل ألهلي وصديقاتي مثل هاالحاالت قدصارلي الخروج من الجسد 

 والتجلي بالحلم

 النك مختلفة عنهم

 شفافية روح ونقاء قلب

 وصفاء ذهن
about 1 month ago 

2 people like this 

 العمر الخامسه عشر أي نوم من األسقاط النجمي ُيناسب لهم؟

 يعتمد على الجنس

 ث تناسبهم طرق التصور والتخيل مثل االلوان والبقعة الحمراء والتصويرفاالنا

 والذكور تناسبهم الطرق الممنهجة اكثر كالتقنيات الغير مباشرة وطريقة مونرو واالسترخاء المضطرد
about 1 month ago 

1 person likes this 

 طيب اتامل بشنو ؟

 التأمل ليس تأمل بشيء ما

 التأمل هو عدم التفكير بشيء ما

 هو العكس تماما

 تابعي هذه السلسلة عن عملية التأمل

http://www.isqat.tk/1575160415731587160215751591-15761575158715781582158315751605-

157516041578157116051604.html 
about 1 month ago 

2 people like this 

 رت نشره.تفسير واقعي, ُجزيت خيرا .. ونحن في شوق لقراءة بحثك إذا قر

 جميل جدا قبولك لالدراك الجديد

 اما ما يخص البحث/الكتاب فما زلت في تردد وحرج من نشره الن الوعي العام في مجتمعنا ما زال مقيدا

 ولكن تابعنا فعند نشره سيكون متوفرا في موقعي وتويتر
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ماهو اختبار الجاهزية ؟

 هو مجموعة من االسئلة اللتي تحدد مدى قربك من النجاح في االسقاط النجمي

http://www.isqat.tk/159115851602-1575160415731587160215751591-157516041606158016051610.html 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 يعني هل تخاطب العقل موجود

 بالتأكيد موجود
about 1 month ago 

1 person likes this 

ى شخص فعل ذلك؟وكيف يفعلونها؟ شكرآ ألمر اربكنى كثيرآ هل يمكن ألحظ تواجد اشخاص بغرفتى "اقصد هالة شخص" األمن فتره ليست ببعيده ا

 لإلجابه مقدمآ

 نعم يمكن لهم ذلك

 واحد الطرق واهمها االسقاط النجمي

http://ask.fm/WeRGods/answer/113644191574
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113644191574/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113646297942
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113646297942/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113667675734
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113667675734/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zlmXi68cpplXTp7Pd4Ui68aPukHGTY0coSs5DMFaw-xMARmQ7TFGHc7Up-D6y8sRs5kRA1gVTN250oV_FaXy3xvKsjSbE5d1GQYyIJMTRHMJcFDKlmimgy5GNC7k02ey5esMEXTSLqr0C5LOksgy-FV-pVvPULlp6AVqrLM9HfGQ,
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zlmXi68cpplXTp7Pd4Ui68aPukHGTY0coSs5DMFaw-xMARmQ7TFGHc7Up-D6y8sRs5kRA1gVTN250oV_FaXy3xvKsjSbE5d1GQYyIJMTRHMJcFDKlmimgy5GNC7k02ey5esMEXTSLqr0C5LOksgy-FV-pVvPULlp6AVqrLM9HfGQ,
http://ask.fm/WeRGods/answer/113667716950
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113667716950/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113667555926
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113667555926/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zlmXi68cpplXTp73Z4Uuy8KPtl3CPZ0ooTslFMlO0-RECQmgyVlGEdLEp-D6y8sRt4FhE1ApXM2B2pFvLanuzxP-tiiDB_d1FR4mXeoCIQatTFTGpmCyly_35VPxziLCNP59bNzqFrrcE57Ki
http://ask.fm/WeRGods/answer/113667633750
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113667633750/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113667639894
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113667639894/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 ولكن احيانا من خالل التفكير فيك

 فالتفكير الشديد فيك يجعل جسدهم الفكري يتواجد في نفس المكان والزمان مع جسدك الفكري

 وهذا ما يسمى بالتخاطر الفكري

 ي وهو اقوى واوضحوهناك مرحلة متقدمة حيث الجسد العاطفي يتواجد مع جسدك العاطفي ويسمى التوارد العاطف

 اما ما تراه من هاالت فهذا بسبب شفافيتك العالية ووعيك المرتفع الذي جعلك تالحظ وجود االجساد

 ال شيء مخيف فاالمر يحدث طول الوقت مثل تداخل موجات الهاتف والراديو والواي فاي والمايكرويف وغيرها
about 1 month ago 

3 people like this 

بعد كذا الشخص اتوقعتو يقتلني بقرارة نفسي حاولت اصحى حسيت انو يضمني بقووة لدرجة تضايقني وصحيت هل الشخص هذا هو ابحلمه او مارس 

 او مجرد حلم التي صحيت واثار الحلم حسيتها فيني خوف ودقات قلب كمان ماكنت امشي بالحلم ماحس برجلي اإلسقاط بدون يعلم

 ال اعلم ربما كان حلم او اسقاط نجمي

 وحده الشخص يعلم ذلك
about 1 month ago 

1 person likes this 

 هل جربت تحريك االشياء عن بعد!و كيف يمكن ألى شخص فعل ذلك

 ال لم اجرب

 ويمكن ذلك عبر االيمان اوال بانه امر ممكن

 وهذه اكثر خطوة يفشل عندها جميع المهتمين بهذه الظاهرة

  تدعى الظاهرة

Telekinesis 

 االشياء عن بعدتحريك 

 وما يليها من خطوات مثل التأمل وتصور مكان الشيء الجديد

 مزامنة تردداتك مع الشيء ومن ثم تغيير موقعه

 تفاصيل قد ال يعلمها الممارس نفسه

 ولكن الخطوة االولى هي المعيار االول واالخير للنجاح
about 1 month ago 

1 person likes this 

 هل يمكننا السفر عبر الزمن ومشاهدة ماحدث منذ مئات السنين بواسطة االسقاط ؟

 نعم وهناك من حضروا احداث تاريخية من ضمن ممارسي تجمعنا هذا
about 1 month ago 

1 person likes this 

 تخاطب العقل حقيقي ؟

 لم افهم السؤال
about 1 month ago 

1 person likes this 

 لو مثالً في االسقاط لو شفت اختي كانت تطبخ الساعه اربعه هذا يكون حقيقي انها هي كانت تطبخ وال مجرد تخيالت؟

 حقيقي

 ولو نزلت مباشرة لوجدتها ما زالت تطبخ
about 1 month ago 

1 person likes this 

 طريقه االلوان احرك عيوني وانا مغلقتهم؟ وجسدي عقلي بمكانهم؟ وال اتخليهم قدامي؟

 تخيليهم

 ى عينيك مغلقتين بدون تحريكوابقي عل
about 1 month ago 

1 person likes this 

 صف اليوم او قبل النوم ؟ وهل لو كنت منهك من اليوم استطيع التجربة ؟متى هو الوقت المناسب الخروج من الجسد وتجربة االسقاط ؟ في منت

http://ask.fm/WeRGods/answer/113643026262
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113643026262/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113642875734
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113642875734/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113666269526
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113666269526/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113666278742
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113666278742/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113666393174
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113666393174/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113666684246
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113666684246/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113666918486
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113666918486/people
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 جميع االوقات مناسبة

 صباحا(ـ 1صباحا وحتى  2ساعات خصوصا وقت الفجر ) 2-2ولكن اعالها نسبة نجاح وقت القيلولة او االستيقاظ من النوم بعد مضي 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ايش يعني حلم جلي ؟

 الحلم الجلي هو الحلم الذي يدرك النائم اثناءه انه يحلم االن

 ويستطيع كذلك ان يتذكر من هو في الحياة المادية

 لشرطين يصبح الحلم، حلما جلياعندما يتحقق هذين ا

 وعندما يتمكن االنسان من التحكم باالحداث يصبح سفرا نجميا

 وعندما يختار ان يتواجد في البعد المادي يكون "اسقاط نجمي"ـ
about 1 month ago 

3 people like this 

 ماحكمه ؟ وهل انت متاكد من الحكم ؟

 ـ%111نعم 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 لماذا دائما طريقة األلوان

 طريقة االلوان مصممة بطريقة مبدعة حيث انها تربط اللونين بالوعي والجسد

 الجسد( وبالتالي التناوب بين الترددين بسهولة -فيسهل على االنسان تصور الجزء المقصود )الوعي 

 وتكتمل الدائرة عندما يرافق النفس الصاعد والهابط كل جزء ولون

 طريقة بسيطة وفعالة وقوية جدا

ثر حيث ل اكولكنها تحتاج الى نسبة من الخيال القوي وهذا ما تملكه النساء بحكم طبيعتهم الزهرية )كوكب الزهرة( حيث يستخدمن الفص االيمن من العق

 االبداع والتخيل والتصور
about 1 month ago 

1 person likes this 

 اعطيني المزيد عن حقيقة االسقاط النجمي

 االسقاط النجمي هو ظاهرة معروفة منذ قدم التاريخ

 رموزها في نقوش الفراعنة في االهرامات

 ورموز الكباال والماسونية

 ة في الثقافات المختلفة كالصينية والهنديةوموجود

 وفي الديانات االبراهيمية باشكال مختلفة

 لكن االسقاط النجمي رغم شهرت ظلم وسيظل سرا دفينا

 والسبب انه ال يمكن ألي احد اثبات وجوده )او نفيه(ـ

 بعد ووسط مختلف -فهو ببساطة مستوى يفوق مستوى المادة، هو مستوى االثير 

 ود في نفس الزمان والمكان مع المادةولكنه موج

 اقرب من سيصلون لهذه الظاهرة ، من ناحية العلوم االجتماعية رواد علم ما وراء النفس وعلم ما وراء الطبيعة

 ومن ناحية العلوم التطبيقية الحديثة، علماء الفيزياء الكمية وميكانيكا الكم والمهتمين بالماورائيات

 مكنك الوصول الى الالنهاية وهي نقطة البدايةمن خالل االسقاط النجمي ي

 عندها كل شيء وال شيء، السنقيوالرتي او الشذيذة وهي مصدر كل شيء واساسه وهي منتهى كل شيء ومبلغه

 االسقاط النجمي ال يمكن ان يكون له طريقة واحده لكل البشر

 فهو متكيف مع مفاهيم كل انسان

 والثقافات والخلفيات لذلك تتعدد الطرق وفقا لتعدد االجناس

 حقيقة اخيرة عن االسقاط النجمي

 يمكن من خالله شفاء المرضى وحل االلغاز

http://ask.fm/WeRGods/answer/113666991190
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113666991190/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113667116886
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113667116886/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113667110742
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113667110742/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113666895958
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113666895958/people
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about 1 month ago 
2 people like this 

 الطريقة األنسب؟ 23فتاه عمري 

 طريقة االلوان

http://www.iskat.tk/15911585161016021577-1575160415711604160815751606.html 

 قومي بها ثم اجري اختبار الجاهزية
about 1 month ago 

 اط، فما تفسيرك أخي ؟السالم عليكم.. قرأت أن التنمل و اإلهتزاز من أعراض اإلصابة بالمس، وهي أيضا أعراض بداية االسق

 التنميل من اعراض االستيقاظ من النوم

 واالهتزاز من اعراض ايقاظ الشخص فجأه من النوم

 فما تفسير االمر؟

 عزيزي/عزيزتي االهتزاز والتأمل ماهما اال اعراض عامة تحدث كلما انتقل وعي االنسان من بعد الى اخر

 من مادي الى نجمي او العكس

 يطاني وعي االنسان ينتقل من جسده المادي الى "جسد مادي اخر" او ما يسمى "الشيطان" وهذا محور بحث عريض كتبت فيه كثيرافي ظاهرة المس الش

 وربما سأنشره يوما ما

 ولكن االعراض كونها مشتركه ال يعني بأي حال تشابه الظاهرة
about 1 month ago 

1 person likes this 

 حابه اعرفك شخصيا واجلس معاك في يوم من االيام

 اتمنى ذلك سيدتي
about 1 month ago 

1 person likes this 

 طب وانسداد مسارات الطاقه ممكن يئذينى!

 على المدى البعيد يسبب امراض عضوية في المنطقة التي تعاني االنسداد

 في عملية الخشوعولكي تفتح المسارات يجب عليك التأمل او ما يسمى باالديان بالصالة بشرط ان تنجح 

 هذا سيفتح مسارات الطاقة ويعيد لالجساد المتداخله توازنها )النجمي العاطفي الفكري والمادي(ـ
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ما فهمت سالوك قبل كذا وقلت انه نقدر تثنشوف الجن او المالئكة او ايا كان ، واالن تقول اته ما نقدر نشوفهم بما ان ترددهم منخفض

 االنسان بطبيعته تردده ليس منخفض

 تردده متوسط فال يستطيع رؤية الجن

 ولكي ينجح في االسقاط يرفع تردده الى مستوى عالي

 ن احيانا يحدث ان شخص يرفع تردده لمستوى عالي ثم ينجح في االسقاطولك

 واثناء التجربة يفكر في الجن )وهذا امر نادر جدا( ستنخفض تردداته الى مستوى منخفض جدا عندها سيراهم

 ولكن يجب ان نذكر هنا انه ليس سهال ان ينخفض التردد اثناء التجربة

 قاوحتى لو حدث فهم لم ولن يضروك اطال
about 1 month ago 

1 person likes this 

بهت االوانا بنفس البيت بس لمادخلتو غير المدخل مرة حاولت اسوي االسقاط النجمي وانو اروح بيت شخص مدري ايش سار وانا امارس االسقاط مانت

ودخلت لغرفه الشخص تخبيت ورا شماعه لكن قام فجأة  D-بس باقي البيت هو والبيت نفس طبيعتو كل يوم نظفت بقعه باالرض ماحبيت تشوه المكان :

 وكان نايم قبل شفته جا ياخذ لبس وشافني

 هذا حلم جلي
about 1 month ago 

1 person likes this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113666618966
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113666618966/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zln_i68cpplXTp73Z4Uuy8KPtlnKTYE8tSs1ENUq0-REEQms6VVGHc7Ip-zmz8sdk6URA1ghTNGZwvgKJNyHeyf6vgiPF_NovN9fKZZGXccZaHzWmmy-hz5ePAg,,
http://ask.fm/WeRGods/answer/113666702678
http://ask.fm/WeRGods/answer/113666490454
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113666490454/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113666603350
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113666603350/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113666546262
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113666546262/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113663485526
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113663485526/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113642838614
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113642838614/people
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عني احاول استرخي بس دائما افشل سواء لالسقاط او غيرو احس اعصابي دائما مشدودة وال اقدر اريحها حتى لما اصحى من النوم جسمي يوج

 والسبب انو مشدود ايش الححل ، احياناً افكر اروح لدكتور اعصاب وكذا

 ال تحتاج الى دكتور اعصاب

 دقيقة 21قم بعمل تمرين سويدي ثقيل لمدة ال تقل عن 

 ثم استرخ بعدها بعد شرب الماء

 هذا كفيل بتفريغ الشد الموجود لديك

 السباحة افضل بكثير طبعا
about 1 month ago 

1 person likes this 

مقك ى تعالحظت انك تجيب على األسئله بمستوى التردد الذي يصلك فالبعض تبسط والبعض تعمق إلحساسك بعمق الشخص وهذا كفيل لمعرفه مد

 وصدقك ، هل هذا جهد شخصي أم اإلسقاط يفعل هذا ويوسع مدارك اإلنسان ؟

 مالحظة لماحة تدل على تنوير فكرك ههههههه

 نعم هذا صحيح وتوسع المدراك هو نتيجة التأمل وليس االسقاط النجمي
about 1 month ago 

3 people like this 

 :) page not found 404اذا دخلت صفحه طريقه االلوان يطلع لي 

 "عقل مستيقظ" + "جسد نائم" = "اسقاط نجمي"

 لى تقنيات معقدة اطالقا واليكم الطريقة:ـفي الواقع.... هذا كل ما تحتاجه للقيام باإلسقاط النجمي. انت التحتاج ا

 ة!لعندما تكون مرتاحا، ردد في عقلك "عقلي مستيقظ" حاول تحريك وعيك الى عقلك، ثم قل:"جسدي نائم" وحرك وعيك نحو جسدك. األمر بهذه السهو

دي نائم". بديل بين حالتي التقنية "عقلي مستيقظ" و "جسوقد تسأل كيف افرق بين العقل والجسد؟ ما يمكنك فعله لتسهيل األمر هو تصور لونين ليمكنك الت

 تصور ان جسدك بلون أزرق فاتح وعقلك بلون برتقالي ـ

يقظ قم تعندما تستنشق )شهيق( قل)في عقلك(: "عقلي مستيقظ" وانت متخيل لصورة جسدك باللون األزرق الفاتح وعقلك بلون برتقالي. وبما ان عقلك مس

 قالي وإطفاء لون جسدك ليصبح اقل سطوعا.بزيادة سطوع عقلك البرت

 ثم افعل العكس عندما تزفر قل: "جسدي نائم" وقم بعكس االمر مع الوان جسدك )ارفع سطوع جسدك وقلل من سطوع عقلك(

 م جسدك تباعا(ـهذا كل شيء! فقط تذكر امر اخير! ان تقول: "عقلي مستيقظ" او "جسدي نائم" حسب الجزء الذي تقوم بتحريك وعيك اليه )عقلك ا
about 1 month ago 

5 people like this 

اوصفها يعني احس اني اله وهذا كوني وعالمي سأصنع واخلق وافعل واو واو فعالً واو االسقاط النجمي وعالم االحالم اشياء عظيمه مدري مدري كيف 

 واعلم ما اريد كاالله عظمه تعجز اللغات ان تصفها ، هذا وانا لم امارسها بعد ولكن سأفعل

 أحسنت القول
about 1 month ago 

1 person likes this 

لو سمحت انا كثير يصير لي قبل النوم احس جسمي كأن فيه مغناطيس يشدني واسمع اصوات اطفال وضحك وماقدر احرك جسمي والنفس يضيق 

اط نجمي ليش في فتره معينه يجيني االسقاط بكثره! فيه سبب يخليها تزيد وفتره تجيني الحاله ذي بكثره هذا يعتبر اسقاط نجمي وال ال ! واذا كان اسق

 وال بس كذا !

 نعم هذه اعراض االسقاط النموذجية

 وسبب تكرارها هو ارتفاع وعيك في فترات

 اما بسبب االرق او التأمل
about 1 month ago 

1 person likes this 

 طيب وشو احسن طريقه لألسقاط ونسبه كبيره انها تضبط؟

 طريقة االلوان

http://www.iskat.tk/15911585161016021577-1575160415711604160815751606.html 
about 1 month ago 

 دقايق هذا شي عادي وال أل 2مي في سويت االسقاط النج

http://ask.fm/WeRGods/answer/113642796118
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113642796118/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113666234710
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113666234710/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113666207062
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113666207062/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113645042006
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113645042006/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113641983574
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113641983574/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zln_i68cpplXTp73Z4Uuy8KPtlnKTYE8tSs1ENUq0-REEQms6VVGHc7Ip-zmz8sdk6URA1ghTNGZwvgKJNyHeyf6vgiPF_NovN9fKZZGXccZaHzWmmymmzZiODA,,
http://ask.fm/WeRGods/answer/113666170966
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 عادي جدا ويدل على شفافية الروح وصفاء الفكر نقاء القلب
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ايش تمارين االلوان ؟ لو سمحت

 هنا

http://www.iskat.tk/15911585161016021577-1575160415711604160815751606.html 
about 1 month ago 

 ممكن اشوف المستقبل و الماضي و انا أسوي االسقاط النجمي ؟

 نعم

 وقد فعلها بعض الممارسين في تجمعنا هذا

http://www.iskat.tk/15781580157515851576-1575160415751587160215751591-

157516041606158016051610 
about 1 month ago 

2 people like this 

 حاولت أسوي األشقاط وماصار شيء. الحل !!

 اقرا تجارب الممارسين في موقعنا

http://www.iskat.tk/15781580157515851576-1575160415751587160215751591-

157516041606158016051610 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 كيف افعل مراكز الطاقه ؟

 لبالتأم
about 1 month ago 

1 person likes this 

 اقدر اسوي االسقاط بيوم وليله؟

 نعم
about 1 month ago 

1 person likes this 

 انت رجل عظيم

:) 
about 1 month ago 

1 person likes this 

شهور بدون تمارين او تأمل كنت دايخه ونمت ولكن بعد فتره حسيت  3السالم عليكم،جربت تمارين التأمل لمده شهر لكن ماوصلت لشىء وبعد تقريباً 

ع لكن فزعت وقمت،هل الزم افكر اني بسوي االسقاط اني واعيه بس ما اقدر اتحرك وسمعت اصوات مثل الموجات او التردادت وحسيت بيدي ترتف

 قبل؟انا شوي خايفه كيف اتخطى هذا الخوف؟

 ال ليس ضروري التفكير باالسقاط مع انه يسرع العملية لو فكرت

 لكن الخوف انت من يحدده فقط اسألي نفسك هذا السؤال، ما هو اكثر شيء اخافه؟

 ثم تتجلى على شكل فكرة انتظري االجابة حتى تأتي على شكل مشاعر خوف

 اول فكرة تطرأ هي اجابة سؤالك

 عندها قومي بتدمير المفهوم بالشجاعه والمنطق وما يناسبك من اسلحة عقلية
about 1 month ago 

1 person likes this 

 هل تؤمن بوجود كائنات غير أرضية او فضائية بمعنى اصح

 طبعا
about 1 month ago 

1 person likes this 

 قبل كم يوم انسدحت على ظهري وغمضت وظليت احاول اسوي االسقاط وحسيت بتعب مو طبيعي ، يعني جسمي حسيته مرهق وبعدها نمت

http://ask.fm/WeRGods/answer/113666159958
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113666159958/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zln_i68cpplXTp73Z4Uuy8KPtlnKTYE8tSs1ENUq0-REEQms6VVGHc7Ip-zmz8sdk6URA1ghTNGZwvgKJNyHeyf6vgiPF_NovN9fKZZGXccZaHzWmmymkz5SLDg,,
http://ask.fm/WeRGods/answer/113666152534
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zln_i68cpplXTp7PQ4Uuy9aPukHeTY0cqSs1ENEq0-REEQms6VVGHc7Yp-DGw8sdk40RA1ghTN293vVvIbXizx_epiiDB_t1GTomIJMTQHMFaHF-olCqoyJWMDNNFg7Gma9w0MD2BrrIF5b6r2Xvm
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zln_i68cpplXTp7PQ4Uuy9aPukHeTY0cqSs1ENEq0-REEQms6VVGHc7Yp-DGw8sdk40RA1ghTN293vVvIbXizx_epiiDB_t1GTomIJMTQHMFaHF-olCqoyJWMDNNFg7Gma9w0MD2BrrIF5b6r2Xvm
http://ask.fm/WeRGods/answer/113662599766
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113662599766/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zln_i68cpplXTp7PQ4Uuy9aPukHeTY0cqSs1ENEq0-REEQms6VVGHc7Yp-DGw8sdk40RA1ghTN293vVvIbXizx_epiiDB_t1GTomIJMTQHMFaHF-olCqoyJWMDNNFg7Gma9w0MD2BrrIB4LOj2n7g
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zln_i68cpplXTp7PQ4Uuy9aPukHeTY0cqSs1ENEq0-REEQms6VVGHc7Yp-DGw8sdk40RA1ghTN293vVvIbXizx_epiiDB_t1GTomIJMTQHMFaHF-olCqoyJWMDNNFg7Gma9w0MD2BrrIB4LOj2n7g
http://ask.fm/WeRGods/answer/113666041430
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113666041430/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113666042198
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113666042198/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113666110294
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113666110294/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113666075478
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113666075478/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113640880726
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113640880726/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113666014550
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113666014550/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 هذا بسبب امرين

 التركيز والتحليل المبالغ بهما

 او وجود انسداد في ممرات الطاقة بجسدك الطاقي او النجمي او االثيري

 فهو االحتمال الثانيان استمرت االالم بعد االستيقاظ 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 قنيات ؟هل التأمل العادي يؤدي الى االسقاط النجمي أم البد لنا من استخدام الت

 في الحقيقة سؤال جيد

 التأمل العادي يؤدي لالسقاط نعم

 ولكنه يحتاج وقت اطول

 ن الخعديعندما تستخدم تقنية من التقنيات انت تجعل اهتمامك منصب على االسقاط بدل الحصول على الطاقة او اجابة االسئلة او لقاء المعلمين الصا
about 1 month ago 

1 person likes this 

 عقلك مفعم بالحيوية ونشيط جدا ورائع أيضا تفكيرك واسع وجميل أتمنى ان يكون لدي عقل مثل عقلك

 جميع البشر تملك عقول نيرة

 جهد مبدعا وجبارا ليقنعوا انفسهم بالعكسولكنهم يبذلون 

 صدقني هذا هو واقع الحال وليس العكس

 يقول احد الكائنات الغير ارضية "اعظم قوة تحتاج الى الطف لمسة"ـ

): 
about 1 month ago 

3 people like this 

جلست اجرب اجرب اجرب وما زبطت معي ، الزبدة اني صرت احس بخمول كذا خالص جسمي صار ثقيل ونمل وقررت انام .. وانا كنت بنام بس باقي 

لست افكر بجسمي افكر فيه لين رجعت ، كذا ما نمت ما عاد قدرت احرك جسمي واسمع صوت وشوشه قوي ووسط صدري فيه شيء يتحرك وبعدين ج

 صح ؟ اقدر اعيدها صح :") ؟؟؟

 ههههههههههه

 لقد نجحت وقررت ان تجعلي التجربة تفشل عندما فكرتي بجسدك

 طبعا تستطيعين اعادتها فقط تحلي بااليمان
about 1 month ago 

2 people like this 

 الزم وضعية معينة عند محاولة االسقاط ؟ وماهي اكثر وضعية مناسبة ؟

 اكثر وضعية مناسبة هي اكثر وضعية مناسبة لك للنوم

 المهم ان ال تنام
about 1 month ago 

1 person likes this 

 اتعلم انا لم اصدق االسقاط النجمي اال بك فشكرا لك انت انسان طيب

 كلماتك راقية تنم عن سمو فكري

 انحني تواضعا لشخصكم الكريم
about 1 month ago 

1 person likes this 

خال حتى امي شافتها ومن بكره سنة بحشرة تغرس ارجلها في رجلي ولما استيقظت وجدت اثار ارجلها على شكل حبات  2١انا سبق ان حلمت قبل 

 نمت وقمت مالقيت اال وحدة فقط موجوده االن والباقي اختفو ،، هل فيه تفسير علمي لهذا الشيء ؟

 انت متدينة جدا

 على االقل كنت كذلك في ذلك الوقت

 ان كان التشخيص صحيح فهذا ما يسمى باالذى الشيطاني

http://ask.fm/WeRGods/answer/113665757270
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113665757270/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113665860694
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113665860694/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113665886806
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113665886806/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113637483862
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113637483862/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113665777238
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113665777238/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113665766998
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113665766998/people
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 وهو ليس امر مخيف

 خر ان يذكرك بانه موجودهو فقط محاولة من الجانب اال
about 1 month ago 

2 people like this 

ين اشوف شي ابيض واحس بثقل في جبيني ، بس بعدها ماقدرت ، هل اخوي اول ما احاول اسويه ، احس ان في جسم يحاول يطلع من جسمي ، بعد

 Wz1  اللي انا اسير عليه صحيح ؟

 نعم الجسد الذي يحاول الخروج هو جسدك النجمي

 والثقل في منتصف جبينك هذا ناتج عن دخول الطاقة الكونية من خالل تشاكرا العين الثالثة

 عزيز طاقة جسدك للخروجلت

 وانت على المسار الصحيح ما عدى انك تمنع النجاح بسبب تحليلك المفرط

 توقف عن التحليل اثناء التجربة بل توقف عن جميع االفكار وكن مسترخيا متأمال
about 1 month ago 

2 people like this 

 اقدر باالسقاط النجمي احسس الشخص اني احبه ؟ يعني انا بجسدي االثيري وهو بالمادي اقدر اخليه يحس بحب ي؟

 نعم

 عن طريق حضن هذا الشخص سينتابه شعور غامر وعارم بحبك له

 ن االحوال انه سيحبك بالضرورةولكن هذا ال يعني بأي حال م
about 1 month ago 

2 people like this 

 كم عمرك الحين ؟ وكم كان عمرك لما سويت اول اسقاط لك ؟

 صلة غير ذا
about 1 month ago 

 لو سمحت أريد توضيح مفصل لطريقة االلوان

 ة!لعندما تكون مرتاحا، ردد في عقلك "عقلي مستيقظ" حاول تحريك وعيك الى عقلك، ثم قل:"جسدي نائم" وحرك وعيك نحو جسدك. األمر بهذه السهو

ائم". نل كيف افرق بين العقل والجسد؟ ما يمكنك فعله لتسهيل األمر هو تصور لونين ليمكنك التبديل بين حالتي التقنية "عقلي مستيقظ" و "جسدي وقد تسأ

 تصور ان جسدك بلون أزرق فاتح وعقلك بلون برتقالي ـ

م األزرق الفاتح وعقلك بلون برتقالي. وبما ان عقلك مستيقظ ق عندما تستنشق )شهيق( قل)في عقلك(: "عقلي مستيقظ" وانت متخيل لصورة جسدك باللون

 بزيادة سطوع عقلك البرتقالي وإطفاء لون جسدك ليصبح اقل سطوعا.

 ثم افعل العكس عندما تزفر قل: "جسدي نائم" وقم بعكس االمر مع الوان جسدك )ارفع سطوع جسدك وقلل من سطوع عقلك(

 تقول: "عقلي مستيقظ" او "جسدي نائم" حسب الجزء الذي تقوم بتحريك وعيك اليه )عقلك ام جسدك تباعا(ـ هذا كل شيء! فقط تذكر امر اخير! ان
about 1 month ago 

 انت ولد وال بنت ؟

 رجل
about 1 month ago 

ود, جمره كنت نايمه و القيتنى بخرج من جسمى و كان فى الم عند رقبتى فخرجت فعال من جسمى ماعادا راسى بسبب االلم ده و صحيت وااللم لسه مو

 ايه سبب االلم ودى تجربه اسقاط فعال وال ال!!

ضعف ذلك الجز من "الجسد النجمي" فيجب عليك محاولة االسترخاء االلم موجود في جسدك المادي بسبب انسداد مسارات الطاقة وهذا ما ادى الى 

 والتأمل للتخلص من االلم ومن ثم المحاولة
about 1 month ago 

1 person likes this 

 يامس قبل م انام حاولت اسوي االسقاط النجمي تخيلت دائره لونها احمر قدامي وقعدت مركزه عليها بعدين بديت احس بتنمل وشفت شيء لونه فض

 وحسيت بدوران شوي هذا بداية االسقاط؟

 بالضبط هذا بداية االسقاط
about 1 month ago 

2 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113638808150
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113638808150/people
http://ask.fm/ixWz106
http://ask.fm/WeRGods/answer/113636519510
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113636519510/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113665522774
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113665522774/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113665627222
http://ask.fm/WeRGods/answer/113665582934
http://ask.fm/WeRGods/answer/113665579862
http://ask.fm/WeRGods/answer/113643481686
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113643481686/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113654950230
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113654950230/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

سوره  ةحين قرائتي لدعاء انتبه صدفًة ان شيخ المسجد بالقرب من منزلنا يقرا نفس الجمله التي اقراها في نفسسس الوقت واحيانا نتساوى في قرائ

 ا االمر اكثر من خمس مرات وابحث عن تفسير!! ف انا ال اعترف بالصدفه اطالقا شكرا لكصدفًة تكرر هذ

 فعال هي ليست صدفة وانما اندماجك مع اللحظة وعفويتك المطلقة هما السبب
about 1 month ago 

1 person likes this 

 4هللا يسعدك ويوفقك وين رحت>

 ما اجمل كلماتك
about 1 month ago 

1 person likes this 

عجزت اسوي االسقاط النجمي الني مدري وش اسوي كذا ببساطه انا اقرا كثير عنه وللحين مدري ايش اسوي ، بس مره من المرات صارت لي بعض 

 يه اول؟؟حاالته بشكل مفجائ بدون تخطيط وانا احاول انام وانا اسمع موسيقى ، وهل صحيح بما اني عجزت اسوي اسقاط الزم اسوي احالم جل

 ال ليس ضروريا

 ولكن االحالم الجلية عادة نتيجتها مؤكدة
about 1 month ago 

1 person likes this 

 يقه؟ماهي انسب طر 1١فتاة عمري 

 طريقة االلوان بال شك
about 1 month ago 

 ممكن سؤال في اإلسقاط هل استطيع رؤية مستقبل.. او من هو الشخص الذي يترتب به.. بشكل عام هل استطيع رؤية اشياء يتحدث في المستقبل

 نعم
about 1 month ago 

2 people like this 

 هل أستطيع التجوال بواسطة االسقاط النجمي في الحالم الحالي أو الحقيقي اللذي أعيش فيه حقيقة؟؟؟

 ط النجمي اساسا وهذا ما يجعله مختلفا عن االحالم الجليةنعم هذا هو معنى االسقا
about 1 month ago 

2 people like this 

 ط النجمي والمشاكل اللي واجهتها واي طريقة استخدمت؟ ارجوك احتاج اصحاب تجارب و خبرة في هذا المجالارجوك تحدث عن اول تجربة لك باالسقا

 جربت جميع الطرق وواجهت جميع المشاكل ولم انجح

 وبعد ان استسلمت بفترة

 كنت نائم وشعرت اني استيقظت من النوم الجد نفسي في تجربة اسقاط نجمي

 كانت هذه اول تجربة لي

 على انها تجربة غير مباشرة اي انها بدأت من النوم وليس من اليقظةوتصنف 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 وح لحلم احد واخليه يحلم فيني؟ اذا ايه كيف؟لما اسوي االسقاط اقدر ار

 عندما تفكر في حلم احد تذهب الى حلمه

 وعندما ترى جسده النجمي يراك هو ايضا

 وفي رؤيته لك ستختزن الصورة في ذاكرته

 االمر بهذه السهولة

 ولكن كونه سيتذكر هذا االمر او ال فهذا تحدي اخر

 ت قصير على االستيقاظفاالنسان ينسى ذكريات احالمه بعد مضي وق
about 1 month ago 

2 people like this 

ما احكي الهلي يغضبون مني ويدعون ان ال اتمم اسقاطي بشكل كامل هم شكراً لك اجبت علي بامور كانت تهمني كثيراً انت بحق رائع وُملهم ، عند

واحاول بجد يرونه نوع من االستحضار والجن وهذه االوهام التي يتخيلونها ولكني اراه العكس ، مؤمنه باالسقاط لدرجه انني اقرأ عنه وامارس التأمل 

 للوصول لما اريد ، سأبشرك قريباً !

http://ask.fm/WeRGods/answer/113633742678
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113633742678/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113662353494
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113662353494/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113632145494
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113632145494/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113662581334
http://ask.fm/WeRGods/answer/113662634582
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113662634582/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113665390166
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113665390166/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113662365782
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113662365782/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113665206358
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113665206358/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 يدتيانا بانتظار الخبر منك س

 شكرا لكماتك الرقيقة وشفافية روحك
about 1 month ago 

2 people like this 

 ليه تعتذر عن ذكر تجربتك

 النها خاصة
about 1 month ago 

 -التعبير بنقالي ان شاء هللا وضحت-انا مره حلمت حلمت بحاجه وقاعده اقول فالحلم انو ذا بيجي فالمستقبل بيصير وانا اعرف انه حلم 

 وعي عالي واطالع مسبق على المستقبل

 هل حدث االمر ام ال؟

 ولكن ان لم يكن حدث فيجب عليك عيش الحياة بعفوية اكثر وفعل ما يشوقك وسيحدث الحلم قريبا ال احتاج الى اجابة

 فقط راقب الصدف وهي تحدث في حياتك
about 1 month ago 

2 people like this 

 كيف االموات ال يموتون ؟؟ يعني ارواحهم وين تكون متواجده ؟؟ و ممكن يشوفونا!!!

تواصل معنا ا التبلى اجسادهم المادية ويبقى وعيهم وارواحهم تكون في البعد النجمي او ما يسمى في االسالم حياة البرزخ وطبعا يستطيعون رؤيتنا واحيان

 خالل االحالم او نادرا من خالل الوسطاء الروحيينغالبا من 
about 1 month ago 

3 people like this 

can i have your snapchat? 

I have no snapchat account... 
about 1 month ago 

صار لي فترة اتدرب اسقاط ووصلت لمرحلة ضيق النفس واني ماشوف زين واحس بجسمي يرتفع. وانشغلت وال قدرت اتدرب عليه. والحين بعد كم 

 ي قبل بدل ما احس باالعراض واني قربت فجأة انااام شالحل ؟شهر رجعت احاول ولما اتبع الخطوات نفسها الل

 جرب طريقة التقنيات غير المباشرة

http://www.isqat.tk/15751604157816021606161015751578-15751604159416101585-

160515761575158815851577.html 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 لو مارست الجنس مع امرأة أعرفها في الواقع في االسقاط النجمي نفس الجسد

 نعم
about 1 month ago 

3 people like this 

وقع موأخيرا حلمي بيصير حقيقه .. أتمنى أني اتنفس الحرية ومافي غير اإلسقاط النجمي يضمن لي تحقيقه ، من خالل شرحك وتجارب اآلخرين في ال

ف بناس يشاركونا نفس اإلهتمامات بعالم جميل بعيد عن قرف الواقع وتحكمة .. سؤالي هو : هل من الممكن انو نعمل مجتمع خاص فينا ونلتقي ونتعر

 وتحجر العقول المنتنه ؟

 بالضبط

 نعم
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ماهو الوعي األعلى؟؟

 تمت االجابة على السؤال امس
about 1 month ago 

 تقدر توصف لي العالم النجمي؟؟

https://twitter.com/WeR_Gods/status/333968841451384833 
about 1 month ago 

1 person likes this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113662192470
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113662192470/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113662258006
http://ask.fm/WeRGods/answer/113662188118
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113662188118/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113662188630
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113662188630/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113662171222
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zlmXi68cpplXTp7Pd4Ui68aPukHqTYE8tSs5DNFaz_RYARmo_UFWFfK4p-D6y8sdk5URA2AlTNGd2oV_Fb2Czx_eoiiPG_t1GQYyIJ8zdHMJTGTKlmi-_ldXVVtM81PDoO5pcN1Dz9vdAtfXO33zjUB79HZfUKFF-
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zlmXi68cpplXTp7Pd4Ui68aPukHqTYE8tSs5DNFaz_RYARmo_UFWFfK4p-D6y8sdk5URA2AlTNGd2oV_Fb2Czx_eoiiPG_t1GQYyIJ8zdHMJTGTKlmi-_ldXVVtM81PDoO5pcN1Dz9vdAtfXO33zjUB79HZfUKFF-
http://ask.fm/WeRGods/answer/113661981782
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113661981782/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113661928790
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113661928790/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113662087510
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113662087510/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113662120278
http://link.ask.fm/goto/50aiCfb4fe-LCDkukXHxsYoyoFW199a3lxHutr2o0yPWIwwwSMtAO1G99BIAR2g7UliGfLArkTG-8chh5UFDvXwMcSEj4jbMa360x_WtiiLB-9Q,
http://ask.fm/WeRGods/answer/113662014038
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113662014038/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 اتعجب من ان البندول يجيب عن امور ويقيس الطاقه احيانا وغيره كيف استطيع ان اصل الى تحليل وبرهان ما يحصل ؟!!!!!!!

 ما هو البندول وكيف يجيب عن امور ويقيس الطاقة ارجو التوضيح
about 1 month ago 

في  اأتذكر مرا حلمت حلم وكنت خايفة مدري كيف جات في بالي فكرة انو هذا حلم مو حقيقة وسرت اتحكم في الحلم وبعدين خفت ال يكون حقيقي وان

وعرفت انو انا اتحكمت في حلمي الكن م  الحلم كنت قاعده أفكر يمكن هذا الشي حصل وانا أقنعت نفسي انو ذا حلم وسويت الي ابغاه وبعدين صحيت

 قدرت اسويها مرا تانيه مع انو صار قريب ؟

 هذا نوع من تطور الوعي داخل الحلم

 ال يعتبر اسقاط ولكنه يشبه االحالم الجلية
about 1 month ago 

1 person likes this 

 كيف اعرف انسب طريقة اسقاط واحالم جلية لي ؟

  عن طريق المرور على اسماء الطرق والقيام بالطريقة التي تشعر انها مشوقه لك

 بهذه البساطة :(
about 1 month ago 

 كيف في صالحي وفي أشخاص قاصدين يعملولي ضرر على طول? األشياء المؤذية كيف بتسير إذا على طول الوعي األعلى في صالحي

 اقرأ قصة الفالح الصيني وستدرك ما اقصد

http://www.movebeyond.net/know-no-limits/who-knows-what-is-good-and-what-is-bad/ 

 او قصة موسى والخضر
about 1 month ago 

1 person likes this 

كأنه أريد سؤالك لحدث صار معي .. شعرت بشلل النوم " الجاثوم " واثناء ما كنت اقاوم االضطرابات الحاصله كان بجانبي عالسرير ظل ينظر لي و

ل مثل م .. بعدها تذكرت االسقاط وان تلك االمور اوهام وبدأت اردد اريد خروج جسدي االثيري .. بعدها رأيت يدي ولكنها ليست يد بدأت لي كالظمهت

 الشخص الجالس .. هل هذا اسقاط ؟

 نعم

 مالك حارس او مرشد روحي كان بجانبك يريد مساعدتك في الخروج

 السقاطفهو ينفذ رغبتك الكامنة في تنفيذ ا

 تجربة جميلة
about 1 month ago 

1 person likes this 

اشياء كثير الوان وتأمل وبال بال بس ايش هيه اللي ممكن تنجح اكثر من ايش هيه طريقة االسقاط النجمي االكثر نجاح بين الناس، انا اعرف انو في 

 غيرها؟

 ساعات ومحاولة القيام به 2-2اكثر طريقة ناجحة هي طريقة االستيقاظ من النوم بعد مرور 

 فور االستيقاظ
about 1 month ago 

 مل تمارين فتح الشكرات قبل االسقاط؟طيب الزم اع

 ليس ضروريا
about 1 month ago 

1 person likes this 

 س مانحرك جسمنا المادي؟االسقاط النجمي هو عباره عن حلم وال واقع ب

 هو حلم يحدث في الواقع دون تحريك الجسم

 التعبير ليس دقيق ولكن لتوضيح الفكرة لك انت
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ربي يسعدك

 وانت كذلك
about 1 month ago 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113633112150
http://ask.fm/WeRGods/answer/113632727126
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113632727126/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113662004054
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH43imLm_YwkohSGvOqNpFHhq_2siizNexN2FpEHcUjypEkcGDNlFhOfM-t5uSTusNwzvhoRzFwMZnsx-AuJdyTx3KX83zmt8NVBT4yNJsK5bJkYW2bi8SmgzpeLCLwy2PPlPA,,
http://ask.fm/WeRGods/answer/113632365142
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113632365142/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113631959126
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113631959126/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113661784150
http://ask.fm/WeRGods/answer/113661876822
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113661876822/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113661860182
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113661860182/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113661850198
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1 person likes this 

!! هل يعني انهم احياء بأجساد اثيريه؟ حسناً انا ال اؤمن باالديان واعتقادي عن ما بعد الموت هل االموات ال يموتون؟ اعني مقابلة االموات امر يحدث

هه ارجوك هو نهاية االنسان وايضاً ان الجسد االثيري مرتبط بالوعي والوعي مرتبط بخاليا المخ وهي شيء مادي ، هل لدي مفاهيم خاطئه ام ماذا ههه

 ）；＿；（  اخبرني :(

 نعم مفاهيمك خاطئة فالمخ واالعصاب وكل ما هنالك هو منتج داخل الوعي وليس العكس

 الموت نهاية الحياة المادية ولكنه ليس نهاية الوجود
about 1 month ago 

1 person likes this 

سقاط النجمي لكن حاولت مره واحده شعرت بثقل في رأسي وكأني بحلم وبعدها إستيقظت ولم اكررها .. وسؤال هل تؤثر إضاءه الغرفه إلأتمنى تجربة ا

 في التجربه سواء كانت مظلمه أو العكس وهل إشعال الشموع تفيد ؟؟

 ء الخافت او الظالم يساعدان اكثر على النجاحالضو

 والشموع تعتبر عامل مساعد لما تضفيه من هدوء وسكينة على المكان
about 1 month ago 

1 person likes this 

 عطني طريقة اقدر اتخلص فيها من الحملس الن في كل مرة اقترب واتحمس وارجع طبيعي وتروح االعراض!!

 نعم تعلم التأمل او اقرأ تجارب االخرين
about 1 month ago 

1 person likes this 

 فيه مرات كثيره حاولت اسوي االسقاط وماقدرت مع اني مؤمنه تماما باالسقاط وعندي رغبه تامه اني اسويه

 ساعات ثم االستيقاظ على صوت المنبه 2جربي النوم 

 النومدقائق ثم عودي للسرير دون  11ابقي مستيقظة لمدة تتجاوز 

 ابقي مستيقظة دون افكار وستبدأ االعراض مباشرة
about 1 month ago 

3 people like this 

اتعمق اشوف شي زي الفضاء لونة اسود وفيه نقط سوداء كانها مجّره وكواكب ما اعرف ايش هي ، هل انا من زمان لما اطفش اغمض عيوني ولما 

 هي شي له عالقه باالسقاط النجمي؟

 ال
about 1 month ago 

 ف اتغلب عليهانا مبتدئ .. كيف تنصحني ابدأ ؟ انا الي موقفني هو الخوف كي

 اقرأ تجارب االخرين اوال
about 1 month ago 

 شكرا لرقي طرحك وتجاوبك وسعه صدرك .

 العفو منك سيدي/سيدتي
about 1 month ago 

 وش الطريقة األنسب لفعل االسقاط النجمي 11عمري  طيب انا ذكر

 جرب طريقة االلوان وان لم تنجح فجرب طريقة التقنيات الغير مباشرة

http://www.isqat.tk/15751604157816021606161015751578-15751604159416101585-

160515761575158815851577.html 
about 1 month ago 

 بعض الناس يقولون انه حرام واستدعاء الجن ؟ انا ما اصدقهم بس يقهروني النهم يتكلمون على هواهم

 رأيهم ال يهم

 المهم رأيك انت

 االنسان عدو ما جهل
about 1 month ago 

1 person likes this 

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113661850198/people
http://ask.fm/i200z
http://ask.fm/i200z
http://ask.fm/WeRGods/answer/113645367126
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113645367126/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113631032918
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113631032918/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113661789270
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113661789270/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113661712982
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113661712982/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113661743446
http://ask.fm/WeRGods/answer/113661744982
http://ask.fm/WeRGods/answer/113661746774
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zlmXi68cpplXTp7Pd4Ui68aPukHqTYE8tSs5DNFaz_RYARmo_UFWFfK4p-D6y8sdk5URA2AlTNGd2oV_Fb2Czx_eoiiPG_t1GQYyIJ8zdHMJTGTKlmi-_ldXVVtM81PDoO5pcN1Dz9vdAtfXO33zjUB79E5_dJ1F6
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zlmXi68cpplXTp7Pd4Ui68aPukHqTYE8tSs5DNFaz_RYARmo_UFWFfK4p-D6y8sdk5URA2AlTNGd2oV_Fb2Czx_eoiiPG_t1GQYyIJ8zdHMJTGTKlmi-_ldXVVtM81PDoO5pcN1Dz9vdAtfXO33zjUB79E5_dJ1F6
http://ask.fm/WeRGods/answer/113661708886
http://ask.fm/WeRGods/answer/113661715798
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113661715798/people
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ني تنتاباريد ان اغرق واتعلم التأمل اكثر ، عندما اشغل ميوزك هادئه وعصافير وصوت انهار ، اتخيل نفسي بمكان يحتوي على جميع مااسمع وأحيانا 

حه وهذا يجعلني ابتسم بهدوء ، هل اصل للتأمل بهذه االحاسيس أم انني البد ان البروده والقشعريره وكأن الهواء البارد يلفح جسدي ، ايضا اشعر بالرا

 اتجرد منها ؟ ارجو االجابه !

 سؤال يدل على وعي سامي جدا

 نعم يجب التخلص منها ولكنها تعتبر منطقة بين الوجود الماكني الزماني المادي

 واالتحاد مع الوعي االعلى والكون

 فمبروك علينا انت
about 1 month ago 

1 person likes this 

 كل مرة اجي اسويها يجيني تردد غير طبيعي ب,ب

 هذا جزء من التجربة
about 1 month ago 

 يعجبني اسلوبك من اين انت اخي الكريم ؟

 شكرا لك

 السعودية
about 1 month ago 

1 person likes this 

لك هل فيه األمر اللذي يمنعني من القيام بذلك هو عدم رغبتي في رؤية الجن .. بما أن ترددهم منخفض فأكيد انني سأرى بعض منهم .. وانا ال أريد ذ

 طريقة تحجب رؤيتهم ؟؟

 ترددهم منخفض وترددك متوسط هذا بحد ذاته يحجب رؤيتهم

 اسااالسقاط النجمي يحتاج الى تردد عالي اس

 وما تفعله انك ترفع ترددك من متوسط الى عالي لكي تنجح

 فانت ال تراهم في العالم المادي بالتالي لن تراهم في العالم النجمي من باب اولى
about 1 month ago 

2 people like this 

 كل مره ابدا في طريقة االسقاط النجمي انام بدون مااحس ايش الحل ?

 جرب طريقة التقنيات الغير مباشرة

http://www.isqat.tk/15751604157816021606161015751578-15751604159416101585-

160515761575158815851577.html 
about 1 month ago 

 انا قريت مقال الجسم األثيري إذا خرج من الجسم المادي أصبح الجسم المادي معرض للمس من الجن ونحوها هل هذا صحيح ؟؟

 غير صحيح اطالقا

 والجسد االثيري يغادر الجسد النجمي كل ليلة في االحالم
about 1 month ago 

1 person likes this 

 هل استطيع ممارسة الجنس اثناء االسقاط ؟

 نعم
about 1 month ago 

سؤال مادام االسقاط النجمي على وصفك اقرب الى تحقيق جميع االماني لماذا ال تستخدمه الدول في الشؤون العسكريه والسياسيه ، او في  طيب عندي

 وظائف االستخبارات مثال .

 الن هذه االغراض الدنيوية سلبية وذات تردد منخفض

 ددهم عالي ورغباتهم انقى من السيطرة والدماروالظاهرة ال يتقنها اال كل من صفت قلوبهم وشفت ارواحهم وكان تر

 هذا هو السبب يا سيدي
about 1 month ago 

3 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113660993878
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113660993878/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113661010518
http://ask.fm/WeRGods/answer/113661664342
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113661664342/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113661652054
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113661652054/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zlmXi68cpplXTp7Pd4Ui68aPukHqTYE8tSs5DNFaz_RYARmo_UFWFfK4p-D6y8sdk5URA2AlTNGd2oV_Fb2Czx_eoiiPG_t1GQYyIJ8zdHMJTGTKlmi-_ldXVVtM81PDoO5pcN1Dz9vdAtfXO33zjUB79Ep3WLlt6
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zlmXi68cpplXTp7Pd4Ui68aPukHqTYE8tSs5DNFaz_RYARmo_UFWFfK4p-D6y8sdk5URA2AlTNGd2oV_Fb2Czx_eoiiPG_t1GQYyIJ8zdHMJTGTKlmi-_ldXVVtM81PDoO5pcN1Dz9vdAtfXO33zjUB79Ep3WLlt6
http://ask.fm/WeRGods/answer/113661623126
http://ask.fm/WeRGods/answer/113661642582
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113661642582/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113661620822
http://ask.fm/WeRGods/answer/113645702230
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113645702230/people
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اطير مثل العصور واختفي واشوف الناس اللي احبهم وش يسون من دون مايشوفوني واسافر وازور اماكن كثيره وانسدح  دايما كنت اتمنى اني أقدر

صار  اعلى السحاب وامشي عليه وارجع للعالم المادي واقولهم بيصير كذا وكذا وفالنه بتلبس كذا بيضحكون علي بالبدايه بس بعدين بينصدمون أخير

 ر حاسه بسعاده:(هالحلم حقيقه ممكن تصي

 جميل شعورك واحالمك الواقعيه
about 1 month ago 

2 people like this 

 ?هل للتخاطر و التحكم بالتشاكرا عالقة باالسقاط

 ال ليس كما تتخيل
about 1 month ago 

2 people like this 

 خيط لونه فضي مدري وش ذا الزبده هذا يعني بداية نجاحي؟اليوم لما كنت بسوي االسقاط جسمي تنمل وبديت اتنفس بسرعه وشفت شيء زي ال

 نعم

 مبروك
about 1 month ago 

1 person likes this 

ص اللي بروح له في االسقاط النجمي وال مب الزم؟؟ لو مثال بروح بيت شخص لكن مااعرف بيته، هل بشوفه؟ هل بوصل الزم اكون عارف مكان الشخ

 له؟

 نعم بمجرد التفكير به دون الحاجة لمعرفة مسبقة بالطريق
about 1 month ago 

1 person likes this 

 يصير اسوي االسقاط النجمي بالنهار؟ ،،، ومتى احسن وقت يعني لما اصير صاحيه من النوم اسويه او لما احس بتعب ؟

 ( والقيام به2-2افضل وقت هو القيلولة او االستيقاظ اثناء النوم وقت الفجر )
about 1 month ago 

1 person likes this 

 آقع مثل : الجن والمالئككة ؟يعطيك العافية ، سؤالي هو .. أثناء القيام باإلسقاط النجمي هل نرى المخلوقات الغير مرئية في الو

 نعم ان اردت ذلك

 المالئكة تحتاج الى تردد عالي والجن تردد منخفض

 اما ترددك الطبيعي فهو متوسط الى عالي
about 1 month ago 

1 person likes this 

 اقدر اقابل االموات واسولف معهم :)

 نعم
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ار االسقاط النجمي ؟ما هي اخط

 ال توجد اخطار
about 1 month ago 

1 person likes this 

 دل الطريقاقدر اروح اي مكان لما اسوي االسقاط النجمي حتى لو ما ا

 نعم بمجرد التفكير به
about 1 month ago 

2 people like this 

 نقدر نقول االسقاط النجمي حياة ثانية تحقق فيها احالمك

 ال

 الحالم هي حياة ثانية تحقق فيها احالمكا

 االسقاط النجمي هو تمرد على الحياة المادية
about 1 month ago 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113648696406
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113648696406/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113653708374
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113653708374/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113661231958
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113661231958/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113661234774
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113661234774/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113661353814
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113661353814/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113661458774
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113661458774/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113661357142
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113661357142/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113661485142
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113661485142/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113661376598
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113661376598/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113661390678
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1 person likes this 

 افر للدول عن طريقه ؟اقدر اس

 نعم
about 1 month ago 

ق في فسألتك من قبل عن الخوف، انا فقهت نفسي عن االسقاط وقريت معلومات كثيره وجربت تقريباً كل التقنيات و اؤمن باالسقاط انه طريق لفتح ا

مارين لفتح الشاكرات لكن عائقي هو الخوف اني اشوف احد ميت وال الجن وال مخلوقات من العالم النجمي يمكن تأذيني حياتي وكذالك سويت شويه ت

 وتخوفني ، متئزمه!! ارجو المساعده

 جميل ان لديك الوضوح مع مفاهيمك وتعرفين سبب خوفك

 الواقع ان الموتى والجن وغيره لن يؤذيك منهم احد

 االمر متروك لك لتصديقه

 ولكن ما ان تصدقيه فستكونين اخذت الخطوة الثانية واصبحت جاهزة للنجاح
about 1 month ago 

2 people like this 

 ش اذا تعرف اسمائها قولي وشكراطيب عادي حتى لو انقل

 هذه ثالث مصادر رئيسية عن االسقاط النجمي ولكنها باالنجليزي وتعتبر مراجع مهمة لمن لديه االهتمام بالقراءة

Amazing Journeys Outside Your Body - Abhishek Agarwal 

Robert Monroe - Journeys Out Of The Body 

Robert Bruce - Mastering Astral Projection 
about 1 month ago 

4 people like this 

عرفت االسقاط لم يأتي سوى مرتين ، العام الماضي اخاف من الجاثوم  كنت السنه الماضيه اربع او ثالث ايام يأتيني الجاثوم في االسبوع ولكن منذ ان

 واصحى مختنقه ولكن منذ ان عرفت االسقاط واثناء الجاثوم ال اشعر بالخوف هل هناك امل لعمل االسقاط ؟

 امل كبير جدا لك من وصفك
about 1 month ago 

1 person likes this 

لقيام به اخطط ل دائماً اخطط للقيام باالسقاط النجمي وافشل اال مره كنت استمع للموسيقى قبل النوم، اغاني مختلفه وليست ذات تردد متزن ولم اكن ايضاً 

ودوران وانكماش او خروج شيء من صدري فادركت انه اسقاط نجمي وشعرت بسعاده ففشلت مجدداً و كل تلك االحاسيس  وفجأة شعرت بإهتزازات

 ）；＿；（  ذهبت لماذا !!!!! :))))))

 السعادة المفرطة امر شبه ال ارادي للمارس وهو سبب الفشل في المرات االولى
about 1 month ago 

1 person likes this 

 لماذا عملية االلوان انسب لالناث؟

 التصورالنها ترتكز على قدرات الفص االيمن للمخ والمسؤول عن االبداع والخيال و

 وهذه هي المهارات المطلوبة للطريقة

 في حين ان الرجال يحتاجون الى المنطق والتفصيل والتسلسل فاالنسب لهم طريقة التقنيات غير المباشرة او طريقة مونرو
about 1 month ago 

2 people like this 

 طيب كيف اكتشفت الشي الثاني األحلى :(

 كما يسميها البشر الصدفة
about 1 month ago 

 السقاط ربما يكون سؤال صادم ولكنه يهمني ..؟اريد ان اعمل عمليات تجميليه .. هل استطيع القيام بذلك في ا

 نعم يمكنك ذلك
about 1 month ago 

 اي طريقة انت جربتها لعمل االسقاط النجمي ؟

 الطرق الغير مباشرة
about 1 month ago 

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113661390678/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113661404758
http://ask.fm/WeRGods/answer/113641817942
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113641817942/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113639341142
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113639341142/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113638941526
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113638941526/people
http://ask.fm/i200z
http://ask.fm/i200z
http://ask.fm/WeRGods/answer/113645447766
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113645447766/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113645046614
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113645046614/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113650105942
http://ask.fm/WeRGods/answer/113634423638
http://ask.fm/WeRGods/answer/113647798870
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 علم ماوراء النفس .. طيب هالتخصص متوفر بالجامعات السعودية :(

 هههههههههه

 طبعا ال
about 1 month ago 

1 person likes this 

 حتى االن لم افهم كيف اسوي االسقاط النجمي ممكن تعطيني الطريقة بالتفاصيل وتكون دقيقة جدا من فضلك ؟

http://www.isqat.tk/15751604157816021606161015751578-15751604159416101585-

160515761575158815851577.html 
about 1 month ago 

 أنام بسرعة لما أسوي اإلسقاط النجمي ؟؟

 جرب طريقة التقنيات الغير مباشرة في موقعنا

http://www.isqat.tk/15751604157816021606161015751578-15751604159416101585-

160515761575158815851577.html 
about 1 month ago 

 بع اي مجال حابه ادرسه اتوقع علم النفساالسقاط النجمي علميا يت

 ال ليس علم النفس

 علم ما وراء النفس

Para-psychology 
about 1 month ago 

5 people like this 

 اليوم لما حاولت اسوي االسقاط النجمي قعدت اركز بس لما اركز عيوني تنفتح!

 يجب ابقاء االعين مغلقتين

 كما في النوم

 فتحهما تلقائيا يدل على مفاهيم خوف تمنعك

 تخلص منها
about 1 month ago 

1 person likes this 

 انا قريت كل شيء تقريًبا الكن م اعرف الطريقة

 اذن اقرأ الطريقة

http://www.isqat.tk/15911585161016021577-1575160415711604160815751606.html 
about 1 month ago 

 مي بس فاقده التركيز انا كل م ابي اركز افتح عيوني مدري ليه.قبل م انام احاول اسوي االسقاط النج

 المسألة ليست تركيز وانما تأمل

 اغمضي عينيك وتوقفي عن التفكير وستنجحين
about 1 month ago 

1 person likes this 

يسوو وطيب انا قريت مراانو قديما كانوفي مستشفيات العالج النفسي الي عندهم حاالت اكتئاب يدوهم جرعه انسولين زايده عشان يدخلو في غيبوبه 

 االسقاط النجمي ، ابغا اعرف اداا دا الكالم صحيح ولو اخدت انسولين حيبزط معايا ؟

 م مدى صحة هذه المعلومةال اعل
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ماهو الجاثوم ؟

 هو شلل النوم

 جسدية المادية لشلها عن التفاعل مع احداث الحلم للحفاظ على سالمة النائموهي ظاهرة تعمل كصمام امان لالعضاء ال
about 1 month ago 

1 person likes this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113661168470
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113661168470/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zlmXi68cpplXTp7Pd4Ui68aPukHqTYE8tSs5DNFaz_RYARmo_UFWFfK4p-D6y8sdk5URA2AlTNGd2oV_Fb2Czx_eoiiPG_t1GQYyIJ8zdHMJTGTKlmi-_ldXVVtM81PDoO5pcN1Dz9vdAtfXO33zjUB79FJnSL1B4
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zlmXi68cpplXTp7Pd4Ui68aPukHqTYE8tSs5DNFaz_RYARmo_UFWFfK4p-D6y8sdk5URA2AlTNGd2oV_Fb2Czx_eoiiPG_t1GQYyIJ8zdHMJTGTKlmi-_ldXVVtM81PDoO5pcN1Dz9vdAtfXO33zjUB79FJnSL1B4
http://ask.fm/WeRGods/answer/113661067094
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zlmXi68cpplXTp7Pd4Ui68aPukHqTYE8tSs5DNFaz_RYARmo_UFWFfK4p-D6y8sdk5URA2AlTNGd2oV_Fb2Czx_eoiiPG_t1GQYyIJ8zdHMJTGTKlmi-_ldXVVtM81PDoO5pcN1Dz9vdAtfXO33zjUB79FJjRL1l6
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zlmXi68cpplXTp7Pd4Ui68aPukHqTYE8tSs5DNFaz_RYARmo_UFWFfK4p-D6y8sdk5URA2AlTNGd2oV_Fb2Czx_eoiiPG_t1GQYyIJ8zdHMJTGTKlmi-_ldXVVtM81PDoO5pcN1Dz9vdAtfXO33zjUB79FJjRL1l6
http://ask.fm/WeRGods/answer/113661074006
http://ask.fm/WeRGods/answer/113661075798
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113661075798/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113661060950
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113661060950/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zlmXi68cpplXTp73Z4Uuy8KPtlnKTYE8tSs1ENUq0-REEQms6VVGHc7Ip-zmz8sdk6URA1ghTNGZwvgKJNyHeyf6vgiPF_NovN9fKZZGXccZaHzWmnCilzZOJDg,,
http://ask.fm/WeRGods/answer/113661040214
http://ask.fm/WeRGods/answer/113641224022
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113641224022/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113642204502
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113642204502/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113650547542
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113650547542/people
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 ل في جسد شخص آخر !!؟طيب مو يقولون الروح تطلع للسماء وتكون عند الرب ممكن توضح اكثرهل فعال الروح تدخ

 نعم وهذا يحدث في السماء ان صح التعبير
about 1 month ago 

1 person likes this 

 مت بود :(هل استطيع ان اقوم باالسقاط النجمي اكثر من مره ف اليوم او باالسبوع ؟ وماهو الجسد االثيري والعاطفي محتاج شرح مبسط وباالمثله ..د

 دقيقة 21وكل محاولة يجب ان ال تتجاوز في االسبوع  2يمكن القيام به اكثر من مره في اليوم او االسبوع لكن يفضل ان تقوم به مره الى 

 االكثار من المحاوالت قد يرهق جسدك المادي والفكري
about 1 month ago 

1 person likes this 

 تى آخر مره سويت االسقاط النجمي ؟م

 قبل عدة شهور
about 1 month ago 

 لو رحت حق شخص ابيه باالسقاط ،يعني اقابله هو فعليا وال تخيالتي

 فعال وحقيقة واقعية
about 1 month ago 

 انا اسفه ع االحراج لكن كذا مره عملت اسقاط نجمي و انا افكر بفتى احالمي و عملت اوضاع غراميه مع ناس ما اعرفهم وال عمري فكرت فيهم

شكرا يارليت تجاوبني  باالسقاط اكون واعيه و ارغب في الشي ف يجيني ممكن حلم جلي لكن اللي ابغى اعرفه مين هم الناس اللي عملت معهم ؟ و

 بجواب منفصل

 اناس عشوائيين يوافقون مواصفاتك
about 1 month ago 

2 people like this 

 صرت أخاف منك

 جميل
about 1 month ago 

2 people like this 

 اتحكم باحالم شخص باالسقاط ! شلون

 الكيفية ال توصف باجراءات مادية

 قوم باصطحاب الجسد النجمي لمن تريد التحكم باحالمه وتقوم بارشاده لما تريدعندما تكون في الرحلة النجمية ت

 وسيرى ما تراه وعندما يستيقظ سيتذكر االحداث في اول لحظات االستيقاظ ثم سينسى
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ساعات برايك ماذا يسمى هذا الشعور وشكرا 4لو رايت فيديو واحسست اني قد رايته من قبل مع ان هذا الفيديو لم ينزل قبل 

 ذكريايات غير محجوبة

 او ما يعرف بالديجا فو

 الوقت يذوب لتصبح ترى المستقبل وكأنه حدث في الماضي وهو ان تكون حاضرا في اللحظة لدرجة ان مفهوم

 الوقت مفهوم نسبي مطاطي من يرتفع بالوعي يستطيع ان يرى افقه وهذا ما حدث لك
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ممكن تجاوبني هل االسقاط له عالقه بتمرين القلبين التوأمين؟

 ال اعرف تمرين القلبين التوأمين
about 1 month ago 

 أيش طريقة األلوان ؟؟

http://www.isqat.tk/15911585161016021577-1575160415711604160815751606.html 
about 1 month ago 

ربه اخي العزيز احدثك بما انك صاحب خيره في هذا المجال هل الصعبه فقط هي اول محاوله و اول مره واللي بعدها يصبح سهل؟ ويمكن تكرار التج

 حيثما تشاء؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/113649689174
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113649689174/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113647005270
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113647005270/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113648250198
http://ask.fm/WeRGods/answer/113643071318
http://ask.fm/WeRGods/answer/113630804566
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113630804566/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113660827222
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113660827222/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113643322198
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113643322198/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113657019222
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113657019222/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113660605782
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zlmXi68cpplXTp73Z4Uuy8KPtlnKTYE8tSs1ENUq0-REEQms6VVGHc7Ip-zmz8sdk6URA1ghTNGZwvgKJNyHeyf6vgiPF_NovN9fKZZGXccZaHzWmnS6oxJOKCA,,
http://ask.fm/WeRGods/answer/113660699222
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 ال وهذا سؤال جميل

 االسقاط النجمي صعب في كل مرة

 االمور المادية النمطية عندما ينجز اول مره يصبح سهال في المرات القادمة وليس كغيرة من

 هو تحدي في كل مرة
about 1 month ago 

2 people like this 

 ماهى طريقه االلوان

http://www.isqat.tk/15911585161016021577-1575160415711604160815751606.html 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 وش تقصد باالختطاف الفضائي ؟

 ت يتم فيها اخذ الشخص )كما يبدو له رغما عن ارادته( الى اماكن غير ارضية الغراض تجارب او مقابةظاهرة تشبه االقتراب من المو

 نادر حدوث هذه التجربة في مجتمع العرب

 وتحدث كثيرا في مجتمع الغرب السباب وجودية يصعب شرحها هنا
about 1 month ago 

1 person likes this 

 جربت اتأمل دقيقه بعدها سويت طريقة االلوان نبضات القلب ارتفعت احسست بصداع للعلم كنت نعسان مره

 الصداع بسبب التركيز

 ويستبدل بطاقة وايفوريا ال يوصفان حاول اصمات االفكار وليس التركيز وسيزول الصداع
about 1 month ago 

1 person likes this 

 كيف ارجع ل جسدي المادي ؟.

 او الرجوع او فتح االعين او الحياة المادية بمجرد التفكير بالجسد المادي

 كل هذه االفكار ستعيدك فورا
about 1 month ago 

1 person likes this 

 وم او الجاثوم كما يقال له ، مالذي يمكنني عمله حتى اخرج جسدي االثيري في تلك اللحظه !اذا اتاني شلل الن

 الهدوء وصمت االفكار

 وحاول النظر الى جسدك وهو ملقى ومشلول
about 1 month ago 

1 person likes this 

ح جحت لكن رانا امنيتي ع االقل قبل مااموت اجرب االسقاط ماابغى العالم الجميل اللي هناك والشعور االجمل يفوتني لكن حاولت اسوي االسقاط بس مان

 استمر بالمحاوله لين انجح عندك نصايح تساعدني ؟

 االمر نصيحتي هي ال تستعجلي

 سيحدث في الوقت المناسب
about 1 month ago 

2 people like this 

 ي اكمل شلوناحس باالعراض و جسمي ينمل فتره وبعدين تبدي تخف لما تروح ،اب

 حافظ على الهدوء وصمت االفكار وستستمر االحداث من تلقاء ذاتها دون تدخل منك
about 1 month ago 

2 people like this 

ء اي مرة حادث غريب قبل النوم كنت في حالة ندم شديد وبكاء ألني كذبت ع صدقتين وأشياء أخرى المهم قبل النوم كانت لدي رغبة بالموت واثنحصل

النوم اشوف جسمي منطرح وروحي بيد مخلوقات شفافة بلون أبيض ورغبت بالرجوع بقوة وبالكاد رجعوني رجعت ألحسن معاملتي مع اومي ماحصل 

 ت بة مو حلم ابدددا، السؤال ماأسباب ماحواحسس

 تسمى تجربة االقتراب من الموت

Near-death experience 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113660656982
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113660656982/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zlmXi68cpplXTp73Z4Uuy8KPtlnKTYE8tSs1ENUq0-REEQms6VVGHc7Ip-zmz8sdk6URA1ghTNGZwvgKJNyHeyf6vgiPF_NovN9fKZZGXccZaHzWmnS6gzZCLDg,,
http://ask.fm/WeRGods/answer/113660610134
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113660610134/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113649086550
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113649086550/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113644760662
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113644760662/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113643185494
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113643185494/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113650977878
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113650977878/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113653736534
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113653736534/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113643438934
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113643438934/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 االحساس والجو العام يشبه تجربة االسقاط النجمي

 ولكن الغرض منها مختلف

 هذه التجربة تعتبر مراسم الموت التي تقام من الجانب االخر الستقبالك

 ولك حق الرجوع كما فعلت

 جدا وال يصدقها الكثيرون لذلك من تحدث لهم يفضلون السكوت عنها وهي نادرة

 اما الكائنات البيضاء فهي ما يعرف بالمالئكة في الدين

 وهم مرئديك الروحانيين ومالئكتك الحراس

 اتو لينفذو رغبتك بالموت وليقدموا لك الخيار في العودة وقد تمت اعادتك بناء على رغبتك

 الجميلة شكرا لمشاركتنا التجربة
about 1 month ago 

6 people like this 

اقدر اقول اسمي واخليهيتكلم عني بس ما يدري اني اذا سويت اسقاط ورحت الحد بس مو نايم هو صاحي وجالس مع احد ثاني اقدر اكلمه؟ يعني 

 موجوده؟ اقدر اخليني اجي على باله ؟

 نعم وليس امرا سهال على المبتدئ
about 1 month ago 

2 people like this 

 هل اطبق خطوات طريقة االلوان وانا مغمض عيوني ؟

 اغماض االعين شرط رئيسي في كل الطرق
about 1 month ago 

1 person likes this 

 هل االفضل الشخص يستلقي ع ظهره او جنبه او يكون جآلس

 االفضل هي وضعية النوم المريحة

 بشرط ان ال تنام
about 1 month ago 

1 person likes this 

 يعني ايش "نجمي"؟

 النجمي = االثيري

 وهي المادة المكونة للعالم الموازي للعالم المادي

 واالثير هو نقيض المادة

 كما تسمع في اذاعات الراديو عندما يقولون "عبر االثير" والمقصود ان الصوت ينتقل خارج الوسط المادي عبر وسط اخر وهو االثيري
about 1 month ago 

3 people like this 

 خفت احسبه كهرب ؟ هللا يعافيك قبل شوي انسدحت وغمضت عيوني وسمعت صوت كرب كذا بززز باذانني وش ذا مع اني قمت بسرعه

 هذا الصوت يعني انك بدأت بعملية االنتقال بوعيك من البعد المادي الى البعد النجمي

 من الجسد المادي الى الجسد النجمي

 فقط استمع اليه في المره القادمة دون افكار او حركه او مشاعر

 وستنجح قريبا
about 1 month ago 

2 people like this 

 هل يكفي تمرين القلبين الوأمين لفعل االسقاط؟

 ؟
about 1 month ago 

1 person likes this 

.المهم .انا اتبعت طريقة االلوان..وطبقت الخطوات بشكل صحيح لكن سويتها وانا جالس على كرسي االسترخاء الن وانا نايم ع السرير مو راضية تزبط

 بكامل الجسم وطنين في االذن بس مو قادر اطلع من جسمي ابدا..ليش؟مشيت بالخطوات بس اوصل عند اهتزازات شديدة وشلل قوي 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113646245206
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113646245206/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113659908182
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113659908182/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113660089174
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113660089174/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113660252246
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113660252246/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113660271446
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113660271446/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113645863510
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113645863510/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113659735382
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113659735382/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 هذا نجاح كبير ولكن تحتاج الى تقنية لالنفصال

 فيتضح لي من وصفك عدم وجود طاقة كافية بجسدك

 ويرجع السبب لخوف نابع من وجود مفهوم

 حاول التخلص من مفاهيمك

 اسال لماذا اخاف من الخروج؟ وانتظر الجواب

 دم تقنية لتساعد وتعزز االنفصال مثل الحبل او البقعة الحمراء او التصوير وجميعها في موقعناثم استخ
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ساعدني على التأمل ؟ كيف أتامل ماذا أفعل ماذا أقول أين أجلس وفي أي وقت وكيف استرخي ساعدني أرجوك؟

 التأمل هو ببساطة الخشوع

 لمن يصلون كل ما عليهم هو ان يخشعو في الصالة )بدون افكار(ـ

 او يمكنك بكل بساطة الجلوس في وضع مريح ال يجلب النوم

 دة دون التوقف بين الشهيق والزفيرالبدء بالتنفس بطريقة معتا

 تركيز وعيك على التنفس فقط

 كن مع النفس في هبوطه وصعوده

 وان باغتتك االفكار ردد مونترا قريبه منك كعبارة او صوت او كلمة او اسم او اغنية او اية

 ردد المونترا في ذهنك مكان تواجد االفكار

 رددها كأنك تستمع اليها وليس كأنك تقولها

 كفيل بان يلغي االفكارهذا 

 وتركيزك على التنفس كفيل بان يدخلك حالة من التأمل والخشوع

 ستنجح عندما تحس بانك انك ال تعرف اين انت وما هو الوقت

 اما نهاية التأمل فستعرف من تلقاء نفسك متى يجب ان تنتهي منه

 شرح مفصل واتمنى لك النجاح
about 1 month ago 

6 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113633248086 هل له إسم علمي ألنني أريد البحث فيه 

reincarnation احد االسماء العلمية الشائعة 
about 1 month ago 

2 people like this 

 هل االسقاط النجمي يستحق المحاوله مرات عديده ؟

 طبعا ولكن هذا منوط بك بالتأكيد
about 1 month ago 

2 people like this 

 كيف اقنع امي ان االسقاط النجمي شي حقيقي دايم اذا قلت لها تجلس تضحك وتقول لو حقيقي كان سكروا المطارات

 المطارات لمن ال يؤمن باالسقاط

 من البشر يعلمون عن االسقاط %1فقط 

 من يمارسونه %1واقل من 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 طانا من كنت صغيرة اذا صحيت من حلم ارجع اكمله عادي ه بنفس االحداث اللتي اريد ه لكن تتم احداث رغما عني هل هذا اسقا

 هذا ما يسمى باالحالم الجلية

 وعندما تستطيعين التحكم فانه يعتبر سفر نجمي

 وهو شبيه باالسقاط جدا
about 1 month ago 

3 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113659702870
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113659702870/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113650909270
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113650909270/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfaGMFH48iDvU-rsaoh6RveWGownvt73qlnGUZUwtT8BDOlHZ9B8DSmg-VVbuFfZ9vn3urJ8I4ERG1whTNGRxqFzP
http://ask.fm/WeRGods/answer/113651627862
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113651627862/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113650249814
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113650249814/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113646904150
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113646904150/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113643299158
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113643299158/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 كيف اصبحت متمرس في اإلسقاط النجمي وهل تستطيع ان تخبرنا عن اول تجربة لك في اإلسقاط النجمي وكيف نجحت معك؟

 ال يوجد ما يسمى بالمتمرس في االسقاط

 واول تجربة كانت صدفة فقد كنت احاول فترة طويلة حتى استسلمت

 عندها حدثت

 ة النجاحلذلك انصح من يأسوا باالستسالم النها بداي

 فاحيانا باصرارنا نحن نبعد النجاح

 الننا نتخيل النجاح بشكل وهو يريد ان يأتي بشكل اخر افضل واجمل وال نسمح له الننا قيدنا واقعنا ان ال يقبل اال خيالنا

 وال يقبل ما هو اجمل منه
about 1 month ago 

1 person likes this 

كثر ا انا سويت االسقاط اول مره وحسيت بازدياد نبضات القلب واالهتزاز وكل االشياء اللي تصير في المرحله االولى بس خفت وصحيت بعدين جربته

 كيز نفس المره االولى اقدر احل ذا المشكله:)؟من مره وماصار واحس ماصار عندي تر

 يبدو ان لديك مفاهيم كثيررة تحتاج الى تعامل

 ابتعد عن االسقاط فترة وحاول التأمل للتعرف على مفاهيمك وتعلم التأمل اكثر
about 1 month ago 

1 person likes this 

هل صحيح ماينصحون نعمل االسقاط بدون دوره الن ممكن تسبب مشاكل لنا نشوف اشياء يمكن مانعرف نتصرف مثل البنت اللي سوته وشافت اشياء 

 بعدها صارت نفسيه ودي اجربه ونفسي اجربه بس خايفه

 غير صحيح

 يعها ادعاءات وال يوجد اساس لقصص مثل هذهجم
about 1 month ago 

1 person likes this 

 دل بيته او مكانه بالضبط؟ وهل ممكن اني اضيع وانا اسوي االسقاط ؟لو صار االسقاط كيف اروح لمكان بعيد عند شخص ما ا

 فقط فكر بالشخص

 وال يمكنك الضياع النك بنفس الطريقة تفكر بالعودة فتعود فورا
about 1 month ago 

 اذا بسوي االسقاط الزم غرفة تكون مظلمه ؟

 ل ان تكون خافتة االضائة او مظلمةيفض
about 1 month ago 

2 people like this 

يد طرق لذلك بس المشكله انو اطفح بمحيط الحلم ما اتحرر منه بالسهوله اللي اقدر انا اقدر افصل نفسي عن جسدي بكل سهوله وبدون بذل جهد وتحد

 اتحرر من جسمي فيها

 قم بتصوير نفسك في مكان ما في غرفتك

 انظر لهذه الصورة واحفظها جيدها في ذاكرتك

 وعندما تطفو في عالم االحالم تذكر الصورة

 استشعرها

 حاول النظر من خالل عينيك في الصورة

 ذا سيجعلك تنتقل من عالم االحالم الى البعد الماديه
about 1 month ago 

2 people like this 

 عندك صديق مقرب باالسقاط النجمي ؟

 ال

 تحتاج الى اصدقاء في االسقاطال 

 كل ممارس يصبح صديقك

 تستطيع ان ترى نواياهم بعينك فال تعود خائفا من مصادقة ايا كان

http://ask.fm/WeRGods/answer/113644997206
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113644997206/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113658218582
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113658218582/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113659053654
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113659053654/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113658564438
http://ask.fm/WeRGods/answer/113658898774
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113658898774/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113630556502
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113630556502/people
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about 1 month ago 
5 people like this 

 االسقاط ظاهره جدا غامضه و غريبه و تستهويني لكن اشوف فيها كثير من التعدي على الخصوصيه خاصة في ممارسة الجنس اال تعتبر محرمه ؟

 يجب ان يفهم البشر ان جميع االعراف المادية واالحكام الدنيوية هي خاصة بالحياة المادية

 غاني او الحلم بالزنا او الحلم بالخمر؟؟؟هل سمعت بشيخ يحرم الحلم باال

 غريب كيف تمكنت القيود والحدود من البشر

 سيدي، االسقاط النجمي عالم ال تحكمه القوانين تماما كعالم االحالم

 لم ولن يشرع له احد القوانين النها ال تنطبق عليه حتى لو فعل احدهم
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ساعات ؟4ماهي فوائد النوم ؟ينفع انام 

 للنوم فائدتين

 الفائدة الرئيسية هي ليس راحة الجسم كما يظن البشر

 االحالم تعمل كصمام امان تمنع العقل من الجنون لعدم تحقق ما يرغب به طوال اليوم الفائدة الرئيسية لكي يحلم االنسان،

 حسب المحيط بالنائم 2ويكفي للنوم الحصول على دورة احالم واحدة كاملة والتي تأخذ حتى ساعتين الى 

 صول عليهاساعات للح 2اما الفائدة الثانية وهي فيسيولوجية لراحت االعضاء وال يحتاج الجسد الكثر من 

 ساعات كثيرة :( 2فعليا حتى 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 وش تستفيد او وش تكسب ؟ليه انت مهتم بتعليم الناس عن االسقاط .. بمعنى اخر 

 يجب ان ال تنظر لكل البشر كمستفيدين من اعمالهم
about 1 month ago 

 كم كان عمرك عندما جربت االسقاط النجمي الول مرة ؟

 ال يهم
about 1 month ago 

1 person likes this 

 تفسر أحالم ؟

 عندما تتطلب الضرورة ولكن ليس بشكل مطلق
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ليه لما اصحى من النوم وأقعد ساعه بعدها انسى الحلم بسررعه على العكس لما اصحى واجلس على السرير على طول اتذكره هل في دراسه علميه

 على هالشي ؟

 في الحياة الماديةاالحالم مصممة لتحقيق ما نعجز عن تحقيقه 

 مصممة لكسر القيود والحدود مؤقتا كي ال يجن جنوننا كبشر

 ولكن لكي ال تؤثر على سير الحياة يقوم العقل بحجب الذكريات الخاصة بالحلم

 ولكنك فور االستيقاظ تكون ال تزال على تردد االحالم

 لذلك يعجز الشخص الذي يوقظه االخرون فجأه عن الحديث

 عيه مع جسده النجميالنه ما زال و

 ويبدا تدريجيا باالنحدار ليصبح تردده موافقا لجسده المادي

 في اثناء هذه العملية يكون استرجاع ذكريات الحلم ممكنا قبل ان يتم االنتقال ويتم حجب الذكريات

 لذلك نوصي بكتابة االحالم وتجارب االسقاط "فور" االستيقاظ منها
about 1 month ago 

1 person likes this 

 انا عند صعب التركيز ـ وخصوصا اول ما يبا الدوراان تالقيني خفت او اتحمست وضعت من اللحظة ! ايش الحل

 ممارسين في موقعناالحل قراءة تجارب ال
about 1 month ago 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113648239958
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113648239958/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113643162454
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113643162454/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113645989974
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113645989974/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113649060182
http://ask.fm/WeRGods/answer/113643176534
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113643176534/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113651184726
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113651184726/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113636798550
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113636798550/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113642985558


 

 

 
 
 
ة | 822 ح ف ص عندما أصبح للمرآة حياة! – الـــــــــذات مـــــــرآة   
 

 مـــــــرآة الـــــــــذات

1 person likes this 

بهت لصوت المكيف وطردت االفكار من راسي فجأة حسيت بضغط علي قبل شوي كنت احاول اسوي االسقاط كم مرة احاول و سويت االسقاط النجمي انت

 وحسيت رجولي ويدي بدت تنمل اشوف شي فضي يجي ويروح وبعدها صار ازعاج برا غرفتي وقمت :) سويت االسقاط او ال ؟

 نعم لم تتم التجربة ولكنك نجحت في الدخول في الحالة الذهنيه

 او رفع ترددك الى مستوى التجربة
about 1 month ago 

1 person likes this 

 كون روحك تدخل في جسد شخص اخر ماذا يسمى ذلك

 تقمص تناسخ او ببساطة اندماج

 لفكل ثقافة تسميه اسم مخت

 واالمر ببساطة اندماج وتكامل
about 1 month ago 

1 person likes this 

 احد شفته باالسقاط النجمي ؟بما انو انت نجحت باالسقاط النجمي هل بالعالم المادي رأيت 

 نعم
about 1 month ago 

 كيف استيقظ من االسقاط ؟

 بمجرد الرغبة باالستيقاظ وهو ابسط امر يقوم به الممارس

 فور تذكر الرجوع او الحياة المادية او الجسد المادي يستيقظ فورا من االسقاط
about 1 month ago 

 نتكلم نفس مانبغئ ؟

 ال اعلم اساس السؤال ارجو توضيحه
about 1 month ago 

 عالمنا نفس عالمهم ؟

 من تقصد بهم في "عالمهم"؟
about 1 month ago 

 طيب لو رحت له اقدر اسوي ري شي ابيه ؟

 نعم
about 1 month ago 

1 person likes this 

 انا مرة كنت اضحك وانا نائم في الحلم يعني ولما صحيت الحظت اني باقي اضحك هل هذا اسقاط نجمي

 ال هذا فرط مشاعر غمر احساسك حتى بعد االستيقاظ

 على االغلب سبقه حلم جلي او حلم قوي
about 1 month ago 

2 people like this 

 لو سويت االسقاط النجمي ونجح معي ، اقدر اروح حق الشخص الي ابيه ؟

 طبعا بمجرد التفكير به
about 1 month ago 

2 people like this 

 شكرا ع مجهودك الجبار واجاباتك يعطيك العافية واسأل هللا ان يرزقك الجنة والسعادة بالدنيا واالخرة

 شكرا جزيال سيدتي
about 1 month ago 

ر باحيانا وانا نايمه احس اني صحيت ورحت اصلي ومخلصه اموري لكن اذا صحيت من النوم فعال انصدم اني ماصحيت وال سويت اي حاقه هل هذا يعت

 اسقاط نجمي ؟

 false awakeningتسمى ظاهرة االستيقاظ الكاذب 

 وهي شبيهة باالسقاط النجمي
about 1 month ago 

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113642985558/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113629457494
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113629457494/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113633248086
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113633248086/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113633102678
http://ask.fm/WeRGods/answer/113642902614
http://ask.fm/WeRGods/answer/113642896214
http://ask.fm/WeRGods/answer/113642891862
http://ask.fm/WeRGods/answer/113642887510
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113642887510/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113639974998
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113639974998/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113642802774
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113642802774/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113642807126
http://ask.fm/WeRGods/answer/113640123734
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1 person likes this 

 تخيلت وانا مستلقية بأن روحي تنفصل عن جسدي نملت قدمي دقات قلبي بدأت تتسارع ماذا يعني هذا ؟؟

 داية نجاحكيعني ب

 مبروك
about 1 month ago 

1 person likes this 

 فيه اختبار يخليني اعرف اذا اقدر اسوي االسقاط النجمي او ال ؟

 www.iskat.tk في موقعنا في قسم الطرقنعم موجود 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 اقدر اخمن انو الشي الثاني هوا التنويم المغناطيسي؟

 التنويم اقل من سرية اإلسقاط

 كان االجدر بك قول التنوير بدال من التنويم

 ولكنه ليس ايا من ذلك
about 1 month ago 

3 people like this 

 هل اذا فعلت االسقاط النجمي ياتيني جاثوم ؟

 أحيانا
about 1 month ago 

1 person likes this 

كل بشما جربت االسقاط ، لكن ايماني فيه جعلني أؤمن ان هناك اكوان وكواكب يعيش فيها اخرون مثال فضائيين ، هل اصبت أم أنني اصبحت خياليه 

 مضحك ؟!

 انت خيالية بشكل واقعي سيدتي
about 1 month ago 

3 people like this 

 هل يمكنني أن اكسب لغه اخرى بسبب االسقاط ؟ ارجو الرد

 نعم يمكن تعلم لغة او مهارة في اإلسقاط النجمي
about 1 month ago 

3 people like this 

 اإلسقاط النجمي خطير ؟

 ال أبدا  
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ساندرين  خاص-ابغا الكك حقك ضروري اذا تقدر ممكن ؟ 

 ال استخدمه
about 1 month ago 

 تؤمن انو في عوالم اخرى مثال بوابات نجمية في السماء تدخلنا عالم ثاني

 طبعا  
about 1 month ago 

3 people like this 

 افتكرت شي قديييم كنت نايمه وحسيت اني اطيح من فوق بشكل سرررريع ولما طحت على السرير حسيته السرير اهتز فعال

 هذا تداخل بين العالم النجمي والمادي

 وخلق محيط مشابه لمحيط غرفتك )سريرك(

 نفصلت عن العالم النجمي الى المادي لتجدي سريرك المادي جامدوعندما استيقظت كان السرير الذي يهتز من العالم النجمي ومن ثم ا

 ولكنك ظننت بأنهما نفس السرير

 زلت نائما اوهو مشابه لظاهرة االستيقاظ الكاذب التي تحدث في الصباح عندما تستيقظ في غرفتك وتمارس نشاطاتك الصباحية المعتادة فقط لتكتشف انك م
about 1 month ago 

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113640123734/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113639965270
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113639965270/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zln_i68cppibaq7bR5Uq-886ayTHVMw1DSslANFS89BYIQmw6
http://ask.fm/WeRGods/answer/113639809110
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113639809110/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113639530838
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113639530838/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113640091990
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113640091990/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113640265302
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113640265302/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113640587862
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113640587862/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113640876630
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113640876630/people
http://ask.fm/xiyarx_
http://ask.fm/xiyarx_
http://ask.fm/WeRGods/answer/113641013590
http://ask.fm/WeRGods/answer/113639406678
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113639406678/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113634306134
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4 people like this 

 تو الحين حسيت بأن عيوني تنبض بقوة وكل شي صار اسود ثواني وقمت هل هو اسقاط ؟

 حالة فقدان الوعي بالذهن

 ياو تنويم مغناطيسي ذات

 ناتج عن التركيز القوي

 استرخي وتاملي
about 1 month ago 

2 people like this 

 م شخص صح؟ بس السؤال كيف اقدر أتحكم ف أحالمه؟الحين انا لما اسوي االسقاط النجمي اقدر اتحكم ب احال

 الكيفية ال توصف هناك

 ولكنه بعد او عالم قائم على الفكرة

 فقط ركز على الفكرة
about 1 month ago 

2 people like this 

 كيف االسقاط هو االسراء والمعراج

 هذا متروك لك لتتفكر فيه
about 1 month ago 

2 people like this 

 كل مابديت اسوي االسقاط النجمي احصل نفسي نايمه:)

 جربي طريقة التقنيات الغير مباشرة
about 1 month ago 

2 people like this 

 ةيه باالسقاط يبقى باالسقاط؟ مثال قصيت شعري باالسقاط ورجعت لجسمي هل رح يكون شعري اقصر ؟اللي اس

 نعم يبقى هناك
about 1 month ago 

2 people like this 

 تحس بأشياء تخوف واصوات مرعبة لما سويتو؟

 ال إطالقا  
about 1 month ago 

2 people like this 

 النجمي ؟في كتب تتكلم عن االسقاط 

 ليس بالعربية لألسف
about 1 month ago 

1 person likes this 

 وهاذي ألطريقه تكفى علمنيانا ماقد سويت اال اسقاط النجمي وأبي اسويه كيف وكيف استراخي 

 www.iskat.tk تفضلي بزيارة موقعي
about 1 month ago 

1 person likes this 

 لماذا ال تستطيع قول الشيء الثاني ؟

 ال استطيع اجابة السؤال لنفس السبب
about 1 month ago 

1 person likes this 

 كيف كانت تجربتك مع االسقاط النجمي وايش حسيت وكمان ليس سموه كذا؟

 اسقاط الجسد النجمي في البعد المادي

 اختصارا االسقاط النجمي

 واحساسي ال يوصف

 كل مرة

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113634306134/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113633515350
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113633515350/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113638297942
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113638297942/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113639316310
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113639316310/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113638032214
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113638032214/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113638292310
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113638292310/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113639228246
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113639228246/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113639237718
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113639237718/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zln_i68cppibaq7bR5Uq-886ayTHVMw1DSslANFS8_RAHS208
http://ask.fm/WeRGods/answer/113639166806
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113639166806/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113639162710
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113639162710/people
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about 1 month ago 
2 people like this 

 ليش ما تعلمنا الشي الثاني طيب؟ اوعدك بكون عاقله:)

 سيحين الوقت
about 1 month ago 

1 person likes this 

 لو كنت مسويه اسقاط نجمي و جا شخص و صحاني من النوم. ايش راح يسبب هذا الفعل؟ ممكن يحدث لي مس؟

 ال
about 1 month ago 

1 person likes this 

 وفها؟تشعندي سؤال تقدر تقول انه غبي شوي , الحين مثال وانا ف االسقاط النجمي رحت بيت صديقتي اقدر اكتبلها رساله واخليها جنبها ولما تقوم 

 حد االستحالةنعم ولكنه صعب 

 استطاع بعض الممارسين اطفاء شمعة او قرع جرس

 او طرق باب

 او حتى تحريك مزهرية

 ولكن كتابة مالحظة ليس أمرا  سهال
about 1 month ago 

3 people like this 

 لدي امال وطموحات تكاد تفتك الجبال ، هل استطيع تحقيقها عن طريق االسقاط ! وبصراحه مالذي استفدته من االسقاط ، ماذا اعطاك !؟

 تحقيق االمال مسالة منوطة بمفاهيمك وايمانك

 االسقاط افادني بان علمني الجملة اعاله
about 1 month ago 

3 people like this 

 هل جربت انت االسقاط؟

 نعم
about 1 month ago 

1 person likes this 

 هل اذا مارست الجنس في االسقاط ممكن يفقد العذرية وال ال ؟

 ال
about 1 month ago 

2 people like this 

 شي جمييل االسقاط النجمي في شي ثاني غيره أحلى :(

 نعم

 ولكن ال يمكنني اخبارك لالسف
about 1 month ago 

2 people like this 

 اقصد أحالم مستحيله واذا نعم كم حلم ؟

 ال توجد احالم مستحيلة

 الهدف من االحالم هو تحقيق المستحيل
about 1 month ago 

2 people like this 

 ُنورستان.  تقدر تسويه المرأة الحامل ؟.

 طبعا  امن جدا لها
about 1 month ago 

1 person likes this 

 اقدر اشوف شخص في بلد بعيد وانا بحياتي ما شفته اال ع التلفزيون ؟

 طبعا  
about 1 month ago 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113639082838
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113639082838/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113639051606
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113639051606/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113637690966
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113637690966/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113638309974
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113638309974/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113638963798
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113638963798/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113639000662
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113639000662/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113636693590
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113636693590/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113636612950
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113636612950/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113637201750
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113637201750/people
http://ask.fm/Nosh1955
http://ask.fm/Nosh1955
http://ask.fm/WeRGods/answer/113638169430
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113638169430/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113636386134
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2 people like this 

 دائما احلم اني مارست الجنس لكني اصحى مع الرعشه!سؤالي هل هذه الرعشه حقيقيه وحدثت في جسمي المادي ام الرعشه كانت في الحلم؟

 ربما االثنين
about 1 month ago 

2 people like this 

 سأكثر من مرة أسبب لنفسي شلل النوم، وأشعر بأني ارتفع وكأني سأنجح، واهلوس أن المنظر تغير، ثم اكتشف بأني ال زلت محبوس في جسمي. نف

واحدة. من اليأس افقد االرتخاء واضغط على نفسي لالنفصال، وأشعر كأن قوة مغناطيسية تعصر رأسي. أي مرات خالل الجلسة ال 4او  3التجربة تعاد 

 تعليق على التجربة او نصيحة للجاثوم المقبل

 طبقي احدى الطريقتين

 البقعة الحمراء او التصوير

 في موقعنا

www.iskat.tk 
about 1 month ago 

2 people like this 

 وسافرت معاه هل يحس او يصيرله شي و يحس انه احد يفكر فيه و يتأثر؟اذا فكرت بشخص باالسقاط 

 أحيانا  

 غالبا  ال
about 1 month ago 

3 people like this 

مت اني حامل واطلق مع العلم اني مو متزوجة بس حسيت بالم حقيقي لدرجة اني لما صحيت جلست تعبانه طوم كامل من االلم الي في الحلم .. مره حل

 ممكن اعرف ايش هذا؟

 حلم

 ولكنه بالحقيقة حياة اخرى

 لديك هاجس مزمن عن االم الوالدة تجسدت كتجربة حقيقية اقرب الى المادية
about 1 month ago 

3 people like this 

 مايصير لها طعم اذا ماكان يحس وال وش رايك ؟

 مسألة نسبية
about 1 month ago 

3 people like this 

 هل حققت احالمك ؟

 نعم
about 1 month ago 

4 people like this 

 اذا سويت االسقاط ودشيت غرفه احد هل اقدر احرك شي من عنده مثال تلفونه ويتحرك بالصج؟

  االمر ممكن وهي ظاهرة تسمى

Mind-over-matter 

Or 

Telekinesis 

 ولكنه نادر جدا
about 1 month ago 

3 people like this 

 ليه حاط بالهيدر صوره انثى تطير ليه مو ذكر !!

 ههههههههههه تضحكني ازدواجيتك
about 1 month ago 

3 people like this 

 هل االسقاط النجمي موجود في القران مثال او احاديث؟

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113636386134/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113634716246
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113634716246/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zln_i68cppibaq7bR5Uq-886ayTHVMw1DSslANFSx-BIIQW4y
http://ask.fm/WeRGods/answer/113634449238
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113634449238/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113635205462
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113635205462/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113635229782
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113635229782/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113635312726
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113635312726/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113635263062
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113635263062/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113635867222
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113635867222/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113635548246
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113635548246/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 هو نفسه اإلسراء والمعراج
about 1 month ago 

2 people like this 

 هل اعتبر االسقاط النجمي من أولوياتي في الحياه مارأيك ؟

 ال
about 1 month ago 

2 people like this 

 آخر سؤال شخصي بس بلييز جاوب من وين من السعوديه ؟

 امتنع عن اإلجابة
about 1 month ago 

 كم استغرقت حتى اتقنت االسقاط النجمي ؟؟

 تقنهما زلت ال ا
about 1 month ago 

 شعور السقوط من مكان عالي اثناء النوم مع وعيي بذلك تفسيرك

 دخول سريع في حالة النوم قبل اكتمال شلل النوم

 مما يجعل األعضاء تتحرك استجابة ألحداث اول حلم
about 1 month ago 

1 person likes this 

 هل استطيع اتخذ لي معلم من بعد اخر وكيف اعرف صدقه

 نعم

 يسمى بالمرشد الروحي او المالك الحارس

 وهو انعكاس للوعي األعلى

 اما صدقه فستميزه كان كالمه نابع منك انت
about 1 month ago 

2 people like this 

 انا سوف ازورك انتظرني

 بانتظار زيارتك
about 1 month ago 

 اقدر ازور االموات

 نعم
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ايش برجك؟

 ال اعلم
about 1 month ago 

 ماهي مخاطر االسقاط النجمي وبصراحة ؟!

 اكره تخييب املك

 ال توجد مخاطر
about 1 month ago 

1 person likes this 

 انت من وين ؟

 السعودية
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ياخي كم مرره ابي اسوي اال اسقاط النجمي ما عرفت كيف ؟

 ابدا بقراءة تجارب االخرين

http://www.isqat.tk/15781580157515851576-157516041605160515751585158716101606.html 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113635313238
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113635313238/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113635364694
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113635364694/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113635390806
http://ask.fm/WeRGods/answer/113635740502
http://ask.fm/WeRGods/answer/113636013654
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113636013654/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113636080470
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113636080470/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113636280918
http://ask.fm/WeRGods/answer/113632547414
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113632547414/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113633082454
http://ask.fm/WeRGods/answer/113633480790
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113633480790/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113633498710
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113633498710/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zlmXi68cpplXTp7PQ4Uuy9aPukHeTY0cqSs1ENEq0-REEQms6VVGEdLYp-zmy8sRj5ERA2QhTN25xoVzMany0wfGz02KcpLBLT4uAJ8DRG6sqQnDnyGrNzJCLDLw13_HkOp9c
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

about 1 month ago 

 نجربت طريقة البقعة الحمراء و األلوان ما فادت ما اعرف اتخيل األلوا

 جرب طريقة التقنيات الغير مباشرة في موقعنا
about 1 month ago 

 هل يمكن ممارسه الجنس مع شخص لم يدخل عالم االسقاط اذا نعم هل يحتس؟

 نعم ال
about 1 month ago 

3 people like this 

 طيب انا بنت اخاف على عذريتي,اذا عملت الجنس مع شخص ما خصوصا اني ودي أجربه :(

 البعد النجمي والجسد النجمي مختلفان عن الجسد المادي

 لجسد الماديلن يكون هناك تأثير على ا
about 1 month ago 

 ما فهمت الفكرة ! هل اإلسقاط حلم او ايش بالضبط ؟

 االسقاط النجمي هو جسد من اثير )المادة التي يصنع منها عالم االحالم( يقوم بالتجول في العالم الحقيقي )المادي(ـ
about 1 month ago 

2 people like this 

 اي انه ال يمكن قراءه االفكار او تحريك االشياء بواسطتها في عالمنا المادي ؟

 سؤال يبدو عاما جداارجو اضافة اساس السؤال فال

 وال يمكنني ربطه باالسئلة السابقة لكثرتها
about 1 month ago 

 هل من الممكن ان انظر الى الجن وهل قد يسبب االسقاط الموت

 نعم ال
about 1 month ago 

1 person likes this 

 اريد الدخول في هذا العالم من اين أبدأ ؟

 من التأمل
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ممكن اقابل ناس ميته؟

 نعم
about 1 month ago 

1 person likes this 

 هل صحيح ان الزم نخفف االكل قبل مانعمل االسقاط؟ وايضا نقلل من مشاهدة التلفزيون!

 نعم يفضل
about 1 month ago 

2 people like this 

 تفرق الممارسه في الليل او النهار ؟؟

 1 - 2فرص النجاح في فترة الفجر تكون عند اقصاها 
about 1 month ago 

2 people like this 

 كيف أفعل الوعي األعلى لصالحي?

 الوعي االعلى دائما يعمل لصالحك ووفقا لرغبتك
about 1 month ago 

1 person likes this 

 يف اعرف إذا الشخص حس بعد ؟طيب ك

 ال لن يحصل هذا االمر
about 1 month ago 

 هل كل شيء اسويه باالسقاط مجرد وهم يعني مثال لو اكلت ماراح يزيد وزني ؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/113631235414
http://ask.fm/WeRGods/answer/113631968086
http://ask.fm/WeRGods/answer/113631992662
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113631992662/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113632036950
http://ask.fm/WeRGods/answer/113632010582
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113632010582/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113631284310
http://ask.fm/WeRGods/answer/113631919446
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113631919446/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113631385174
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113631385174/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113631584342
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113631584342/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113631675734
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113631675734/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113631613014
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113631613014/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113631625558
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113631625558/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113631692630
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 يمكنك االكل وانقاص وزنك في نفس الوقت

 المسألة متعلقه بالمفاهيم
about 1 month ago 

1 person likes this 

 هل أقدر امارس االسقاط وانا نعسان وال اي وقت ؟

 جميع االوقات مناسبة

 لة يكونان ذو جاذبية للدخول في التجربة بطاقة عاليةلكن وقت النوم والقيلو
about 1 month ago 

 ممكن اني أحب شخص باالسقاط النجمي ونتفق نتقابل بالعالم المادي ؟

 ممكن مع اني لم اقرأ قصة عكسية كهذه

 ربما تكونين االولى
about 1 month ago 

2 people like this 

 هل هو نفس لذة الجنس الحقيقي ؟

 مضاعفة بشكل ال يوصف
about 1 month ago 

2 people like this 

 هل العين الثالثه لها عالقه باالسقاط النجمي ؟ وهل سبق ان فتحتها ؟ اذا فتحتها هل يمكنك ان تخبرني عن قدراتها ؟

 الجسد النجمي العين الثالثه هي حاسة البصر لدى

 قدراتها رؤية كل شيء في البعد النجمي

 او ابعاد اخرى
about 1 month ago 

2 people like this 

 انجح بالتجربه بس وين ممكن اقول تجربتي ؟عندي احساس كبير اني راح 

 هنا

 سجل تجربتك

http://www.isqat.tk/15781580157515851576-157516041605160515751585158716101606.html 
about 1 month ago 

 هل يمكن ممارسة الجنس عند عمل االسقاط ؟

 نعم
about 1 month ago 

مره كنت سابحه بماء حار وحسيت بعدها بدوران بالراس وكأن روحي ستخرج مني وكأني انتقل لعالم آخر وثقل بالسمع هل هذا نوع من االسقاط 

 النجمي ؟

 نعم
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ☹سويت بدايه االسقاط النجمي حسيت بصداع وعيوني تفتح من لحالها وش فيه؟

 تركزين بشكل قوي ومرهق

 تخلصي من التركيز وقومي بالتأمل

 )التأمل: اصمات االفكر(
about 1 month ago 

3 people like this 

 احس انك تبالغ شوي كيف يعني نقدر نشوف الرسول والمالئكه؟يعني تفكر فيهم انت شفتهم طيب؟

 التفكير بشخص يأخذك اليه

 رؤيته بالحلم حقيقية؟اال يقول الرسول ان 

 غريب كيف تنكرون ما تملكون

http://ask.fm/WeRGods/answer/113631567958
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113631567958/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113631293526
http://ask.fm/WeRGods/answer/113631460438
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113631460438/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113631209046
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113631209046/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113630586710
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113630586710/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zlmXi68cpplXTp7PQ4Uuy9aPukHeTY0cqSs1ENEq0-REEQms6VVGEdLYp-zmy8sRj5ERA2QhTN25xoVzMany0wfGz02KcpLBLT4uAJ8DRG6sqQnDnyGrNzJCLDLw13fvkNpdc
http://ask.fm/WeRGods/answer/113631095894
http://ask.fm/WeRGods/answer/113630697046
http://ask.fm/WeRGods/answer/113631068246
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113631068246/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113630878038
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113630878038/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

about 1 month ago 
1 person likes this 

ون امراه يعني عندهم مخاوف ؟ انا ماشفت شيء لكن سمعت فقط الطنين وحسيت جسمي انقسم نصين الخين يعني اللي يسمعون اصوات اطفال ويشوف

 ♡.Ģεεɴ  ☺وحسيت ببروده في اطرافي فقط في الوعي المفاجئ وحاولت بعدها ماقدرت 

 الطنين امر طبيعي واالهتزازات كذلك

 يير ترددك من المادي الى النجمي تماما كموجات الراديونوعا ما هي ناتجة بسبب تغ
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ذا قمت من االسقاط اكون شبعانهلو كنت جوعانه بالحياه وسويت اسقاط ا

 ال

 ولكن ستكونين شعرت بلذة االكل

 تماما كاالحالم عندما تنام وانت صائم مثال فتأكل وتشعر بلذة االكل وتستيقظ جائع
about 1 month ago 

1 person likes this 

 اجهل كيفية التأمل، كيف؟

 التأمل ظاهرة بسيطة اوقفي افكارك ومشاعرك لتكوني انت

 هذه الكينونة ننفصل عنها عندما نفكر او تختلج مشاعرنا

 اما عندما نكون صامتين الذهن والقلب فنكون نحن حقا

 جربيها مع التنفس الطبيعي

 بي التنفس ورددي مونترا "انا االن اعود الى ذاتي الحقيقية"ـراق
about 1 month ago 

2 people like this 

حسيت اني ارتفع وقدرت اشوف اشياء بس ماكانت واضحه وصرت اسمع أصوات وسمعت صوت طفل يبكي وخفت طيب بقولك انا جربته مره زمان و

 صار؟ ليبالمره وفتحت عيوني بس لما فتحت لقيت امرأه جالسه على سرير اختي وهذا خوفني بزياده ومنها ماجربته مره ثانيه ايش رأيك بهذا الشي ال

 كلها انعكاسات لمخاوفك

 ي يبكي شائع بين كل الممارسين في المرة االولى وهو رمز لشعورهم بالوخوف دون احد معهمصوت الطفل الذ

 اما المرأة فهي الجانب االخر كما في االديان وهو من اشد مخاوف البشر المتدينين

 قاومي هذه المفاهيم وستنجحين في المرات القادمة دون هلوسات نوم
about 1 month ago 

2 people like this 

 اذا سويت اسقاط يمديني اروح مطعم واكل وكذا ؟

 تستطيع خلق الطعام الذي تريد واكله دون الذهاب الى المطعم
about 1 month ago 

1 person likes this 

هو ميت و حلمت إني أضّمه ممم مرتين تقريباً حلمت حلمين حّسيتهم فيهم صدق! الحلم األول ما أقدر أقوله، بس الحلم الثاني كان بأبوي هللا يرحمه، 

كد ألكن الضّمه كأنها لمستني حسيت فيها بالحقيقة فهمت كيف؟ يعني كأنه واقع صار صحيت و أنا حاسة بقوة و لمس الضمة، إيش يتسمٰى؟ حابه أت

1/2  Bibialo 

 تمت االجابة على السؤال التابع
about 1 month ago 

 ماهي حادثه األسراء والمعراج ؟ ممكن تقولها بالتفصيل

 القصة واردة بالتفصيل في مصادر كثيرة

 بحث بسيط عنها ستجدها بعدة روايات
about 1 month ago 

 قلت ذاتي والجلسات يقوم بها الطبيب لتوجيه بها المريض ويقوم بفعلها ذاتيآ هذا رد على إجابتكانت 

 هذا ايحائي عندما يكون بفعل مرشد او طبيب

 ويسمى التنويم االيحائي في علم النفس سايكولوجيا

http://ask.fm/WeRGods/answer/113630958166
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113630958166/people
http://ask.fm/lologeen
http://ask.fm/WeRGods/answer/113630597462
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113630597462/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113630469462
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113630469462/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113630163030
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113630163030/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113630335062
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113630335062/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113630321494
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113630321494/people
http://ask.fm/realibti
http://ask.fm/WeRGods/answer/113627181654
http://ask.fm/WeRGods/answer/113630056022
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about 1 month ago 

 أرى مخلوقات شفافة بلون أسود أو ابيض عند اإلسقاط؟ ممكن

 كل شيء ممكن
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ون اللي يموت ذاك الوقت يموت فالحقيقة ايضا, هل هذا الكالم صحيح ام ال؟شفت فيديو عن االسقاط يقول

 غير صحيح
about 1 month ago 

2 people like this 

 ود وسوفا احضره لك واذا كنت ال تعرف فتلك مصيبهالمصدر موج

 ارجو مشاركة المتابعين حسابك التويتر لكي ننتظر منك المصدر
about 1 month ago 

 عجزت افهم كيف انا اتوهم اني محاط بالبشر ؟

 االنعكاس نظرية في الفيزياء الكمية تسمى نظرية

 انا كنت استخدمها بطريقة مجازية انك احيانا لوحدك حتى لو كنت محاط بالبشر
about 1 month ago 

1 person likes this 

مي لاألول تقريباً نفس الشي لكن بشخص ما كنت أعرفه تقريباً اال اسمه ى شفته من بعيد لمحه بس و ما فكرت فيه أبداً لكن حلمت فيه و نفس حالحلم 

م و خفت عشان كذا بتأكد ايش يتسّمى هالشي و هل ينض 2/2بأبوي بس مو ضّمة هههه بس كأنه حقيقة و بعد فتره صار نفس الحلم بإختالف المكان! 

 Bibialo  لإلسقاط أو ال؟

 هذا اسقاط نجمي ولكنه في في البعد النجمي

 يسمى تقنيا بالسفر النجمي

 افهم شعورك المتولد من الضم وانه اكثر من حقيقي الني سبق وجربته

 ال تستطيع الكلمات وصف قوة االحساس المتفجر في تلك اللحظة
about 1 month ago 

1 person likes this 

 غير صحيح هناك جلسات تستخدم للمرضى النفسيين من غير تنويم مغناطيسي واالسقاط من ظمنها

 ل على مصدر هذا الكالماتمنى الحصو
about 1 month ago 

 اذا سويت االسقاط النجمي وشفت شخص,مثلي مسوي االسقاط اقدر اتكلم معه ؟

 طبعا بل والسفر معه
about 1 month ago 

 كيف جاوبت عليها بأنها تقدر تشوف الرسول؟ أحس بأن هذا شيء مستحيل

 محمد رأى موسى في االسراء والمعراج

 هي تستطيع رؤية الرسول ايضا في االسقاط النجمي

 فاالسراء والمعراج اسقاط نجمي حسب رأيي
about 1 month ago 

1 person likes this 

 نعم ذاتي عندما تحضر عدة جلسات مع الطبيب يخبرك بالقيام بهذه الفعله ويعتبر عالج للمرضى النفسيين

 جميل، هل هذا من واقع تجربة ام هناك مصدر لهذا االمر؟

 فيهاريد التوسع 
about 1 month ago 

 هل االسقاط النجمي يزيد االيمان ام العكس ؟

 نعم يزيد االيمان
about 1 month ago 

 شعورك؟ انت نجحت باالسقاط النجمي وإذا ايه كيف كان

http://ask.fm/WeRGods/answer/113629964630
http://ask.fm/WeRGods/answer/113629906262
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113629906262/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113630011990
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113630011990/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113630045782
http://ask.fm/WeRGods/answer/113629935702
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113629935702/people
http://ask.fm/realibti
http://ask.fm/WeRGods/answer/113627424342
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113627424342/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113629662806
http://ask.fm/WeRGods/answer/113629806422
http://ask.fm/WeRGods/answer/113629672278
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113629672278/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113629701718
http://ask.fm/WeRGods/answer/113629710934
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 ما زلت بعد وقت طويل على التجربة احاول تسطير الشعور في كلمات بشرية وال زلت عاجزا

 الشعور في تلك اللحظة ال يمكن وصفه، كأنه لون جديد ال يمكن لي وصفه لك حتى لو اطلت الشرح

 فاللون ال يعرف اال من خالل رؤيته فقط والرائحة ال تحس اال من خالل شمها

 تمامااالمر مشابه 

 شعور سرمدي خيالي سيريالي ال يوصف
about 1 month ago 

1 person likes this 

 لحالي؟مدري احسه شي يخوف اني اشوف عالم ثاني وأني اكون ا

 انت دائما لحالك ولكنك تتوهم انك محاط بالبشر

 تفعل ذلك في احالمك ايضا

 ويمكنك فعله في االسقاط النجمي

 فكما ترى انت دائما لوحدك

 او اذا احببت فانت دائما محاط بمن حولك في كل مكان وزمان
about 1 month ago 

2 people like this 

ك لو نابي اسهل طريقة اقدر اسوي بها االسقاط النجمي ال تعطيني روابط الن احس شرحهم مبهم ف ابي بشرحك انت يعني اكتفي بنقاط معينة وسهلة م

 ☺تكرمت 

 دد في عقلك "عقلي مستيقظ" حاول تحريك وعيك الى عقلك، ثم قل:"جسدي نائم" وحرك وعيك نحو جسدك. األمر بهذه السهولة!عندما تكون مرتاحا، ر

جسدي نائم". " وقد تسأل كيف افرق بين العقل والجسد؟ ما يمكنك فعله لتسهيل األمر هو تصور لونين ليمكنك التبديل بين حالتي التقنية "عقلي مستيقظ" و

 جسدك بلون أزرق فاتح وعقلك بلون برتقالي ـتصور ان 

يقظ قم تعندما تستنشق )شهيق( قل)في عقلك(: "عقلي مستيقظ" وانت متخيل لصورة جسدك باللون األزرق الفاتح وعقلك بلون برتقالي. وبما ان عقلك مس

 بزيادة سطوع عقلك البرتقالي وإطفاء لون جسدك ليصبح اقل سطوعا.

 فر قل: "جسدي نائم" وقم بعكس االمر مع الوان جسدك )ارفع سطوع جسدك وقلل من سطوع عقلك(ثم افعل العكس عندما تز

 ـ(هذا كل شيء! فقط تذكر امر اخير! ان تقول: "عقلي مستيقظ" او "جسدي نائم" حسب الجزء الذي تقوم بتحريك وعيك اليه )عقلك ام جسدك تباعا
about 1 month ago 

2 people like this 

 طيب راح يحس فيني ودي بعد اكملها واشوف هللا :(

 نعم االمر ممكن
about 1 month ago 

 مرره كنت مسترخيه وأبي أنام وكأني غفيت أو بدديت أنام فجأه حسيت بتنمل في جسمي كله خفت وقمت بسرعه ..مددري إذا هو األسسقاط أو ال

 بداية اسقاط نجمي
about 1 month ago 

1 person likes this 

 اإلسقاط النجمي يتم استخدامه للمرضى النفسيين وهذا امر متعارف عليه اتمنى إفادتك او تعليقك بهذا الموضوع

 ما يستخدم للمرضى النفسيين هو التنويم المغناطيسي وليس االسقاط النجمي

 المغناطيسي ايحائي االسقاط النجمي ذاتي والتنويم
about 1 month ago 

 كيف طريقة االسقاط النجمي

http://www.isqat.tk/159115851602-1575160415731587160215751591-157516041606158016051610.html 
about 1 month ago 

 لرسول ودي ارمي نفسي بحضنه وأقوله احبببببك :)أقدر اشوف ا

 خبر سار يا سيدتي

 نعم تستطيعين
about 1 month ago 

1 person likes this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113629675094
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113629675094/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113629606230
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113629606230/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113629446486
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113629446486/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113629402710
http://ask.fm/WeRGods/answer/113627204950
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113627204950/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113628939862
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zlmXi68cpplXTp73Z4Uuy8KPtl3CPZ0ooTslFMlO0-RECQmgyVlGEdLEp-D6y8sRt4FhE1ApXM2B2pFvLanuzxP-tiiDB_d1FR4mXeoCIQatTFTGpmCyly_35VPxziLCNP59bNz6Lqr0H47Wk
http://ask.fm/WeRGods/answer/113629290326
http://ask.fm/WeRGods/answer/113629258838
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113629258838/people


 

 

 
 
 
ة | 833 ح ف ص عندما أصبح للمرآة حياة! – الـــــــــذات مـــــــرآة   
 

 مـــــــرآة الـــــــــذات

 االسقاط النجمي بدون قصد حتصير لي نفس االشياء من اصوات وضجيج وانا اسويه قاصده ؟لمن يصير لي 

 نعم ان كان اسقاط نجمي واعي او مباشر فستحدث االعراض سواء كان بقصد او ال ارادي

 اما االسقاط الغير مباشر )الذي يحدث اثناء االحالم الجلية( فال تحدث فيه االعراض حتى لو كان بقصد
about 1 month ago 

بس مدري احس ماراح اقدر اعمل االسقاط النجمي اول جربت كثير وحسيت اني ارتفع وكذا بس افتح عيوني الني  ١2انا أخذت اختبار الجاهزيه وطلع 

 خفت

 اجيبي السؤال التالي

 ما هو سبب خوفك؟

 المفهوم الذي يجب ان تتخلصي منه االجابة ستكون هي
about 1 month ago 

1 person likes this 

 .لصالح امر ما..هل هذا من االسقاط؟؟اذا كنت محتارة و صليت استخاره .. و فجأه تحولت االحداث .

 ال هذا تأمل
about 1 month ago 

 في بداية االسقاط كيف اقدر اتحكم بالتفكير وانا اكون افكر كيف رح اشوف الشخص او وين المكان الي بكون فيه !!

 مكانه سيكون منوط به

 م بالتفكير فيكون ببرمجة العقل الباطن من خالل الترديد الواعي للرغبة قبل ممارسة التجربةاما التحك

 حتى يصل الممارس لدرجة من التأمل يستطيع معها التحكم بافكاره كل لحظة بلحظتها
about 1 month ago 

1 person likes this 

 حاولت أقنع ملحد بوجود هللا لكن مااقتنع وصراحه أسألته كانت منطقيه وأثارت التساؤل في نفسي انصحني هل االسقاط,النجمي سوف يجيب على

 التساؤالت؟

 طبعا

 هي االجابات الوجوديةمن اول االجابات التي يحصل عليها الممارس 
about 1 month ago 

2 people like this 

 لماذا دائما األطفال نسبة نجاحهم في الحلم الجلي مرتفعة

 لظاهرة اهميه قريبة من اهمية الحياة او تفوقها حتىالنهم يعطون ا

 اما البالغين فيظنون الوجود هو الحياة المادية

 مما يلغي اهمية االحالم فتصبح بالنسبة لهم غيبوبة محجوبة عن الوعي
about 1 month ago 

2 people like this 

 لما اسوي االسقاط اقدر امشي من الجدران وال الزم اطلع من الباب؟

 يمكنك السير من خالل الجدران

 والرؤية من خاللها

 ولكن هذا فقط ان سمحت مفاهيمك وايمانك بذلك

 :(غالبا لن يحدث االمر في المرة االولى 
about 1 month ago 

2 people like this 

 بس انا افقد تركيزي بسرعة... كيف اطور مهارة التأمل عندي؟

 استخدم المونترا

 ت او االيات او المونترات تجعل تركيزك يبقى في اتزانترديد العبارا

 كلما زادت افكارك استخدم عبارة قريبة جدا منك كالتسبيح او لحن تحبه
about 1 month ago 

2 people like this 

 كيف اركز عليه علشان اثبت نفسي؟؟ال ؟واذا الطيب لو ضبط االسقاط النجمي معي اقدر اركز على مكاني وعقلي او 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113629074518
http://ask.fm/WeRGods/answer/113629211478
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113629211478/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113628907094
http://ask.fm/WeRGods/answer/113629080406
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113629080406/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113629028694
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113629028694/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113628919894
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113628919894/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113628952918
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113628952918/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113628887126
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113628887126/people
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 مـــــــرآة الـــــــــذات

 فقط فكر بالمكان الذي تريد ان تكون فيه لتثبت في مكانك

 ولكن االفكار ال ارادية الغلب البشر
about 1 month ago 

1 person likes this 

 راح احاول كل يوم الى ماانجح وش رايك باالصرار ؟

 رايي بالنتائج اهم

 ولكنه اصرار مثير لالهتمام :(
about 1 month ago 

1 person likes this 

 إذا سويت االسقاط اقدر احس ب الشخص اللي رحت له ؟

 يمكنك االحساس به ولكنه ال يستطيع االحساس بك

 سمىاال في حالت نادرة تصنف تحت م

Mind-over-matter  

or 

telekinesis 

 وتحتاج الى وعي وطاقة عاليين جدا
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ع اي علم علم الطاقة او ما وراء علم النفس ؟االسقاط النجمي يتب

 علم ما وراء النفس

 الطاقة ليست علم وانما موضوع في علم ما وراء النفس وعلم الميكانيكا الكمية

 وهي نقطة التقاء العلم المادي مع علم ما وراء المادة
about 1 month ago 

1 person likes this 

 من الذي أوحى اليك فكرة عمل االسقاط النجمي

 وعيي االعلى
about 1 month ago 

2 people like this 

 كيف يجب ان تكون وضعية جسدي اثناء االسقاط؟

 اكثر وضعية مريحة للنوم ولكن دون الخلود للنوم
about 1 month ago 

1 person likes this 

 هل تعتبر نفسك محترف اسقاط نجمي ام لم تصل لمرحله االحتراف بعد ؟

 ال يوجد احتراف في االسقاط النجمي

 اما ان تتقنه او ال تتقنه

 في كل مرة تحاول تكون تحت وطأت هذا السؤال

 ممارسينفيبقى مستوى التحدي واحدا لكل ال
about 1 month ago 

1 person likes this 

 كيف اقدر اغير من طبيعة االكل؟؟؟ و كيف اقوم ب التامل؟؟؟

 ساعدون على النوم الروحاني الواعياالكل النباتي او الجوع ي

 واما التأمل فهي عملية بسيطة يمتنع فيها الممارس عن التفكير ومع ذلك يحتفظ بوعيه الكامل

 مما يجعل وعيه ينفصل عن ذهنه المادي ليتصل بوعيه األعلى مما يعطيه شحنات طاقة كونية ال محدودة

 لغير محلولةوشعور بااليفوريا والعثور على االجابات لالسئلة ا

 وفقدان الشعور بالمكان وحتى الزمان

 ومع ذلك الشعور باالنتماء للكون كامل بل االتحاد معه حرفيا

http://ask.fm/WeRGods/answer/113628414294
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113628414294/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113628682582
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113628682582/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113628794966
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113628794966/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113628694358
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113628694358/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113628702038
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113628702038/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113628725078
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113628725078/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113628537430
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113628537430/people
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about 1 month ago 
1 person likes this 

لقمر ايش افضل االماكن لممارسة االسقاط ؟ يعني مكان مظلم وهادي او مكان منور وهدي وكذا ؟ الني حاولت اسويها في مكان مظلم جدا تحت ضوء ا

 لكن ال اخفي ذلك تملكني الرغب من الظالم .

 اذهبي الكثر مكان بسيط وهادئ مسالم قريب منك
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ابغى اول خطة لالسقاط؟ ممكن رابط

http://www.isqat.tk/15911585161016021577-1575160415711604160815751606.html 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 اذا فعلت االسقاط النجمي وذهبت لزياره شخص، هل اقدر ان ادخل الحالمه واتحكم بها؟

 نعم
about 1 month ago 

2 people like this 

 وهل نجح معهم ؟

 نعم
about 1 month ago 

1 person likes this 

 لماذا دائما الشيوخ يحرمون االسقاط النجمي

 النه غريب ولم يذكر في اي مكان

 رغم اهميته في الحياة

 مما يدفعهم لالعتقاد بانه امر سيء فيحرم بشكل تلقائي
about 1 month ago 

2 people like this 

 هل انت أنسان ؟

 ههههههههه

 بالنسبة لك انا انسان نعم
about 1 month ago 

 كم شخص من اللي تعرفهم علمته االسقاط النجمي ؟

15 
about 1 month ago 

2 people like this 

 كن شرح مبسطهههههه شعرفك ان نظامي الغذائي ليس صحي شي غريب لكن لم افهم الجسد راسيا في العالم المادي مم

 هل كان وصفي دقيقا لنظامك الغذائي انه غير صحي قبل النوم؟

 اما ما يخص الجسد فحسب فهمي لسؤالك االجابه هي ان الجسد المادي يحيط به جسد فكري وجسد عاطفي وجسد اثيري/نجمي

 وكل جسد موجود في البعد الخاص به ولكن في نفس المكان والزمان مع الجسد المادي
about 1 month ago 

1 person likes this 

هم سوف يفعلونها ولكن ال أستطيع أن جميل إذاً راح أكون متمرسه فيه جًدا ، طيب سؤال ثاني : هل استطيع تحذير أشخاص عن أفعال أنا أعلم ان

 شهد بنت محمد السلمان  اُحذرهم بشكل مباشر ، أستطيع تحذيرهم باإلسقاط النجمي ؟

 نعم من خالل التحدث الى جسدهم النجمي ومحاولة اقناعة

 لى تصرفاتهم وفقا لرغبتكان نجحت ستزرع الفكرة في عقلهم الشبه واعي مما سيؤثر ع

 مما يمنعهم من القيام بذلك الفعل

 تشبه الفكرة فيلم انسيبشن

Inception 
about 1 month ago 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113628541782
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113628541782/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113627363414
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113627363414/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zlmXi68cpplXTp73Z4Uuy8KPtlnKTYE8tSs1ENUq0-REEQms6VVGHc7Ip-zmz8sdk6URA1ghTNGZwvgKJNyHeyf6vgiPF_NovN9fKZZGXccZaHzWilSyjzpSJCg,,
http://ask.fm/WeRGods/answer/113628423510
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113628423510/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113628310614
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113628310614/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113628333398
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113628333398/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113628310358
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113628310358/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113627279190
http://ask.fm/WeRGods/answer/113628173654
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113628173654/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113628209750
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113628209750/people
http://ask.fm/belleshahad
http://ask.fm/belleshahad
http://ask.fm/WeRGods/answer/113627475542
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2 people like this 

 أقدر أروح عند شخص ما أعرف إاّل اسمه؟ عشان أشوفه شكاًل على الّطبيعة؟

 نعم ما دمت تتذكره اثناء التجربه
about 1 month ago 

 ماهي االوقات المناسبه لنجاح االسقاط النجمي؟

 جميع االوقات

 ناءه او بعده تعد اوقات ذهبية للنجاحولكن قبل النوم او اث

 باالضافة الى وقت القيلولة وهو فرصة ماسية
about 1 month ago 

2 people like this 

 Beso  االسقاط النجمي وصلت لمرحله راسي ارتفع واقدامي واليدين وزاد معدل خفقان القلب والتنفس واسمع تشويش تقييمك لتجربه ؟ اجريت تجربه

Al-Enazi 

 ناجحة

 يبدوا من وصفك ان جسدك في المنتصف كان راسيا في العالم المادي ولم يطفو بسهولة

 ن بسبب نقص الطاقةقد يكو

 قم بالتأمل اكثر ومحاولة تغيير نظامك الغذائي خصوصا قبل النوم
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ة االلوان هللا يعطيك العافية؟شلون طريق

 طريقة االلوان هنا

http://www.isqat.tk/15911585161016021577-1575160415711604160815751606.html 
about 1 month ago 

 هل طبيعه المكان ياثر ع االسقاط؟ ماهي افضل االماكن للممارسة االسقاط ، هل االماكن الُمظلمه افضل ؟

 وي على ارجحية النجاحطبعا المكان يؤثر تأثير ق

 فكلما كان خاليا من التعقيدات وااللكترونيات

 كلما كان طبيعيا اكثر

 اصبحت فرصة النجاح اكبر

 كلما كان اهدأ من ناحية الصوت والضوء كان النجاح اقرب
about 1 month ago 

2 people like this 

 أذابسويها الحين أسوي أي طريقه وللمعلوميه هذي أول مرا ؟

 طريقة االلوان النها انسب لالناث
about 1 month ago 

1 person likes this 

 هل الزم اكون بمكان هادئ لعمل االسقاط النجمي ؟

 يفضل

 او ان كان هناك ازعاج فيجب ان يكون مستمر كي ال يزعج استرخائك
about 1 month ago 

1 person likes this 

 وش اإلسقاط النجمي عجزت افهمه ، اشرحه لي باختصار :)

ان جسده المادي الى مكان اخر ـ #االسقاط_النجمي هو ظاهرة مجهولة! من ظواهر ما وراء الطبيعة او النفس. من خاللها يستطيع الممارس االنتقال من مك

 دون تحريك جسده المادي!ـ
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ماهي شروط عمل االسقاط النجمي ؟

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113627475542/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113628059478
http://ask.fm/WeRGods/answer/113628034646
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113628034646/people
http://ask.fm/Beso1899
http://ask.fm/Beso1899
http://ask.fm/Beso1899
http://ask.fm/WeRGods/answer/113627316822
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113627316822/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zlmXi68cpplXTp73Z4Uuy8KPtlnKTYE8tSs1ENUq0-REEQms6VVGHc7Ip-zmz8sdk6URA1ghTNGZwvgKJNyHeyf6vgiPF_NovN9fKZZGXccZaHzWimiGkzpaNCg,,
http://ask.fm/WeRGods/answer/113627953750
http://ask.fm/WeRGods/answer/113627790934
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113627790934/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113627884886
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113627884886/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113627829334
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113627829334/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113627782742
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113627782742/people
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 2االسقاط  شروط

 االيمان الكامل

 الرغبة الحقيقية

 تطبيق الطريقة

 االسترخاء والتأمل
about 1 month ago 

2 people like this 

 سقإط النجمي أقدر اشوف فيها البشر .. واقدر إشوف الشخص هو مو مسوي األشقاط ؟؟.أي الطرق من األ

 كل طرق االسقاط تقود الى رحلة اسقاط نجمي

 الرحالت جميعها متشابهه من حيث انه يمكنك رؤية اي شخص

 ونعم يمكنك رؤية شخص ال يقوم بالتجربةفي نفس اللحظة
about 1 month ago 

1 person likes this 

 اقدر اروح لبيت شخص معين بس ما اعرف مكانه بالضبط ؟

 نعم بمجرد التفكير فيه
about 1 month ago 

1 person likes this 

 قبل كم يوم كنت بنام ويوم غمضت عيوني قعدت شوي بعدين حسيت اني ارتفع ل فوق ،، هذا إسقاط نجمي؟

 ال ولكنه بداية االسقاط
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ةانا اذا جيت انام اسكر عيوني وما اتحرك واقعد اقكر وانتظر ان روحي تطلع بس مادري ماحس وانام شلون :) ؟ اروجا المساعد

 ارجو قراءة الطرق في موقعنا وتطبيق احداها

http://www.isqat.tk/ 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 جربت االسقاط النجمي؟ احكي لنا تجربتك

 اعتذر عن رواية تفاصيل تجاربي
about 1 month ago 

اط واعرف عنه لالسف اجلته ونسيته كلياً حتى طريقته نسيتها هذا اللي قاهرني المهم حابه اسال ايش اسهل طريقه له اتبعها واسرع كنت مهتمه باالسق

 !؟

 طريقة االلوان في موقعنا

http://www.isqat.tk/ 
about 1 month ago 

 في ردك عليا قلت لست معرضه لشي كييييف عرفت اني انثى ؟ مو شي يحير ويستاهل وقفه

 ههههههههههههههههههههه

 لم ولن تعرفي كيف
about 1 month ago 

2 people like this 

 إذا ضبط. معي اإلسقاط كيف أصحى منه؟

 بمجرد تذكر الرجوع

 او تذكر جسدك

 او تذكر حياتك

 او تذكر انهاء التجربة

 كلها ستعيدك فورا
about 1 month ago 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113627732054
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113627732054/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113627469142
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113627469142/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113627497046
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113627497046/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113627062614
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113627062614/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zlmXi68cpplW-qr3a6Uu-8aSH5izRIRptJ8lCMVG3-hABQ204Uw,,
http://ask.fm/WeRGods/answer/113626600022
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113626600022/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113627116630
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zlmXi68cpplW-qr3a6Uu-8aSH5izRIRptJ8lCMVG3-xYIRWk6Vw,,
http://ask.fm/WeRGods/answer/113627096406
http://ask.fm/WeRGods/answer/113627059286
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113627059286/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113627031894
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1 person likes this 

وكانها ذبذبات تغمر جسمي اشعر بها براحه او  اثناء قيامي بالتامل احسست بدوران المكان حولي وخفه في جسمي واحيان اشعر بطنين او رعشة قويه

 طاقه !! ماتفسيرك لالعراض التي شعرت بها ؟!

 انت بارع جدا في االتأمل لدرجة انك قادر على رفع ترددك لمستوى النجاح في االسقاط النجمي

 التفسير: اعراض نجاح في االسقاط النجمي
about 1 month ago 

2 people like this 

 حاولت اسوي االسقاط النجمي بس م ضبط معاي

 اقرأ الطرق في موقعنا

http://www.isqat.tk/ 
about 1 month ago 

 هد بنت محمد السلمانش  لما يكون عندي غرض مفقود خاتم مثالً هل أستطيع إجاده باإلسقاط النجمي ؟

 نعم ولكن يجب ان تكوني متمرسة جدا في االسقاط النجمي

 واالفضل استخدام التأمل او الصالة المعتادة في االسالم مع الخشوع وسيأتيك مثل الوحي ليخبرك اين هو
about 1 month ago 

3 people like this 

 اعذرني لكن هل أستطيع الّسؤال عن ديانتك؟

 ال
about 1 month ago 

1 person likes this 

 كنت خايفة من االسقاط ومن اش حيصير لي واش اثاره،،بس اتشجعت واتمددت واسترخيت ،،بس ماصار شي!!

 اقرأي احد الطرق في موقعنا وقومي بتطبيقها

http://www.isqat.tk/ 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 بي اكرر الشي مب راضي يتكرر شنو اسهل طريقه؟؟انه مره صار لي بغير قصد تلقائيا وا

 اوال اكتبي جميع تفاصيل الحادثة

 ثم اقرأيها كل ليلة

 وفكري فيها قبل النوم

 وعندما يحدث اي تفصيل من التفاصيل قومي بالتفاعل معه

 وستتكرر التجربة قريبا
about 1 month ago 

1 person likes this 

 هل علينا قراءة المعوذات والتحصين الني سمعت ان االنسان يكون عرضه الذى الجن او الشياطين

 ال لست معرضة لالذى من اي احد

 كويمكنك قراءة ما شئت من تحصينات وفقا لدين
about 1 month ago 

2 people like this 

 حين االسقاط,النجمي,؟بيتنا اللحين ازعاج كله بزارين مع اني قاعده بالغرفه بس اصواتهم واصله عندي ينفع اسوي الل

 ممكن ولكن نسبة النجاح ستكون منخفضة

 جربي اغالق االذان بالقطن او سدادات االذن
about 1 month ago 

 عجبتني كلمه جدا حلو شعور الرضاء عن النفس اهنيك وهللا يزيدك اكثر واكثر يارب

 ان لك سيدتي/سيديكلي امتن
about 1 month ago 

 اثناء يقظتي قمت بالتواصل بالتامل لمعرفة غرض كنت قد اضعته فسمعت صوتي يرشدني الى مكانه !! فوجدته فمذا تسمي ما قمت به ؟!

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113627031894/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113626599766
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113626599766/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zlmXi68cpplW-qr3a6Uu-8aSH5izRIRptJ8lCMVG3-h8BQWs7VQ,,
http://ask.fm/WeRGods/answer/113626902614
http://ask.fm/belleshahad
http://ask.fm/WeRGods/answer/113626926166
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113626926166/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113626836566
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113626836566/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zlmXi68cpplW-qr3a6Uu-8aSH5izRIRptJ8lCMVG3-hMJRmQ-Uw,,
http://ask.fm/WeRGods/answer/113626585942
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113626585942/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113626695254
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113626695254/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113626618966
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113626618966/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113626573654
http://ask.fm/WeRGods/answer/113626455382


 

 

 
 
 
ة | 839 ح ف ص عندما أصبح للمرآة حياة! – الـــــــــذات مـــــــرآة   
 

 مـــــــرآة الـــــــــذات

 تواصل مع الوعي االعلى
about 1 month ago 

1 person likes this 

 وش االماكن اللي ماقدرت تزورها في الحقيقه وزرتها باالسقاط النجمي ؟

 ليس كثيرة ومعظمها من محيطي
about 1 month ago 

 جيت بسوي االسقاط وسويت طريقتك شفففت نووور قوي بس اللي استغربت منه انو فمي كان ينفتح لوحده ماادري طبيعي والال

 طبيعي جدا
about 1 month ago 

 ضي عن نفسك ؟را

 جدا
about 1 month ago 

و انا قد حاولت اسوي االسقاط وانا اقول بصوت داخلي *انا امارس االسقاط النجمي*انا انجح به * و سمعت صوت اطفال يصارخون وفتحت عيوني م

 افين لكن عند هاالمور تجيني افكر من لها ثاني ..هيلب ميالخوف ;) انا فطبيعه حياتي مو من الخو

 طريقتك ممتازه وفعالة

 ولكن خوفك يشير الى وجود مفاهيم يجب عليك التخلص منها باسرع وقت
about 1 month ago 

1 person likes this 

 يوم جيت اجرب وكذا انفاسي بدت تخف وفجأة شهقت وخرب كل شيء ، ليييش (: ؟.

 بسبب الخوف المفاجئ
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ALHowaidi  ماهو الوعي االعلى باختصار ؟! وشكرااااا لك

 وعي االنسان "الذهن" هو الوعي االصغر

 اما الوعي االعلى فهو ما يجذب لك العالم الذي ترغب به

 من حيث ال تدريهو ما يقدم لك معلومات 

 هو ما يرشدك فجأه الى الطريق الصحيح

 وما يرتب الصدف للوصول الى نتيجتك المرجوة
about 1 month ago 

2 people like this 

 كيف طريقه االرقام باالسقاط النجمي؟

http://www.iskat.tk/15911585161016021577-1575160415931583.html  طريقة العد للدخول في االحالم الجلية ومن ثم االسقاط

 هنا
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ا وش االشياء اللي تغيرت فيك بعد ماسويت االسقاط النجمي وصار شي سهل بالنسبه لك وتسويه متى ماحبيت ؟ممكن تقولن

 ليس كثيرا

 ولكني صرت ارى الحياة بمنظور مختلف

 اعلم ان جذب ما اريد او تجسيد ما اريد امر سهل جدا

 واصبحت اطبقه بشكل يومي

 مره في كل مرة اما تكرار االسقاط النجمي فهو صعب كصعوبة اول
about 1 month ago 

1 person likes this 

يتم تنشيطه بتجارب ومعلومات اكثر وعدم االكتفاء باالسك ،، ويعطيك  انا من متابعينك على توتير من فترة طويله ما نزلت اشياء جديدة فيه ،، ياليت

 العافيه استفدت كثير منكم

http://ask.fm/WeRGods/answer/113625407574
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113625407574/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113626212182
http://ask.fm/WeRGods/answer/113626329686
http://ask.fm/WeRGods/answer/113626317398
http://ask.fm/WeRGods/answer/113622540630
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113622540630/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113622117462
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113622117462/people
http://ask.fm/AlHowaidi
http://ask.fm/WeRGods/answer/113626117462
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113626117462/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zln_i68cpplXTp73Z4Uuy8KPtlnKTYE8tSs1ENUq0-REEQms6VVGHfbAp-DG07ZkgvBkp2QRQO2NypFyhGyPxhqLv5yfA-9pBQ4GBJMHQHQ,,
http://ask.fm/WeRGods/answer/113625886550
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113625886550/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113626018646
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113626018646/people
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 شكرا على الطلب سيدي

 سبب استخدام االسك هو نقص الوعي

 اما الطرق والتقنيات فهي غامرة

 وسنستمر بنشر تجارب من يقوم بتسجيل تجربته طبعا

 كل الشكر
about 1 month ago 

 لاقوم بالتواصل مع عقلي الباطن لمعرفة حل مشكله او شيء مفقود وفي احد المرات سمعت صوتي يرشدني الى مكان شيء قد فقدته . فوجدته!! فه

 ALHowaidi  هذا اسقاط ؟! ام ماذا يطلق عليه؟!

 هذا ليس تواصل مع العقل الباطن

 وانما مع الوعي االعلى:(

 ويسمى تأمل
about 1 month ago 

1 person likes this 

 وال حلم؟؟ قصدي مثال اقدر اخرج للشارع و اشوف الناس ايش بتسوي بهذا الوقت ؟؟االسقاط النجمي حقيقي 

 لو كان حلم لما اختلف عن الحلم

 هو حقيقة تستطيع رؤية ما يحدث في هذه اللحظة في العالم كأنها كاميرا مراقبة ببث مباشر
about 1 month ago 

2 people like this 

 نفسي اتعرف على شخصك الكريم ؟

 وانا كذلك

 ربما سيحدث هذا في المستقبل

 حاليا اخشى ان هذا ال يمكن ان يحدث
about 1 month ago 

 هل استطيع ان ارى المستقبل في االسقاط النجمي ؟ ام فقط ما يحدث االن )الحاضر( فقط ؟

 يمكن رؤية المستقبل والحضار

 ولكن رؤية المستقبل محدودة بما تؤمن بانه يمكنك ان تراه فقط
about 1 month ago 

2 people like this 

 تسوي,دورات ؟

 نعم ولكن بشكل تطوعي غير منتظم وغير ربحي
about 1 month ago 

 نجميكم الوقت الي احتاجه لالسقاط ال

 االمر يتفاوت من شخص الخر حسب ايمانهم

 كلما زاد ايمانك بالنجاح قلت المدة المطلوبة
about 1 month ago 

1 person likes this 

 زم اكون اعرف مكان الشخص عشان اقدر اشوفه باالسقاط؟ال

 ال ليس ضروري

 يكفي ان تفكر بالشخص اثناء التجربة لتجد نفسك امامهم
about 1 month ago 

1 person likes this 

مرة انسدحت وكنت مقررة اسوي االسقاط النجمي صرت ما افكر في اي شي واتنفس فقط ، بعدها سمعت صوت ضربات قلبي يعني احس فيها ، هذا 

 بداية االسقاط او ال؟

http://ask.fm/WeRGods/answer/113625918038
http://ask.fm/AlHowaidi
http://ask.fm/WeRGods/answer/113625878358
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113625878358/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113625584214
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113625584214/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113625806166
http://ask.fm/WeRGods/answer/113625717334
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113625717334/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113625703254
http://ask.fm/WeRGods/answer/113625406550
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113625406550/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113625591382
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113625591382/people
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 نعم هذه بالضبط بداية االسقاط

 نبض القلب المتسارع

 االهتزازت التنميل الطنين والرجفة
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ابي اسوي االسقاط النجمي كيف؟؟؟؟

 الطريقة للقيام باالسقاط النجمي هنا

http://www.isqat.tk/159115851602-1575160415731587160215751591-157516041606158016051610.html 
about 1 month ago 

 هل يمكن ان اذهب للمستقبل بعمل االسقاط النجمي؟! وشكرا لك

 طبعا ولكن بقدر ما تسمح به مفاهيمك
about 1 month ago 

1 person likes this 

 http://soundcloud.com/abdullah-shehata/mawaly-m-abd-elwhab-han-el-widانت احسن واحد وذي لك

 ذوق راقي

 اشكر احساسك
about 1 month ago 

سي لو سمحت انا احيانا اخذ غفوه او في بداية نومي وفجاه احس رجلي تهتز من نفسها واحيانا احلم حلم قصير اني اطيح من درج واقوم القى نف

 ارفس برجلي , وش تفسير هالشيء ؟

 هذا شكل من اشكال الوعي اثناء الحلم

 نوم، قد التكون قد اكتملت عملية شلل النوموبسبب سرعة الدخول في حالة ال

 مما يجعل اعضائك تستجيب لما تراه في احالمك

 كان تتعثر في درجات سلم او غيره
about 1 month ago 

3 people like this 

 هل ممكن ارجع للماضي باالسقاط النجمي وهل ممكن اتصرف وال فقط اتفرج ؟

 يمكنك العودة للماضي ويمكنك التصرف ولكن ليس بيديك وعضالتك وانما بافكارك ومشاعرك ومفاهيمك
about 1 month ago 

1 person likes this 

 دائما احلم و بمنتصف الحلم اعلم ان هذا حلم و ليس واقع.. هل هذه بداية لالسقاط و كيف؟

 عندما تدرك انك في حلم، يسمى هذا حلم جلي

 وهو ليس اسقاط نجمي ولكنه مشابه له

 اثناءه االنتقال الى االسقاط النجمي من خالل التفكير في الحياة المادية ويمكن

 كمكان نومك او جسدك او غيره من االمور التي تهمك في حياتك
about 1 month ago 

1 person likes this 

 أبي أسوي األشقاط النجمي كيف الزم دورات ؟

 ال يمنع ان تشترك في دورات ولكن المهم ان تكون مؤمن بالنجاح فيه ولديك رغبة قوية بذلك
about 1 month ago 

1 person likes this 

 عندك شهاده بهالمجال ؟ من وين لك هالخبره والعلم ؟

 هذا ليس علم تطبيقي مادي

 الباراسايكولوجيا علم يتناول ما وراء النفس

 وليس علم مصنف في الجامعات والمباحث

 متخصص باالبحاث في هذا المجل والتي تقر بوجوده بل وتثبتهولكن هناك العديد من المراكز ال

 اما الخبرة والعلم فمن االطالع على تجارب االخرين والممارسة الشخصية والتأمل

http://ask.fm/WeRGods/answer/113624246614
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113624246614/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zlmXi68cpplXTp73Z4Uuy8KPtl3CPZ0ooTslFMlO0-RECQmgyVlGEdLEp-D6y8sRt4FhE1ApXM2B2pFvLanuzxP-tiiDB_d1FR4mXeoCIQatTFTGpmCyly_35VPxziLCNP59bNz6Gq7ED4bSm
http://ask.fm/WeRGods/answer/113624354134
http://ask.fm/WeRGods/answer/113625166166
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113625166166/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113625035862
http://ask.fm/WeRGods/answer/113624578646
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113624578646/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113624779862
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113624779862/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113623677014
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113623677014/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113624696662
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113624696662/people
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about 1 month ago 
2 people like this 

 ُنورستان.  يعني لو سويت االسقاط النجمي ونمت ، خالص ما عاد اقدر ارجع يعني ؟

 غير صحيح

 الرجوع امر حتمي ال مفر منه
about 1 month ago 

1 person likes this 

 دائما احس يصير لي احالم جلية.. هل استطيع اقوم باالسقاط النجمي من خاللها؟ و كيف.. شكرا

 بالطبع

 الممارسين القيام باالسقاط من "خالل" االحالم الجلية من اشهر الطرق لدى

 خصوصا لمن ال يستطيع فعل االمر بطريقة مباشرة

 اما الكيفية فببساطة من خالل برمجة وعيك انه كلما استيقظ في حلم جلي ان يحاول العودة الى العالم المادي

 ويتم ذلك من خالل تذكر غرفتك سريرك جسدك عملك اهلك بيتك سيارتك اي امر مادي

 ط بك ارتباط قويالمهم ان يكون هذا الشيء مرتب

 كجسدك مثال

 التفكير في االمر سيخفض ترددك ويجلبك الى العالم المادي
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ئماً اشوف جدتي هللا يرحمها في الحلم او االسقاط النجمي معقولة تكون تحس و تعرف و هيا ميتة ؟انا دا

 طبعا

 وهذه طريقتها في التواصل معك

 انا متأكد انك انت وهيا كنتما على عالقة وطيدة وعلى االغلب كنتما قريبين جدا من بعضكم البعض

 لك عندما ترينها المره القادمة استمعي لما ستقوله
about 1 month ago 

1 person likes this 

 طيب انا مابغى احد يعمل اسقاط نجمي ويشوفني ايش الصيغه الي اقولها وشكراا

 وال دروع وال احراز وال خزعبالتال توجد صيغ 

 فقط عدم الرغبة باالمر يجعل االمر غير ممكن

 وان حدث ان رآك احد فهذا يعني انك موافقة على االمر حتى لو لم تعلمي اين ومتى وكيف ولماذا

 االمر يشبه تحمل االنسان االمانة في االسالم رغم انه ال يتذكر ان رضي بتحمل االمانة

 رة وستبدأين بفهمها تدريجياحاولي تأمل الفك
about 1 month ago 

1 person likes this 

ى ماتفعل رغم انه ليس لك مقابل اال اني لن انساك من دعائي ))ربي يجزاك كل ربي يسعدك صراحه اقدر جهدك وتعبك في تعليمنا ولك جزيل الشكر عل

 ❤خير ((

 اشكر لطفك وجمال كلماتك

 كلي امتنان سيدتي
about 1 month ago 

1 person likes this 

 طيب ايش يسمى هالحالة لما تكون تحلم وتصحى من النوم وتكمل نفس الحلم لكن بتصرفك انت ؟

 يسمى حلم جلي اذا كان النائم يعلم انه يحلم ويتذكر حياته الواقعية

 ا نوع من الوعي في الحلم اعلى من المعدل الطبيعياما اذا لم يكن يتذكر احد االمرين او كالهما ومع ذلك يستطيع التحكم باالحداث فهذ
about 1 month ago 

1 person likes this 

 بني مرض نفسي ؟اموت اذا شفت الجن؟ او اذا رجعت لجسدي يصي

http://ask.fm/WeRGods/answer/113624656470
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113624656470/people
http://ask.fm/Nosh1955
http://ask.fm/Nosh1955
http://ask.fm/WeRGods/answer/113623644502
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113623644502/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113623620438
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113623620438/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113624426582
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113624426582/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113624396118
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113624396118/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113624424534
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113624424534/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113623571030
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113623571030/people
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 ال لن تموت ولن يصيبك مرض نفسي

 ستصاب بمرضش نفسي من الخوف من شيء ال يخيف
about 1 month ago 

2 people like this 

 نا حابه اجرب االسقاط النجمي لسبب واحد ودي اشوف شخص بتويتر النو انقطع له فتره ابي اطمن عليه مابي اضره بس مدري هل يعتبر االسقاط؟ا

النجمي,تدخل بأسرار و وخصوصيات الغير ؟تخيل احد يشوفك ويعرف كل شي,عن حياتك من دون ماتدري ..وعادي أقول لناس عن اللي شفته؟ ابي 

 نو يهمنيرايك ال

 ما دام رأيي يهمك

 فاعلمي سيدتي وثقي بما سأقول

 ان كل من ترينه في االسقاط قد وافق مسبقا على ان تريه وان تتحدثي عن تفاصيل حياته الشخصية مع غيره حتى لو قال بلسانه انه ال يريد

 هذا امر كوني وجودي ال يدركه اال المتأمل ومن اؤتي الحكمة

 لو لك فلن تري اال ما اتفقتي مع الشخص على رؤيته بشكل غير واعياجابتي لك افعلي ما يح

 سؤال جميل يعكس جمال وعيك
about 1 month ago 

1 person likes this 

 لحمدهللا على نعمه االسقاط النجمي وشكرا لك بحجم السماءا

 كم انت عظيمة

 شكرا لك بحجم الكون
about 1 month ago 

1 person likes this 

 نت كل يوم تسوي االسقاط النجمي ؟ا

 ال معظم تجاربي تحدث بشكل غير مباشر مبرمج )صدفة(ـ
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ☺صراحه ارجع لالسقاط مع العلم اني اغلب االحيان اتركه وارجعله ماقدرت انساه دايم افكر فيه بس لما اجلس افكر فيه انمام وش اسوي ؟  حمستني

 االرجحة بين االقتراب واالبتعاد عن االسقاط هي امر معهود وشائع بين الممارسين

 ويحدث بسبب تكدس المفاهيم وزوالها

 مة ابتعد الممارس عن االسقاط النجميكلما تكدست مفاهيم مقاو

 وعندما تزول يعود اليه

 اما النوم فحله ان تقوم بممارسة االسقاط باستخدام طريقة غير مباشرة

 ساعات ثم تستيقظ على صوت منبه لتقوم بممارسة االسقاط النجمي 1- 2كأن تنام لمدة 

 مي قبل ان تخلد الى النومفي تلك النافذة الزمنية تملك وقت اطول للقيام باالسقاط النج
about 1 month ago 

2 people like this 

 اذا سويت االسقاط النجمي اشوف الجن ؟

 فقط ان اردت رؤيتهم

 رؤية المالئكة فلك ذلك ايضا وان اردت

 كل انسان يرى ما يريد ان يرى

 وال احد يجبر على رؤية ماال يريد
about 1 month ago 

1 person likes this 

س خدر وأحمرحبا سيدي ،اإلسقاط النجمي منذ سنتين وانا مهتمه به ،وأتمنى ان انجح فيه وسانجح باذن هللا ، فقط هو الخوف م يمنعني ،انا احس بالت

 باالرتفاع وكأني أطفو ،وصوت النبض العالي وشي أشبه باالهتزاز ، وايضاً اشعر بان هناك من يراقبني هنا انسحب وأستيقظ

 فك انك على عتبة النجاحواضح من وص

 الخوف ليس بحد ذاته المشكلة

http://ask.fm/WeRGods/answer/113624147030
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113624147030/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113621988438
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113621988438/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113623934038
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113623934038/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113623804246
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113623804246/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113622034518
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113622034518/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113623587926
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113623587926/people
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 المشكلة هو المفهوم خلف هذا الشعور

 اسألي نفسك هذا السؤال "من ماذا اخاف؟" واول اجابة تطرأ عليك هي ما يحتاج ان تتخلصي منه

 األمر بهذه البساطة
about 1 month ago 

1 person likes this 

 ُنورستان.  لو نمت ايش ممكن يصير ؟

 عام جدا -السؤال غير واضح 

 ماذا تقصدين بلو نمتي؟
about 1 month ago 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113619928918 لبيه اني راعيه وساويس وهموم ماقبل النو ههههههههه انت جالس تعطيني طاقه س

 .. شكرا اوي اوي وان شاء هللا اجرب االسقاط واقولك عن التجربه

 بانتظار نتائج تجربتك

 ما اردت قوله هو انك طاهرة ولست مذنبة كما يروج له

 ومن يشهد ظاهرة شلل النوم او الجاثوم هو شخص ذا تردد عالي وروح شفافة
about 1 month ago 

1 person likes this 

 هل فعالً ممكن االنسان يموت وهو يمارس االسقاط النجمي بسبب خروج الروح وعدم رجوعها ؟

 ال مستحيل

 لوجيا ما يحدث اثناء االسقاط هو تماما ما يحدث اثناء النوم واالحالمفيسيو
about 1 month ago 

1 person likes this 

 عشان استرخي واسوي اسقاط نجمي وال ذا الشي بيخرب علي ؟اقدر احط اغنيه هاديه 

 ال بالعكس ان كانت االغنية قريبة منك وترفع ترددك فهو امر مفيد

 المهم ان يكون مستوى الصوت ثابت وال يرتفع وينخفض بشكل مزعج
about 1 month ago 

1 person likes this 

ز ليش ما نركاللي فهمته ان الدخول من بوابه االسقاط النجمي يفتح عيونا على اشياء كثير احنا في غنى عنها مثل زيارة االموات و ما الى ذلك...طيب 

 الدخول في متاهات على شي ينفعنني و ينفع مستقبلي بدون

 لم يدعك احد لالمر، انت هنا بطواعيتك ولك ان تغادري بنفس الحرية

 الموجودون هنا اتوى النهم ليسوا في غنا عن ما انتي في غنى عنه

 شكرا لوجودك واتمنى ان ال نلتقي مجددا
about 1 month ago 

1 person likes this 

انا فيه مرات بالحلم اعرف انه حلم واصير احس اني ارتفعت شوي بس يجيني خوف وارجع & ماكنت ادري ان فيه شي اسمه اسقاط نجمي .. ممكن 

 وهل هو حرام كما سمعت ؟ اعرف كيف اسويه ؟ واللي صار معي ايش يعتبر ؟

 عندما تأتيك لحظة ادراك اثناء الحلم انك في حلم فهذا يسمى حلم جلي

 احساس االرتفاع هذا تجسيد الرتفاع التردد ويكاد يكون اسقاط

 اما الخوف فهو مؤشر وجود مفاهيم ال تناسبك يجب عليك التخلص منها

 اما الطريقة فلدينا الكثير منها مفصل في موقعنا

http://www.iskat.tk/159115851602-1575160415731587160215751591-157516041606158016051610.html 

 وما حدث معك يعتبر حلم جلي وبداية اسقاط نجمي فشلت بسبب الخوف

 وهو ليس حرام في جميع االديان
about 1 month ago 

1 person likes this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113621899094
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113621899094/people
http://ask.fm/Nosh1955
http://ask.fm/Nosh1955
http://ask.fm/WeRGods/answer/113622304342
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfaGMFH48iDvU-rsaoh6RveWGownvt73qlnGUZ0YmScBKM1_Z9B8DSmg-VVbuFfZ9vn3urJ8I4ERG1w9QNmV-olnN
http://ask.fm/WeRGods/answer/113622438230
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113622438230/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113621749590
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113621749590/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113621741654
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113621741654/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113621637462
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113621637462/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zln_i68cpplXTp73Z4Uuy8KPtl3CPZ0ooTslFMlO0-RECQmgyVlGEdLEp-D6y8sRt4FhE1ApXM2B2pFvLanuzxP-tiiDB_d1FR4mXeoCIQatTFTGpmCyly_35VPxziLCNP59bNz6DrbYH4ram
http://ask.fm/WeRGods/answer/113621520214
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113621520214/people
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وايش  اللي بيقولوا حرام ومش عارف ايه خليهم يسمعوا رأي العاّلمه د.عدنان ابراهيم فـ الموضوع ، كل شيء يحرمونه قبل حتى ما يعرفون هو ايش

 ُنورستان.  :( . وهل فيه سبب مقنع للتحريم .. االبراج و االسقاط وكل كل شيء ، شوهتوا الدين قسًما

 كالم جميل

 فاالمور في اصلها مباحة ما لم تحرر بنص شرعي

 الدين احيانا يكون نقمة على تابعيه ان لم يطبق بطريقة صحيحة

 شكرا على التعليق الجميل
about 1 month ago 

2 people like this 

ي وال قلو سويت اسقاط نجمي انا وصديقتي مع بعض ، يمديني اشوفها واكلمها وكذا يعني ؟ ++ كيف نلتقي بـ االموات ؟ والكالم اللي بيقولونه حقي

 ُنورستان.  وهم من عندنا !!

 ان قمتما باالمر في نفس الزمان

 وفكرتما في بعض او احداكن فكرت في االخرى اثناء التجربة فستتواجدون في نفس المكان والزمان

 اما لقاء االموات فال يختلف كثيرا

 مهم تخاطبينهم كأنهم في الحياةكل ما عليك هو التفكير العاطفي في شخص متوفي وستجدين نفسك اما

 اما ما يقولون فهو حقيقي جدا

 ولكن يمكن ان يكون وهما

 وستعرفين ما اذا كان حقيقة او وهم بعد ان تنتهي تجربتك مباشرة
about 1 month ago 

1 person likes this 

 انتي ايش جنسيتك كالمك كله بالفصحا ؟ قيل ان االسقاط النجمي حرام ! عطينا دليل انك منت وفينا ومسلمه عشان نصدق ونسويه

 هههههههههه عطنا دليل انك منا وفينا عشان نصدق ونسويه

 سيدتي

 بالضبط شريحة البشر الذين لم ولن ينجحواال اريدك ان تقومي باالمر فانت 

 كالمك مخزي ان ال تقبلي المنطق اال من من هم مثلك

 انا سعودي ولست سعودية والفصحى لغتنا االم يجب ان ال يكن مدعاة شبهه بل مدعاة ثقة

 مخز وجود مثلك معنا
about 1 month ago 

3 people like this 

ر اكل مره يجيني جاثوم احس انها اخر لحظه في حياتي على كثر ما يجيني وهل صحيح الجاثوم يجي بسبب كثره الذنوب ? الن على كذا بطلع من كف

 قريش انا هههههههه

 يرها من الخزعبالت عالقة بالجاثوم او شلل النومليس للذنوب وغ

 هو يحدث ليليا عند كل نوم

 ولكن ال يشهده اال من يعاني من ارق او يبقى واعيا لسبب يشغله

 وانما يدل هذا على ارقك المستمر

 اما سسبب شعورك انه اخر لحظة في حياتك النه فعال حياة جديدة

 ولكنه ال يعتبر نهاية الحياة السابقة

 ي المره القادمة حاول االستمتاع باالمر وربما ستنجح في جعله اسقاطا نجميا ناجحاف
about 1 month ago 

1 person likes this 

طريقه فعاله لممارسه االسقاط .. ال تقول ادخلي الموقع خالص زهقت منه يضيع وبكون شاكره لك , و سؤال الحين متى تبي تسويه يصير قولي اكثر 

 :Pلك ? بحكمه انك محترف 

 أفضل طريقة طريقة األلوان

 وال يمكنني فعله كل ما اردت
about 1 month ago 

1 person likes this 

http://ask.fm/Nosh1955
http://ask.fm/Nosh1955
http://ask.fm/WeRGods/answer/113621461078
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113621461078/people
http://ask.fm/Nosh1955
http://ask.fm/Nosh1955
http://ask.fm/WeRGods/answer/113621330518
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113621330518/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113621200726
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113621200726/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113619928918
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113619928918/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113619880790
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113619880790/people
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 خوفتني (: ، طب ممكن طرق لالسقاط الواعي وغير الواعي؟

 الطرق في موقعنا كلها واعية ما عدا طريقة التقنيات الغير مباشرة

 وطرق االحالم الجلية

 يةطرق غير واع 2

 والباقي جميعها طرق واعية

www.iskat.tk 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 من مراحل اإلسقاط النجمي الجاثوم ؟؟

 نعم

 من مراحل اإلسقاط النجمي الواعي )المباشر(

Direc techniques 

Or 

Awake-state induced 

 ولكن في اإلسقاط النجمي الغير واعي )غير المباشر(

Indirect techniques 

Or 

Dream-state induced 

 فال يعتبر شلل النوم جزء من التجربة او احد خطواتها

 كما ان من يقوم به بشكل واعي غالبا ال ينتبه انه في حالة شلل نوم النشغاله باعراض ارتفاع التردد
about 1 month ago 

2 people like this 

 من متى االسقاط النجمي معروف؟؟؟

 منذ قدم البشرية

 وال تكاد تخلو ثقافة او حضارة من حوادث اإلسقاط النجمي

 حتى اإلسالمية واشهر احداثها اإلسراء والمعراج
about 1 month ago 

5 people like this 

 اذا رحت انام هل اتخيل ان فوقي حبل اتحرك فيه على طول وال بعد ما احس اني حيل نعست؟

 لفراشيمكنك البدء بالتخيل فور اإليواء الى ا
about 1 month ago 

2 people like this 

 انا معجبه في اسلوبك

 شكرا  سيدتي
about 1 month ago 

3 people like this 

 حابه اشكرك على فتح االسك تحمست اني اعمل االسقاط النجمي وانشاء هللا راح اخبرك بتجربتي

 العفو سيدتي

 بانتظار نجاحك
about 1 month ago 

 هل انت تمارس االسقاط النجمي ؟ وما فائدته

 نعم والفوائد ذكرتها في جواب قبل قليل
about 1 month ago 

1 person likes this 

 هل من الممكن اني اسوي االسقاط ب اني اغمض عيوني واتخيل نفسي اسويه الن الصراحه احس صعب اخدر رجولي وجسمي وكذا

http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zln_i68cppibaq7bR5Uq-886ayTHVMw1DSslANFa8-R8BRGk4
http://ask.fm/WeRGods/answer/113619590742
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113619590742/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113619346262
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113619346262/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113619264342
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113619264342/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113618916182
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113618916182/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113618579798
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113618579798/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113618288470
http://ask.fm/WeRGods/answer/113618168662
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113618168662/people
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 نعم يمكن

 هذه احد الطرق بالفعل

 خصوصا لمن يملك قدرة تخيل قوية
about 1 month ago 

2 people like this 

 يعرف منزلي هل ذلك ممكن ؟ال يوجد من يهددني انه يستطيع رؤيتي وانا نائمة بواسطة االسقاط النجمي مع انه 

 طيع القيام باالمرهذا ممكن ولكنه ما دام يهددك فهو ال يست

 الن التهديد والسيطرة مشاعر سلبية ذات تردد منخفض

 والتجربة تحتاج الى تردد عالي

 فببساطة االمر مستحيل

 اخبريه انه ال يستطيع
about 1 month ago 

3 people like this 

 كيف اعمل االسقاط النجميي قول لي الخطوات لو سمحت

 الخطوات مذكورة في موقعي

www.iskat.tk 

 الى قسم الطرق واختاري الطريقة االنسب لك اتجهي
about 1 month ago 

4 people like this 

 مي هل يحسو فينا ؟ىايش وضع االشخاص الي نزورهم في حالة االسقاط النج

 ليس على اإلطالق

 غالبا ال يحسون

 في حاالت نادرة يحسون عندما يكون هناك اتفاق مسبق ال واعي بين الطرفين )ليس اتفاق مادي(
about 1 month ago 

2 people like this 

 قد جربت تسويه؟احكيلنا تجاربك فيه

 اعتذر عن رواية تجاربي

 احب ان تبقى خاصة
about 1 month ago 

2 people like this 

جع عن االنبضات كانت توترني وتخوف بنفس الوقت انا متعمقه باالسقاط لكن الشي اللي مرددني هو الطنين واالصوات احس او متاكده لما بسمعها بتر

 الموضوع

 اقراي تجارب اآلخرين في موقعي

 ستجعلك تتقبلين االمر بشكل ال واعي
about 1 month ago 

2 people like this 

 ؟انا امس كنت اجرب االسقاط وحسيت جسمي تخدر ويدي ماعاد حسيت فيها ، هل هذا دليل حلو يعني اقدر بمراحل متقدمه اواصل 

  نعم

 مبروك
about 1 month ago 

1 person likes this 

 لم يكن في بيتي ايضا كان خارج المدينه

 ال اعلم اساس السؤال
about 1 month ago 

1 person likes this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113618076502
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113618076502/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113618073174
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113618073174/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zln_i68cppibaq7bR5Uq-886ayTHVMw1DSslANFa9_BYISmk4
http://ask.fm/WeRGods/answer/113618009942
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113618009942/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113617937494
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113617937494/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113617851990
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113617851990/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113617836630
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113617836630/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113617532502
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113617532502/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113617344086
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113617344086/people
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جلس عشان مانام ويجي مع العلم ان كذا مره بعد اول موقف تكررت النبضات ب ذيك الفتره لدرجة احسها مسموعه واخاف منها واصحى بسرعه وا

 النبض القوي وعذرا لألطاله وشكرا .

 ابداي بالنظر لالمر على انه موهبة

 فهو كذلك

 وليس امر تتجنبيه
about 1 month ago 

1 person likes this 

مره كنت على وشك النوم متخدره ماحس بشي بس فجأه نبض قلبي صار قوي وسريع ولفيت عالجنب الثاني ولما بديت انام نفس الشي نبضاتي صارت 

هل هو كان بداية اسقاط  قويه وسريع وبعدها جاني شلل المؤقت وماقدرت اتحرك شوي كذا وقدرت اتحرك ، المهم كل الفتره ذيك توقعته جاثوم بس

 نجمي؟

 هو كان جاثوم ونعم كان بالفعل بداية إلسقاط نجمي ناجح لو ان االمر استمر
about 1 month ago 

1 person likes this 

 وانا احاول امارس االسقاط ال اعلم اذا انا نايم او ال سمعت صوت شخص اعرفه وشفت وجهه وقمت من الخوف سألته انت كلمتني امس قال ال من

 مصدر هذا الكالم ياخبير

 هذا ما يسمى بالتجسيد

 في الواقع هو من قام باالمر ولكنه ال يذكر النه ال يريد ان يذكر

 االجدر ان تسأله ان كان نائما او شارد الذهن في تلك اللحظةربما كان من 
about 1 month ago 

2 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113616317526  انا الي سالتك السوال ذا ، هل من الممكن اذا رحت عن المكان الي صار فيه الموقف

معهم وش يقولون يعني انا اذا رحت بالواقع عن الموقف هل من الممكن باالسقاط اشوفهم وش يقولون ، خيالي واسع واتمنى و فيه ناس بالمكان اس

 اسوي االسقاط ويصير نفس كالمك ان يمديني اسوي ذا االشيا

 كما اسلفت لك

 يمكنك ان تختار ان تكون اي شخص في الموقف وبالطبع ستعرف ما قالوه عنك
about 1 month ago 

3 people like this 

 ردك شجعني كثير و ان شاء هللا راح احاول لكن اخاف من االصوتتت و الطنين اللي تكلمت عنه تحت

 ليها على انها هلوسات سمعية بصرية ليست حقيقيةيمكنك النظر ا

 تعرف في علم النفس باسم هيبنوغوغيا او هلوسات نومية

 وليست مضرة على الجسد المادي

 اما الخوف منها فهو ناتج عن مفهوم كـ"الجن" مثال

 وهذا امر مختلف ويخص الممارس

 امر كأنه مصدر للمشاكلمن يؤمن بالجن واالشباح انها ستقوم باضراره سيقوم بتوظيف اي 

 تماما كما يخاف االطفال من الظالم كأنه مكان لقائهم مع االشباح

 يحتاج االمر الى مراجعة واعيه لمفاهيمك مع شجاعة حاسم ان ال شيء سيحدث لك

 غير ذلك سيكون الوقت غير مناسب للقيام باالمر االن
about 1 month ago 

3 people like this 

ني أن اعتذر عن الخطأ .. اقصد حين مارست التأمل الول مرة الجرب االسقاط النجمي لمدة قصيرة شعرت " بإرهاق وتعب وودُت االستلقاء هل هذا يع

 ونية غمرت جسدي أم أحسست بذلك الن جسدي ليس معتاد على ذلك ؟؟الطاقة الك

 االجابة هي كلى التخمينين صحيحين

 عندما تغمرك الطاقة الول مره وجسدك غير معتاد

 تكون هناك ممرات مغلقة للطاقة

 عندما تقوم الطاقة بمحاولة المرور بقوة كجريان سيل جارف يتولد االم وارهاق وتعب شديدين

http://ask.fm/WeRGods/answer/113617206614
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113617206614/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113617126742
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113617126742/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113617100886
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113617100886/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfaGMFH48iDvU-rsaoh6RveWGownvt73qlnGUZ0ksSs9GMFHZ9B8DSmg-VVbuFfZ9vn3urJ8I4ERG1wxUO2JxpV7P
http://ask.fm/WeRGods/answer/113616947542
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113616947542/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113616876118
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113616876118/people
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 فيدينولكنهم م

 ففي المستقبل يزول اي الم مزمن في المناطق التي كانت مغلقة سابقا

 ولكن هذا يتم عندما يلتزم الممارس بممارسة التأمل بشكل مستمر
about 1 month ago 

1 person likes this 

 هل درست من قبل عن االسقاط النجمي ؟

 كثيرا جدا وعلى ايدي الكثيرين

 ولكن معظم ما اقوم بتعليمه هو من ما توصلت اليه في ابحاثي الخاصه وليس نقال عن احد
about 1 month ago 

2 people like this 

 نفسي اجرب االسقاط النجمي لكن ااخاف اخاااف بشكل مو طبيعي

 ما هو شعور الخوف؟

 هو مؤشر على وجود مفهوم او اكثر ال تتوافق مع طبيعتك

 الخوف امر جيد

 هو صديق لك

 تؤمنين بمفاهيم ال تناسبك ولذا عليك ان تشكريه وتقومي بالبحث عن هذه المفاهيم والتخلص منها يخبرك انك

 ابدأي رحلة تفكيك المفاهيم وسيزول الخوف تلقائيا

 فالخوف بحد ذاته ليس مشكلة بل هو المفتاح لحل المشكلة
about 1 month ago 

 متزوج ?

 غير ذا صلة
about 1 month ago 

 وش جنسيتك ؟

 غير ذا صلة

 ولكنني وعدت بعدم التكلف في االسك

 جنسيتي سعودي المولد والمنشأ
about 1 month ago 

 في االسقاط النجمي يمديني اشوف مواقف صارت لي قبل واشوف نفسي وانا يصير لي الموقف ؟؟؟؟؟

 طبعا

 ويمكنك رؤية الموقف من اي زاوية تحب

 بل ويمكنك رؤيته من منظور شخص اخر وحتى الشعور بشعوره

 سؤال جميل ينم عن خيال واسع
about 1 month ago 

5 people like this 

 وش,رسالتك في الحياه ؟

 انهاء معاناة البشر، والناتجة عن جهلهم انهم من صنع حياتهم بانفسهم

 عينهم )على االقل اعينهم النجميه ^_^ (ـواالسقاط النجمي هو المدخل الذي سيريهم االمر با
about 1 month ago 

3 people like this 

 اعتقد ان االسقاط يحتاج وعي عالي صحيح ؟

 بالضبط

 تصل الى النجاح في االسقاط النجمي لكي

 يجب عليك رفع تردد وعيك الى مستوى عالي جدا مقارنة بالعالم المادي

 هذه العملية "رفع التردد" هي ما يسأل عنه الكل عندما يقولون "كيف اقوم به؟" ورفع التردد يتم بطرق عدة

 دات، بل حتى الصالة في مختلف االديان تساعد على رفع الترددالتأمل، التخيل، التصور، االيمان، االسترخاء، المونترا والتوكي

http://ask.fm/WeRGods/answer/113616749654
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113616749654/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113616760662
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113616760662/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113616642134
http://ask.fm/WeRGods/answer/113616535126
http://ask.fm/WeRGods/answer/113616375894
http://ask.fm/WeRGods/answer/113616317526
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113616317526/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113616295254
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113616295254/people
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 وتتفاوت الطرق باختالف الممارس، فالشخص الذي يملك خيال قويا يجب ان يستخدم التخيل

 والمؤمن بالدين جدا يجب ان يستخدم الصالة

 والشخص المادي ربما يستخدم التوكيدات والمونترا

 ...الخ

 دد الى مستوى عاليولكن محور االمر هو رفع التر

 فاالجابة نعم صحيح :(
about 1 month ago 

2 people like this 

دقائق شعرت بإرهاب شديد وبأنه يجب علي االستلقاء ؛ هل هذا يعني أني اتقنته  1إلى  2انت بين اليوم اول يوم أقوم بممارسة التأمل المدة تقريباً ك

 بالنسبة لليوم األول أو بان جسمي ليس معتاداً بعد ؟؟

 لم افهم معنى ارهاب ارجو اعادة السؤال مع تبيين ما اذا كنت قمت بالتأمل لغرض التأمل ام قمت به لغرض تحقيق االسقاط النجمي؟
about 1 month ago 

1 person likes this 

 وش سبب اهتمامك باالسقاط النجمي ؟

 ال تملك حيلة البشر يعيشون حياتهم وكانهم موضع اختبار او فئران تجارب

 وانا اعلم انهم اسياد هذه التجربة، واالسقاط يعتبر احد دالالت قدراتهم الالمحدودة

 ومن القدرات الالمحدودة تحريك االشياء عن بعد الحاسة السادسة والتخاطر الذهني والعاطفي

 وغيرهم الكثير

 امر ممكن للكل ولكن قل من يتفكرووردت امثله على هذه الظواهر في التاريخ القريب لكم كداللة على انه 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 وما الفائدة من عمل االسقاط ؟!

 االحالم الفائدة منه مثل الفائدة من

 استطيع كتابة صفحات وكتب في هذا المبحث فقط

 ولكن الفائدة االكثر صلة للشخص هي ما يحدده بنفسه لنفسه

 فاالسقاط يشبه الحياة وال تجد احدا يسال ما الفائدة من الحياة، الن الفائدة يتم تحديدها داخل الحياة

 تريد ان يكون مفيدكذلك االسقاط فبحد ذاته هو حياة وداخلها يمكنك تحديد ما 

 ولكن بشكل عام وشائع هو يمكنك من السفر الى اي مكان ورؤيته على طبيعته

 فعل االمور التي ال تستطيع فعلها في الحياة المادية كالطيران او قيادة سيارة رياضية ثمينة

 الغوص في اعماق المحيطات واستكشافها او السفر في الفضاء الفسيح

 الى االمام او الخلف ما دمت تملك االيمان انك قادر على فعل ذلكيمكنك السفر عبر الزمن 

 يمكنك البحث عن اجابات السئلتك االكثر صعوبة واالكثر وجودية

 يمكنك التواصل مع وعيك االعلى والحصول على طاقة ال محدودة وال مشروطة

 ويطول التفصيل كما قلت ولكن اكتفي بهذا
about 1 month ago 

3 people like this 

 في االسقاط النجمي هل يمكنني رؤيه اناس لم اراهم من قبل فقط بيننا احاديث ؟

 او ال تعرفهماو حتى ال تعلم انهم كانوا موجوديننعم يمكنك رؤية اناس تعرفهم جيدا او معرفه طفيفه 

 يمكنك رؤية اناس احياء او اموات

 يمكنك التحدث الى الصم والبكم هناك

 يمكنك التحدث الى رموز التاريخ والسياسة لو كان هذا ما تحب
about 1 month ago 

 ين ما اطلع من جسدي؟ انا سويته من كم يوم قعدت نص ساعة جتني كل األعراض بس ما طلعتكم تستغرق ال

http://ask.fm/WeRGods/answer/113616186710
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113616186710/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113616183894
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113616183894/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113616090966
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113616090966/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113615992918
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113615992918/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113615939158
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 االمر متباين من شخص الخر

 فهو مثل النوم تماما

 هناك من ينام مباشرة وهناك من يطول عليه االمر قبل النوم

 دقيقة 21الوقت المطلوب يجب ان ال يتعدى 

 بصبح النجاح مستحيال

 عن المحاولة والمحاولة بعد يوم او يومين كحد ادنى زمن االفضل التوقف
about 1 month ago 

1 person likes this 

 االسقاط النجمي حالل ام حرام ؟

 كل االديانحالل في 

 ومن اراد تحريمه فهذا شأنه
about 1 month ago 

1 person likes this 

روحهاطلعت وتشوف جسدهاوتوصف احساسها تقول مو حلم بس ماصدقتها بس بعد صاحبتي تفكيرها بريء وكأنها طفلة مره حكت لي ان حست 

 ماعرفت حسابك صدقت وتاكدت انها عملت االسقاط النجمي بدون ماتدري

 وصفك جميل

 فعال ممارسي االسقاط عادة تفكيرهم طفولي بريء مالئكيين الطباع ارواحهم شفافه وقلوبهم بيضاء عقولهم متفتحه نيرة

 كان اسقاط وما حدث لها

 احكي لها ما اقوله لك وقولي لها انها موهوبة

 اخبريها انها تستطيع تكرار التجربة بمجرد تذكر االحداث

 وانه من خاللها يمكنها زيارة اي شخص ميت او حي قريب او بعيد

 اخبريها انه يمكنها فعل كل ما تتمنى وتحلم به عندما تكون في ذاك "الحلم"ـ

 وحيدهاخبريها انها ليست ال

 وهناك ماليين مثلها :(
about 1 month ago 

5 people like this 

 عندما ال استطيع العوده الي جسدي فهل سوف ادفن حيه ؟

 ن اعرف كيف اعود لجسميمن يقول ل

 يشبه من يقول اخشى ان اغير مالبسي فأنسى اسمي :(

 األمر غير ممكن يا سيدتي

 انت في كل يوم تخرجين من جسدك لممارسة االحالم

 وتعودين في نهاية كل حلم

 االمر آمن تماما وستعودين حتما وال يمكن النسان ان ال يستطيع العودة

 واال لضاع البشر في احالمهم
about 1 month ago 

1 person likes this 

 عادي تشوف الدايركت مسج بتويتر؟

 بكل سرور فور االنتهاء من االسئلة
about 1 month ago 

2 people like this 

 كيف اسوي وهل له اضرار؟

 تفضل بزيارة موقعنا

www.iskat.tk 

 هناك تجد الجواب على سؤالك في االسئلة الشائعة وان ال اضرار للتجربة

 واما الطريقة ففي قسم الطرق

http://ask.fm/WeRGods/answer/113615819862
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113615819862/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113615890518
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113615890518/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113615694422
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113615694422/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113615343190
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113615343190/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113615532886
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113615532886/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zln_i68cppibaq7bR5Uq-886ayTHVMw1DSslANFaw_R4ASmw6
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about 1 month ago 

 تعبت من كثر ما احاول!!

 ا تتعب من المحاولة فانه حان وقت االستسالمعندم

 االستسالم ال يعني الحرمان من التجربة

 ولكنه االمر الطبيعي الذي يجب ان تفعله لتسمح لمفاهيمك بالتعامل مع االمر

 عندما تتم ستشعر بشعور حماس تجاه االسقاط يأتيك فجأه

 عندها يكون النجاح اقرب وارجح
about 1 month ago 

2 people like this 

 وقت االسترخاء كل االفكار تجي براسي ما اصدر اصمت عقلي ابذ

 نا" هي عقولهم او اذهانهمهذا امر شائع في وقتنا الحالي الن جميع البشر يظنون ان "اال

 والواقع مختلف

 فنحن لسنا عقل او قلب او مفاهيم

 نحن كل هذه واكثر

 نحن وعي

 وللتمكن من اصمات العقل يجب عليك اوال ان تزرع مفهوم انك لست عقلك وانك اكبر من ذلك واوسع

 ثم محاولة اصمات مشاعرك

 ومن ثم اصمات عقلك

 وهذه العملية مشهورة باسم التأمل

 هي سهله يسيره لمن يريدها ان تكون كذلكو

 www.iskat.tk ابحث في موقعنا

 قسم الطرق

 عن طريقة االسقاط باستخدام التأمل

 ين بحجرباستخدامها تصبح كمن يصيد عصفور

 تتعلم اصمات العقل: التأمل

 وتنجح في اإلسقاط النجمي
about 1 month ago 

1 person likes this 

 حالم؟ أنتظر ردك على احر من الجمرطريقة سهله وفعاله للتحكم باال

 افضل طريقة للتحكم باالحالم هي خلق ما يسمى بالمراسي وهي مفرد مرسى

 والمرسى هو شيء او امر معتاد في الحياة كسريان الماء او غناء شخص او وحش يلحق بك او دم او لون معين او صوت

ما رأيتها، ستقوم ببرمجة ذهنك الشبه واعي ليتصرف بنفس الطريقة في الحياة المادية وكذلك عندما تقوم بحفظ هذه المرساة وتذكرها في حياتك اليومية كل

 في الحلم

 فعندما تصادف هذه المرساة ستسيقظ داخل الحلم لتقوم بالتحكم بالحلم

 ولكن هذه االجابة كانت كبونص او هدية لك

 يوميةاالجابة على سؤالك وافضل طريقة للحلم هي من خالل كتابة مذكرات 

 صفحة على اليمين فيها ما تريردينه ان يحدث وصفحة اخرى فيها ما حدث وتعنون بتاريخ واسم اليوم

 تفعلين هذا االمر كل يوم

 وتقومين بمراجعته بشكل واعي كل يوم

 مما يجعل وعيك يقوم بالتوفيق ما بين امانيك والحلم الحقيقي

 هذه افضل واسرع طريقة

 عن ذكرهاوالطرق كثيرة يضيق المقام 
about 1 month ago 

2 people like this 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113615181910
http://ask.fm/WeRGods/answer/113615133782
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113615133782/people
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zln_i68cppibaq7bR5Uq-886ayTHVMw1DSslANFe3-x8CQG04
http://ask.fm/WeRGods/answer/113602793302
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113602793302/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113603256150
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113603256150/people
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 ي ؟سقاط النجمي ونتقابل بالعالم الثانألهل من الممكن اني اتفق مع شخص نقوم انا وياه با

 نعم ممكن جدا

 ليس مهما االتفاق قبل التجربة مع انه شرط

 المهم واالهم هو ان تتذكروا كالكما او على االقل احدكما ان تفكروا باالخر اثناء التجربة

 التفكير المصحوب بعاطفة عندما يراود ممارس االسقاط ، يجد نفسه امام الشخص الذي يفكر فيه مباشرة
about 1 month ago 

2 people like this 

 ماهي الشاكرات السبع؟

 التشكرات السبع هي منافذ للطاقة يتم من خاللها الحصول على الطاقة الكونية

 تشاكرات السبع بطريقة صحيحة ومتناغمة فانها قادره على تفعيل طاقة الكوندليني الداخليةوعندما تعمل هذه ال

 والتي ستفتح ابواب من الرخاء والصحة والسالم والهدوء وااليفوريا واالكستاسي واالتنوير واالستيقاظ والحكمة والقوة
about 1 month ago 

3 people like this 

ابي اسويه احس لو سويته من اول مره بيضبط بس خايفه من اشوف اشكال غريبه او اصوات تخوف ؟ على الكالم اللي قريته عن مخاوفك في عقلك 

 نجمي صح كالمهم وال ؟الباطن تظهر اذا سويت اسقاط 

 طبعا ستظهر كمنتج لخوفك

 ما دمت تخافين من شيء فأنت تؤمنين به

 والخوف يخبرك انك تؤمنين بمفهوم ال يناسبك

 وبالطبع سيظهر لك ما تخافين منه ولكنه لم ولن يضرك اطالقا

 ان امنت بهذا االمر فال تقلقي من الخوف ذاته بل اقلقي من المفهوم خلف هذا الخوف

 يحتي ان تبحثي عن المفهوم الذي يولد شعور الخوف وتخلصي منهنص
about 1 month ago 

1 person likes this 

اسقاط نجمي لكن ما اتعدى مرحلة اني احاول استرخي ، احس بعدم ارتياح وفقد للتركيز حاولت اركز على صوت مرحباً لي كم اسبوع احاول اعمل 

 المكيف لكن ابداً ما ينام جسمي و اظل طول الوقت صاحية .. كيف الحل؟

 جربي طريقة التقنيات الغير مباشرة

 ساعات 1-2بط منبه اليقاظك بعد مرور وهي طريقة تعتمد بشكل أساسي على الذهاب إلى النوم بشكل طبيعي وض

 عند هذه النقطة تكون الرغبة بالنوم اضعف منها عند بداية النوم

 وليست مثل ضعفها عند االستيقاظ من نوم طويل

 نقطة مناسبة لمحاولة الدخول الى النوم من جديد دون فقدان الوعي
about 1 month ago 

1 person likes this 

انا وصلت مرحله الطفو بس كنت خايفه ووقفت بدون قصد وش الحل الن كل مره أوصل عند هذي المرحلة او عند مرحلة سرعات دقات القلب 

 •.•ُجمان   :((

 اقراي تجارب االخرين

 فخوفك من المجهول عقبة نجاحك
about 1 month ago 

3 people like this 

 `♚'  NAIF  اقدر ارجع لجسدي المادي ^خايف اجرب م 

 هنا األسئلة الشائعة والمتكررة عن #االسقاط_النجمي

http://www.iskat.tk/1575160415711587157416041577-1575160415881575157415931577.html 
about 1 month ago 

 ث عن األسقاط النجمي ؟ مايحتاج تحطه بس نبغى نعرفلك حساب آخر بتويتر ؟ اليتحد

 ال
about 1 month ago 

http://ask.fm/WeRGods/answer/113605380950
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113605380950/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113605228630
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113605228630/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113603575126
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113603575126/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/113602678870
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113602678870/people
http://ask.fm/juman_7
http://ask.fm/WeRGods/answer/113601917270
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113601917270/people
http://ask.fm/none_187
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zln_i68cpplXTp7Pd4Ui68aPukHOTY0coSs1ENlaz_BIARmo9TFGHc7Yp-zmz8sRs6URA1ghTN2FyoV_EaXy3xvCz02KcpLBLT4uAJ8DRG6sqQnDnyGrNzJCLDL811PPiOp1Y
http://ask.fm/WeRGods/answer/113601913430
http://ask.fm/WeRGods/answer/113601891414
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 `♚'  NAIF  ايه ماني متأكد بس وهلل متحمس ومتردد

 لة له نتيجة تدميرية عكسيةاذن احسم ايمانك الن ما تقوم به من شك ومحاو

 ستجعل نجاحك وايمانك في المستقبل شبه مستحيل أن
about 1 month ago 

1 person likes this 

 `♚'  NAIF  ودي اجرب

 من طريقة تعبيرك ال تبدو في غاية الحماس لالممر

 واالكيد انك غير مؤمن بامكانية حدوثه لك
about 1 month ago 

If you could be another person for a day, who would you be? 

"Sweet dreams are made of this" by Eurythmics 

 

about 1 month ago 
2 people like this 

If you were famous what would you be famous for? 

Para-psychological researches & teaching 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 كم كان عمرك عندما اتقنت االسقاط ؟

 21فوق 
about 1 month ago 

2 people like this 

What is your goal in life? 

Teach people Astral Projection 
about 1 month ago 

2 people like this 

What do you think about more than anything else? 

Life 
about 1 month ago 

http://ask.fm/none_187
http://ask.fm/WeRGods/answer/113601888342
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113601888342/people
http://ask.fm/none_187
http://ask.fm/WeRGods/answer/113601820502
http://ask.fm/WeRGods/answer/113601700950
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3 people like this 

What's your biggest fear? 

Ignorance - close-mindness 
about 1 month ago 

4 people like this 

Do you think people are basically bad or basically good? 

They are basically BOTH! 
about 1 month ago 

1 person likes this 

 كم عمرك ؟

 غير ذا صلة
about 1 month ago 

If you had to choose a type of color that you thought represented yourself, which would it be? 

White! 
about 1 month ago 

1 person likes this 

االسقاط النجمي وشعرت بنفسي اطفو لكن بنفس الوقت ثابته فوق جسدي واليمكنني الحراك ماهو السبب  طيب حسيت بكل هذه االعراض اعراض

 amwaj  ياترى ؟!

 السبب امرين او كالهما

 اما انك لم تكوني تملكي خطة هروب و/او كنت خائفة من الخروج

 م الخطة االن وطبقيها بجسدك الماديان لم تكن لك خطة فابداي برس

 تماما كخطة اخالء في حال الحريق

 ارسمي مسارا الى نقطة تجمع ثم تدربي على السير على هذا المسار ليس ذهنيا وانما جسديا

 اما الخوف ان كان هو فهو مؤشر لوجود مفاهيم لديك عن اإلسقاط النجمي ال تتوائم مع طبيعتك التي ترغب بفعل االمر
about 1 month ago 

2 people like this 

 ؟انا حاوولت اججرب االسقااط النجمي اكثر من ممرع بس ماازبط معي مع اني اسوي كل شي صح وشهو السبب

 السبب انك تركزين على الطريقة كثيرا

 مع انه ال الطريقة وال سبب الظاهرة مهمان

 المهم هي ماهيتها ووجوديتها

 ومع ذلك، جل تركيز المهتمين منصب على احدى االمرين او كالهما )الكيفية و/او السببية(

 رهذا سبب عدم النجاح

  سيحدث ومن ثم السماح له بالحدوث اما كيفية النجاح فاإليمان الصادق والقبول بان االمر

 يسبقهم تصور ونية ورغبة ويتخللهم ممارسة

 وهذا يا سادة هو السر السباعي للنجاح في اإلسقاط النجمي

 وساتطرق له الحقا  بالتفصيل في موقعي
about 1 month ago 

3 people like this 

 كيف للشخص التاكد من انه نجح في تجربتة االولى من ممارسة االسقاط ؟

 النجاح في اإلسقاط النجمي مثل الحياة

 ال يمكنك ان تشرح معنى ان تكون حيا النك ال تعرف معنى الموت

 يمكن وصفه بعبارات بشرية وكذلك اإلسقاط النجمي ال

 ولكنه بالتأكيد مختلف تماما  عن الحياة

 فعندما تنجح.. ستعرف

 صدقني

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113601571158/people
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http://ask.fm/likes/WeRGods/question/113601559382/people
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http://ask.fm/AmwajALamri
http://ask.fm/WeRGods/answer/113600900950
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ة | 856 ح ف ص عندما أصبح للمرآة حياة! – الـــــــــذات مـــــــرآة   
 

 مـــــــرآة الـــــــــذات

about 1 month ago 
3 people like this 

 ما هي بدايه االسقاط النجمي

 شعور باالهتزاز القوي وكانه زلزال

 صوت طنين او اصوات متعددة غالبا  قوية جدا

 شعور بالطفو الإلرادي مع شعور غير متأكد بالسيطرة على األحداث

 حضور قوي في اللحظة وإحساس عام مختلف عن اي احساس بشري معتاد
about 1 month ago 

5 people like this 

 •.•ُجمان   يقولون ان اإلسقاط حرام !

 هنا األسئلة الشائعة والمتكررة عن #االسقاط_النجمي

http://www.iskat.tk/1575160415711587157416041577-1575160415881575157415931577.html 
about 1 month ago 

 كيف يمكننا انتقن االسقاط

 www.iskat.tk يمكنك البدء بقراءة تجارب االخرين في موقعنا للتعرف على ماهية التجربة اوال
about 1 month ago 

1 person likes this 

 

 

 

 

 

 

....انهتى   

http://ask.fm/WeRGods/answer/103068828758
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/103068828758/people
http://ask.fm/WeRGods/answer/106721820758
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/106721820758/people
http://ask.fm/juman_7
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zln_i68cpplXTp7Pd4Ui68aPukHOTY0coSs1ENlaz_BIARmo9TFGHc7Yp-zmz8sRs6URA1ghTN2FyoV_EaXy3xvCz02KcpLBLT4uAJ8DRG6sqQnDnyGrNzJCJC7Yx3_HgPpha
http://ask.fm/WeRGods/answer/111195231062
http://link.ask.fm/goto/50aiCb_tfbeICH4zln_i68cppibaq7bR5Uq-886ayTHVMw1DSslDM1K39B8IQmgy
http://ask.fm/WeRGods/answer/110152899158
http://ask.fm/likes/WeRGods/question/110152899158/people

