
 

 مـــــــرآة الـــــــــذات

 

  

 

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 راحائ

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

 مؤمنا لعينا قرير نائما االنسان فيعيش. المخلفة المعتقدات الى وانتماءاتهم

 يممفاه 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

 اوآخرون يبحثون عنها دون أمل. فما هي الحقيقة المطلقة في الحياة؟ م

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

 غير متوفر في هذه النسخة.هذا القسم  الفصل السادس: أسئلة في التنوير 
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 استهالل:

 

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

 لطالما كتب اإلنسان الكتب، ولطالما عاشت الحروف بقانون الكاتب...

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

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

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

لستة ايام. هايات. فمفهوم الوقت هو االخر كتب في تلك اثم كانت الحياة. او بدأت. في الحقيقة بدأت البداية. فقبل البداية لم يكن هناك معنى للبدايات والن

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.

 

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

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

)او لحظات فكل الوقت معك( ثم ال يلبث التبرير ان ينتقل الى مفهوم جديد. وهو ما يسمى الفلسفة. فالفلسفة مفهوم اخر يتبع نفس نمط لك. تقتنع للحظة 

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

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

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

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

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

 ن ان الحياة هي كل الوجود وان الموت هو نهاية الوجود، وهذا هو سبب المشاكل البشرية.لكن المشكلة ان الذهن البشري يظ

 

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

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

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

 لكاتب" الذي سيقوم بسرد االحداث. فالكتاب هو الكاتب، حين انقلبت اآلية...هو "الكتاب" نفسه وهو "ا
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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

 اول االمور واكثرها صلة في الموضوع من

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

 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

 "الخيال" ان صح التعبيرخيال؟ اين يوجد هذا 

 ثم، ما هو الخيال. صور تخيلية؟ لماذا اذن أحس بمشاعر في الحلم

 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

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

 الحقيقة المطلقة!

 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

 كون الذي بداخلهدعونا نتعمق في الوعي وفي ال

 هناك أربع قوانين فقط تحكم هذا الكون

 القانون االول اننا كنا موجودون واالن موجودون وسنظل كذلك

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

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

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

 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

 ر العالم االفضل لك، ولكن االختيار ليس عشوائيا وانما يتم بتحفيز من المشاعرتقوم باختيا

 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(

 المنطلق، هناك ثالث انظمةمن هذا 

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

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

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

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

 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

 ق وهم الحركة، وتخلق وهم الزمنفي انتقالك من عالم آلخر، انت تخل

 أي أنك انت من يختار أي عالم يذهب اليه ولذلك قلنا عن الماضي والحاضر والمستقبل انهم ليسوا مهمين في الترتيب

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

 2صفحة  تمهيد

 3صفحة  استهالل 

 8صفحة  لتكوينالفصل األول: ا

 41صفحة  الفصل الثاني: الحياة

 41صفحة  الفصل الثالث: الموت وما بعده

 24صفحة  الفصل الرابع: الكون
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 هذه النسخةير متوفر في هذا الفصل غ 21صفحة   الفصل السادس: أسئلة في التنوير
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 الفصل األول

 التكوين
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 الفصل األول: التكوين

وتطور وتعلم الحياة والتحضر قرر التوثيق، فقام بخلق دوامة عندما قرر االنسان ان  عندما نمىها االنسان. والكتاب 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 

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

 مكان الكتاب في هذه الروايةيل يا سيدي القارئ لو كنت تخ

عشت  نكألنهار وغيرهم. تخيل لو لو كنت انت من قرر ان يوجد الحياة في ستة ايام بمفاهيمها المتمددة الوقت والحركة والفلسفة والتبرير والليل وا

المؤامرة دوامة مفرغة ال  فأصبحتهذه الحياة مثلما عاشها الكتاب. يشعر انه ضحية مؤامرة وهو ضحية مؤامرة نفسه للتآمر مع نفسه على نفسه. 

م في دوامة من ضحية من، ستستمر الى االبد! اتعل يمكن له اكتشافها. وهذا ابداع الحياة. ان البداية والنهاية فيها! نعم فيها أي في داخلها. فعندما تدخل

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. 

دا ومتمددة. هي في الواقع دوامية. هي في الحقيقة قصيرة جدا. خمسة االف سنة من الفلسفة هي في الواقع بداية ثم حقا منبسطة ج 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  للدوامة. كذلك هو االمر لألخرىفي كل مره. وكل نهاية لها هي بداية الحياة. تتسع الدائرة 

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. الدوامةكما ترى عزيزي القارئ ان السباحة مع التيار )او االتساع مع اتساع 

دية ن تصل الى االبد )الى االبد كما يقولون( وبما ان االبامر يسير ال يعيق الحياة. ولكن هذه العملية ابدية. وللوصول الى االبدية ستستمر الدوامة الى ا

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

 إتقانببسرعه بالمفاهيم الغير راسخة الى ان تصل الى مفاهيم انغرست  )ليست مستحيلة( تسمى عملية تدمير المفاهيم. قد تبدأ 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.

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

 للوقت اال عند االبد.

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

 وسرعتها وكثرة مرتاديها، اال انها ال نهائية!

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

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

  االمر ينطبق على جميع المفاهيم فكلها لولبية متسعه. او دوامية الشكل.
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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، 

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

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

الى الحقيقة من جميع  أقربار الهواء والماء( منهم الى العنصر او المادة الكاملة المثالية. وربما نظرية االربعة عناصر )االرض الن 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

 ا صنع كل شيء.ومنه

 

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

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

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

 

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

 ان حاله يقول هذه هي ارقام االديان على التوالي.فرقة. وكأني بلس

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

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

 . 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 وأخبراول وصفها كما رآها وفقا لمفاهيمه االبراهيمية. فالواقع ان محمدا رأى ما رأى وفقا لما يؤمن به، فعاد الحياة الى ذاته فح

مفاهيم هو ن بالافلو 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  باإليمانيستمر  أحداالخر متغير. فال 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 خاللأكثر. عدت الى البداية أكثروامنت  أكثرا قبلت وتحقيق االماني والتجسيد وغيره. فكلم

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

 مع اتساع الوقت.  وأكثر أكثريطر اليوم. ونرى ذلك البشري مفهوم الالهوت المس

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

 ب في المفهوم الوحيد الحقيقي فيهبالحقيقة المطلقة انت تشترك مع الر فبأيمانكوالرب يؤمن بانه قادر على كل شيء. 

 فتصبح انت بذاتك رب.

 

 ومفهوم السحر كمثال جميل، هو مفهوم من مفاهيم الدين.

 نعم هذا صحيح. دعني اوضح لك االمر

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

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

وتفرق وتعدد. )وهي  ل وتبعدالخير هو طاقة ايجابية، بمعنى انها تجمع، توحد تدمج تتكامل تربط وتأصل. والعكس بالعكس فالطاقة السلبية تفكك وتفص

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

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

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

 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

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

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

للمفهوم سبب في الوجود. فالمفهوم بطبيعته الحياتية كامل كمال الحياة. يأتي  أصبحلمال كل البشر الى ذاك الجانب ولما  فلو طغى جانب على اخر

 دائما متزنا. وهذت هو القانون الثالث من قوانين الكون. 

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

 لوجود. انت موجود وستبقى موجود ال يمكن لهذا االمر ان يتغيروهو قانون ا -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

 ير اال التغيير ذاته. وكل شيء يتغير اال القوانين االربعة.وهو قانون التغيير. كل شيء متغ -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  العودةاع الدوامة يخلق تعدد وكثرة وتنوع ولكن ولو الحظنا القانون الثاني، لعلمنا ان اتس

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

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

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

تغيير  ه هابطة فيقانون التغيير، وهو ما استعرضناه في التمهيد عندما عرفنا المفاهيم، فكل شيء متمدد ينتقل باضطراد ال نهائي على شكل دوام

 الجمود لتوقفت الحياة. فال يمكن للتغيير ان يتغير. أصبحالجمود. ولو  ألصبحمستمر. كل شيء يتغير فيه اال التغيير، فلو تغير التغيير 

حدث الخر. ولكن يالمفاهيم دون ا 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 

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

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

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

)او  سكذبا ان القران او حتى الكتاب المقدس او العهد القديم او حتى كتاب قبيلة افريقية تعيش العصر الحجري قادرة على شفاء االنسان من الم

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

، تحدث عملية مثيرة لالهتمام اسميها بتناذر الشفاء بالسم ال الدواء. حيث التلبس الشيطانيبما يحدث هو عندما يتم عالج الشخص من المرض المسمى 

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

 لدين.ليس بالدين وانما بتكذيبه الالواعي ل

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

دت لفلسفية. كلما سابتقسيمه الى نقطة ابعد الى مفهومين مفهوم صحيح ومفهوم خاطئ، وهذا هو ما يحدث في تقاسم االديان واختالف النظريات ا

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

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

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

 وغيره. التلبس الشيطانيوكذلك 

 . حيث يمكن كل شيء وال شيء. البداية والنهاية الكمالويانغعاصفة ين  بين كل هذا، نقطة االساس والبداية والنهاية والكمال والصفر هي في منتصف

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

الكتراث بدأون بعدم اهذا ايضا ما يفعله البشر عندما يكبرون. ي 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

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

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

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

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

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

 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  آهامبتد
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 الحياة

 



 

 

 
 
 
ة | 14 ح ف ص عندما أصبح للمرآة حياة! – الـــــــــذات مـــــــرآة   
 

 مـــــــرآة الـــــــــذات

 الفصل الثاني: الحياة

 

 ما هي الحياة؟ إذا

 ع الذهن فهمها!سؤال يسعى كل ذهن لفهمه. غير مدركا ان الذهن مصمم على ان ال يفهم الحياة! او بطريقة اخرى ان الحياة مصممة على ان ال يستطي

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

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

 او ماهي؟ الحياة Whatعلى السؤال الـ  أجبنا       ماذا؟ل

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

 قيا )على االقل كما يبدو للذهن(. هذا هو السبب!امر عارض وليست حقيقية. بينما صفتها الدوامية تجعلها امر محتوما حقي

 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 لثطبقة االحاسيس المرتبطة بالسببية وهي اعلى تردد من االفكار ولكن اقل من مستوى المفاهيم. ثم طبقة المفاهيم واالفكار. هذا النظام ا

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

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

         من ذلك:

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

)وهي تذكرنا في سورة االنشقاق بالقسم العظيم بالشفق والليل والقمر فكان جواب  نستعرضها من االعلى نزوال من االعلى ترددا حتى االكثر انخفاضا

 طبقا عن طبق!""لتركبن  11القسم اآلية 

 نالروح الكلية: وهو اساس كل شيء ومصدره ومبداه ومنتهاه وهو كلية ووحدة الكون مرتبطي .1

 .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

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

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

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

 ناء على الشعور المتولد من المفهوماالفكار: هنا يتم اتخاذ القرارات وتتم الحركة ب /طبقةمستوى .1

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

 بالفقه االسالمي العادات المحكمة(

 ه للنقض، كجاذبية االرض وسيولة الماء وشفافية الهواء وهالمية النار.الالوعي: هنا يتم تأصيل االتفاقيات الكلية الغير قابل /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

 سيء جيدا والجيد سيئا عندما يتم تضخيم هذه الذرة والتركيز عليها أكثر وأكثروالحياة خاضعه للتغيير باستمرار يصبح ال

 فالتفاؤل هو عملية النظر الى الذرة المشرقة في ظالم المشكلة

 والتشاؤم هو النظر الى الذرة المظلمة في الجانب المنير

 ما قلنا.مستمرة غير منقطعة متنقلة بين الخير والشر بتوازن مثالي ك والن عملية النظر عملية نسبية ترتبط بالوقت وتتغير بتغيره فان الحياة عملية

 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

 ته لفعله فسيفعل المستحيل )حرفيا سيفعل "المستحيل"( ليلعب دوره كما اردتوألنه مسخر لخدمة الغرض الذي صنع

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

عه. فال يجد اال ان يفرض نفسه بنفس مقدار ايمان هذا الشخص ليغمر ويغلب عليه. لعب دوره في حياة هذا شخص ويستمر هذا الشخص بمقاومته ومن

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

ين يعيشون بهذا التناوب احيانا "مالئكة" وأحيانا "شياطين" هكذا هم البشر. ومن الظهور في حياته للعب دورها ومن ثم المغادرة. وكل البشر الطبيعي

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

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

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

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 

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

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

الواقع يحاولون مؤقتا جعل الجانب المالئكي يطغى. وبالطبع سيفعل ولكنه لن يلبث ان لهذه الطقوس عندما يقرأون آيات مقدسة على الممسوس هم في 

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

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

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

و في الواقع جعله يندمج في وعي وشخصية الممسوس وأصبح الممسوس يسمح بالتناوب بين اختفاء "الشيطان" فيظن الممارس انه طرده بينما ه

 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

 

 ت هو عكس الوالدة... اما الحياة فهي االستمرارية بين الوالدة وحتى الموت.ربما تظن ان الموت هو عكس الحياة. ولكن هذا غير صحيح! المو

 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  أقربمن عندما كنت في الحياة. وفي الواقع ايضا الحياة المادية هي اشبه  أكثرحيا" حرية واقل حدود وقيود. في الواقع بعد الموت تصبح "

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 

 

، وعقابولكن 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، 

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

عليه.  يرغب بجنة كل ما يتمناه المرء يحصل أحديقبلها الوعي المستنير. فال اوالها ان الجنة بمفهومها الديني المقدم لنا في قالب مادي فكرة سخيفة ال 

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

  ى ن خاللها يمكن ان تنسب حياتك او تجربتك الالفرق بين وضع انسان، وانسان اخر، حياة انسان وحياة اخر. متعريف التباين: التباين هو

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

ة سينطلق مغامرالفيديو(. االن البعض في هذه ال 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  إذاويستكشف ارجاء االدغال ويخوض تجارب جريئة جدا حتى ما 

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

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

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

 تناسخ االرواح" وهذه المفاهيم تكثر عنها االسئلة. وسنفصل فيها بعد قليل. ولكن لنختم اوال مفهومي الجنة والنار.يعرف اصطالحا بـ "
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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 اما من يموت وقد عاش حياته بخوف وكره وتردد واعتبار لمفاهيم االخرين متجاهلنا رغباته الحقيقية. فلن يسعد بموته.نة. وهذا ما يعرف بالج

 فيما يسمى بالنار ولكن هناك تفصيل كما سيرد ادناه:

اة البرزخ" وهذا التعلق هو ما يعرف لدى االديان في بعض االحيان، لن يدرك اساسا انه عاد الى ذاته فيعلق بين الحياة المادية والبعد النجمي "حي

 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

د ويسمو عحر عندما يقدم على االنتحار، يكون في اسوأ حاالته النفسية )أي ان تردده وذبذباته في اقل مستوياتهما(. فعندما يموت ال يستطيع ان يصالمنت

 والق الهالية.لعبما يعرف بظاهرة ا باألخرينال يملك جسدا يحصل منه على الطاقة. فيعمد الى االستعانة  معذباعن مستوى الحياة المادية، فيعلق فيها 

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

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

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

 فرق كبير.

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

ي بشكل مهو االمر الذي يحدث للمقتول ايضا، فعندما تقتل انسانا، بل وحتى حيوانا )ولهذا حرم االسالم قتل الحيوانات( تنفصل روحه او جسده النجو

كائن. لمفاجئ 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 ا

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

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

 

 التلبس الشيطانيونرسم الخط الفاصل بينها وبين  العوالق الهاليةاذن 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

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

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 بالعاداتأسك جراء العوالق المتعددة( لتقنعك بالقيام اصوات كثيرة في ر

 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 فأقدمفعلها فال تفعلها. اما ان كنت تراها امرا صحيحا تماما ويشعرك بالسعادة تخشى 

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

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

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

يات عدة، تتناوب )بل يتناوب وعيه بينها( ينتقل الوعي من جسد خير الى جسد شرير. من شخصية مالئكية الى شخصية شيطانية باستمرار. يملك شخص

 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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الشخصيات )غالبا يرفضون الشر( فيصرون على التمسك بالشخصية الخيرة والجسد المالئكي. فيحاول الوعي االنتقال عبثا الى الشخصية هذه  أحد

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

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

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

سية المزمنة التي يعاني منها الشخصية الرئيسية( كل هذا يحدث ليكون داللة على ان االمر ليس شيطانا خارجيا او كيانا شريرا يحضر اختفاء للحسا

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

 من واحد الى اخر. الوعي

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

 يلعب دوره وعندها سيعود ليصبح انسانا طبيعيا.

 

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

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

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

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

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

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

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. 

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

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

انت من اعددتها، لن تنطلي عليك خدعها ولن تشعر حقا  أنكجربة. ولو علمت انت من قام بإعداد الت 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  انتمن  تنسىانه يمتد الى ساعات. واثناء الحلم تشعر 

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

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

 الكون
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 : الكونالرابعالفصل 

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

 تعيش 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

 ترمز للشيطان العنزة

 ...الخ

 وكذلك االشياء

 فالمصباح يرمز للفكرة

، ال تفكر. التفكير يعمل كسحابة او كعقبة تحول دون اتصالك بوعيك االعلى. مما يجعل فهمك لسبب وجود الشيء وكيفيته غائبان لألشياءظر ندما تعن

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

 شتتفاعل مع هذا الشيء بحكمة. وهي ان تكون مقتنعا طول الوقت ان كل شيء موجود لسبب وبكيفية مثالية لخدمة غرض جيد. هذا هو معنى ان تعي

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؟ أليستمضحكة هي المفارقة؟ 

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

 االصلية لإلجابةاالسئلة هي فعليا تقسيم 

 شراخر االسئلة ليست صديقة االجابات كما يظن الب الن أي سؤال يطرح ستكون اجابته اقل من الحقيقة ذاتها. فبمعنى 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 

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

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

 يهم. بوجوده فال يعود النقاش عن الوجودجازم 

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

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

 ويصنف بقية االجابات على انها خاطئة في حين انها صحيحة لغيره.

 

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

 

 ط بها اسئلة مثل كيف واين ومتى ومنعندما تسال كيف؟ فانت تستخدم ذهنك انت في دائرة وعي االفكار وترب

 وعندما تسأل لماذا؟ فانت تستخدم قلبك فانت في دائرة وعي المشاعر وهي السببية

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

 ا في الفصل الثاني من هذا الكتابمستويات للوعي كما ورد ذكره 1وهذه الثالث دوائر من الوعي هي جزء من 

 عندما ال تسأل انت في الواقع تكون اعلى من الطبقات الثالث اعاله

 والطبقات الثالث اعاله تشكل "االنا" الزائفة او الوعي االدنى

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

 الوعي والمستوى االخير العقل الغير واعي فهن طبقات تسير تصرفات البشر التلقائية اما مستوى العقل الباطن او شبه

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

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

 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 

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

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

 ذا قيمة. غير محبوب وغير 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

الخرين، هل على االنسان تحليل شخصيات اينغص حياتك انسان، تتضايق منه كثيرا، ال تتهرب من التفكير فيه. فقط تأمل في شخصيته فمن الس

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

 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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مفاهيم المغلقة في داخلك. احصل عليها واستخدمها في ازالة مفاهيمك التي ال تنتمي لك. مفاهيم على االغلب شخصيات البشر، هي رموز ومفاتيح لل

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

 المغلقة. لديهم مفاتيح هذه المفاهيم

 امر محير ولكن جميل...
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 الفصل الخامس 

 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 وال نقصد اطالقا االسترخاءالمجتمع 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  –، فال يعود يعرف المكان او الزمان، ال يدرك اين هو او متى هو هذا الوقت." يشعر باالنفصال عن الحياة

 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

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

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

 وغا، هو ايضا شكل من اشكال التأملولدى الغرب عبر ما يسمى بالي

 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

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

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

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

 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

 

صعبة وال تحتاج الى خطوات منهجية تفصيلية. لكنها تحتاج الى ان تخرج من قوقعتك الحياتية المسماة بالجسد ليست ي فهطريقة 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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 قة بسيطة للقيام باألمروهنا طري

 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

 اراالفك بفعل المحجوبة الحقيقية الذات الى للدخول الفجوات هذه توسيع محاولة

 النوم لتجنب جدا مريحة 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 تظاران 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 نكأ 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 الرمل على حافيا المشي او السالبة الطاقة أريضلت 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

 



 

 

 
 
 
ة | 28 ح ف ص عندما أصبح للمرآة حياة! – الـــــــــذات مـــــــرآة   
 

 مـــــــرآة الـــــــــذات

 الفصل السادس: اسئلة في التنوير

 التنوير؟ ا هوم

 البشر على ثالثة اقسام

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

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

 ولكن هذا ال يعني ان غيرهم ليس منطقيا(

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

مهم بعناية شديدة. وغالبا ال يحاربون من يخالفهم ويختارون مفاهي 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

به، وما ال تراه ال يعني انه ليس موجودا فمن يؤمن به ال يزال يراه" هم  الحقيقة المطلقة "ان كل المفاهيم حقيقية، وانك ال ترى اال ما تؤمن

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

 

 

في منطقتي "السعودية" وفاجئني ما رأيت من مستوى وعي عالي فاستمر  لكي اختبر مستوى الوعي  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

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

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

سؤال في هذا الكتاب لكي تكون مرجعا لمن اراد البحث بسهولة  آالفئلة التي تتجاوز الخمسة ولكني وبناء على رغبة الكثيرين، قمت بجمع االس

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. االن فهي لحظة وداع اخرى لبشر احببتهم جدا.  اما

  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

 وسيليها رابط لكتابي "مرآة الذات" االلكتروني

 اما وقد حان الفراق الى االبد فلكم مني ما تحتاجون فقط

 حبا  ال مشروطا  

 اعلموا ان ما تتعصبون اليه من اراء هو صحيح

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

 فانا اراه، ولهذا اتيت هنا

 الحب ألعلمكم

 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 حقيقي 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

 بدقد يتغير وعيك وهيئتك وشكلك وعالمك ولكنك موجود كنت منذ االزل وستظل حتى اال

 الثاني قانون كلية الوجود: الواحد هو الكل والكل هم الواحد

 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"ـألصدقوال 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،♡

 اتكم واعلم ان حيواتكم نواتج اختياراتكمذو أحبوا

 انت لست مسير

 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

 نع احداث حياتك التي تحتاجتص األعلىعلى مستوى وعيك 

 ثم تنزل الى مستوى وعيك االدنى لتعيشها

 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

 من صنع التجربةولكن 

 هو انت ايضا

 ولكن كمستوى وعي اعلى

 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 أحلكتغامر 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

 بهوتغامر 

 لكي تحصل على االثارة والسعادة

 "يسيره" يظنه انه يكرهه ممنوهو يخاف ويتذمر ويمتعض 

 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

 ةفال عذر وال حجة اال تحمل المسؤولي

 من اختار الحياة أنك إدراكفبعد 

 كما في االسالم من عرض االمانة على االنسان وحملها وكان ظلوما جهوال

 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

 تلم حتى ذاتكوال 

 فما حدث "سواء تراه سيئا او جيدا" هو بالضبط ما تحتاج حدوثه

 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 

 

 

  1111على بقية االسئلة ال للحصول

 اطلع على النسخة المطولة من هذا الكتاب

 

ى ....انت   

http://ask.fm/likes/WeRGods/question/115371421014/people

