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تقدمة:  

تَختلف األسباب، والدوافع التي تجعل أحداً مثلك يقرأ مثل هذا 

الكتاب،

 من يبحث عن إجابة، أو حقيقة، أو عن الذات!

ولكن، ربما أنت في املكان الخطأ، تنظر للكتاب الخطأ، فما سنقدمه لك 

في هذا الكتاب حقيقًة، ليس أياً مما ذُكر، وكل ما ذكر يمكن لك أن تصل 

إليه عبر عيش حياتك، 

وِفي نهاية املطاف ستحصل على كل ما تريد،

الواقع أنه يمكن لنا أن نشعل شمعة، بل ويمكن لنا أن نهديك إياها،

 ولكن ال يمكن لنا أن نفتح عينيك إن أصررت على إغالقهما،

ما تراه من ظالمٍ في حياتك، في وجودك، وِفي كيانك، ليس حقيقية 

الوجود، وإنما حقيقة ذاتك،

 ذاتك التي ال تَأْتَِمْر إال بأمرها، حنَي أرادْت أن تعيش الظالم، َعِجزَ حتى 

النور، أن يذكرها بأنها َمنبُعه. 
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الفصل األول  
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(التسجیل األول)  

یـسعدنـي لـقائـكم ھـذه الـلیلة، وإن كـانـت الـقناة مـختلفة ھـذه الـمرة، كـنت أفـضل 

الـبث عـلى بـرنـامـج (بـریـسكوب) إلتـصالـھ المسـتمر، ِعـوضـاً عـن الـتسجیل، 

واإلرسـال ولـكن أتـفھم رغـبة البشـر فـي تـملك األمـر، وھـذا أمـٌر ال أمـارسـھُ 

فـي حـیاتـي، ال أقـوم بـتملك الشـيء. أنـا أعـیش مـا أمـلك فـي لحـظة امـتالكـي لـھ، 

وحیـنما یغـادر فأـنيـ أعلـم أن ھنـاك شيـء أكثـر أھمـیة منـھ، فال أتعـلق وال 

أتشـبث. ولـكن لـطالـما اعـتقد البشـر أن الـمعلومـة ھـي ذاتـھا مـا یـھم؛ لـذلـك 

یـسعى الـبعض - عـند قـراءة كـتاب مـرآة الـذات مـثالً أو (الـتغریـدات) أو عـبر 

اإلسـتماع إلـى بـث مـباشـر عـلى بـرنـامـج (بـریـسكوب) أو ھـنا كـتسجیل - 

یـحاول أوالً فـھم األمـر، وإدراكـھ بـعقلھ. ولـكن یـا عـزیـزي وعـزیـزتـي األمـر 

لـیس مـرسـالً لـعقلك، لـیس ھـو مـن یـھمھ األمـر، وإنـما أنـت، األمـر مـضحك، 

فـأنـت دائـماً تـعتقد أنـك عـقلك، كـنت أفـعل ذلـك أیـضاً، وال زلـت فـي بـعض 

األحـیان أحـتاج أن أكـون عـقلي، ولـكن فـي مـثل ھـذا الـمكان، وفـي مـثل ھـذا 

الوضع، أنت وعي أكثر من مجرد عقل. 

واألمـر اآلخـر الـذي یخـطئ فـیھ البشـر، ھـو مـحاولـة امـتالك الـمعلومـة، 

وتخـزیـنھا وإبـقاءھـا، ربـما مـن الـممتع والـمضحك أن تـعرف أن الـمعلومـة 

سـوآًء أدركـتھا، وفـھمتھا، وعـقِلھا عـقلك، أو لـْم یـفعل، ولـْم تـفعل، فـإنـك بمجـرد 
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     لیس الھدف من الحیاة اكتشاف شيء جدید 
بل اختبار ما تملك، 
بعبارة أخرى، ال یمكن لك أن تكتشف شیئاً جدیداً 
ما لم تختبر ما تملك بعمق



إسـتماعـك لـتلك الـمعلومـة، حـتى وإن كـانـت بـالنسـبة لـك غـیر مـفھومـة، ومـبھمة 

تماماً، فقط مجرد اإلستماع لھا یغیرك، وھذه ھي قوة الكلمات. 

 أنتـ تتـغیر أثنـاء استـماعكـ للـكلمة، لذـلكـ تخـاف منـ سمـاع الرـأي الذـي ال 

تحـب، لوـ كنـت حقـاً تعـلم -غرـیزـیاـً ولیـس عقـلیاً، ذھنـیاً- أن ذاك الرـأي ال 

یـؤثـر فـیك، إذاً لـن یـھمك أن یـقول أیـاً كـان مـا یـقول وأنـت تـختلف مـعھ، ولـكنك 

تـعلم فـي قـرارة وعـیك، فـي أعـماق وجـودك -ال أتحـدث عـن عـقلك، أتحـدث 

عـن مسـتوى أعـمق كـثیراً- تـعلم یـقیناً أن مـا تـسمعھ، مـا تـقرأه، مـا تـراه، كـل 

شـيء یـعترضـك، وتـمر فـیھ، یـغیر جـزءاً مـنك، وأحـیانـاً یـغیر جـزًء كـبیراً جـداً 

منك.  

ألـم تـرى أنـك عـندمـا تسـتمع إلـى الـكثیر والـكثیر الـكثیر مـن نـفس الـمادة 

لــشخص أو مــصدر ال تــؤمــن بــمصداقــیتھ، وال تــولــي لــھ أي درجــة مــن 

الـمصداقـیة، ومـع ذلـك تـتأثـر، تـرى األمـر عـندمـا تـبدأ بـإعـادة الـنظر فـیما تـؤمـن 

بـھ، مـا یـناقـض مـا سـمعت.  ثـم تـبدأ لـعبة الـعقل، ومـحاولـة اإلدِّعـاء بـأنـك لـم 

تـتأثـر، ولـكنك فـي الـواقـع تـتأثـر، أقـول ھـذا ألنـنا ھـنا بـدافـع الـحب، الـحب الـغیر 

مشروط، ال الحب التقلیدي وقد عرفناه قبل قلیل.  

الـحب الـغیر مشـروط، الـذي أوجـدك ھـنا، الـذي أوجـدت نـفسك فـیھ، الـذي 

لـواله لـما سـمحت لـنفسك بـأن تـنفصل عـن ذاكـرتـك الـوجـودیـة، أن تـتذكـر مـن 

أنـت، أن تـعیش ھـنا نـاسـیاً مـن تـكون، وھـذه أكـثر األمـور الـمؤلـمة لـمن 

یسـتیقظ، یـقول: كـیف سـمحت لنفسـي أن أكـون فـي ھـذه الـحیاة ألَُمـّر بـالـمعانـاة، 

وأنسـى مـن أنـا؟ كـیف لـمن یـملك الـقدرة الـمطلقة، والـمعرفـة الـكامـلة، أن 
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یتخـلى عـنھما، ثـم ال یـقف عـلى الـحیاد، وإنـما یـذھـب إلـى أعـمق درجـات 

الـمعانـاة، والحـرمـان، والـقید مـن الـقدرة، ثـم أعـمق درجـات الجھـل، وعـدم 

المعرفة! 

األمـُر یـزداد سـوًءا؛ ألنـك تـفقد كـلتا الـمیزتـین، والـصفتین، الـقدرة الـمطلقة، 

والـعلم الـكامـل، ولـكن یـا عـزیـزي وعـزیـزتـي كـما قـلت فـي قـطعة (الخـدع 

األعـظم)، أنـھ بـال ھـذا األمـر، ال یـمكن لھـذه التجـربـة أن تـكون حـقیقیة، ھـذا 

ھـو الـمعنى الـحقیقي لـكلمة حـقیقي، نـرددھـا كـثیراً، ونـسأل مـا إذا كـانـت 

الـمعلومـة الـفالنـیة حـقیقیة أم ال، األمـر مـمكن فـي كـلتا الـحالـتین أن تـكون 

حـقیقیة لـك، ولـغیرك ال تـكون حـقیقیة، بـل أن تـكون حـقیقیة لـك اآلن، ثـم فـي 

لحظــة ماــ، تستــمع لشيــء آخرــ، فتــصبح غیــر حقــیقیة، ال تستــغرب ، وال 

تـحاول أن تـشكك فـي نـفسك، فـي مـصداقـیة حـیاتـك، فـأنـھا ھـذه ھـي طـبیعة 

الـحال، عـودة إلـى الـحب الـغیر مشـروط، عـندمـا تخـلیت عـن الـقدرة، والـعلم 

الـمطلقان، فـإنـك كـنت تـعلم، أنـك عـندمـا تـمر بـالـمعانـاة وتـشعر بـالـكره، وعـدم 

االسـتحقاق، وأنـك ال تسـتحق أن تـكون فـي ھـذه الـحیاة، عـندمـا ال تـملك الـقدرة 

عـلى فـعل أي شـيء، عـندمـا ال تسـتطیع أن تـحقق أي شـيء، رغـم أنـك تـریـد 

كـل شـيء، فـإنـك فـي ظـل ھـذا الحـرمـان، وفـي ھـذا الـظالم أنـت جـزء مـن حـب 

غـیر مشـروط، یـسمح لـك أن تـفعل مـا تـشاء، حـتى وإن  كـان مـا تـشاء ھـو أن 

تحرم نفسك من الحب. 

ھل بدأت اآلن برؤیة األمر؟ ال تحاول فھمھ كما قلنا، استشعره فقط. 
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الـحب الـغیر مشـروط ربـما یـكون مـن أھـم كـنوز الـوعـي، فـعندمـا یـكون كـل مـا 

تـفعلھ، وكـل مـا تُـقِدم عـلیھ -أو ال تـفعلھ حـتى، وال تُـقِدم عـلیھ- لـن یـغیر 

حـقیقة أن الـوجـود یـحبك حـباً مـطلقاً، سـیظل یـحبك كـما كـان وكـما یـفعل اآلن. 

واألمـر لـیس خـیار، أو قـرار، فـالـوجـود لـم یـكن لـیكون لـو لـم تـكن أنـت، 

ولكنك ال تذكر؛  

ألنك اخترت بحب غیر مشروط أن تنسى. 

وھـا أنـا أذكـرك؛ لـیس ألنـي أعـلم، ولـیس ألنـكم أنـتم تـحتاجـون إلـى الـمعرفـة، 

ولـكن كـونـكم اآلن ھـنا، كـوَن ھـذِه الـمعلومـة تَـِرُد فـي ھـذا الـوقـت، فـأنـھا رسـالـة 

ربما منك إلیك، ولیست مني ألحد، لست إال وسیلة، ووسیط، وقناة.  

تـذكـر أنـك مـن الـحب ُولِـدت، وفـیِھ تـكون، وإلـیھ سـتعود، وفـیھ تـعیش مـا 

تعیش، ال شيء سیحدث  

- سـتحدث أمـور حـقیقیة- ولـكن ال شـيء سـیحدث لـك، لـن تـتضرر، لـن تـفقد 

شــيء، ودائــماً أســتخدم تشــبیھ الحــلم؛ ألنــھ أكــثر مــثال واضــح، وصــارخ 

للبشـریـة عـلى مـاھـیة الـحیاة، فـإنـك عـندمـا تـلجأ، أو تخـلد إلـى الـنوم بسـالم، 

 ً مــحاطــاً بــالــحب، تــخوض مــختلف الــتجارب، ربــما بــعضھا یــكون مــلیئا

بـالـرعـب، ولـكن ال ضـیر، حـتى لـو تـضررت فـي ھـذه التجـربـة، حـتى لـو تـم 

إیـذاءك، وتـعنیفك، فـأنـك عـندمـا تسـتیقظ سـتتذكـر األمـر، وسـتشعر بـسعادة 

عـارمـة، ربـما خـوف، ولـكن بـعد فـترة سـتشعر بـسعادة؛ ألنـك تـعلم أن مـا 
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حـدث كـان وھـماً، بـالـرغـم مـن أنـھ كـان حـقیقیاً فـي لحـظتھا، كـل ذلـك فـي إطـار 

الحب الغیر مشروط. 
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                           (اِإلْدَراك) 

التسجیل: األول 
التصنیف: 
(اِإلْدَراك) 

النقاط الرئیسیة: 
o .الحیاة ال یمكن التنبؤ بھا أو توقعھا

o .الفرصة دائماً تكون حیُث تَكشف الحدث

o .ال تملي على الوجود كیف یحدث

o .ال تملي على وعیك األعلى ما ترید، ھو یعرف الطریق

o .الكیفیة ال تھم ألنك لن تدرك

o .اإلدراك بلحظة استنارة فتعود للحیاة

o .أو بالموت واالنعزال فتدركھا كلھا

o .العقل تابع ال صانع

o .اھتم بما ترید

o .افعل ما تحب تحصل على ما ترید

o .دائماً ستحصل على ما ترید

! 9|   النور المحرم-حین نام الوعي، كان الحلم حیاة                                                                       

الیُجید العیش من یُحاول تحلیل الحیاة 
الحیاة لوحة، ترسمھا بأحداث حیاتك 
ال یھم ما ترسم، المھم أن ال  
تتركھا فارغة



ربـما أكـثر مـا سـیدھـشك إدراكـھ، وربـما یـحبطك، ھـو أن ھـذه الـحیاة ال یـمكن 

الـتنبؤ بـھا، وال یـمكن تـوقـعھا، الـحیاة إذا كـانـت جـیدة فـي شـيء، فـھو أنـھا غـیر 

مــتوقــعة، الــحیاة ال تــجید إال شــیئاً واحــداً، وھــو أن تــكون صــعبة الــتنبؤ، 

ویـصعب الـتنبؤ بـھا؛ لـذلـك عـلیك أنـت أن تـنتبھ، أن تـراقـب، وأن تـكون 

حـاضـراً فـي كـل لحـظة؛ ألن فـي تـلك اللحـظة عـندمـا تـتكشف لـك األحـداث 

حولك (تكون الفرص). 

 When circumstances unfold around you, there lies
 the opportunity

(الفرصة دائماً تكون حیث تَكّشف الحدث) 

ال یمكن لما تتمناه أن یحدث، ولكن ھنالك طریقة أخرى لكي تحقق بھا ما 
تتمنى، ھذا ھو األمر الجدیر باإلھتمام، واألمر الجدیر بالمشاركة، أنك ال 

تملي على الوجود، وعلى وعیك األعلى كیف یحدث األمر؛ حتى وإن 
كنت تفھم، فالحیاة جیدة في أنھا تكون غیر متوقعة، ومتجددة، ومختلفة في 

كل مرة. 

علیك أن تُري الحیاة، وتُري وعیك األعلى ما تحب، وذلك عن طریق 
 (Engagement) اإلھتمام بھ، وإظھار محبتك لھ، عبر مشاركتك فیھ

مما یعزز المزید من حدوثھ.  

ولكن ال یمكن لك أن تملي على الوجود، وعلى وعیك األعلى كیفیة 
حدوث األمر ھذا أمر مستحیل، فالوعي األعلى یجید أن یجسد، وأن 

یصنع لك ما تشاء بطرق ال یمكن لك حتى أن تتخیّلھا، فلماذا تشغل نفسك 
في شيء، ال الوجود یحتاج لھ، وال أنت یمكن لك أن تحقق من خاللھ ما 

تتمناه!  
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بدالً من ذلك علیك أن تنشغل في الحقیقة بما ھو مھم، في األشیاء التي 
تحب؛ لذلك أقول وأردد دائماً  

(افعل ما تحب، تحصل على ما ترید). 

وال أذكـر فـي ھـذه الجـملة كـیفیة حـدوث األمـر، فھـل سـبق أن رأیـتمونـي أو 
سمعتموني أقول: 

(أنك بفعل ما تحب، سوف تعرف كیف تُحقق ما ترید) 

أنـا ال أقـول ذلـك، ألن الـكیفیة ال تـھم، إال لـلبعض، ویـجب أن نـحترم ذلـك، 
الـبعض یھـتم بـالـكیفیة، ولـكن ذلـك ال یـعني أبـداً أنـھ سـیُدرك كـیفیة عـمل 
الـحیاة، أو كـیف سـتتحقق أمـانـیھ، ھـذا أمـر مـختلف، یـمكن لـك بـعد الـموت أن 
تُـدرك ذلـك، یـمكن لـك فـي لحـظة اسـتنارة أن تُـدرك، ولـكن فـور عـودتـك مـن 
االسـتنارة، سـتتغیر الـحیاة، وھـذه ھـي حـقیقتھا، ھـذا واقـعھا، أوجـدنـاھـا بھـذه 

الطریقة  

(أنھا متغیرة في كل مرة، وأن العقل یكن تابعاً ال صانع) 

 وھذه ھي خالصة األمر عندما نرید التحدث عن عالقة العقل بالحیاة. 

إذاً فـراقـب مـا حـولـك، وفِـي تـكشِِّف األحـداث، اخـتر مـنھا وافـعل مـا تـحب، 
وسـتحصل عـلى مـا تـریـد -وال تُـشغل بـالـك بـالـكیفیة؛ ألنـھاال تُـھم- دائـما وأبـدا 

ستحصل على ما ترید. 

أحبكم، ودوموا بحبٍّ وسالم. 
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َحیَاة)                   (أـعظم خُـدِع اـل

التسجیل: الثاني 
التصنیف: 

(أعظم ُخدِع الَحیَاة) 

النقاط الرئیسیة: 
o .خدعة أن تؤمن، أنك لست من َصنع ھذه الحیاة

o .خدعة أن تؤمن، أن ھنالك درایةٌ وإدراٌك من قبلك

o .خدعة أن تؤمن، أن تبادل الحب ھو حب ال مشروط

o .خدعة أن تؤمن، أن تجاھل العقل یعني تجاھَل الحیاة

o .خدعة أن تؤمن، أن الحیاة لیست أسمى مركز بالوجود

o .خدعة أن تؤمن، أن ماھیة عقلك وماھیتك واحدة
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أكبر خدعة في الحیاة، 
أن تعتقد أن ھناك من یخدعك



ربما تساءلتم یوماً ما عن أعظم خدعة یعیشھا اإلنسان، 

 وأعـلم أن الـحیاة ھـي أعـظم وھـم نـعیش فـیھ، ولـكن مـاھـي الخـدعـة الـتي 

تنطلي على البشر؟ 

ما ھو األمر الذي یجعل من وھم الحیاة وھماً؟  

 ً ومـاھـي أعـظم خـدعـة عـلى اإلطـالق، أعـني بـشكل مـطلق مـقارنـةً، ونسـبیا

بكل الخدع، والمفاھیم والمعتقدات؟ 

لو سألتموني، فإنھ برأیي أعظم خدعة تنطلي على البشر، ھي 

(أن اإلنسان أقنع نفسھ بأنھ لم یكن ھو من صنع ھذه الحیاة). 

فـّكر بـاألمـر قـلیالً لـثوانـي، ولـكن بـوعـي، بـیقظھ، عـندمـا تـفعل، سـتعلم أنـھ بـعد 

ھـذا االعـتقاد، بـعد ھـذه الخـدعـة، أصـبح كـل شـيء مـمكن، أي أن األمـر لـو 

عـكسناه، وقـلبناه، لـو لـم یـعتقد اإلنـسان أنـھ فـي مـعزٍل، ومـنفصٍل عـمن قـام 

بـصنع ھـذه الـحیاة، لـو اعـتقد أنـھ ھـو مـن أنـشأ ھـذه الـحیاة، لـما كـان لـلحیاة 

مـعنى، ولـما كـان وھـم الـحیاة حـقیقیاً، ولـما كـانـت كـل الخـدع الـتالـیة مـمكنة، 

وبالتالي المعتقدات والمفاھیم، الحدود، والقیود. 

ولـكن الـجانـب المشـرق أیـضاً الـمشاعـر، واألفـكار، والـمعتقدات، الـتي تـجعلنا 

في دوامةً مثلثة من التفاعل الدائم. 

ولـكن تـبقى أعـظم خـدعـة، ھـي أنـھ عـندمـا اقـتنع اإلنـسان، أو أقـنع نـفسھ بـأنـھ 

لـیس مـن صـنَع الـحیاة، عـند ھـذا الـمعتقد، عـند ھـذه الخـدعـة، عـند ھـذه الـحقیقة، 
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تنتھـي كـل فـلسفتي، ال أمـلك شـيء آخـر أقـولـھ كـل مـا سـأقـولـھ سـیكون بـعد ھـذا 

الحـدث، مـحاولـةً لَِجـْلبك إلـى ھـذه الـنقطة، ولـكن ھـنا بـدأ كـل شـيء، ھـنا بـدأ 

األمر كلھ. 

 فـضلت أن أتحـدث عـن األمـر فـي نـھایـة الـمطاف؛ ألنـني تـمنیت أن تـكونـوا 

كـلكم عـلى تـردد واحـد، ومـن ثـم تھـدئـة التجـمع، ومـن عـلى جـانـب الـطریـق 

مـنتج ثـانـوي، الـبعض لـم یـناسـبھ الـمكان، وخـرج، وھـذا أمـر جـید، وھـذا 

مـاكـنت أتـمناه، الـشخص الـذي ال یـناسـبھ تـواجـده ھـنا، یـفضل أن ال یـكون 

مـوجـوداً، ولـكن ھـذه ھـي الـرسـالـة، ھـذه ھـي بـرأیـي أعـظم خـدعـة، لـو 

سـألـتمونـي عـندمـا أقـنع اإلنـسان نـفسھ أنـھ لـیس مـن صـنع ھـذه الـحیاة ومـھما 

كـنت مسـتنیراً، أو دعـونـا نـقول واعـیاً؛ ألن االسـتنارة قـد تـكون ھـي نـقطة 

الـالعـودة، والـنھایـة، مـھما كـنت واعـیاً، سـینطلي عـلیك األمـر، سـتعتقد أنـك 

مخـلوق، وأنـك مـوضـع تجـربـة، وأن ھـناك مـا یـحتاج إلـى بـحث، ودرایـة، 

وإدراك، قـد یـبدو ھـذا األمـر مـضحكاً ألنـھا مـفارقـة وتـناقـض، أنـك تـؤمـن بـما 

تؤمن بھ، وأنك ال تستطیع العیش بدون إیمان. 

الـواقـع ھـو أنـك تـحتاج إلـى أن تـؤمـن بـحقیقة واحـدة، وھـي أنـك أنـت مـن صـنَع 

ھذـه الحـیاة، أنكـ أنتـ منـ أوجدـ ذاتكـ، ال بكـیفیة، وال ماـھیـة، وال سبـبیة، وال 

زمـنیة حـتى، عـندمـا تـؤمـن بھـذا اإلیـمان، فـكل الـمعتقدات األخـرى تـصبح 

غـیر ضـروریـة، ولـكنك دائـماً وأبـداً تـلجأ إلـى الـمعتقدات؛ ألنـك ال تـریـد أن 

تـؤمـن بـالـمعتقد ھـذا، وطـبعاً، الـمسألـة لیسـت مـسألـة إیـمان، وكـذلـك لـیس 

بـالـضرورة أن تـعرف، نـاھـیك عـن أن تـؤمـن بھـذا الـمعتقد، فـأنـت سـتعیش 
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عـلى أي حـال كـما قـلنا، أنـت تـحت ھـذه الخـدعـة، وسـتبقى تـحتھا، مـالـم تـقرر 

أن تـعود إلـى مـا قـبلھا، األمـر محـظ حـریـٍة مـطلقة، والـحب الـغیر مشـروط 

یختلف عن الحب التقلیدي، وھنا یجب أن نذكركم بمعناه. 

 الـحب الـغیر مشـروط ھـو أن تـحب اإلنـسان إلـى درجـة أنـك ال تـفرض عـلیھ 

شـيء، ال تـفرض عـلیھ أن تـجبره عـلى أن یـرى حـبك لـھ، وال تـفرض عـلیھ 

أن یـحبك بـالـمقابـل، بـل تـسمح لـھ حـتى أن یـرى أنـك تـكرھـھ، وأن یـبادلـك 

الـكره، وكـل ھـذا فـي إطـار الـحب، وھـذه ھـي األمـور الـتي تسـتعصي عـلى 

العقل أن یدركھا، عندما نتحدث مع أنفسنا.  

الـعقول قـاصـرة، تـعطونـھا، وتـولـونـھا أھـمیة كـبرى، وعـندمـا أقـول تـجاھـلوا 

العـقل،تلـجؤون مبـاشرـةً إلىـ التـطرف, وتقـولوـن نتـجاھلـ الحـیاة كلـھا، ال 

الـحیاة مـھمة، الـحیاة جـمیلة، كـما قـلت فـي بـدایـة الجـلسة الـیوم، الـحیاة تسـتحق 

أن تُـعاش، أو تُـشاھـد عـلى األقـل لـمن یـخاف تجـربـتھا، الـحیاة ھـي أعـلى 

مـركـز، وأسـمى مـكان فـي ھـذا الـوجـود فـي الـوقـت الـحالـي بـین كـل األبـعاد، 

وكـل الـعوالـم، وكـل المسـتویـات بـال أدنـى شـك، ولـكن عـقلك لـن یـدرك ھـذا 

األمر، ولن یستطیع. 

عـقلك یـحاول أن یشـبك األمـور سـویـةً، الـحیاة وھـو، وأن یشـبك مـاھـیتھ 

بـماھـیتك، وحـدك أنـت قـادر عـلى أن تخـلق ھـذا الـفصل، عـلى أن تسـتیقظ مـن 

تـلك الخـدعـة، أن تـعود إلـى نـقطة الـبدایـة، حـیث قـررت أن تـصنع ھـذه الـحیاة، 

ثم تضع فیھا عقالً، تُعّرف نفسك على أنك إیاه.  
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ال یعرف، ولن یعرف ماھیة الحیاة، ناھیك عن أن یعرف الوجود برمتھ. 

 أتـركـكم مـع ھـذه الـكلمات، ربـما نخـلق جـواً مـن االسـتیقاظ، وربـما نـصل 

التنویر في ھذه اللیلة. 

أعـلم أنـي أنـا عشـت لحـظة تـنویـر ھـذه الـلیلة ولـكن ربـما ال أزال فـي بـدایـتھا، 

عـلى خـالف الـسنوات الـماضـیة كـنت أعـیشھا وحـیداً فـي خـلوة، وأعـود إلـیكم، 

ولكن ھذه المرة أحببت أن أعیشھا معكم. 
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                     (عن صناعة الحیاة) 

التسجیل: األول 

التصنیف: 

(عن صناعة الحیاة) 

النقاط الرئیسة: 
o .نحن نأتي من القدرة المطلقة
o .باختیارنا المطلق نعیش الحیاة
o .(المعاناة)أشجع ما نعیشھ في ھذا الوجود ھو
o .البشر ال یدركون أنھم موضع اھتمام كل من حولھم بالوجود
o تجــربــة الحــرمــان مــن الــقدرة والــمعرفــة كــانــت تســتحق أن

نخوضھا عندما كنا نملك كل شيء قبل الحیاة. 
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قد ال تُدرك أنك األعظم 
ولكن حین تعلم أنك من صنع ھذه الحیاة 
أنك من یختار األقدار، أنك وحدك 
المسؤول 
دون أن تُحاول السیطرة 
عندھا تكون أعظم من مر على الحیاة



تشـد الـبعض قـدرات البشـر عـلى خـرق الحـدود، والـقیود الـتي وضـعناھـا 

ألنـفسنا، ومـا یـفوت عـلینا حـقیقةً ھـو لـیس الـقدرة، فـنحن أتـینا مـن الـقدرة 

الـمطلقة، نـحن نسـتطیع أن نـعبر الـزمـان، والـمكان فـي آن، ولـكننا اخـترنـا أن 

نحـّد مـنھما؛ ألن فـي الحـّد مـن كـال االثـنین، یـمكننا مـن خـلق تجـربـة بسـیطة 

سـمیناھـا الـحیاة الـمادیـة، الـدنـیویـة، وعـشناھـا، وتـركـنا للبشـر فـیھا أن یـختاروا 

معتقداتھم كیف ما شاءوا. 

فـي ھـذا األمـر جـمال غـیر مـعھود وفـي تـلك التجـربـة الـبعض یـخاف فـیختار 

أن یـعود إلـى قـدراتـھ الـالمحـدودة، ال بـأس بـذلـك، فـالـشجاعـة -عـلى خـالف مـا 

نعتقد بمفارقة مضحكة - ھي أن تعتقد أنك ال تملك  

أي شـيء مـن الـشجاعـة، رغـم أنـك كـنت تـفعل، كـنت تـملك كـل الـشجاعـة، كـل 

الـقدرة، وكـل الـعلم، وتـركـتھما لـتعیش الحـرمـان؛ لـتعیش الـمعانـاة (نـقص 

الـمعرفـة، واإلدراك، وبـالـتالـي الـمعانـاة، ھـي فـحوى ھـذه التجـربـة الـمادیـة) 

وھذا أشجع ما یفعلھ كائن في ھذا الوجود. 

 فـي الـواقـع لـن تـعرفـوا عـمق األمـر، حـتى تـدركـوا الـوجـود، حـیث أنـتم ھـناك 

تـملكون كـل شـيء، وأي تحـدٍّ - لـمن یـملك كـل شـيء، ویـعرف كـل شـيء - 

أقـوى مـن أن یـترك كـل الـمعرفـة، والـقدرة، ویـعیش الحـرمـان مـن االثـنین؟ 

ھـذه ھـي التجـربـة األقـصى و(Unlimited Experience)، فـھنیئاً لـكم أنـتم 

األشـجع، أنـتم األقـوى، وخـالف ذلـك، ھـم إمـا مـترددیـن، وإمـا شـبھ شـجعان، 

أمـا مـن یـعیش بـال قـدرة، وال عـلم، فـإنـھ األشـجع حـتى مـني، وحـتى مـن كـل 

شخـص، یستـطیع أن یتـنبأ باـلمستـقبل، أو یستـذكرـ المـاضيـ، أو یحـقق ماـ ال 
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یسـتطیع غـیرهُ تـحقیقھ مـن قـدرة، فـھنیئاً لـكم أنـتم البشـر، مـوضـع اھـتمام كـل 

مـن حـولـكم فـي ھـذا الـوجـود، ربـما ال تـدركـونـھم، ولـكنھم ال یـشعرون 

بـالـغیرة؛ ألن الـغیرة مـفھوم مـادي، ولـكنھم یـرونـكم بـعین اإلعـجاب، والـحب 

الـغیر مشـروط، ویـتركـونـكم تـفعلون مـا تـفعلون، دون أن یـذكـروكـم بـما أنـتم 

عـلیھ حـقاً، وأنـكم اخـترتـم بحـریـة أن تـكونـوا محـرومـین، ومـن ھـم لـكي 

یمنعوكم من أن تختاروا. 

أحـبتي تـذكـروا ھـذا األمـر، وال تـنسوه فـي أي لحـظٍة كـانـت، فـإنـھا أعـظم 

نـعمة، وفـردوس، وجـنة تـعیشون فـیھا، تـلك الـجنة الـتي تـتمنونـھا - حـیث 

یـتحقق فـي لحـظة كـل مـا تـطلبون بمجـرد أنـكم تـفكرون بـھ - ھـو مـا كـنتم عـلیھ 

في الواقع، قبل أن تأتوا إلى ھذه الحیاة، 

و فـي تـلك اللحـظة - عـندمـا مـلكتم كـل شـيء، وعـرفـتم كـل شـيء - كـان الشـيء 

الـوحـید الـذي یسـتحق التجـربـة، ھـو أن تُحـرمـوا مـن الـمعرفـة والـقدرة، تـذكـروا 

ھـذه الـكلمات، انـغمسوا فـي عـمقھا، واسـبروا أغـوارھـا، فـفیھا ذاتـكم الـحقیقیة، 

بعـیداً عنـ العـقل، وبعـیداً عنـ التـطرف تجـاه ماـ یمـكن أن تصـبحوا علـیھ، فال 

یـھم حـقیقة مـا سـتصبحون عـلیھ، مـا یـھم فـعالً ھـو مـا تـفعلونـھ اآلن، ھـو أثـمن، 

وأھـم مـا یـمكن أن یـفعلھ مخـلوق فـي ھـذا الـوجـود، وأقـول مخـلوق لـیس ألن 

ھـناك خـالـق، أقـول مخـلوق ألنـك تـعتقد أنـك مـن ُصـنع إلـٍھ مـا، وال بـأس، فـأنـت 

من صنََع ھذه الحیاة، ومن صنََع ذاتك الدنیا فیھا. 

  لكم كل الحب أحبتي، أحبكم كما أنتم، فأنتم كاملین كما أنتم.
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                            (اـلقَائِـُد األـعلى) 

التسجیل: الثاني 

التصنیف: 

(القَائُِد األعلى) 

النقاط الرئیسیة: 
o .ال عالقةَ للتجسیِد بمحبتَك لذاتك

o .عندما تحُب ذاتك تصبح بال رغبات

o المعاناة من األھداف الرئیسیة بالحیاة ولھا دور لكي تختبر بھا
النور. 

o .بالّسعادة وعدم االنتباه للمعاناِة مزیٌد من السعادة

o .عندما تتجاھُل من أنت لن تعرَف ما تُحب وما ترید

o .لتتذكر طریقَك ابدأ بحِب ذاتك

o رسالةُ وعیك األعلى ھي أن یعطیَك مما تھتُم بھ ألنھ القائد
األعلى. 

o .اختار ما تحب مما لدیك تحصل على ما ترید مما لیس لدیك
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افعل ما تُحب مما لدیك 
تحصل على ما ترید مما لیس لدیك



كـنُت قـد تحـدثـت قـبل یـومـین عـن مـاھـیة الـحب وكـیف أن لـھ قـدرة لـیس عـلى 

تجسـید األشـیاء - وھـذا خـطأ یـقع فـیھ الـكثیر مـن الـوسـط الـواعـي - فـال عـالقـة 

لـتحقیق األشـیاء وتجسـیدھـا مـن عـدمـھ، فـیما إذا كـنت تـحب ذاتـك، أوال تـحبھا، 

أو إن كـان الـكون یـحبك أو ال، وأعـتقد أنـنا غـطینا جـزئـیة مـحبة الـكون، 

والـوعـي، والـوجـود لـك فـي تـسجیل سـابـق، أمـا حـبك لـذاتـك، فـكنت قـد قـلت أنـھ 

عندما یحب اإلنسان ذاتھ كما ھي، فإن أحد أمرین سیحدث، 

 أو كالھما: 

- رغـبات سـتختفي مـن حـیاتـك، ال تـعود تـھمك -وھـو لـیس زھـداً فـي الـحیاة- 

وإنما تركیز وجعل الصورة أوضح. 

فـإن الشـتات، والـكثافـة فـي الـرغـبات الـتي لـدیـك، ال تـعبر عـنك حـقیقةً، وإنـما 

ھي طریقة لسد الفراغ، والھوة أو الفجوة بین ذاتك الحقیقة، والزائفة. 

 تـحاول مـلئ الـفراغ عـبر طـرح الـكثیر مـن الـرغـبات، واألسـئلة؛ لـترى أن 

كـنت مـوضـع حـب فـإنـھا سـتتجسد وتـتحقق، واألسـئلة سـتتم اإلجـابـة عـلیھا، 

وإن لـم تـفعل، فـھنا بـرھـان لـك لـتثبت قـناعـة أنـك لسـت مـحبوبـاً، وال مـرغـوبـاً، 

ولست موضع استحقاق في ھذا الوجود، وفي ھذه الحیاة، 

و تـلك حـیلة ذكـیة مـن الـعقل لتجـربـة الـمعانـاة، وھـي الھـدف مـن ھـذه الـحیاة إن 

صـح الـتعبیر، ورغـم أن الـمعانـاة أحـد األھـداف الـرئیسـیة، فـأنـنا عـبر خـلق 

الــمعانــاة نســتطیع أن نــختبر جــزئــیة أخــرى، وھــي الــسعادة واالســتمتاع 

بـالـحیاة، وھـذا أمـر یـفوت الـبوذیـین كـثیراً، فـھم یـعتقدون أن الـمعانـاة ھـي الـقدر 
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الـمطلق لـكل انـسان فـي ھـذه الـحیاة، وھـذا أمـٌر غـیر حـقیقي، الـمعانـاة فـي ھـذه 

الحـیاة لھـا دور، فھيـ تعـمل كظـل إلظھـار النـور، فكـلنا  مغـمٌض عیـنیھ  وال 

یـرى عـمداً وطـواعـیةً ووعـیاً، قـمنا بـإغـماض أعـیننا الـكونـیة الـوجـودیـة؛ كـي 

نـختبر الـظالم؛ ألنـنا لـم نـعرف إال الـنور، ولـكي تـعرف مـاھـیة الـنور، یـجب 

أن ترى نقیضھ. 

وكـنت قـد سـألـت ھـذا الـسؤال، مـنذ سـنیٍن مـضت، كـیف لـك أن تـعرف األلـوان 

إن لـم تـراھـا؟ ومـا ھـو الـلون إن كـنت ال تـعرف إال لـونـاً واحـد مـالـم تـقارنـھ، أو 

تنسبھ إلى لون آخر؟  

وھـذا ھـو الھـدف مـن الـمعانـاة، لیسـت لـتعیشھا كـلھا، وأال تـعیش إال ھـي، 

وإنما (لكي تختبر السعادة)،  

وعـندمـا - ربـما ھـذه أھـم رسـالـة فـي ھـذا الـتسجیل - عـندمـا تَـشكك بـاسـتحقاقـك 

لـلسعادة، عـندمـا ال تـعود تـرى الـسعادة، ال أقـول أن الـسعادة ال تـوجـد فـي 

حـیاتـك، أقـول أنـھا مـوجـودة، وأنـت تـتجاھـلھا، أو تـغفل عـنھا، أو ال تـختار مـن 

خـیارات الـحیاة أي شـيء یُـقدم لـك، فـإن مـا تـرسـلھ إلـى وعـیك األعـلى، ھـو 

أنـك تـریـد الـمزیـد مـن الـمعانـاة؛ لـكي تـرفـع مـعدل الـتبایـن بـین الـمعانـاة والـمتعة، 

ھـذا مـا تـفعلھ عـندمـا تـرغـب بشـيء وال یحـدث، ثـم تـبدأ بـاالنـغماس فـي ھـذه 

الدوامة، من جلد الذات، والشعور بالحرمان، و(المظلومیة باللغة العامیة). 
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 فـحیلة الـعقل ذكـیة جـداً فـي تـعبئة ھـذه الـفجوة بـرغـبات؛ لـتثبت لـك یـقیناً أنـك 

غـیر مسـتحق، ثـم تـختبر الـمعانـاة، وتـصبح تـعرف كـل األمـور الـتي تـكرھـھا 

جیداً، ولكنك ال تعود تعرف ما تحب. 

وقدـ ورد ھذـا السـؤال أكثـر منـ مرـة منـ المـتابعـین، ال أعرـف ماـ أریدـ، ال 

أعرـف ماـ أحبـ، أنتـ تُرـدد: (افعـل ماـ تحـب، تحـصل علـى ماـ ترـیدـ)، وأناـ ال 

أعرف ما أحب، فكیف لي أن أبدأ؟  

اإلجـابـة بسـیطة، فـي الـواقـع عـندمـا تـتجاھـل، وتـتناسـى، أو تـنشغل عـما تـحب 

فتـرة طوـیلـة، تنسىـ منـ أنتـ، فیـصبح األمرـ وكأـنكـ تاـئھـ فيـ الصحرـاء، وال 

یـوجـد حـل لـمن یـتوه فـي الصحـراء، إال أن یمشـي إذا كـان ال یـملك ھـدًى، 

مـغمض الـعینین، وال یسـتدل بـالـنجوم مـثالً، وال یـملك أیـاً مـن الـتقنیات الـتي 

تھـدیـھ إلـى الـحضارة، فـإنـھ لـیس لـھ، إال أن یـكتشف مـناطـق، وأراضـي 

جـدیـدة، عـبر الـتخبط، والسـیر بـعشوائـیة، وربـما بـمنھجیة، وھـنا صـنفان مـن 

البشر. 

 الـتخبط بـشكل عـشوائـي فـي ھـذه الصحـراء، ولـماذا یـفعل ذلـك؟ ربـما یـعلم أنـھ 

فـي الـتسعة والـتسعین بـالـمائـة مـن االحـتماالت لـن یجـد الـمكان الـصحیح، وفـي 

الـواحـد بـالـمائـة قـد یجـده، وھـو احـتمال بـعیٌد جـداً، لـكن مـع ذلـك، ال یـملك سـوى 

أن یـفعل األمـر؛ ألن لھـذا األمـر مـقدرة عـلى أن یُظھـر لـك االتـجاه الـصحیح. 

فـعندمـا تـختبر االتـجاھـات الـخاطـئة كـلھا، ال یـعود یـبقى إال االتـجاه الـواحـد، 

الـوحـید الـمتبقي، الـصحیح، األمـر مـضحك، وطـویـل، ویـعتبر غـباء، عـندمـا 

تـفعلھ بـتعریـفنا البشـري، ولـكن ھـذا مـا نـفعل، ننسـى أیـن كـنا ذاھـبین، نـتوقـف 
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عـن المسـیر، نـبدأ بـتعداد، وتـردیـد مـا نـكره؛ ألنـنا نـریـد أن نـتذكـر أیـن نـریـد أن 

نـذھـب، والـطریـقة البسـیطة لـتتذكـر، ھـي أن تـبدأ بـحب ذاتـك، ال تـقل أن 

رغـباتـك یـجب أن تـتحقق، ولـیس بـالـضرورة أن تسـتغني عـنھا تـمامـاً مـباشـرة 

اآلن، فقط ابدأ بحب ذاتك. 

حـب الـذات، یـعني أن تـكتفي، لـیس أن تـقبل الـواقـع كـما ھـو، فـإنـك سـتغیر 

الـواقـع، دعـوكـم مـن ھـذه االنھـزامـیة الـتي تـتردد فـي الـوسـط الـواعـي، وقـد كـنت 

أراقـب الـوسـط الـواعـي مـنذ بـدایـاتـھ، بـدأ األمـر فـي الـقدرة الـعظیمة عـلى 

الجـذب، ثـم تـحول األمـر إلـى وعـي واسـتنارة، ثـم سـیطرة عـلى الـكون، 

وتـغییر الـحیاة بـرمـتھا، ثـم تـفاجـأ الـوسـط الـواعـي بـأنـھا لیسـت خـدعـة، بـل أنـھا 

أمـر مسـتحیل، فـأصـبحوا یتحـدثـون عـن االنحـدار، وھـو الـقبول، قـبول الـواقـع 

كما ھو، وحیث تقبل یمكن لكل شيء أن یتجلى.  

الـتعبیر لـیس دقـیق، ولـكنھ مـصیرك عـندمـا تـتطرف فـي اعـتقادك أنـك تسـتطیع 

تـغییر مـا تـشاء وقـتما تـشاء فـي ھـذه الـحیاة، فـأنـھ لـیس لـلحیاة إال أن تـفاجـئك، 

بـأن تُـقدم لـك عـكس ذلـك، وھـو أنـھ ال یـمكن لـك تـحقیق مـا تـریـد تـحقیقھ، فـي 

حـین أن الـنیام الـذیـن لـم یسـتیقظوا بـعد، بـعضھم قـادر عـلى أن یـحقق مـا یـریـد 

وقتما یرید دون أن یعلم لماذا وكیف. 

األمـر بسـیط، ال عـالقـة لـلمعرفـة بـالـقدرة عـلى الـتحقیق. ومـن ھـنا أصـبح 

الـحب أسـاسـیاً ولـیس الـقبول - كـما قـلت -، أن تـحب ذاتـك، أن تـعتد، وتـكتفي 

بـھا كـما ھـي، ثـم أن تـبدأ بـاالسـتمتاع بـما لـدیـك، لـتملك إرادة حـرة، بـأن تـختار 

مـما حـولـك مـن خـیارات، وأن تسـتمتع بـھا. اإلحـجام عـنھا، یـعني عـدم الـرغـبة 
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بـالـحیاة، مـما یشـیر إشـارة واضـحة لـوعـیك األعـلى، أنـك تـریـد الـمزیـد مـن 

الـمعانـاة، وسـیعطیك إیـاھـا، صـدقـني لـن یـتوانـى وعـیك األعـلى - بـدافـع الـحب 

الغیر المشروط - أن یعطیك المزید والمزید والمزید من أعماق المعاناة؛  

ألنـك بـكل بـساطـة طـلبت، ومـن یـكون الـوعـي األعـلى لـیرفـض طـلبك؟ فـھو 

أنـت، عـندمـا غـادرتـھ، تـركـت مـعھ رسـالـة واحـدة فـقط، ھـي (أن یـعطیك الـمزیـد 

مـما تھـتم فـیھ) ھـو یـعلم، وأنـت تـعلم - ربـما تنسـى - ولـكن ھـذا مـا بـینكما مـن 

اتـفاق وعـقد، فـتوقـف عـن الـتوقـف، وابـدأ بـاالخـتیار اخـتر مـا تـحب، ال تـقفز 

عـندمـا أقـول مـا تـحب إلـى أقـصى أمـانـیك، الـتي تـعلم یـقیناً أنـھا بـعیدة، ھـذه 

حـیلة عـقلیة، وقـد تحـدثـت عـنھا فـي بـث قـبل أیـام، وقـلت: أن الـعقل عـندمـا 

تـطلب أمـراً صـعباً، فـأنـھ یـسألـك عـن الـدافـع لـذلـك األمـر؛ ألنـھ یـتطلب الـكثیر 

مـن الجھـد، كـأن تـكون رئـیساً، أو عـالـماً، أو أن تـكون ثـریـاً، األمـر صـعب 

وشـاق جـداً عـلى الجسـد، والـعقل وظـیفتھ أن یـحافـظ عـلى ھـذا الجسـد أكـبر 

قـدر مـمكن، أن یـقدم لـھ الـراحـة والـرخـاء، فـإن عـقلك سـیتساءل داخـلیاً عـن 

سـبب رغـبتك بـما تـرغـب بـھ، وسـتكون اإلجـابـة دائـماً أنـھا الـسعادة، عـندھـا 

سـیتنبأ عـقلك أن ھـناك خـیارات حـاضـرة حـولـك، وفـي مـتناول یـدك، تجـلب 

لكـ نفـس المـقدار منـ السـعادة، بلـ أكثـر؛ ألنھـ یرـى الكـمیة، فيـ حیـن أنكـ ال 

تسـتطیع تـصور األمـر بـشكل كـامـل، فـال تـعلم مـقدار الـسعادة الـتي سـتشعر 

بـھا، ونـرى األمـر واضـحاً جـلیاً عـندمـا تـتحقق بـعض رغـباتـنا المسـتحیلة 

الـصعبة، ال نـسعد بـھا كـما كـنا نـعتقد أنـنا كـنا سـنفعل، وھـذا أمـر ال یـخفى عـلى 
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الـعقل، فـالـعقل وإن كـان قـاصـراً عـلى ھـذه الـحیاة، إال أنـھ مـدرك لـكل مـا 

یحدث، وحدث، وسیحدث في ھذه الحیاة، ھذه ھي وظیفتھ،  

فـقد ُصـنع فـي ھـذه الـحیاة؛ لـیكون محـرك، وقـائـد، عـندمـا تـریـد الـتوقـف عـن 

الـقیادة، أمـا وقـد تنبھـت، وعـلمت بھـذه الـمعلومـة، وأدركـتھا، فـلك أن تـختار 

أن تـكون عـلى مـركـبة الـحیاة، وأن تـقود دفـة ھـذه الـسفینة، الـمسماة بـالـحیاة 

الـمادیـة، أو أن تـترك أشـرعـتك مـرفـوعـة، لتُسـیرھـا ریـاح األقـدار حـیث تحـل 

بـك مـن شـواطـئ ومـوانـئ، ولـكن عـندمـا تـبتعد عـن الـدفـة، وتـراقـب الـعواصـف 

تـعصف بـك، وأنـت عـلى وشـك الـغرق، ثـم تجـد نـفسك عـلى مـشارف مـیناء أو 

شـاطـئ، ال تـنظر إلـى الـجھة الـمقابـلة مـن البحـر، وتـتمنى لـو غـیرت اتـجاھـك، 

فـإن الـدفـة یـمكن لـك أن تـتحكم بـھا، عـبر اخـتیار مـا تـحب مـما لـدیـك - وتـذكـروا 

ھذه الكلمة، ربما أغفلھا، عندما أقول :  

(افـعل مـا تـحب تـحصل عـلى مـا تـریـد) - بـل (افـعل مـا تـحب مـما لـدیـك تـحصل 

على ما ترید مما لیس لدیك)، 

 أنھـي واخـتم بھـذه الجـملة، ربـما ھـناك جـملتین فـي ھـذا الـتسجیل ھـما األھـم 

ودمتم بود. 
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الم)  (االسـتنارة والسـَّ

التسجیل: الثالث 

التصنیف: 

(االستنارة والسَّالم) 

النقاط الرئیسیة: 
o .كلُّ ما تؤمن بِھ سیحدث

o .طاقة الشر تأتي من إیماننا بھا

o .الوعُي یبدأ بإعادة تعریف األمر بالماھیة بدون تفاوت

o .الطفل والبالغ والراشد واعین ومتیقظین بالحیاة بدون إدراك

o .المستنیر ال یدرك جمیع األسئلة التي یمكن أن تطرح

o .النوم والوعي كمثل الحلم والیقظِة منھ

o .المستنیر ھو واعي متأمل للوجود بسكون

o .الواعي ھو باحث عن الحقیقة ال عن االستنارة
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ال تستمع لمن ینادي للسالم،  
فلوال دعاة السالم لما حل الشر بالعالم 
ماسیُحسن جودة الحیاة، أن تتعلم حب ذاتك. 



ربـما یـكون مـوضـوع السـالم وقـیاس الـوعـي أمـران مـھمان، وھـذه ربـما ھـي 

آخـر مـوجـات االھـتمام فـي الـوسـط الـواعـي ھـذه الـفترة، فـمحاولـة فـرض 

السـالم عـلى ھـذه األرض عـبر إرسـال طـاقـة الـحب، وطـاقـة السـالم لـألرض 

وللبشـر والـمجتمعات - ال أقـول أن األمـر لـیس مـمكناً فـكل مـا تـؤمـن بـھ قـد 

یحـدث - إال ھـناك تـفصیل دقـیق یـفوت عـلى الـعقول إدراكـھ، وھـو أن ھـذه 

األحـداث الـتي تـراھـا عـلى ھـیئة الشـر، وتـحاول إرسـال طـاقـة السـالم لـھا، لـم 

تـوجـد ھـباًء، ولـم تـوجـد بـشكل عـشوائـي؛ أتـت ألنـك تـؤمـن بـھا؛ ألنـك تـحتاج 

إلى رؤیة ما سیتكشف عنھا. 

فـي الـواقـع مـحاولـة إرسـال السـالم لـھا، تـعزیـز لـوجـودھـا، ولـكن ال بـأس ھـي 

إحدى الطرق لتأدیة الواجب تجاه ھذه الحیاة. 

ثـم أن ھـناك قـیاس الـوعـي عـلى سـلم "ھـاوكـینز"، وھـو شـائـٌع ھـذه األیـام الـكل 

یـحاول قـیاس وعـیھ، وھـذا األمـر كـما قـلت فـي بـث سـابـق، لـیس خـاطـئاً تـمامـاً، 

لكنھ  لیس دقیق، فھو لیس إال مؤشر؛ ال یمكن قیاس الوعي. 

تـعریـفنا لـلوعـي مـتفاوت، فـالـطفل قـد یـكون واعـیاً، والكھـل قـد یـكون واعـیاً، 

والرـجلـ، والمـرأة العـادیاـن فيـ منـتصف العـمر قدـ یكـوناـن كذـلكـ، وھمـ ال 

یـعلمون أنـھم واعـین، ولـكنھم یـتجولـون فـي األنـحاء، لحـظة بـعد أخـرى 

متنبھـین، یـقظین، واعـین لـما یحـدث فـي ھـذه الـحیاة، یـترقـبون، ویـراقـبون 

بشدة، 
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فـون ھـذا األمـر عـلى أنـھ الـعصر الجـدیـد،  قـد رأیـت الـكثیر مـنھم ال یُـعرِّ

كـدیـانـة، وال عـلى أنـھ اھـتمام، وال عـلى أنـھا مـوجـة وعـي، وال عـلى أنـھا 

دورة كـــامـــلة بـــعد مـــئات بـــل آالف الـــسنین، كـــالـــذي حـــدث بـــتاریـــخ 

21-12-2012، حـیث عـبرت األرض أقـصى نـقطة لـھا، بـدون أن یـدركـوا، 

أو حـتى یـعلموا بھـذا األمـر، ھـم واعـین، ولـو قـیس وعـیھم عـلى ھـذا الـمقیاس 

سیكون منخفض، بل لن ینطبق إن صح التعبیر.  

لـنتوقـف قـلیالً، ونـعید الـتعریـف، وربـما ھـذا أمـر أفـعلھ كـثیراً، ربـما ال یـعجب 

الـبعض، ولـكن إعـادة الـتعریـف لـألشـیاء مـن اخـتصاصـاتـي، وربـما كـان األمـر 

شـائـعاً فـي بـرنـامـج (Ask)، عـام 2014، فـي بـعض األحـیان عـندمـا یـسأل 

الـسائـل عـن أمـر مـا، كـیف یـمكن لـھ أن یسـیطر عـلیھ؟ أو كـیف لـھ أن یـتحكم 

بـھ؟ أو كـیف لـھ أن یـغیره؟ أو أن یـتعلم مـنھ؟ أو مـاھـي رسـالـة األمـر؟ تـكون 

اإلجـابـة مـغایـرة، فـِعَوضـاً عـن شـرح الـكیفیة، أو حـتى السـببیة، أحـیانـاً أُجـیب 

بـالـماھـیة، أن أُعـید تـعریـف األمـر، وبـذلـك تـسقط األسـئلة الـفرعـیة، ألن 

الـسؤال األھـم تـمت اإلجـابـة عـلیھ، فـاألسـئلة الـفرعـیة تظھـر بسـبب ضـعف 

اإلجابة على السؤال الرئیس. 

و ھـذا ھـو ربـما مـعنى الـوعـي، أن تـرى الـصورة كـامـلة، لـیس أن تـدرك كـل 

شـيء، وھـذا أمـر مـختلف تـمامـاً، مـا نتحـدث عـنھ فـي الـوعـي، ھـو أن تـدرك 

كـل مـا یـحیط بھـذه الـحقیقة، أو ھـذا الـسؤال، أو ھـذا الـمعتقد، عـندمـا تسـتطیع 

أن تـرى األمـر مـن عـدة زوایـا، ال أقـول كـل الـزوایـا، فـنحن ال نـعلم عـدد 

الـزوایـا، وھـذا ھـو سـبب قـولـي، أنـھ ال یـمكن قـیاس الـوعـي، فـعدد الـزوایـا لـیس 
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محـدود (Infinite) مـتغیر، ومـتزایـد بـشكل مـطرد، یـزیـد، فـي كـل لحـظة  

تـنظر مـن عـند آخـر زاویـة، سـتظھر زاویـة جـدیـدة، ال حـیلة لـنا، وال قـدرة 

عـلى إیـقاف األمـر، فـاألمـر دوامـي، كـلما وصـلت إلـى الـنھایـة سـتبدأ دورة 

جـدیـدة، ولـكن عـندمـا تـرى األمـر مـن عـدة زوایـا، فـقط عـدة زوایـا، وبـضع 

زوایاــ كاــفیــة لكــ أن تدــرك، أن األمرــ ال یستــحق التحلــیل، والســؤال، ال 

یسـتحق اإلجـابـة، فـكل اإلجـابـات صـحیحة، ھـذا ھـو الـوعـي الـحقیقي الـذي 

أتحـدث عـنھ، لـیس أن تـكون عـالـماً، وغـیرك جـاھـل، لـیس أن تـكون مـدركـاً، 

وغـیرك ال یـفھم، فـال أحـد یـفعل، ربـما فـي االسـتنارة تـكون األسـئلة أقـل تـردداً 

منـ أن تسـمو وتصـعد إلىـ مستـوى وجوـدك ووعیـك، وانتـبھوا جیـداً، ألنيـ ال 

أقـول أن المسـتنیر یـعرف كـل االجـابـات، نـعم عـندمـا یُـطرح الـسؤال، تـتكشف 

اإلجـابـة، وتـولـد اإلجـابـة مـع الـسؤال، لـكنھ ال یـعرف فـي تـلك اللحـظة كـل 

األسـئلة الـتي یـمكن أن تـطرح، وبـالـطبع ال یـعرف إجـابـات أسـئلة ال یـعرفـھا 

أصـالً، ھـل تـخیلتم األمـر! وال یـعرف كـل األسـئلة الـتي یـمكن أن تـطرح؛ ألنـھ 

حـتى لـو أدركـھا، سـیظھر سـؤال جـدیـد، وبـالـتالـي ال یـعرف اإلجـابـات؛ ألن 

جـمیع األسـئلة لـم تُـطرح بـعد، ولـكن المسـتنیر أقـدر عـلى أن یـرى اإلجـابـة 

دون أن یــبحث، فــي حــین أن الــواعــي یســتطیع أن یــبحث عــن اإلجــابــة، 

وسـیسمع مـن زاویـتین، أو ثـالث، أو أربـع، وھـذا كـاٍف لـكي یـكون یـقظاً، 

وواعیاً، على أن الحقیقة ال یملكھا فریٌق عن آخر.  

بـالنسـبة إلـي، األمـر ثـنائـي فـي كـل الـحاالت -فـي الـنوم، أو الـوعـي، أو 

 ً االسـتنارة- إمـا أن تـكون واعـیاً، أو تـكون نـائـماً، ال یـمكن أن تـكون نسـبیا

! 30|   النور المحرم-حین نام الوعي، كان الحلم حیاة                                                                       



واعـي، ونسـبیاً نـائـم، فـاألمـر مـشابـھ لـلنوم الـحقیقي؛ لـذلـك أسـتخدم كـلمة الـنوم؛ 

ولھـذا أعـید الـتعریـف، فـأن تـكون نـائـماً یـعني: أن تحـلم، وتـعتقد أن حـلمك ھـذا 

حـقیقي، ولحـظة اسـتیقاظـَك مـن الـنوم، ھـي اللحـظة الـتي تـمر بـھا لـتصبح 

واعـیاً، فـترى مـن حـولـك نـیام، وكـٌل یـرى مـا یـرى، ویـردد بـصوت عـاٍل مـا 

یـعتقده حـقیقي، ویـخالـفھ الـشخص اآلخـر؛ ألنـھ یـرى شـیئاً آخـر، ولـكنك أنـت 

قـادر عـلى أن تـرى ھـذه الـمفارقـة، وأن كـل واحـد مـنھم یـرى مـا ھـو حـقیقي، 

وفـي نـفس الـوقـت، ال یـعلم أن اآلخـر یـرى أمـراً حـقیقیاً أیـضاً؛ ألنـھم بـكل 

بـساطـة لـم یسـتیقظوا بـعد، ولـم یـفتحوا أعـینھم عـلى الـوجـود، وال عـلى الـواقـع 

الذي فتَحَت عینیَك علیھ. 

االسـتنارة، بـمعنى آخـر وعـندمـا نـأخـذ ھـذا التشـبیھ (Further) أبـعد، فـإن 

المسـتنیر قـادر عـلى أن یـسمع أي مـجادلـة، أي سـؤال، وأن یـعیش التجـربـة 

كـما یـفعل الـسائـل، ثـم یـعیش التجـربـة مـن زاویـة الـشخص اآلخـر، فـیمكن لـھ 

نـقل الـمشاعـر، واألحـاسـیس، وعـمق الـمعتقدات الـتي بُـنیت عـلیھا تـلك الـزاویـة 

األخـرى، لـذلـك ھـو قـادر عـلى أن یـوصـل، ویُـكامـل بـین الـطرفـین، ولـكنھ لـیس 

إال شـخص واعـي آخـر، ولـكن لـكثرة الـوعـي، السـتمراریـة الـوعـي، یـقوم 

بـاالسـتسالم مـن أن ھـناك حـقیقة وكـذب، یسـتسلم عـن الـبحث، ویـتوقـف، 

لـیتأمـل تـأمـالً مـختلفاً عـن الـتأمـل الـذي نتحـدث عـنھ - عـندمـا نـقول نـمارس 

الـتأمـل، ھـذا مـختلف - بـل أتحـدث عـن الـتأمـل لحـظة، بـرھـة مـن الـزمـن 

(Split Second)، یـمر بـھا اإلنـسان، ویـنظر إلـى الـوجـود بـعین حـادة، 

وعقـل صاـفيـ، وسكـون، وھدـوء مطـلق، فیـرى كلـ شيـء فيـ نفـس اآلن، وال 
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یسـتطیع عـقلھ أن یـعالـج كـل ھـذه الـكمیة مـن الـمعلومـات أو یـتعامـل مـعھا، 

ولـكن عـندمـا یـمر بتجـربـٍة، أو سـؤال، أو رغـبٍة سـیستطیع أن یـصل إلـى مـا 

خلفھا؛ ألنھ في یوم من األیام كان على قمة الوجود، ورأى كل شيء. 

ھـذه الـعظمة لیسـت مـنوطـة بشـرط، ولیسـت مـكفولـة، وخـاصـة، وحـصریـة 

ألحـد، ولـكن قـلة مـنا مـن یـملكون الجـرأة أوالً لیسـتیقظوا؛ ولـذلـك نـرى الـسواد 

األعـظم مـن البشـر نـیام، ربـما 90% نـیام، وربـما ھـذا مـا یـجب أن نـقیسھ، كـم 

عـدد الـناس الـنیام مـقارنـة بـالـواعـین، ثـم الـواعـین مـقارنـةً بـالمسـتنیریـن، وأرى 

أن الـواعـین ال یـتجاوزون 9%، فـي حـین أن 1% نسـبة ٌمـبالـغ فـیھ عـلى 

المستنیرین. 

وعـندمـا تـكون واعـیاً ال تـبحث عـن االسـتنارة وكـأنـھا مـكملة لـك، فـأفـضل، 

وأمـتع لحـظات حـیاتـي كـانـت عـندمـا كـنت واعـیاً، أبـحث عـن الـحقیقة، ولـھا 

أعـطي الـفضل الـكامـل، واالمـتنان، وجـزیـل الـشكر، فـلوالھـا لـم أصـل إلـى 

االستنارة، ولم أستمتع بھا. 

وفـي الـواقـع، فـي بـعض األحـیان أكـون واعـیاً فـقط ال غـیر، وربـما نـائـماً فـي 

بـعض األحـیان، ولـكن ال ألـبث أن أسـتیقظ، ویـمكن لـك أن تـقیس األمـر، لـیس 

باستخدام مقاییس مادیة، منھجیة، ریاضیة علمیة، فھذا كسٌل، وعجٌز منك. 

انـظر، كـم مـرة تسـتیقظ فـي یـومـك؟ وفـي خـالل األسـبوع، والشھـر، كـم مـره 

تسـتیقظ؟ كـثرة االسـتیقاظ فـي اللحـظة، داللـة واضـحة عـلى أن وعـیك أصـبح 

أعـلى، مـا نـعنیھ بـأعـلى لـیس درجـة مـرتـفعة عـلى سـلم قـیاس، مـا نـعنیھ ھـو، أن 
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أرجـحیة وعـیك فـي أي لحـظٍة تـصبح أعـلى؛ ألنـك تـملك الـمزیـد مـن لحـظات 

الـوعـي، ومـع اسـتمراریـة األمـر، تـصل إلـى قـمة الـوعـي، حـیث الـنور، وتـرى 

كل شيء في نفس اللحظة. 

 ً فـلنعید الـتعریـف؛ لـكیال نُسـيء الـتقدیـر، فـمن السھـل أن تـنطلي عـلینا خـدعـا

 ً كھـذه، ألنـنا عـندمـا نھـتم بـأمـر مـا، أال تـالحـظون أن أجـمل مـا فـي األمـر دائـما

بـدایـتھ، ومـا أن یـنغمس اإلنـسان بـھ، ویـبدأ بـإعـمال الـعقل، وتـشغیلھ، حـتى 

یـتولـى الـقیادة، ویـصبح الـطیّار اآللـي ھـو عـقلك، وتجـلس بـعیداً عـنھ، حـیث 

یحدث األمر في معزل عنك وال تملك أي فكرة عما یحدث. 
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(رـساـلة ـلكم ـمن وـعینا األـعلى ـجمیعاً) 

التسجیل: األول  

التصنیف: 

(رسالةُ لكم، من وعینا األعلى جمیعاً) 

النقاط الرئیسیة: 

o .الھدف من الوعي األعلى الشعور واالختیار

o .الھدف من الحیاة االرتباط بالشعور

o .بالنسبِة لوعینا األعلى عیش التجربة ھو المھم

o .العقُل ُصنع لیكوَن موضع التجربة

o .آلیةُ الحیاة الُمتغیرة تبدأ باإلدراك اللحظي

o .شعور الخوف ھو تنبیھ لمن تكون

o .جمیع أحداثك ھي حب ال مشروط

o .وادي الشعور ھو َعیشنا بِعمٍق في اآلن

o .الواعي یقوم بإدراك األبعاد
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أنت عظیم لیس بسبب قدرتك أو علمك 
بل بسبب ادراكك لسبب محدودیة قدرتك وعلمك



ھذه رسالة لكم، من وعینا- جمیعاً- األعلى؛ لنتذكر قلیالً ما نحن علیھ، 

واقعیاً في ھذا الوجود، بعیداً عن فقاعة الحیاة المادیة، وھذا الوھم الذي 

صنعناه، نتذكر قلیالً من نحن، نعود بالذاكرة إلى ما قبل الزمن، وبالمكان 

إلى الالمكان، نعود حیث لم یكن ھناك وقٌت وال لغة، كان الصمت یحكي 

كل شيء، في ھذا البُعد تتذكر من أنت، تتذكر وجودك الالمتناھي، 

وقدرتك المطلقة، وعلمك الالمحدود، تتذكر عندما كنت تملك كل شيء، 

تقدر على كل شيء، وتعرف كل شيء، عندھا لم یكن ھناك ما یستحق 

التجربة، سوى أن تختبَر عمقاً جدیداً للمشاعر، فأنت تعرف المشاعر، 

لكن أن تعیش التجربة، أن تعیش الشعور، فھذا یحتاج إلى إبداع، وھنا 

اخترت أن تخلق وعیاً أدنى، منفصالً، ولكنھ متصل معك، یعیش في ھالة، 

في فقاعة، في وھم، في حلم، ولكن األمر یحتاج إلى المزید؛ لكي یكون 

األمر حقیقیاً أكثر؛  لیس ألنك لو عشت وحدك كوعي واحد لن یكون 

حقیقة، ولكن عندما تزداد األعداد كما نرى في ھذه الحیاة، فإن األمر 

یستحیل أن یكون واضحاً للعقل، الذي نصنعھ لیكون ذكیاً وواعیاً، وھذه 

ھي المشكلة، والعیب في ھذه المصفوفة. 

 فما یحدث ھو أن العقل یصبح مدركاً لذاتھ، (Self Aware) وھذه مشكلة 

وعیب، ولكنھ أمٌر جمیل، فبعض البشر أصبح یعیش الحیاة بشكل أفضل، 

ولعلنا نقول أنھا طفرة تلقائیة طبیعیة، ولكنھا إیجابیة، ففي ھذه الحیاة 
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یعیش الوعي األدنى، یملك الرغبات، - إن حققھا سِعد و اختبر الوعي 

األعلى الشعور  

- وإن لم یحققھا غِضب، واختبر الوعي األعلى كذلك الشعور، 

 فما یھم الوعي األعلى ھو أن یختبر الشعور، لذلك ھدف الوعي األعلى 

من وجودك في ھذه الحیاة، ھو أن تكون دائماً مرتبط بھذه الحیاة، أن 

تمارس شیئاً ما، ھنا بھذه اللحظة، عند ھذه الجملة، یجب أن تتوقف 

وتدرك كل شيء. 

 عندما نقول الھدف من الحیاة، فال یھم حقاً أن تكون متدیناً أو ملحداً، أن 

تكون سیاسیاً أو فرداً بسیطاً في المجتمع، أن تكون عالماً أو جاھالً، ال یھم 

حقاً أن تكون ریاضیاً أو كسوالً، ال یھم كل ذلك، المھم بالنسبة لوعیك 

األعلى أن تختار، فتوقفوا عن القتال على ما ھو صحیح و خاطئ، و 

ممارسة الحیاة الصحیحة، ال یوجد معنى للصحة في ھذا المستوى، تصبح 

ھذه المفاھیم ھباًء منثوراً، ال تعني أي شيء، سّمھا صحیحة أو سّمھا 

خاطئة المھم أن تمارسھا، أي أن المجرم الذي یعیش التجربة- بالنسبة 

للوعي األعلى- أفضل من المسالم الذي لم یحدد ھویتھ بعد، فقد یكون القتل 

والسرقة وغیرھا خاطئ بالنسبة للمفاھیم البشریة، أما بالنسبة لوعیك 

األعلى، فال یھم، المھم أن تعیش التجربة، وتختبر المشاعر. 

 العالقات ربما تكون أعمق التجارب في المشاعر؛ لذلك نرى أنھا أھم 

شيء، ونرى أن األدیان تقاتلھا، وقتال األدیان لھا ال یغضب الوعي 

األعلى؛ ألنھ یحبك بشكل ال مشروط، فمسموح لك بحریة أن تفعل ما 
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تشاء، وعندما تُحّرم العالقات تُصبح أھم، وأعمق بالنسبة للبشر، ویصبح 

ھنا الوعي األعلى مستفیداً في كل األحوال، حرمتھا أم لم تحرم، فإنھ 

مستفید عندما تحصل على ما ترید، أو ال تحصل علیھ، ھو دائماً رابح، 

ھو دائماً سعید بما تفعل؛ لذلك ما تملكھ- بینك كوعي أدنى، و بین وعیك 

األعلى- ھو حٌب ال مشروط، ال یمكن لھذا الحب أن یعكره شيء، أو 

یغیره شيء، مھما فعلت أو لم تفعل، ولكن لكي تسعد أنت، فعلیك أن 

تفعل؛ لذلك أردد دائماً (افعل ما تحب مما لدیك، تحصل على ما ترید مما 

لیس لدیك)، فقط افعل ما تحب، انظر حولك الخیارات كثیرة جداً، ال أقول 

تلك الرغبات المستحیلة البعیدة جداً عنك، ولكن أقول الرغبات التي تملك، 

(االشیاء التي بیدك) كما نقولھا بالعامیة، افعلھا واستمتع بھا، ال تفكر وال 

تبني توقعات، سیفاجئك الكون، بعد أن تنتھي منھا، ستجد- وأنا أضمن لك 

ھذا الكالم- البد أن تجد بعدھا شیئاً یجذب اھتمامك ویملك بعض المتعة 

لك، مارس ھذا الشيء دون أن تفكر، وستجد أن النمط، والُكَرة تبدأ 

بالتدحرج، عندما تتبع ھذا النمط ستحصل على كل ما ترید، أقولھا وأنا 

متأكد كل ما ترید سیتحقق، ولكن بشرط، وال یجب علینا أن ننسى ھذا 

الشرط، عندما تبدأ بالتدخل باآللیة و الكیفیة، عندما تبدأ بتوقع حدوث 

الشيء، وكیفیة حدوثھ فإنك تعیق العملیة، وتصبح أبطأ، وھذا 

(Paradox) مضحك، ولكنھ حقیقي، ھذه المفارقة حقیقیة، العقل ُصنع 

لیكون -كما قلت- ُمجرب لھذه الحیاة، أي أنھ یختبر ھذه الحیاة، العقل ال 

یمكن لھ أن یتخیل مالم یختبره من قبل، فھو ھنا كموضع تجربة، كمجرب 
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و لیس كصانع، أما وعیك األعلى، فیمكن لھ أن یُبدع في ھذا المجال 

المسمى بمادة، فیقدم لك احتماالت لم تخطر على بالك إال إن كنت مبدعاً، 

و قد ذكرت أن بعض الفنانین والمبدعین والملحنین والرسامین أو 

الشعراء یمكن لھم التواصل مع وعیھم األعلى فیعطیھم ھذا اإلبداع في 

ذلك المجال لغةً، موسیقى كانت، أو رسماً، فالوعي األعلى قادر، لدیھ ھذه 

القدرة األلوھیة، المقدسة، السحریة، في تحقیق كل ما یمكن، كل ما تتمنى، 

ولكن ال یمكن لك أن تتخیل الطریقة-لیس إن لم یكن بالصدفة طبعاً-وغالباً 

لن تطرأ على بالك الطریقة، ودعوني أذكركم، كل االشیاء الجمیلة التي 

تذكرھا حدثت في حیاتك- على األغلب لو كنت تملك ذاكرة قویة، ال تذكر 

كیف كان ممكن أن تحدث قبل أن تحدث، ومع ذلك كان لدیك ربما بعض 

السیناریوھات البسیطة، التي كنت تتوقع أنھا ستحدث من خاللھا، سمعتھا 

من أحد، أو رأیتھا في مكان، أو قرأتھا في كتاب، ھذه ھي طبیعة التفكیر 

البشري، تتعلم ممن حولك، وتعتقد أنھ عبر تعلم المیكانیكیة، یمكن لك 

تحقیق المزید، ولكن الحیاة -كما قلت في بث سابق- إن الحیاة أكبر خدعة، 

تتغیر في كل لحظة، وإن كانت جیدة في شيء ما  فھو أنھا متغیرة -كما قد 

اجبت أحد المتابعات-  

 إن كانت الحیاة تُجیُد شیئاً ما، فھو أنھا قادرة على أن تفاجئك في كل مرة، 

فرغم ما یعتقده العقل -وھذه مفارقة-  رغم ما یعتقده عقلك، أنھ لو فھم 

طریقة الحیاة، أنھ سیتمكن من السیطرة على الحیاة، ویصنع ما یشاء، أال 

أنھا كذبة غیر صحیحة، فنعم ھي حقیقة ثابتھ، أنھ عندما یتعلم طریقة عمل 
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الحیاة، یكون قد أصاب في تلك اللحظة، ولكن اللحظة التالیة لھا، تتغیر 

كل القوانین، ویصبح ھناك المزید من اإلبداع، ال یمكن لھ أن یتدارك 

ذلك، إذاً فعلیك أن ال تلتفت وأن ال تھتم وتضیع وقتك في فھم آلیة الحیاة، 

فھذه مضیعة للوقت، ولن یتغیر شيء، وسترى أن الواقع جامد، ثم تبدأ 

باإلیمان بأن الحیاة تحتاج إلى سیطرة، وتبدأ في ھذه الدوامة الھابطة، 

فیتولد لدیك دافع لتغییر الحیاة؛ ألنك ترى أن الواقع ال یتغیر، والواقع في 

الحقیقة ال یتغیر؛ ألنك ال تتوقف عن اإلھتمام بكیفیة الحیاة، وفعل ماھیة 

الحیاة، ما لدیھا لتقدمھ لك، إذاً فما إن تلتفت إلى اھتماماتك، وتبدأ بممارسة 

ما تحب، حتى یبدأ الكون بكشف بعض المواقف واألحداث التي قد تبدو 

غیر ذات صلة برغباتك األساسیة، ولكن ستبدأ برؤیتھا حولك، وترى 

بعض االھتمام لدیك تجاھھا، أجب على ھذا االھتمام قم بممارستھا 

وتجربتھا حتى أقصاھا، ألن ھذا االھتمام بالتفاصیل الصغیرة، ھو مؤشر 

لك على المسار الذي یجب علیك أن تسلكھ، الذي یعّرف لك ذاتك، وال 

تقلق من الشكوك التي توالیك حول فعل ھذه األمور، والغفلة عّما ھو أھم ، 

ففي الواقع ھذه األشیاء التي حولك ھي لیست إال تذكیراً یحمل رسالة لك، 

معلومة تقول لك:  

(ھذا ھو من أنت، كیف ُصنعت كعقل بشري، ووعي أدنى) 

أنت تؤمن أن ھذا المسار في ھذا األمر خطأ، وقد یعیقك، ولكن ھذا كل ما 

في األمر، ھي تذكرك فقط بمن أنت، أي شعور الخوف ھو صدیق لك، و 

لیس عدو، یُذكرك بمن أنت، فقط انتبھ، تعلم منھ، وأقر بوجوده، ثم اتركھ، 
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لن یؤثر حقیقةً على مسارك، ھو فقط یُذكرك بمعتقد لدیك، والمعتقد غیر 

صحیح، ألنك اآلن تتبنى معتقداً جدیداً، وھو أن العمل على متعتك، 

وإثارتك دائماً سیحقق لك الرغبات التي تملك، والتي تحتاج، وھذا ھو 

المعتقد الحقیقي في ھذه الحیاة، فكما ترى كل ما یحدث ھو في إطار الحب 

الغیر مشروط، حتى ما تراه خوفاً و أعذاراً تُعیقك، ومعوقات، وحواجز 

ھي أیضاً صدیقتك، وتُذكرك بما بنیت نفسك علیھ، لكنھا حانت اللحظة 

اآلن، وأنتم تسمعوني إلى تغییر الذات، واإلنتقال إلى مستوى جدید في ھذه 

الحیاة، ال أقول مستوى بُعٍد آخر، رغم أن الوقت سیأتي و سننتقل، لكن ما 

دمنا ھنا فإننا ھنا لغرض: (وھو أن نعرف، ونختبر شعوراً كافیاً لكي 

ننمو روحیاً، لكي نوسع ھذا الوجود) 

 فالوجود وإن كان یملك كل شيء، إال أن كل شيء مازال قید االختبار، 

وأنتم یا أعزائي لستم موضع تجربة- كما قلت- وإنما كان تشبیھاً مجازیاً، 

بل أنتم رواد االختبار، أنتم من صنعھ، وأنتم من یحصل على نتیجتھ، 

عندما تقومون أنتم بدور الضحیة، وتختبرونھ، وال أدل على ذلك، من 

شعورنا بالنضج بعد كل ھذه السنوات من العیش، والتي منحتنا ھذا 

اإلتساع في وعینا، وفي روحنا، ونرى الكھل یعیش حیاتھ كلھا مؤمناً، و 

معتقداً إعتقاداً واحد، وال یكاد یموت، ألنھ لم یُدرك الحیاة، فرغم صغر 

عمر الواعي إال أنھ یختبر الحیاة بشكل أسرع، وھذه نعمة، وخبر جید لنا 

جمیعاً، ھذا ما أحملھ لكم الیوم من رسالة من وعینا كلنا، أشكركم على 

تواجدكم اللیلة، وأتمنى منكم االستماع إلى المقطع دون محاولة فھمھ، 
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فالعقل سیعجز كثیراً عن فھم بعض المعلومات والمفاھیم و اإلدراكات 

التي فیھ، ولكن وعیك قادر، وربما أھم ھدف- وأختم بھذه العبارة- أھم 

ھدف لدي من ھذا اإلرسال، وھذه الرسالة من وعینا األعلى كلنا، ھي أن 

ننجح في أن نُمسك إنساناً واعیاً ولكنھ لم ینفصل من قبل عن وعیھ 

األدنى، ونستطیع أن نسمو سویةً بوعیھ إلى وعیھ األعلى، فیرى وعیھ 

األدنى یعیش حیاتھ المادیة، دون أن یُخل بِرتمھا وإیقاعھا وھو منفصل، 

عندھا یُدرك أن للوجود أبعاداً أكبر وأبعد وأوسع من مجرد حیاة مادیة، 

لكم كل الحب، أحبتي وحبیباتي، تأكدوا أنكم أرباباً و إن لم تروا ذلك، ففي 

النھایة مطلق الحریة  

(ھي أن ال یمكن ألحٍد بأن یُشكك في قراراتك) 

 فقرارك كان  

(أن تختبر الحرمان). 

أحبكم، 
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 مستویات التجربة(الحاجة -الرغبة)

التسجیل: الثاني 
التصنیف: 

(مستویات التجربة) 
(الحاجة- الرغبة) 

النقاط الرئیسیة: 
o .أنت وعي تدرك الحیاة على مستویین في تجاربك
o .اتبع حماسك تحصل على ما تحتاج إلیھ
o  .یتجسد لك ما ال ترید وتكره في انعكاسات من حولك
o .افعل ما تحب، یحصل لك ما ترید
o .بارتباطك بوعیك األعلى ما تحتاجھ فعلیاً أنت تحصل علیھ
o .بإرادتك الحّرة ما ترغب بھ لیس شرطاً أن تحصل علیھ
o .مع الصدق یأتي الشعور، ومع الشعور تكون الرسالة
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ال یستحق تحقیق الرغبات، 
من ال یُجید االستمتاع بما لدیھ. 



لـو كـانـت الـقدرة خـیار، الخـتارھـا الجـمیع، لھـذا ھـي لیسـت قـرار، ولیسـت 

اخـتیار، لـو كـانـت الـمعرفـة الـمطلقة خـیار، ألخـتاره الجـمیع؛ و لھـذا بـالـضبط 

ھـي لیسـت مـقدَّمـة لـك كـأحـد الـبدائـل، یـحتاج األمـر إلـى شـخٍص واعـي، و لـیس 

بـالـضرورة أن تـكون مسـتنیراً، لـتدرك أن الـحیاة تـقدم لـك خـیاریـن فـي كـل 

أمـر، وفـي كـل خـیار، وفـي كـل تجـربـة، و شـخص، و مـوقـف، و بـلد، و كـل 

 ً شـيء تـضعھ أمـام نـفسك عـلى الـطاولـة لـتختار مـنھ- حـتى و إن كـان شـیئا

واحداً- ھناك دائماً خیارین، إما الحب أو الكره إما الحماس أو الخوف . 

مـا تـقدمـھ لـك الـحیاة ھـو مسـتویـین مـن التجـربـة، ال یـمكن لـھا تـقدیـم الـقدرة لـك 

 ً بـشكل مـباشـر؛ والسـبب قـد عـرجـنا عـلیھ كـثیراً، وتحـدثـنا عـنھ بـإسـھاب تـقریـبا

فـي كـل بـث نـتطرق فـیھ إلـى وعـینا األعـلى، قـلنا: أن الـقدرة الـمطلقة، أو الـعلم 

الـمطلق، یـملكھما وعـیك األعـلى فـي كـل وقـت)، وقـد كـنت تـملك األمـر عـندمـا 

كـنت وعـیك األعـلى، أمـا وقـد اخـترت أن تـكون كــوعـي مـصاحـباً لھـذا الـعقل 

المادي الصغیر، فإنك تملك مستویین من التجربة: 

- المستوى األول ھو القناع، ھذه الرغبات واألشیاء، واألشخاص، 

واألماكن،  

- وخلفھا تقبع القدرة والعلم المطلقان. 

    فـعندمـا تـضع ذاك الـخیار عـلى الـطاولـة، واحـداً كـان أو عـدة - وحـتى لـو 

كـان واحـداً- فـدائـماً لـدیـك خـیاریـن، أن تـفعل أو ال تـفعل، أن یـكون واحـٌد مـنھم 

یجلب الحماس، و اآلخر الخوف، 

 واحٌد منھم یكون الحب، واآلخر تمثیالً للخوف، للكره. 
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 یــمكن أن تــحصل عــلى الــقدرة الــمطلقة- كــما نــقول دائــماً -عــبر اتــباع 

حـماسـتك، نـسمیھا بـاإلنجـلیزیـة (excitement)، وھـذا أمـر یھـرب مـنھ 

الجـمیع، ولـكي ال نـبالـغ نـقول األغـلب، یـحاول البشـر أن یـوھـموا أنـفسھم و 

لـیس غـیرھـم، ھـم یتحـدثـون إلـى غـیرھـم؛ لـكي یـقتنع غـیرھـم، فـیقتنعوا ھـم، 

فـمن حـولـك لـیسوا إال مـرایـا تـعكس  جـوانـب شـخصیتك، وذاك الـشخص الـذي 

یـناقـضك، ھـو انـعكاس لـلجانـب الـذي تـكره مـن نـفسك، الـجانـب الـصریـح، 

الـذي ال تـریـد أن تـسمعھ، إن فـعل مـا تـحب فـي ھـذه الـحیاة یُـمكِّنك مـن أن 

تجسـد مـا تـشاء فـیھا، إن فـعل مـا تـحب یُـمِكن أن یـمنحك كـل الـمعرفـة الـتي 

تـبحث عـنھا، و تـحتاج إلـیھا- وربـما كـلمة تـحتاج  قـد تـكون غـیر صـحیحة- 

بـل مـا تـریـد أن تـحصل عـلیھ مـن مـعرفـة، فـما تـحتاج إلـیھ- دائـماً و أبـداً وفـي 

 ً كـل لحـظھ تـمر فـي حـیاتـك مـنذ والدتـك وحـتى مـوتـك وقـبلھا وبـعدھـا - دائـما

وأبـداً مـا تـحتاج إلـیھ مـن قـدرة ومـعرفـة یـكونـان مـوجـودان لـدیـك، وھـذا أمـر 

مـختلف عـن الـرغـبة، ویخـلط الجـمیع بـین أنـھ یـحتاج إلـى الـسفر، أو یـحتاج 

الـوظـیفة، أو الشـریـك، فـعلیاً لـو كـنت تـحتاج، لـحصلت عـلى األمـر، نـحن 

نتحـدث عـن الـرغـبة، وھـي عـملیة أطـول قـلیالً مـن اإلحـتیاج، فـاإلحـتیاج 

حـاضـر دائـم لـدیـك، أمـا الـرغـبة فـإنـك تـحتاج إلـى أن تـرسـل إشـارة واضـحة 

إلـى وعـیك األعـلى، إلـى الـكون، إلـى الـوجـود، إلـى الـرب، إلـى مـالئـكتك 

الحـراس، إلـى مـرشـدیـك الـروحـانـیین، سـمھم مـا تـشاء، فھـذه الـتسمیات لیسـت 

إال تـصنیفات، شـأنـھا شـأن تـصنیفات الـمادة الـتي نسـتخدم، عـندمـا نـصف 

البشـر الـمختلفین، ونـعلم بـعد تـقادم الـعمر بـنا، أنـھا لیسـت سـوى أقـنعة وھـمیة 
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نـضعھا لـكي نسـیر فـي ھـذه التجـربـة الـمادیـة الـحیاتـیة بـشكل یسـیر دون أن 

نحاول أن نحلل كل موقف و شخص. 

فـعندمـا نـصنف جـماعـھ كـامـلة مـن البشـر، نـرمـیھم إلـى جـانـب، أو نحـلل ھـذه 

الجـماعـة بـشكل مجـمل، ونـصنف كـل مـن یـندرج تـحتھا عـلى أنـھ خـاضـع لھـذا 

ُحـھُ  الـتعریـف، وھـذا أمـر خـاطـئ، وأعـتقد أنـكم تـعرفـون األمـر، عـندمـا نُشـرِّ

بھـذه الـطریـقة، ولـكن ھـذا األمـر ال یـنطبق عـلى الـوجـود؛ فـاإلحـتیاج مـختلف 

تـمامـاً عـن الـرغـبة، لـك الـحق فـي أن تـرغـب، ولـكن لـیس بـالـضرورة أن 

تـحصل عـلیھا، فـالشـرط ھـو أن تـشعر بحـماس تـجاھـھا، أو خـوف حـتى كـما 

قلنا في البث البارحة.  

مـا تـحتاج إلـیھ فـھو حـاضـر دائـما دون خـطأ، دون اسـتثناء، دائـماً وأبـداً یـكون 

مـا تـحتاج  إلـیھ لـدیـك، وإال لـما كـنت عـلى قـید الـحیاة، لـما كـنت ھـنا، فـاإلحـتیاج 

كـلمة عـمیقة، تـعني أن ال یـقوم الشـي إال بـھ، ھـذا مـعنى اإلحـتیاج، فـنقص 

الـحاجـة یـعني اإلخـالل بـكینونـتھا، وھـذا أمـر ال یـقبلھ الـوجـود الـكامـل، 

فــالــوجــود ال یــقبل الخــطأ، وال یــقبل الــنقص، وھــو كــامــل دون خــلل، 

بـاإلنجـلیزیـة (flawless)، أمـا الـرغـبة فھـي إرادتـك الحـرة الـتي قـنعناھـا 

باـلعـبودیةـ، والنـقص، والحرـماـن، والمـعاناـة، ولكـنھا فيـ جوـھرـھاـ لیستـ إال 

حـریـة مـطلقة، وإرادة كـامـلة حـرة، و لـكنك ال تـجید الـلغة الـتي تتحـدث بـھا 

إلـى وعـیك األعـلى، فـالـلغة لیسـت لـغة األفـكار- وإن كـنا نُسھـب ونُـمعن ونُـكثر 

مـن اسـتخدام الـعقل والـتفكیر والـتخیل؛ لـكي نُـْبلِغ عـقلنا- حـتى فـي الـدعـاء، 

حـتى فـي األدیـان، عـندمـا یـدعـو اإلنـسان، یُـفكر كـثیراً بـما یـتمنى، أو یـفكر 
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كـثیراً بـما یـخاف، وھـو یتحـدث إلـى ربـھ- وكـیف یجـرؤ أن یتحـدث إلـى ربـھ 

بھذه اللغة العقالنیة المادیة! - 

 لـیس أن الـرب ال یـفھم األفـكار، ولـكن إن كـنت صـادقـاً فـي األفـكار، فـھناك 

مـشاعـر، وإن كـانـت ھـناك مـشاعـٌر، فھـذا كـل مـا یـتطلبھ األمـر لـكي تـصل 

الـرسـالـة واضـحة جـلیة جـداً لـكل مـن یسـتجیب، ویسـتطیع أن یجسـد لـك ھـذه 

الـرغـبات- كـان وعـیك، ربـك، أو كـانـت مـالئـكتك- فـإن كـنت صـادقـاً سـتشعر، 

وإن كنت تشعر، ستحصل. 

غـیر ذلـك كـلھ، عـبث طـفولـي، مـھما كـبر بـنا الـعمر، فـالـعمر لـیس إال رقـم، أمـا 

التجربة فھي تقاس بمدى عمق تجربتك الشعوریة . 

أحـبتي یـا مـن ال أكـف عـن اإلشـتیاق إلـیھم، رسـالـة مـسائـیة؛ ألُذكـركـم بـبعض 

مما قلنا، ولكن بطریقة وصیاغة مختلفة لكم كل الحب، وإلى لقاء آخر. 
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                 (المصدر والنور) 

التسجیل: األول 

التصنیف: 

(المصدر والنور) 

النقاط الرئیسیة: 
o .بالمشاعر قوة یتأثر بھا وعیك األعلى، تؤثر علیك
o .التوقف عن المشاعر ھو من أخطر الرسائل للوعي األعلى
o .وعیك األعلى یختبر دائماً العمق من خاللك
o .الظلم، والعبودیة ھي تعاُون لخلق التجربة
o .أنت النور، ومصدره، وعند خلق الظل، سترى الظالم
o .الوعي ارتقاء، والتنویر ھو النور لعینیك
o .ُكْن كما أنت فال ینقُصك إّال أن تعیش
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لیس أسوأ من أن تجھل ادراكات النور، 
سوى أن تسيء فھمھا 
وتظن أنك أدركتھا



دفعني الشوق للحدیث إلیكم، 

لكم كل الُحب مني، یامن أحب، 

وأذكـركـم أن فـي الـمشاعـر قـوة سـاحـرة، البـد لـھا وأن تـعمل، لـیس ھـناك خـیار 

أن تُـحیَّد، وتـنزع فـتیل الـمشاعـر مـا دمـت تـشعر، فـالـرسـائـل مسـتمرة تـجاه 

وعـیك األعـلى، ومـادام یسـتلم الـرسـائـل، فسـیعطیك الـمزیـد، لـذا األمـر ال یشـبھ 

فـي الـحقیقة التجـدیـف فـي النھـر، فـلیس لـدیـك الـقدرة عـلى أن تـتوقـف عـن 

التجـدیـف، لـتغیّر الـمسار، فـي الـواقـع، األمـُر أشـبھ مـا یـكون بـسفینٍة شـراعـیة 

كـبیرة، فـي لـجة الـریـاح، وجـنون األمـواج، لـیس لـك إال أن تـندفـع بـقوة 

الـریـاح، وأن تـحاول جـاھـداً تـوجـیھ مـركـبك إلـى الـبر الـذي تشـتاق إلـیھ، وتـحب 

أن تراه. 

وتـذكـر دائـماً، أن الـتوقـف عـن الـمشاعـر أیـضاً رسـالـة واضـحة لـوعـیك 

األعـلى، وھـي مـن أخـطر الـرسـائـل، لـیس عـلى صـعید الـضرر؛ ولـكن عـندمـا 

تتوقف عن الشعور، ما یحدث ھو، أن وعیك األعلى سیبدأ باستفزازك، 

وھـذه ھـي الـكلمة الـصحیحة، سـیقوم بـتقدیـم مـالـم تـتوقـع مـما تـحب، فـإن لـم 

تـسعد، فسـیقدم مـالـم تـتوقـع مـن األسـوأ مـما تـكره، وإن لـم تـغضب، فسـیستمر 

بـفعل ھـذا وذاك حـتى تنفجـر، حـتى تـصرخ، حـتى تتفجـر مـشاعـرك نھـراً، 

یـقوُد مـركـبك إلـى وجـھِة الـعیش، حـیث یـمكن لـوعـیك األعـلى أن یـختبر الـعمق 

مـن خـاللـك، فـأنـت ھـو وھـو أنـت، وبـاتـفاٍق، وبـحٍب غـیر مشـروط اخـتار 

أحـدكـما، أن یـكون ھـنا، واآلخـر ھـناك، كـلٌّ یـؤدي دوره بـحٍب غـیر مشـروط، 

ال یـمكن لـلعقل أن یـفھمھ، وال یـفھم أن الـظلم لـیس إال مـفھومـاً نسـبیاً، نـعرفـھ 
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فـي ھـذه الـحیاة، ولـكن فـي الـوجـود، ال مـعنى لـلظلم، وال مـعنى لـلعبودیـة، 

ولكن ھي مسألة، تعاُون؛ لخلق التجربة.  

أحببت أن أتحدث إلیكم في وقٍت مختلف، وأشارككم ھذا النھار الجمیل. 

أحـبتي، یـا مـن أعـشق كـونـوا كـما أنـتم، أربـابـاً، ال شـيء أقـل، وإن كـنتم 

تریدون في كل مرة أن تغیروا ھذا المعتقد، 

فمن یكون غیركم، لیوقفكم، وأنتم األرباب. 

وھذـه ھيـ إشاـرتكـم، ألمـ ترـوا أنكـم منـذ الخلـیقة وأنتـم تفـعلون، وتقـولوـن، وال 

تقولون، وال تفعلون ما تشاؤون، وقت ما تشاؤون كیفما شئتم. 

ألیس ھناك أدّل على ھذا، أدّل على أنكم أرباٌب وقدسیون. 

فـلو كـان ھـناك مـا یـمكن - مـن المحـرمـات- أن تـفعلھ كـإنـسان، فـیوقـفك أیـاً مـن 

كـان عـند حـدك، كخـطیئة كـبرى إذا فـعلھا البشـر، ُمـِحقوا عـلى األرض، لـكان 

األمـر یـختلف، ولـكن اآلن، لـك أن تـخاف مـن أن تُـمَحق، وربـما تـفعل بـنفسك 

ذلـك، وربـما ال تـخاف، وربـما تـفعل الخـطیئة، ولـن یحـدث شـيٌء لـك عـلى 

اإلطالق. 

حدثني عن القدسیّة، وأحّدثك عن قصة البشر. 

أحبتي، دمتم بوٍد، وأتمنى لكم مساًءا كلھ خیر، فال ینقصكم النور، 

كـل مـا عـلیكم ھـو أن تـشعروا بـأمـان وخـیر؛ لـتفتحوا أعـینكم، وتـروه مـنكم، 

وانـعكاسـھ عـلى ھـذه الـمفاھـیم فـي ھـذه الـحیاة یخـلق الـظل الـذي نـرى، الـذي 

شّكل كل ھذا الظالم، فمفھوم النور في الوجود، ھو أن كل شيٍء ُمضيء، 
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وبـالـذات أنـت؛ فـأنـت مـصدر الـنور، وألن كـل شـيٍء مـضيء؛ فـال تـرى 

شيء، فكل شيء یشبھ كل شيء،  

والـلون واحـٌد، وال مـعنى لـلون ھـناك؛ ألنـھ لـیس أبـیض، وال أصـفر، ھـو نـورٌ 

حـقیقّي، أي أن ال لـون لـھ، وحـتى ولـو كـان أبـیضاً فـال مـعنى لـألبـیِض إذا لـم 

یكن ھناك أي لوٍن آخر للتباین. 

ولـكن عـندمـا تـضع مـا یُـعیق الـضوء فـي طـریـق الـضوء فـیزیـائـیاً، فـإنـك تخـلق 

الـظل، وھـذا تـقریـباً، ومـجازیـاً، وكـنایـةً عـما یحـدث، أنـك تخـلق مـفھوم مـعین - 

كـمفھوم اإلنـسان، ومـفھوم األرض، ومـفھوم الـسحب، والـجبال، واألشـجار، 

والـحیوانـات، وغـیرھـا مـن الـمفاھـیم الـتي نـعتقد- وكـلٌّ مـنھا یـقف شـامـخاً أمـام 

الـضوء، یُـعیقھ، فیخـلق خـلفھ ظـالً نـختبره عـلى شـكل ظـالم، ال نـعلم مـا خـلفھ 

مـن نـور، لـكن بِـسمّونـا بـالـوعـي، وفـتح أعـیننا- فـالـوعـي ھـو االرتـقاء، 

واالستنارة ھي فتح األعین -  

ومـن فـتح عـینیھ فـي ھـذه الـحیاة وھـو فـي الـظالم، لـن یـرى إال الـظالم، وقـد 

یَُجن. 

ومـن اسـتیقظ، وأصـبح واعـیاً، وأرتـقى، فـإنـھ لـن یـرى الـنور مـع ارتـقاءه، 

ولكن سیشعر بانفصالھ عن ھذه المفاھیم. 

ولـكن تـكامـل التجـربـة، عـندمـا تـرتـقي، وتـسمو بـوعـیك، حـتى تـصبح أسـمى 

مـن كـل ھـذه الـمفاھـیم، ثـم تـفتح عـینیك لـترى الـنور یسـطع مـنك عـلیھا، لیخـلق 

ظـالً ألي شـيء، جـزءاً مـنك، تـسمیھ أنـت؛ حـتى تـرى أنـت الـحقیقیة بـكامـل 

قُدسیتھا. 
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فلكم كل اإلجالِل، والتسبیح، 

ولكم كل الُحب، والتقدیر، 

لـكم مـا لـدیـكم، الجـمال الـذي عِھـدتـھُ مـنكم، دومـوا بـحب، یـامـن أُحـب، وكـونـوا 

كما أنتم، فلیس ینقصكم سوى أن تعیشوا. 

وداعاً. 
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               (عُـمق اـلواـقع) 

التسجیل: األول 

التصنیف: 

(ُعمق الواقع) 

النقاط الرئیسیة: 
o .أنت مصدر النور، فاصنع لحظتك
o .وعیك األعلى- عبر مشاعرك- ینیر لك الطریق للحیاة
o .مشاعرك ھي اشارة، تحمل تفاعلك مع األحداث
o .مما تملك اختر ما تحب، وافعل ما تحب تجدك
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حین تُصبح واعیاً، لیس من المتوقع أن تبدأ بتغییر واقعك 
المھم أن تُصبح واعیاً لترى مصدر ھذا الواقع، 
أن تُصبح واعیاً بماھیة ذاتك 
أن تعرف ما تشعر بھ



یجھل البشر حقیقة ُصنع اللحظة، 

كالنور التلقائي عندما تخطو خطوات تجاه ما تحب، فإن نور وجودك الذي 

ال ینقطع، یضیُئ ھذا الظرف، ھذا الموقف، ھذا المكان، أو الشخص- لكي 

یسمح لك أن تراه-  

( فعقلك النائم ال یرى إال ما یُنیره وعیك األعلى ) 

في الواقع، كل ما تتخیل، أو ال تتخیل موجود في ھذه الحیاة، غیر أن 

عقلك القاصر في نظرتھ، ال یرى إال ما یقع علیھ النور، 

وألن النور أنت، وألنك أنت وعیك األعلى ولیس عقلك المادي الذي تعتقد 

أنھ ھویتك؛ فإن عقلك ال یعرف ما یفعل في الخطوة التالیة، سوى ما یُلقي 

علیھ وعیك األعلى من النور. 

لذا انظر حولك، سترى النور ساطعاً، لیریك ما یجب أن تفعلھ لیس ألنك 

مرغماً، فلم تكن یوماً من األیام عبداً، وال مقیداً، ولكن كل ما في األمر أن 

ھذه ھي نتیجة ما أرسلتھ من مشاعر إلى وعیك األعلى فقدم لك اللحظة 

التالیة. 

انظر حولك، مما ترى من ظروٍف، وأشخاص، وأماكن، وستالحظ، أن 

بعضھا یتوقعك، ینتظر أن تزوره. 
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نجھل نحن كبشر، أن قدرتنا على صنع الواقع ھي بأیدینا، ولكنھا في نفس 

الوقت، لیست بید عقلنا، الذي نعتقد أنھ نحن. 

اختصاراً لكل الفلسفة الموجودة في التنمیة البشریة، ربما یجب علینا أن 

نقول الھویة ھي المشكلة،  

ُصنع الواقع سھل جداً على أي انسان، عندما یشاء أن یصنع الواقع، 

الصعوبة حقیقة ھي في أن تختار من أنت، 

فإن كنت عقلك، فدورك محدود جداً في أن تختبر اللحظة، ال -

شيء أكثر من ذلك على اإلطالق، 

أما إن كنت وعیك، فیمكنك أن تُشاھد كیف تُصنع اللحظات، -

والواقع وفقط عندما تستنیر، وتكون وعیك األعلى، فیمكن لك أن 

تصنع واقعك كما تشاء؛ ألنك تعلم یقیناً أن ُصنع الواقع أمٌر یسیر 

على وعیك األعلى، ولكنھ یحتاج إلى إشارة، وھي (المشاعر)، 

والتي تصدر مما تتفاعل معھ من أحداث، وبشر، وأماكن، 

وظروف كحقل مادي.  

فاختر ما تحب وافعل ما تحب مما تملك لدیك، من محیطك، تحصل على 

ما ترید، أردد ھذه العبارة دائماً، وال أََمّل؛ والسبب ھو أن فیھا من العمق 

ما یكفي ألن یختصر كل ھذه الحیاة المادیة. 
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فلكم أنتم یا أحبتي یامن ال أحب أحداً غیركم بقدركم، تذكروا أنكم 

ُمختارین، في أن تعلموا وتدركوا ھذه اإلدراكھ العظیمة. 

أحبكم ومساء الخیر للجمیع، 

وداعاً. 
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                     (لقاء الرغبات) 

التسجیل: األول 

التصنیف: 

(لقاء الرغبات) 

النقاط الرئیسیة: 
o .عیشك للحیاة المادیة یعني أنك، قید رغباتك
o یـمكنك أن تـتحقق رغـباتـك، ال یـمكنك أن تسـتغني عـن احـتیاجـك

لرغبات جدیدة. 
o .الرغبات تتغیر بتغیر اللحظات
o .ِعش عمق رغباتك؛ لتختبر مشاعرك حتى أقصاھا
o .عند حد االكتفاء من اللحظة، تكون الرغبة جزء ِمنك
o كـل لـقاء یحـدث مـع رغـباتـك، لـن یـتكرر مـا یـشابـھ، فـأٌسـتمتع عـند

كل لقاء. 
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لو كانت لك أمنیة مجابة دون شرط، 
لتمنیت ما تمنیت، ثم لندمت بعد ذلك  
على عدم تمني غیره 
ال یمكنك المناص من ھذا المصیر المحتوم



ربـما أتحـدث عـن إدراكـھ بسـیطة، یـحتاجـھا مـعظم البشـر، مـن یـعیش ھـذه 

الـحیاة غـالـبًا لـدیـھ رغـبات، فـلیس األمـر اخـتیاریـاً، بـطبیعتك البشـریـة، األمـر 

قسـري جـًدا، ویـجب عـلیك أن تـملك رغـبة -عـلى األقـل – واحـدة، إن لـم تـكن 

رغبات، وغالبًا تكون أكثر من واحدة. 

الـمشكلة فـي الـحقیقة، ھـي أّن تَـَحقُّق ھـذه الـرغـبات أَمـٌر مـمكن، ولـكّن الـتعقید 

یـكون عـندمـا تـتحقق ھـذه الـرغـبات، فـإن اإلنـسان قـد أدمـن وتـعّود عـلى 

االحـتیاج عـلى الـرغـبات، أي أنـھ یعجـز عـن االسـتمتاع بـالـرغـبة عـندمـا 

تـتحقق، فـیشعر أن رغـبتھ الـحقیقیة، ھـي أن یـتملّك ھـذا الشـيء ھـذه اللحـظة، 

ھـذا الـمكان، أو الـشخص إلـى األبـد، وھـذا نـابـٌع مـن نـزعـٍة غـریـزیـٍة لـدى 

اإلنـسان، قـاعـدتـھا مـفھوم راسـخ أن ال شـيء فـي ھـذه الـحیاة یـدوم، وكـل شـيءٍ 

مـتغیّر، وأن الـرغـبة سـتبقى، فـي الـواقـع األمـر بسـیط جـًدا، كـل مـا تـحتاجـھ ھـو 

أن تـختبر الـشعور إلـى أعـمق درجـة، عـندھـا سـتكتفي مـن اللحـظة، وسـتكتفي 

مـن الـرغـبة، و سـتكون جـاھـًزا لشـيٍء جـدیـد، مـا تجھـلھ فـي الـواقـع، ھـو أنـك 

عـندمـا تـنغمس فـي اللحـظة وتـعیشھا إلـى أقـصاھـا، حـتى عـمقھا، فـإن تـلك 

الرغبة تصبح جزًءا منك ال یتجزأ، أي أنك تنمو كوعي، وحتى كشخصیة. 

فـإن كـانـت ھـنا مـن ھـذا الـتسجیل رسـالـة، فھـي أن تـنعم، أن تـنغمس أن تسـتمتع 

باـللحظـة، (عنـدماـ تكـون حاـضرـة، وتكـون أنتـ حاـضرـاً)، فھذـا اللـقاء ال 
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یتـكرر، حتـى وإن حاـولتـ مجدـًدا تكـراره، فلـن یكـون بنـفس الظـروف، ال 

المشاعریّة، وال المادیّة، على حٍد سواء. 

أحـبتي، لـكم كـل الـحب، ھـذه ھـمسةٌ لـوعـیكم، ولـیس لـعقلكم، فـإن كـان یعجـز 

الـعقل عـن فـھم بـعض مـا أتـى فـي ھـذا الـتسجیل، فـال بـأس، فـلم تـكن الـرسـالـة 

معنیّة لھ، وإن الفضول یشّده إلى أن یفسر، ویفھم، ویدرك. 

أمـا وعـیك فسـیدرك األمـر بـكل تـفاصـیلھ، حـتى قـبل أن یـبدأ عـقلك بـالـتفكیر، 

والتحلیل. 

أحبكم جمیًعا دون استثناٍء، فرًدا فرًدا. 

لكم كل الحب، والعشق الغیر مشروط. 

، قـائـٌم عـلى تـقدیـمات، وتـنازالت، أمـا  الـحب الـذي یـتبادلـھ البشـر حـٌب شـرطـيٌّ

مـا نـملكھ بـیننا، ھـو حـٌب ال یُشـترط فـیھ أي شـيء، عـلى أن تـكوَن عـلى ھـیئة 

مـا، أو تـفعَل شـيء مـا، أو أن تـملك شـیئًا مـا، وإنـما فـقط لـكونـك أنـت، فـقط 

ألنك أنت، أحبك. 

 تـذكـر أنـي ال أتحـدث بـاسـمي فـقط، وإنـما بـاسـم الـوجـود، بـاسـم الـوعـي األعـلى، 

الـذي نشـترك كـلنا فـیھ، عـندھـا سـتعلم أنـك أقـدس مـا یـكون، وأعـظم مـا یـكون؛ 

بل أنك أنت موضع اھتمام كل ما ھنا، كل ما تراه، وما ال تراه.  

لكم كل الحب. 
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(في الحقیقة انت من یملك الحقیقة) 

التسجیل: األول 

التصنیف: 

(في الحقیقة، أنت من یملك الحقیقة)  

النقاط الرئیسیة: 
o .في حدیث اآلخرین لك- أمراً أو نھیاً-، رسائل ال تعنیك
o .لست ملزماً، وال مرغماً بالقیام بتجارب اآلخرین نیابةً عنھم
o أنــت فــقط مــن تســتحق االنــصات ألوامــرك، أو تنتھــي عــن

نواھیك. 
o .ُحّریتك تَملُْك بِھا ُكل خیاراتك لتقوم علیھا تجاربك
o .ُكل ما في الوجوْد رسالتھ الوجوْد فقط كما أنت
o .تجاربك خیاراتك وأحداثك بكل زمن ھي رسائل تعنیك وحدْك
o .الحیاة ُحّرة، ووجودك فیما تؤمن بھ ھو األحق باإلتباع
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رحلة البحث، غایة 
العثور على الحاجة، نھایة



 (في الحقیقة أنت من یملك الحقیقة) 

متى سیدرك اإلنسان، أن ما یحملھ لك البشر من أوامٍر، ونواھي، ال تعنیك 

إطالقًا، لك أن تختار منھا ما تشاء، وأن تعیش منھا القدر الذي تشاء، إال 

أن األمر بالنھایة ال یمثلك، بل یمثل شخًصا آخر، یمكن لك أن تعیش 

تجربة تشابھ تجربتھ، فما ھي إال خیارات في الحقیقة، أنت من یملك 

الحقیقة، إن كان ھنالك من یستحق أن تستمع أوامره، فھو أنت، و إن كان 

ھنالك من یجب أن تجتنب نواھیھ، فال أحد غیرك، ولكن األمر لك 

فالحریة أمٌر عظیم، ومعناھا أمر جلیل، فال یمكن أن نقول أنك حر، 

ثم نخبرك أنھ یجب علیك أن تستمع لذاتك، أن تكون حًرا، یعني أن تختار 

أن تكون عبًدا، كما أقول أن في اختیار العبودیة قمة الحریة ، 

وفي اإلجبار على الحریة قمة العبودیة، أو قاع العبودیة، الخیار لك متى 

سألت نفسك عما تحب؟ ستجیب، إال أن طریقة السؤال، وزمانھ، ومكانھ 

یختلف، وربما ھذا أمر آخر یجب علینا أن نُنبھ علیھ، أرى واسمع و 

أالحظ الكثیر منكم یسأل اآلن ھذه األیام، عن رسالة ھذا، ورسالة ذاك، 

وھذا الحدث، وھذا الشخص، وكل ما یحمل رسالة لك، وھذا سخٌف 

وسذاجة وبساطة في التفكیر، بالواقع، نفس الحدث، ونفس الشخص الذي 

أنخرط في ھذا الحدث، نفس الموقف الواحد، في زمان واحد، ومكان 

واحد، یحمل اآلالف من الرسائل، بل یحمل عدًدا ال محدود من الرسائل، 

فقط لك أن تتخیل عدد الرسائل التي یحملھا للبشر اآلخرین، العدد ال 

متناھي الرسائل غیر محدودة، بل لك أنت یا من تسأل ھذا السؤال، عندما 
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تراقب ھذا الحدث، وتفكر بطریقة ما، ستجد أنھ یحمل لك عدة رسائل، أو 

ربما رسالة واحدة، لكن ما أن تعود إلى زیارة ھذا الموقف مجدًدا في زمن 

آخر، حتى تجد أن الرسالة قد اختلفت. 

في الواقع ما یتغیر ھو لیس الشيء ذاتھ، وإنما الرسالة تتغیر وفقًا 

لمنظورك، فما یتغیر في الواقع لیس الشيء ذاتھ، وإنما منظورك، ما 

یتغیر في الواقع، ھو أنت، یرتقي وعیك، فتصبح ترى األمور بِِعلو. 

في الحقیقة، الوردة للبعض، ھي شائكة وتجرح، وآلخرین ھي عطرة 

وتُفِرح، فما ھي رسالة الوردة؟ 

في الحقیقة، الوردة ال تملك أي رسالة ألي أحد، وإن كانت تملك رسالة، 

فھي أن تكون موجودة، كما تفعل أنت، وكما یفعل كل ما ھو موجود في 

ھذا الوجود، لك أنت أن تستخلص من ھذه الوردة ما تشاء من رسائل، شر 

أو خیر، حب أو كره، غضب أو فرح، حزن أو سعادة، األمر لك.  

فال تلقي بمسؤولیتك على وردتك، فھي ال تحمل رسالة، أنت من یرید 

الرسالة، وأنت من یستطیع أن یصیغھا، وفقًا لما یحب، وإن كانت 

الظروف ال تقول ما ترید أن تستمع إلیھ، إال أنت ستستمع إلى ما تحب، أیًّا 

كان الظرف. 

توقف عن طرح ھذا السؤال، ماذا یعني ھذا النمط، وماذا تعني تلك 

الصدفة، وماھي الرسالة التي تحملھا ھذه األشیاء، فاألمر ساذٌج، األمُر 

سطحّي، فقط بالنظر إلى شيء واحد، في وقت واحد، من قبلك أنت 

وحدك، یمكن لك أن تستخلص آالف الرسائل،  
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لو كان لكل شيء رسالة واحدة، لكان الوجود أبسط بكثیر مما ھو علیھ. 

في الحقیقة أنت من یملك الحقیقة، ربما تكون ھذه ھي طریقتي في قول 

مساء الخیر علیكم، والحب والنور والجمال والسعادة، یامن أحب، 

 وفي الحقیقة أنت من یملك الحقیقة. 

ربما یخطئ البعض، ویقول أني أعلمكم الحقیقة، في الواقع أنا أذكركم 

أنكم تملكونھا، أرجو أال تخطئوا في ھذا األمر، فأنا لم أجرؤ یوًما من 

األیام أن أقول أني أملك الحقیقة، ولكنّي أعلم یقینًا ماھي الحقیقة، ولیس 

علًما مدعیًّا، كما یفعل من یّدعي أنھ ملك الحقیقة، ثم یقدم لك مفھوم، أنا 

أقدم لك الحقیقة كما ھي، وھي أن كل شيء في ھذا الوجود حقیقي، ولكنك 

ال ترى إال ما تؤمن بھ، وما ال تراه ال یعني أنھ غیر موجود فھناك من 

یؤمن بھ ویراه. 

في الحقیقة، الحقیقة األھم ھي ما تؤمن بھ أنت، وما ترید أن تراه أنت، 

فاختر من ھذا الوجود الشاسع المتعدد ما تحب، وال تتوقف فالعمر 

یمضي، والوقت یمر، ھناك من یعیش أربعین سنة، أو خمسین، ولم 

یجرب الظالم بعد، رغم أنھ یعیش فیھ، وھناك من عاش عقدین من 

الزمن، عشرین سنة، واستطاع أن یرى أحلك زوایا الظالم، وأكثرھا 

سواًدا، فتعّمق في كل شيء، ظالما كان أو نورا، سعادة كان أو حزنا، 

عندھا فقط ستستخلص لیس فقط الرسالة، وإنما ستؤدي أنت الرسالة، وإن 

كان الغرض من ھذه الحیاة لیس تأدیة رسالة، أو استالمھا. 
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في الواقع، الحیاة حرة أكثر من ذلك؛ لذلك ال نرى مسلًكا واحًدا یھتدي إلیھ 

كل البشر، 

فأي مسلٍك نسلك؟ كما قلت في أمسیة األمس، الوجود ھو أكثر الحقائق 

صالبةً، وھو األحق باالتباع. 

*تذكر أنك موجود، وأنسى كل شيء آخر* 

لكم یا أحبتي كل الحب، 

 وفي الحقیقة، أنت من یملك الحقیقة،  

تذكر ھذا األمر، وتذكر أنك موجود رغم كل تلك التساؤالت، رغم 

األخطاء، واالنتصارات،  

ال شيء یغیّر حقیقة أنك ھنا، وستبقى ھنا،  

ورغم كل شيء، برسالة، أو بدون رسالة، أنت دائًما ھنا بحب، 

 والحقیقة في داخلك، في جوھرك، فاستمع لھا، ولیس لغیرك، إال أن 

أردت فأنت ُحّر، ومن یملك أن یمنعك، ویثنیك عن ذلك! ال أحد، 

 وال حتى أنا، رغم كل الحب الذي أحملھ لك، یامن أحب، یا من أراه 

كامالً، أیًّا كان ما فعل. 

وداًعا یا أحبتي. 
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(الحب الحقیقي) 

التسجیل: الثاني 

التصنیف: 

(الحب الحقیقي) 

النقاط الرئیسیة: 
o  .الحب ھو تكامل من القبول، والجاھزیة، واالستعداد
o الحـب ھوـ تكـاملـ ُحبـ الحـیاة كمـا ھيـ، لحظـتك خاـضعـة لكـ بال

شروط. 
o الـحب ھـو تـكامـل لحـظتك الـحالـیة، ووجـودك، مـع ذاتـك؛ ألنـك

أعظم  

ما في الوجود. 
o .الحب ھو اختیارك لتجربة إنسان، من خیارات متعددة
o .تعیش الحرمان ، الحب ھو أن تدرك أنك ربٌّ
o الـحب ھـو تـواجـدك ھـنا بـعفویـة، بـال شـرٍط، و بـدون حـدوٍد أو

قیود. 
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الحب األكمل، ھو حب االنسان لذاتھ 
حینھا یكون الحب سرمدیاً ال ینتھي، 
ال تعلق حب ذاتك بأحد،  
وإن فعلت فال تنتظر منھم شیئاً



الـحب، مـا ھـو الـحب! تحـدث الـكثیرون عـن الـحب، بـأشـكاٍل عـدة، وكـلھا 

 ً صـحیحة، إال أن الـحب شـامـٌل كـامـل، یـمكن أن یُفسـر بـطرق عـدیـدة (لـیس أیـا

مـنھا خـاطـئ، إال أن أیـاً مـنھا لـیس كـامـالً)، أن تُـِحب بـشكٍل كـامـٍل، یـعني أن 

تُـقبِل، وتـقبَل الـحیاة بـشجاعـة، وجـاھـزیـة، واسـتعداد، قـبولـك أو إقـبالـك عـلیھا 

یـكونـان مـطلقین، دون شـرط مسـبق، أو قـید حـاضـر، أو حـدٍّ مسـتقبلي، الـحب 

ائِي، ویا من أحب، یا أحبتي، ویا حبیباتي،  یا أَِعزَّ

ھـو أن تـعلم أنـك ھـنا؛ ألنـك أردت أن تـكون ھـنا، ھـذا الـشعور وحـده یـعطیك 

أنـت وحـدك األفـضلیة عـلى جـمیع مـن یـتواجـد فـي ھـذه الـحیاة، لـیس ألنـك تـعلم 

أكـثر، وال ألنـك تسـتطیع أكـثر، وال ألنـك تـملك أكـثر! فـقط ألنـك تُـحب الـحیاة، 

أمر یعجز عنھ الكثیر، 

الـكثیرون یـملكون الـكثیر، الـكثیرون یـعلمون الـكثیر، إال أن ال أحـداً مـنھم 

یُـحب الـحیاة، بـل أن ال أحـد مـنھم یـحب ذاتـھ، مـازالـوا یـبحثون فـي مـعالـٍم عـن 

الحیاة وتجربتھا وأعماقھا عن ذواتھم. 

فـي الـواقـع، ال یـمكن لـك أن تجـد ذاتـك إطـالقـاً مـھما حـاولـت، مـھما جـربـت، 

ومھما عشت! لن تجد ذاتك،  

فـذاتـك لیسـت بـالـخارج، رغـم مـا یـخبرك بـھ عـقلك، ذاتـك ھـي ھـنا، حـیث أنـت، 

فـي ھـذه اللحـظة، ِوفـقاً لـلظروف الـتي تُـحیط بـك، كـما ھـي بـال تـغییر، أو 

تـعدیـل، بـدون طـلبات، أو رغـبات، كـما ھـي بحـدیـتھا، وقسـریـتھا، بـقیدھـا، 

ونـقصھا، تـمامـاً كـما أنـت بھـیئتك، وكـینونـتك، أنـت جـمیل، وكـامـل، أنـت 

مـثالـي، والـحیاة كـذلـك-ال تـعلم؛ ألن عـقلك یـعمل؛ وألنـك عـّرفـت نـفسك عـلى 
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أنــك عــقلك- فــلیس لــك إال أن تــؤمــن بــما یــؤمــن بــھ الــعقل، وھــو الــنقص 

والحـرمـان والـمعانـاة والـشعور بـأنـك غـیر مسـتحق، فـكیف لـمثلك أن ال یـكون 

مسـتحقاً! وكـل الـكون یـراقـب، كـل الـوجـود یُـطیع، وھـذه الـحیاة تـنطوي مـن 

أجـل مـشاعـرك، ال یـھم إن كـانـت مـشاعـر كـرھـاً أو حـباً، كـانـت سـعادةً أو 

حزنا، فالحیاة تُصغي، وتنصاُع لما تشعر بھ، أي ُحٍب غیر ھذا الحب! 

فـما ھـو الـحب الـحقیقي؟ ھـل ھـو ھـذا الـشخص الـذي یـفھم أفـكارك، ویـتفق مـع 

مـعتقداتـك، ویـبادلـك الـشعور! ھـل ھـي تـلك الـظروف الـمثالـیة الـتي تـتمناھـا 

بـعقلك، وتـحاكـیھا بـمخیلتك! الـحب الـحقیقي لـیس أیـاً مـن ذلـك، ال شـخص، 

وال ظـرف، وإنـما ھـي لحـظة الـتكامـل مـع الـوجـود، ھـي أن تـكون أنـت بـوعـیك 

حـاضـراً مـدركـاً، أن كـل مـا حـولـك ھـو مـن صـنعك، سـیئاً كـان أو جـیدا، فـأنـت 

ال تـأخـذ جـانـباً، وال تـنحاز إلـى فـریـق، فـأنـت تـعلم أن الـخیر والشـر، اإلیـجاب 

والسـلب، لیسـت إال مـفاھـیم ازدواجـیة، وأن الـوجـود أمـر مـطلق، وجـودك 

أنـت عـلى حـد سـواء مـع وجـود مـا حـولـك، كـل ھـذه الـحیاة مـن صـنعك؛ 

مـوجـودةً ألنـك أردتـھا بـمشاعـرك، إقـرارك بـوجـودھـا، إقـراٌر بـوجـودك، 

شـعورك بـھا، شـعوٌر بـمشاعـرك الـتي كـنت تـملكھا، وھـذا تـكامـل مـع ذاتـك، 

وبالتالي مع الوجود، فأنت الوجود، یا أعظم من في الوجود،  

وإن كـنت ال تـعلم! جھـلك ھـو بـالـضبط شـھادة أنـك األعـظم، فـمن فـي الـوجـود 

یـعلمون مـن ھـم، ومـن یجھـلون مـن ھـم، ھـم فـي الـواقـع أعـظم مـن یـوجـد فـي 

ھـذا الـوجـود، اخـتاروا أن یـنسوا مـن ھـم، وأن یـعیشوا ھـذه التجـربـة مـن 

الحـرمـان، والنسـیان، والعجـز، والجھـل؛ ألنـھم شـجعان فـقط ال أكـثر، ذكـوراً 
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كـانـوا أم إنـاثـاً، الـشجاعـة ھـي الـقاسـم المشـترك األكـبر بـین كـل البشـر، كـان لـك 

أن تكون مالكاً، أو شیطاناً، إال أنك اخترت أن تكون إنساناً بین ھذا وذاك، 

 األمـر یشـبھ المسـتحیل فـي تحـدیـھ إال أنـنا عـلمنا آّمـنا أنـنا نسـتطیع أن نـعیش 

ھـذه الـحیاة، ربـما تـراودك بـعض اللحـظات مـن الـشكوك، ربـما تـراودك 

بـعض الـشكوك فـي بـعض اللحـظات، ولـكنك تسـتمر فـي الـعیش، وفـي ھـذا 

تجسید ألعظم شجاعة یعرفھا الوجود. 

أَدِرْك ھـذا الـعمق فـیما أقـول، أَدِرْك حجـم شـجاعـتك، وعـظمتھا، وسـتعرف 

مـن أنـت (رٌب یـعیش تجـربـة الحـرمـان ال أكـثر!) فـلیس ھـناك أكـثر مـن ذلـك، 

وال أقل، فلم یعش في الوجود من یحرم نفسھ كما تفعل. 

فانعم بھذا التوازن المثالي المبتكر یامن أحب، لكم كل الحب مجدداً. 

 رسـالـة أخـرى لـنتذكـر مـن نـحن، وربـما تـكون تـتمحور حـول الـحب؛ فـنحن 

ھـنا بسـبب شـيء واحـد فـقط، ربـما أتـینا لتجـربـة الـمعانـاة، ولـكن لـم یـكن األمـر 

مـمكناً لـوال الـحب الـغیر مشـروط، ومـا أعـنیھ- وقـد فسـرتـھ كـثیراً- ھـو أن 

إتـیانـنا لھـذه الـحیاة لـم یـكن بشـرٍط مـاٍض أو حـٍد مسـتقبلي، أي أنـنا نـحن ھـنا 

بـشكٍل عـفوي، وسـنعیش كـما تـكون التجـربـة، دون شـروط، دون حـدود، أو 

قـیود، فـلكم یـا أعـظم مـن فـي الـوجـود كـل الـحب الـذي تسـتحقون، سـواًء أدركـتم 

 ذلك أو لم تدركوه، أحبكم یا أحبتي.
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            (مفاھیم الحیاة) 

التسجیل: الثالث 
التصنیف: 

(مفاھیم الحیاة) 

النقاط الرئیسیة: 
o .الجنون والعقالنیة مفاھیمك أنت، وإیمان بمعتقداتك
o ،إیـمانـك بـجنون بشـيٍء مـا، تـؤّجـج لـھ الـمشاعـر، فـتْخضع لـك

ولربوبیتك التجربة وتُجّسد. 
o .عند انشغالك عن الحیاة أنت تفكر بالحیاة
o .ستحیا النور وتندمج مع أفكارك لتجد أن إیمانك وعدمھ ال یھم
o .انغماسك بالتجربة أعمق، یأتي معھا انطالقك للنور أسرع
o كــل األســئلة صــحیحة، واألجــوبــة مــوجــودة، بــعد أن تــنغمس

بالتجربة. 
o .الوعي ھو أن تجرب
o الـقدسـیة لـك، لـوعـیك، لـحبك الـغیر مشـروط الـذي یـجعلك تجـرب

الحیاة وأنت ناسیاً؛ لتعیشھا وتدرك معنى السعادة. 
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واقعك ھو من صنع وعیك، لما تریده أنت 
وتختار أن تعیشھ كحقیقة في عالمك 
وفقاً لمفاھیمك اآلن 
فأنت تعكس ایمانك كل لحظة



الجنون، ولكن ماذا یعني الجنون حقاً! 
- ما ھو الجنون؟ 

- ما ھي العقالنیة؟ 
- بین الجنون والعقالنیة الكثیر من البشر. 

-أن تكون مجنوناً، أن تؤمن بمعتقد دون غیره بشكل مطلق ھذا جنون،  
والـعقالنـیة ھـي أن ال تـؤمـن بـأي شـيء ال تـراه، أي أن ال تـؤمـن إال بـما قـد 

آمنت بھ بالفعل وتجسد. 
 الـعلم كـمثال، آمـن بـھ البشـر فـي ھـذه األیـام، وأصـبح جـلیاً واضـحاً متجسـداً، 

إیمانك بھ یعتبر عقالنیة، 
كل ما ھنالك، ما ال یتفق معھ العلم/ ھو جنون. 

لـك أن تـختار مـنھ مـا تـشاء، دیـناً كـان أو روحـانـیةً أو عـصراً جـدیـداً أو نـوراً 
أو وعیاً أو تنمیةً بشریة. 

األمـر مـتروك لـك، إال إنـك إذا اخـترت مـفھومـاً مـن ھـذه الـمفاھـیم وعشـتھا 
حـتى أقـصاھـا، فـإنـك سـتركـب مـوجـة الـجنون، سـتریـك الـحیاة، كـیف یـمكن 

لمعتقداتك أن تتجلى، فقط بواسطة مشاعرك، ال شيء أكثر؛  
ألنـك تـؤمـن بشـيء مـا بـجنون، فـإن مـشاعـرك ُمـتأجـجة، ومـتقدة تـجاھـھ، ھـو 

یتجلى، ویتجسد أمامك خضوعاً لقدسیتك وانحناًء أللوھیتك.  
قـد تـراه ھـذه اللحـظة مـن الـعبودیـة، ومـن الـخضوع، واالسـتسالم أو ربـما 
تـكون مـنشغالً بـالـتفكیر، ومـا أكـثر مـا یـنشغل البشـر بـالـتفكیر عـن أن یـعیشوا 

الحیاة. 

الجـمیل أنـنا ال نـفوت شـیئاً فـي ھـذه الـحیاة، حـتى عـندمـا تـفكر وتـنشغل عـن 
ھذه الحیاة، 

أنـت ال تـفوت شـيء، فـال أحـد مـنا یـموت دون أن یـنغمس فـي ھـذه الـحیاة حـتى 
أقصاھا. 
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یـومـاً مـا تـنغمس فـي أعـماق ھـذه التجـربـة، لتسـبر أغـوارھـا، لـتختبر أعـماقـھا، 
سـواء كـنت مـجنونـاً، أو عـقالنـیاً، عـندھـا سـتتقطّع كـل حـبال الـمشاعـر الـتي 
تـربـط مـعتقداتـك بـك، سـتتالشـى األفـكار، وتـنطلق بـوعـیك، إلـى حـیث الـنور، 
حـیث كـل شـيء صـحیح، سـترى بـعینك- ال نـقالً-، أن كـل مـعتقٍد تـسأل عـنھ، 
وكـل سـؤال تـبحث عـن إجـابـتھ، ھـم صـحیحین، آمـنت بـھم أم لـم تـفعل، أجـبت 
عـلیھم، أم لـم تـفعل، ھـذا ھـو الـتناغـم ھـذا ھـو االنـدمـاج، ھـذا ھـو الـتعمق فـي 
تجـربـة الـحیاة، وھـي أقـدس اللحـظات عـلى اإلطـالق، عـندمـا تـنغمس فـي ھـذه 
الـحیاة، فـكلما انغمسـت أعـمق، كـلما كـان انـطالقـك إلـى الـوعـي أسـرع، تـذكـر 
ھـذه الـكلمات (كـلما انغمسـت بـشكٍل أعـمق، كـلما كـان انـطالقـك إلـى الـنور 

أقوى وأسرع). 
فلماذا تفكر؟ 

لماذا تتساءل؟ 
عن أي شيء تتساءل؟ 

ال یـمكن أن یـسعفك كـل ھـذا الـزمـن الـذي سـتعیشھ عـلى ھـذه األرض، وفـي 
ھـذه التجـربـة لـكي تـسأل كـل األسـئلة الـممكنة، األسـئلة غـیر منتھـیة واإلجـابـات 
كـریـمة جـداً، كـل سـؤال تـطرحـھ، لـھ عـدة إجـابـات، كـلھا صـحیحة، واالخـتیار 

سیأخذ وقت. 

فـي الـواقـع مـا یـھم فـي ھـذه الـحیاة، ھـو أن تـختبر الـشعور الـمتولـد مـن كـل 
لحظة. 

اھـتمامـك بھـذه اللحـظة، وأنـت تسـتمع إلـي، ھـّال سـألـت نـفسك مـن الـذي یسـتمع 
حقاً؟ 

تـظن أنـھ عـقلك، وربـما روحـانـیاً تـعتقد أنـھا روحـك، ولـكن مـاذا لـو كـانـت 
لیست أیاً من ذلك! 

ماذا لو كان الذي یستمع ھو  
شيء مختلف!  
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شـيء ال یـفھمھ عـقلك، شـيء أكـثر لـطافـة، أكـثر شـفافـیة، وأقـل وضـوحـاً مـن 
أن یُالحظ، ھذا ھو الوعي، ھذا معنى الوعي. 

الـوعـي، ھـو أن تـكون قـادراً عـلى أن تـختبر، عـلى أن تجـرب، ال یـھم حـقیقة 
ما تجربھ ولماذا وكیف ومتى وأین؟ 

(فالوعي ھو أن تجرب فقط). 

فـكل المجـد لـلتجارب الـتي نـخوض، وكـل الـقدسـیة لـنا نـحن الـذیـن ننسـى أنـنا 
نجــرب، أنــنا ھــنا؛ لــكي نــختبر كــل اإلجــالل، والســبحان، والــتقدیــر لھــذا 
الـوعـي، الـذي یـحب بـشكل ال مشـروط، حـتى أنـھ سـمح لـك أن تجـرب ھـذه 

الحیاة وأنت ناٍس من أنت، 
فـلو تـذكـرت، لـما اسـتمتعت، ولـما حـزنـت، ولـو لـم تحـزن، لـما عـلمت مـعنى 

السعادة. 
لكم أیھا الحزینین، كل الحب، فال أحد یعرف السعادة بقدركم. 

فـانـعموا بـالحـزن، كـما تـنعمون بـالـسعادة، فـكالھـما ُخـلقا مـن أجـلك، ُخـلقا 
بأمرك، ُخلقا منك، وإلیك. 

ھذا ھو معنى قدسیتك، یامن تجھل من أنت حقاً. 
لك كل الحب، سواء أدركت أم لم تدرك قدسیتك، فأنا أدرك ولذا أحبكم. 

! 71|   النور المحرم-حین نام الوعي، كان الحلم حیاة                                                                       



    امتالك الحقیقة  

 

التسجیل: األول 

التصنیف: 

(امتالك الحقیقة) 

النقاط الرئیسیة: 
o سؤالك خالل تجربتك المادیة ھو فقط سؤال یتمحور حول

مجموعة رغبات. 
o ،أساس حیاتنا المادیة وھدفھا المعاناة متمثالً بعدة صور

باختیارنا فقط، وبصنعنا نحن. 
o .أنت موجود، خاضعة لك كل المفاھیم الموجودة
o حتماً ستدرك أنك موجود مسیطر على كل شيء وال تحتاج

ألي شيء. 
o .تجربتك المادیة الحیاتیة ھي قریبة من حقیقتك الكاملة
o .حرمانك ومعاناتك نقیض متوازن مع قدرتك المطلقة أنت
o ال تحزن، ال تغضب، فالعجز والجھل مراسي لحقیقتك ووعیك

المطلق. 
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أدرك حجم شجاعتك وعظمتھا وستعرف من أنت! 
رٌب یعیش تجربة الحرمان



أعظُم أسئلِة الوجود، ھو الوجود ذاتھ،  

أي سـؤال یـتفرع مـن ھـذا الـسؤال، ھـو ازدواجـیة، وانـشغال بـتجارب الـحیاة، 

أو أي تجـربـة أخـرى، ولـما كـنا بشـر مھـتمین بھـذه الـحیاة، فـإن مـا یـھمنا ھـو 

التجربة المادیة فقط، فمعظم أسئلتنا تدور حول التجربة المادیة. 

فـي الـواقـع مـعظم األسـئلة تـكون حـول الـرغـبات، لـلمالِحـِظ، لـلُمتأمـل أن یـرى 

أن كـل األسـئلة الـتي تـطرح ھـي حـول رغـبات البشـر، فـالبشـر لـطالـما َسـعوا 

إلـى امـتالك الـقدرة الـمطلقة لـكي یـحققوا مـا یـتمنون؛ والسـبب ھـو أن التجـربـة 

الـحیاتـیة الـمادیـة أسـاسـھا ھـو الحـرمـان؛ والسـبب ھـو أنـنا نـحتاج إلـى أن 

نجرب المعاناة.  

في الواقع، ال أحد یدرك الھدف من وجود المعاناة، 

بـل أن مـعظم البشـر عـندمـا یـعرفـون أن التجـربـة الـحیاتـیة الھـدف مـنھا 

الـمعانـاة، یـلجأون مـباشـرةً إلـى مـفھوم أنـھم یـعیشون ھـذه الـحیاة لـكي یجـربـوا 

الظلم، ویشعرون بشعور الظلم، والعبودیة، والقسریة، والقیدیة، والحدیة،  

إال أن ھــذا األمــر غــیر صــحیح؛ أي أنــك اخــترت ھــذه الــحیاة، لــم تُــجبر 

عـلیھا، لـم یـفرضـھا عـلیك أحـد، لـم تُـفاَجـأ فـیھا، تـم صـنع ھـذه الـحیاة، واخـترت 

أن تـكون فـیھا، بـل أنـك نـافسـت حـتى تـكون جـزًءا مـنھا؛ والسـبب ھـو أنـك 

ستعرف عمق المعاناة، وبالتالي تدرك مقدار القوة التي تملك. 

فـي الـواقـع كـونـَك مـوجـوٌد وجـوٌد أزلـٌي أبـدي، ال یـخضع لـلزمـان بـل الـزمـان 

یخضع لھ، ھو شعور ممل.  
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فـي الـواقـع ال یـوجـد شـعور، ھـذا مـا یـجب عـلى الـعقل أن یـدركـھ، ال یـوجـد 

شـعور عـلى اإلطـالق، عـندمـا تـكون أنـت بـذاتـك الـحقیقیة، ووعـیك األعـلى، 

فـإنـك ال تـشعر بـأي شـيء، مـا الـذي سـیدفـعك إلـى أن تـشعر عـلى أیـة حـال؟ 

فـأنـت تـملك كـل شـيء وتـعرف كـل شـيء، فـكل الـمشاعـر تـتالشـى، وكـل 

المــفاھیــم تصــبح صحــیحة، وكلــ األفكــار تصــبح صاــمتــھ، (ال أفكــار وال 

مشاعر)، وكل المفاھیم موجودة.  

االنخــراط فــي التجــربــة الــمادیــة، ھــو اخــتیار بــعض الــمفاھــیم عــلى أنــھا 

صـحیحة، وتـرك الـبعض عـلى أنـھ خـاطـئ وتجـربـة الحـرمـان مـن بـعض 

الـرغـبات عـندمـا تـؤمـن بـبعض الـمفاھـیم الحـدیـة الـقیدیـة، الـتي تـقلل مـن حـصتك 

وفـرصـتك مـن الـوفـرة وھـذا أمـر جـمیل؛ ربـما ال تـدركـون األمـر اآلن، ولـكن 

تخیل األمر:  

أنـك مـوجـود مـنذ األزل، وحـتى األبـد، تـملك كـل شـيء، وتـعرف كـل شـيء، 

فـقط تـأمـل ھـذه الـحقیقة عـلى سـبیل االفـتراض، ولـیس الـواقـع، فـقط عـلى سـبیل 

االفتراض،  

 ً لـو ُكـنَت كـائـناً مـوجـوداً مـنذ األزل، وحـتى األبـد، أي أن الـزمـن لـم یـكن یـومـا

مـن األیـام یسـیطر عـلیك، بـل أنـت تسـیطر عـلیھ، أي أنـك تـعیش خـارج الـزمـن 

عـقلك سـیتوقـف ھـنا، فـأنـت ال تسـتطیع أن تـدرك، أن تسـتوعـب مـعنى أن 

تـكون مـوجـوداً دون زمـن، إال أنـك تـفعل، وعـندمـا تـكون دون زمـن- رغـم 

امتالكك لكـل شيـء، ومعـرفتـك لكـل شيـء-، إال أنكـ ال تعـرف أي شيـء، وال 

تستطیع فعل أي شيء. 
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ھـذا الـتناقـض الـغریـب صـحیح جـداً، وھـي خـالصـة الـرسـالـة، ربـما خـالصـة 

ھـذا الـتسجیل كـلھ، فـفي الـواقـع عـندمـا تسـتطیع فـعل كـل شـيء، وتـعرف كـل 

شيء، فإنك ال تملك أي رغبة لفعل أي شيء؛ 

- ألنـك ال أنـت تـختبر ضـعفك وقـدرتـك، فـأنـت تسـتطیع فـعل كـل شـيء وأنـت 

تعلم ذلك،  

- وال أنـت تجھـل الـشعور الـذي یـمكن أن یـتولـد مـن أي تجـربـة، فـكیف لـمثلك 

أن یـعیش؟ ھـو مـوجـود بـال شـك، ولـكنھ ال یـعیش التجـربـة، الـخیار الـوحـید، 

ھـو أن تخـلق وعـیاً فـرعـیاً مـن وعـیك األعـلى، ال یـعلم كـل شـيء، وال یسـتطیع 

فعل كل شيء، یستطیع فعل البعض، ویعرف بعض األشیاء. 

یـمكن لـك أن تـوازن الـقدرة والـمعرفـة وفـق مـا تـشاء، ولـكن الـموازنـة الـمثالـیة، 

ھـي مـا صـنع ھـذه التجـربـة الـمادیـة الـحیاتـیة األرضـیة، فـھناك تـجارب كـثیرة 

یـمكن للبشـر فـیھا، أو دعـنا نـقول لـلكائـنات، أو الـوعـي یـمكن لـھ فـیھا أن 

یـطیر، أن یـبني مـبانـي عـظیمة بـإشـارة، ولـكن ھـذه الـتجارب عـادةً مـا تـكون 

قریبة جداً من حقیقتك الكاملة،  

حیث یمكن لك فعل ما تشاء وقتما تشاء. 

مـا تـحتاجـھ حـقاً، لـیس الحـرمـان مـن كـل شـيء وال أن تـحصل عـلى كـل شـيء 

كـما تـفعل، فـأنـت تـملك كـل شـيء بـالـفعل، وتـعرف كـل شـيء بـالـفعل، 

وحـرمـانـك مـن كـل شـيء، أي أنـك تعجـز عـن فـعل أي شـيء، وأن تجھـل كـل 

شـيء، أیـضاً یـعتبر نـقیض، ویـعتبر جـمود، تـمامـاً كجـمودك عـندمـا تـملك 

القدرة على فعل أي شيء، ومعرفة كل شيء. 
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الـتوازن بـین الـقدرة الـمطلقة والـعلم الـكامـل، والعجـز الـتام والجھـل الـمطلق، 

ھـو مـا نـسمیھ بـالـحیاة الـمادیـة، ھـذا الـتوازن الـعجیب، الـمبدع، الـُمبتكر، 

المثالي، المتقن الصنع، ھو ما نسمیھ الحیاة المادیة. 

لـذلـك مـن یـعیش الـحیاة الـمادیـة ھـم نـخبة الـوجـود؛ أي أن ھـناك فـي الـوجـود 

وعـي واحـد مشـترك للجـمیع كـلنا نـتفق فـیھ، ویـتفرع مـنھ مـا تـشاء مـن (جـمع 

وعي)، بعضھا یعیش تجربة فیھا القدرة المطلقة، والعلم المطلق،  

والـبعض یـعیش جھـل، وعجـز، كـال التجـربـتین ال تـملك عـمق كـافـي كـما تـفعل 

الحیاة. 

ال تغضب عندما ال تملك ما ترغب بھ،  

وال تحزن عندما تجھل ما ترید أن تعرف؛  

فـإن ھـذا العجـز، وھـذا الجھـل، ھـما مـراٍس سـتعمق تجـربـتك، وسـتذكـرك بـما 

تـملك مـن قـدرة، ومـا تـملك مـن عـلم. وإنـك لـن تـتذكـر، ولـن تـدرك مـقدار 

قدرتك وحجم علمك حتى تفقدھما؛ لھذا تعیش الحیاة وھذه ھي الرسالة. 
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أمسـیة طـیبة للجـمیع، لـكم كـل الـحب یـامـن أحـب بـكمالـكم وجـمالـكم الـمعھودیـن. 

أحبكم. 
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األسئلة: 

⭕  

كیف یتصل الوعي األعلى معنا؟ 

🔴  

الوعي األعلى في تواصل دائم معك كوعي أدنى یراقب ما تتفاعلین معھ أي ما تتحرك 
مشاعرك تجاھھ 

وذلك فقط ھو ما یجسده وعیك األعلى في واقعك في السموات واألرض. 

 ⭕

إذن لغة المشاعر ھي االتصال بیننا كما أخبرتنا من قبل؟ 

 🔴

وعیك األعلى ال یرى ما تخافین منھ وما ترغبین بھ ما تحبین وما تكرھین؛ 

بـالنسـبة لـھ كـل مـا تـشعریـن بـھ أو تـشعریـن بـشعور تـجاھـھ مـثیٌر لـالھـتمام سـیجسده لـك، فـإن كـنت 

تـخافـین أن یسـیطر عـلیك البشـر أو یحـرمـونـك مـن حـریـاتـك أو یسـلبون مـنك حـقوقـك، ھـذا بحـد 

ذاتـھ بـالنسـبة لـھ اھـتمام لـذلـك سـیحقق لـك الـمزیـد مـن الحـدود والـقیود الـتي تـریـنھا حـولـك، وكـذلـك 

عـندمـا تـشعریـن بـالـسعادة تـجاه الحـریـة واالنـطالق والـتمكن مـما تـریـدیـن فـعلھ، فسـیحقق لـك 

الـمزیـد مـن الـتمكین. ال یـفرق الـوعـي األعـلى بـین أنـواع وأطـیاف الـشعور بـالنسـبة لـھ ھـو واحـد، 

إن كـنت تـشعریـن تـجاه شـيء بـشعوٍر وبـإحـساس فـإنـھ بـالنسـبة لـھ مـوضـع اھـتمام بـالـتالـي سـیتحقق 
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الـمزیـد مـنھ، ال تـشعریـن تـجاه أي أمـر إن كـنت ال تـریـدیـن الـمزیـد مـنھ، فـعندمـا تـخافـین مـن شـيء 

سـیحدث الـمزیـد مـنھ، فـھنالـك الـكثیر مـن الـقصص الـتي تُـروى لـنا لبشـر یـخافـون مـن شـيء 

ویحـدث الـمزیـد مـنھ، وكـذلـك البشـر الـذیـن یـقودون تجـربـتھم ویـریـدون الـمزیـد مـنھا ویـتمنون 

شـيء فیحـدث لـھم، األمـر مـنوط بـك إنـك كـنت تـشعریـن بـأمـٍر مـا فـوعـیك األعـلى مـنصت دائـًما 

لشيء واحد وھو ھل تشعرین تجاھھ بشعور؟ 

إن كانت اإلجابة نعم فسیحدث المزید منھ ولیس بالضرورة أن یكون شعورك حب أو كره 
فوعیك األعلى ال یفرق بین ھذا وذاك. 

⭕  

اسقاط في بعض االحالم نخاف من موقف او حدث او شخص واذا استیقظنا من النوم وجدنا 
أنھ شيء عادي وال یسبب أي خوف أساسا ,لماذا ھذا الخوف؟ 

🔴  

 عندما تخاف من شيٍء في حلم فإنھ خوف كنت تؤمن بھ في مرحلٍة ما من عمرك السابقة
 ولیس اآلن عندما كنت طفل أو عندما كنت مراھق، كنت تخاف من ھذا األمر وفي ذلك

  الحین كان خوفك شدیًدا ولم تتعامل معھ، ولكن الخوف مازال موجود

لذلك للمشاعر أھمیة ولیس ما تخاف منھ 

 فموضوع الخوف لیس بأھمیة الخوف بحد ذاتھ فاحذروا من الخوف قدر المستطاع، 

فعندما تخاف من شيء فحاول مواجھتھ وإن لم تفعل فإنھ سیستمر معك حتى وإن اختفى من 
حیاتك 

  

 ⭕

ما ھو سبب وجودنا بھیئة بشریة علي كوكب االرض؟ 

🔴  

سبب وجودنا في ھذه الحیاة ھو أن نختبر المعاناة 

في تغریدات سابقة ذكرت الفرق بین أن تكون تملك المعرفة الكلیة الكاملة المطلقة والقدرة 
المطلقة فبالتالي ال تملك أي رغبة ألنك تعلم ما ستشعر بھ عندما تحصل علیھا ألنك ببساطة 
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تعرف كل شيء، وأحد ھذه المعارف ھو أنك ستعرف ما تشعر بھ عندما تحصل ھذه 
الرغبة. 

ثم ھناك النقیض على ھذا الطیف وھو أن ال تعرف شیئًا على اإلطالق عندھا ال تملك أي 
رغبة، ناھیك أن تعرف أي شعور یتبع ھذه الرغبة. 

بین ھذا وذاك ھناك موازنة ونقطة من الكمال یمكن أن تصنع بھا تجربة حقیقیة، كتجربة 
الحیاة المادیة 

 حیث یكون لإلنسان رغبات ال یعلم ما خلفھا ألنھ بین الجھل والمعرفة یملك بعض المعارف 
وبعض مناطق الجھل الكثیرة التي تسمح لھ أن یتمنى شيء وال یعلم ما سیحدث بعدھا 

وعندما یحدث ما یحدث یستمتع بھ أو یغضب منھ ثم یبحث عن رغبة أخرى. 

  

 ⭕

ھل من شروط التنور حدوث االسقاط النجمي ؟ 

🔴  

ال إطالقًا، 

اإلسقاط النجمي ھو أحد الوسائل والطرق الُمتبعة للوصول إلى التنویر 

إحداھا التأمل وغیرھا الكثیر، كأن یحدث لك موقف ویثبت لك أن كل ما تعتقد خاطئ ثم 
عندھا تستفیق وتكون واعي وتبحث عن الحقیقة حتى تستنیر. والوسائل كثیرة جًدا. 

 ⭕

 اخونا اسقاط، منذ زمن لیس ببعید، إكتشفت أني حامل وبدأت أالحظ ان التجسید اسرع و ان
 االحالم الجلیة كثرت، ماھو رأیك؟

🔴  

 یمیل البشر إلى تحقیق أمانیھم وإلى تحقیق رغباتھم ولیس بالضرورة شیئًا تریده ربما شيء
 تخافھ أو تخشاه

 عندما یبدأ في فصل جدید من حیاتھ ألنھ ما یحدث عند حدوث حدث مختلف بحیاتك كالحمل
 أو الزواج العثور على وظیفة أو الدراسة أو غیرھا من األحداث التي تغیر معالم ونمط

 حیاتك وطریقتھا
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( تعرفون ما أقصد بالتغیر التام ولیس لتغیر في تفاصیل دقیقة، وإنما تغیر كلي) 

 عندما یحدث ھذا التغیر فإن اإلنسان یصبح واٍع وإن لم یكن واٍع بوعیھ، ھذا ما یحدث
 تحدیًدا ھو أن یكون اإلنسان واعي أي أنھ منتبھ لھذه الحیاة منتبھ للحظة یترقب بشوق ما

 سیحدث، وعندما یفكر في شيء تصبح قناة التواصل والتردد بینھ وبین وعیھ األعلى واضًحا
 نقیًا صافیًا أكثر من ذي قبل حیث لم یكن یملك تلك الرغبة بل أنھ فقد األمل في أن ما یرید أن
 یتحقق یتحقق والسبب یُعزى إلى حقیقة بسیطة ھي أنھ قد مر قبل فترة وجیزة مؤخًرا بتغییر
 كبیر یثبت لھ أن كل شيء ممكن أن یحدث ھذا التغیر كالوصول إلى قمة الجبل یمكن لھ أن
 یرى كل أي أفق یشاء وال تخطئوا فھمي بأن ما سیحدث ھو ما یحب اإلنسان ربما یحدث ما

 تخشاه

 فكن حذًرا مما تخشاه بھ ومما تخاف منھ من ما تتحدث عنھ حتى مع من حولك كأن
 تمرض، كأن تفقد ما تملك كل ھذه األمور قد تتجلى في لحظة.

الحمل مثال جید وأمثلتھا كثیرة جًدا وأصحاب الحظ ھم من یستطیعون تجسید ما یریدون أو 
ما یفكرون بھ دون وجود تغیر جدید في حیاتھم وال وجود تغیر كمي في تفاصیلھا. 

  

 ⭕

ھل یحدث االسقاط للشخص بسھولة بسبب معاناة یمر فیھا؟؟ 

🔴  

اإلسقاط النجمي یحدث لكثیر من األطفال ولكنھم ال یعلمون وعندما یكبرون ینسون األمر 
ویعتقدون أنھ حلم عندما یتذكرونھ. وھذه إدراكة عظیمة لمن قال أن كثیر من األطفال یحدث 

لھم، نعم األمر صحیح. 

وعندما تتذكر أنك كطفل حدثت لك ظاھرة مختلفة عن الحلم بعد أن قرأت عن اإلسقاط 
النجمي فربما تستنیر في تلك اللحظة 

وھذه إجابة لمن سأل كیف لي أن أستنیر وھل ھناك طریقة موحدة أم أنھا طریقة خاصة لكل 
انسان، 

 مجدًدا طریقة مختلفة لكل إنسان 

ألن كل إنسان یتفرد بمعتقداتھ وطریقة تجربتھ وحیاتھ. 
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 ⭕

كیف أصل إلى مرحلة اإلیمان التام بالشيء لیتحقق لي ؟ و ھل تجدي تمارین التكرار لیقتنع 
بھا العقل ؟ خصوصاً إذا عاش اإلنسان أحداث رسخت فیھ قناعات المستحیل !،لم استطیع 

ترتیب سؤالي أتمنى أن یكون المعنى واضحا ،  

🔴  

یمكن لإلنسان أن یحقق ما یرید وقتما یرید، فقط ألنھ یفكر بأنھ یرید األمر الفالني ھذا سخف 
وسذاجة دعونا نبتعد قلیالً عنھما ونفكر باألمر بواقعیة ووعي، ما الذي تریده حقًا؟ ولماذا 

تریده؟ ھل ھناك حاجة؟  

الحاجة ھي السر 

الحاجة كلمة مفتاحیة عندما تركز بھذه الكلمة المفتاحیة، لماذا تحتاج األمر؟ یجب أن تقنع 
وربما كلمة تقنع ھي مجاز ولكن یجب أن تقنع الوجود ووعیك األعلى بأنك تحتاج لھذا 

األمر 

أي أنك لن تعیش حیاتك إال بھذا األمر وھذا أمر صعب جدا، أن تعتقد أن حیاتك تتمحور 
حول رغبتك ما نفعلھ حقا أننا نرید رغبات كثیرة جًدا، ولكننا في الواقع یمكن لنا نعیش دون 
أن نحصل على تلك الرغبات بل وأننا نثبت لوعینا األعلى والوجود أننا نعیش لحظة بلحظة 

بدون أن نحصل على الرغبات، ما یحدث حقًا عندما تتوقف عن العیش عندما تتوقف عن 
االستمتاع والشعور ألنك مشغول بالتفكیر بتلك الرغبة: 

فإن الوجود والوعي األعلى ال یملكان إال أن یحققان لك تلك ما ترید 

كل حیاتنا تتمحور حول المعاناة والمعاناة تتولد من وجود الرغبات.  

لو لم توجد الرغبات لم توجد المعاناة ولو لم توجد المعاناة لما وجدت الحیاة 

 إذن فما دمت بحاجة إلى شيٍء ما فأثبت للوجود أنك بحاجة لھ فكر بھ وأشعر بالسعادة عندما
 تفكر بھ تحدث إلى من حولك عنھ وأشعر بالتشویق قلیالً لكي یصدق وعیك األعلى أنك

  تحتاجھ ،الحاجة ھي الكلمة المفتاحیة كما بدأنا الحدیث وننھیھ.
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 ⭕

 مارایك في العصر الذھبي و ماقیل عنھ ،ھل نحن في بدایتھ ام نھایتھ یا عزیزي اسقاط؟ 

🔴  

نحن في دوامة لیس لھا نھایة أو بدایة ولكن لمن یستفیق یمكن لھ أن یشعر أنھا نھایة أو ربما 
بدایة شيء جدید. 

  

 ⭕

عقولنا تسمع ما تعرف ما ال تعرفھ عقولنا موجود این ؟ 

🔴  

المكان منتج العقل ال یمكن للعقل أن یفھم ما یفوق المكان، ھناك في الوجود یحدث الكثیر 
یفوق مستوى الوجود المادي واألبعاد الفیزیائیة. 

  

⭕

ھل الذي یحلم انھ یطیر بالحلم یكون حدث لھ اسقاط؟؟ام انھم شیئین مختلفین ،  

🔴  

لیس بالضرورة، الطیران في الحلم نابع من الرغبة في التحرر من القیود والحدود في حین 
أن اإلسقاط النجمي لھ عمق مختلف في الوجود. 

  

 ⭕

 اسقاط ما الفرق بین االحالم الجلیة والسفر النجمي؟ 

🔴  

األحالم الجلیة، ھي ذاتھا األحالم التقلیدیة ولكن یكون النائم مدرك أنھ یحلم وغالبًا ال یسیطر 
على األحداث 

في حین أن السفر النجمي یعني أن یكون طبًعا الممارس مدرك وأیًضا متحكم في األحداث. 
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 ⭕

اسقاط كثیر یتكلمون عن موجة طاقة ھذا الشھر وتغییرات ماذا یجب علینا أن نقوم بھ؟ 

🔴  

الطاقة دائمة ولیست محدودة بزمن. 

  

 ⭕

ھل حیاتي السابقھ لھا تأثیر على حیاتي الحالیھ؟ 

🔴  

ال لیس بالضرورة. 

  

 ⭕

 بعد لحظھ االستناره الجاي بعدھا من الحیاه على نفس الریتم او اصعب وفیھ غموض؟ 

🔴  

ال تعود تؤرقك أسئلة الوجود، یصبح األمر وكأن االزدواجیة تتحد ففي كل مره یولد سؤال 
تأتي معھ االجابة. 

  

 ⭕

إسقاط، أحاول أن أشعر بالحب تجاه أشخاص قامو بأذیتي في حیاتي، لكن الأستطیع أن أمیز 
إن كنت انا من اخترت ذلك ودائما ماأفكر بذلك؟ 

🔴  

لیس علیك حب غیرك، أن تحبي ذاتك التي أصبحتي علیھا بعد أن فعلوا ما فعلوه لك . 

! 84|   النور المحرم-حین نام الوعي، كان الحلم حیاة                                                                       



لو فعلت ذلك لوجدت أن ھذا الھاجس (محبتھم من عدمھا) لم یعد موجوًدا في الواقع. 

  

 ⭕

اسقاط لماذا لم تقم باختیار الموت وال زلت تعیش بعد اسمى وأكبر؟ 

🔴  

ألن السمو والكبر نسبیان، نراھما أعلى وأقدس ألننا نعیش ھنا في ھذه الحیاة. ولكن في 
الواقع لیس أقدس من ھذه الحیاة وال أكبر منھا وأسمى، "دنیویتھا" مفھوم نسبي ال أكثر 

وجودیًا الحیاة على قمة الوجود من یعیش فیھا یختبر أعظم تجارب الوجود. 

  

 ⭕

اسقاط عند البشر وبحیاتك الیومیھ ومع الكم الھائل من الیقظھ والمعرفھ لدیك، ھل تشارك 
أكثر ام تصمت أكثر؟ 

🔴  

أعیش بشخصیتي المادیة والتي یغلب علیھا طابع مختلف عن من حولي، أكثر اتقاًدا جھًدا 
وعقالً ولكن ال أصمت كثیًرا. 

  

 ⭕

 ال اعلم اذا كان بامكاني سؤال ھذا السؤال ھنا ، لكنني اتجھ للربوبیھ بشكل جارف جداً ، منذ 
طفولتي لكن لم اكن ادرك ، ولكن الزلت اتصرف كمسلمة ، االن ارید ان اقرر ھل استمر 

بصالة المسلمین النني احبھا نوعاً ما ، ام اتركھا و اركز في معتقدي الذي اظنني اخترتھ ، 
احتاج نصائحكم جداً 

🔴  

یعیش بعض البشر بال دین وفي قمة الروحانیة ویقبع تحت طقوس األدیان ألف مادي 
وعدائي الطقس یبقى طریقة الوجھة واحدة أن تكون على اتصال بما "تعتقد" بأنھ في 
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"األعلى" أن كان اتصالك یتم باالستشعار والمشاعر فیھا وأن لم یكن، فللممارسات الجسدیة 
قدرة على إنشاء الصلة شریطة أن تعمل بخشوع.  

أما من كان ربھ معھ ، داخلھ، أو باألحرى یعلم أنھ ھو، فلیس بحاجة ال إلى ھذا وال ذاك 
كونك ھنا تسألین ھذا السؤال، لبشر ال یعرفونك یعني على األغلب أنك وجدت إلھك، واآلن 
تریدین لقلبك أن یرتاح حین تھجرین إلھك القدیم أقول لك بأریحیة توقفي عن كل شيء لمدة 

أسبوع أو أكثر ثم كرري السؤال - ولكن على نفسك 

وستكون اإلجابة واضحة كقاع بحیرة ساكنة منذ األزل. 

  

 ⭕

أوضح تجربة مررت بھا ھي إستیقاظي في غرفة مختلفة عن غرفتي وتطل شرفتھا على 
مدینة أخرى تماما. اإلحساس حقیقي جدا بجسدي والھواء البارد. الغریب ھو إیجادي لكائن 

غریب كان مستلقي بجانبي في السریر واألغرب اني لم أخف منھ. أحسست أنھ مریض 
ومسالم وكأنھ یرید مني اإلشفاق علیھ. قمت بحملھ وقتھا وحاولت إلقائھ من الشرفة لكنھ عاد 

مرة أخرى وبعدھا إستیقظت من نومي. 

🔴  

-ما مررت بھ یا عزیزي وصف نموذجي لتجربة أو ظاھرة االسقاط النجمي أو الطرح 
األثیري 

 Astral projection أو Out-of-body-experience. 
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 ⭕

اسقاط ھل فعال في ابعاد معینھ من الوعي واسرار عمیقھ تكتشفھا من خالل الجنس؟  انا 
اشعر ان االجابھ نعم، اذا فعال ماھي؟ 

🔴  

-الجنس من أشد وسائل التعبیر عن الحب والتواصل یعمل كدلیل أننا كلنا جزء من الوجود 
فعبر االتصال جنسیًا تصل إلى مستویات عالیة من السعادة، وھو برھان أنك لست منفرًدا 

وانما جزء من الوجود وإال لما كان لھذا النوع من تجارب التكامل كل ھذا التأثیر علیك 
ویشبھھ التحدث إلى األصدقاء المقربین یمكن للبعض أن تصل نشوتھا الجنسیة من فرط 
السعادة أثناء التحدث إلى صدیقاتھا الالتي تحب ألن التواصل یمكن التعبیر عنھ بطرق 

مختلفة وحین تنشأ جسور التواصل تسعد یتذكر حقیقتھ وأنك جزء من ھذا البناء العظیم - 
الوجود. 

  

 ⭕

-ھل ممل انك تكون عارف جواب لكل سؤال!؟ 

🔴  

-مشوق أن تعیش اإلجابات بدال أن تحاكیھا في عقلك. 

  

 ⭕

إسقاط،في حیاتي الطبیعیة انا صامتة لحد ما وھادئة إلى حد كبیر واشعر براحة  و مع بعض 
من صدیقاتي و المجموعة احكي واشعر براحة ! بمعنى اني أصبحت ذات قطبین؟ 

🔴  

-تعریفك لذاتك ھو ما أصبحت علیھ وھو أمر ال یفھمھ إال من شاركتك التجربة، ولكن ال 
تخجلي أو تحذري من أن تُري العالم ما أصبحت علیھ. سیبھرك انبھارھم من عرفك قدیماً، 

لن یفھم كیف وصلت إلى ما وصلت إلیھ وكیف أصبحت ما أصبحت علیھ لذا سینشغلون بك 
أكثر سیھتمون بك أكثر. 
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 ⭕

إسقاط لیش نشوف الھاجس الجنسي لدى الرجل بنظرتھ للمرأه بكل دول العالم، بینما المرأه 
فعلیا تبحث عن الحب؟ 

🔴  

لیس في كل مكان، فالھاجس كلمة قویة لوصف كل العالم، في العوالم المتزنة الرجل یعبر 
عن الحب بالجنس، في حین أن المرأة یمكن أن ترى الحب في كل التصرفات ال عیب في 

الرجل إال أنھ یعجز عن استشعار الحب في األفعال البسیطة وحتى لو فعلھا ال یشعر بعمقھا 
كما تفعل المرأة وطبعا األمر منوط بمدى اتصال الرجل بجانبھ األنثوي وأنا ال أحب استخدام 

كلمة جانب وإنما اتصالھ مع األنوثة في داخلھ. 

  

 ⭕

اسقاط ،ماذا بعد االستنارة ؟من خالل تجربتك 

🔴  

اإلستنارة لیست نقطة تحول، وانما أن تفتح عینیك على الوجود. 

لترى النور بعد أن عشت في الظالم 

الحیاة ھنا ثانویة لیس علیك أن تتخلى عنھا فأنت ربما أصبحت تدرك اإلجابات مع األسئلة 
كما قلت، ولكن مازال یمكنك أن تعیش اإلجابات؛ فاختبار الشيء وعیشھ أعمق من معرفتھ. 

 ⭕

اسقاط انا اشعر ب اني غریبة في المجموعة،عندما أستھم بالخروج منھا أجد شيء ما یشدني 
رغم أن ھناك حوارات لم أقتنع بھا وأملك بھا وجھة نظر أخرى لكن بكل االحوال مازلت 

أتابع، كما أن ھناك سؤال آخر، كیف أتجاوز الصداع النصفي؟ 

🔴  

الصداع بشكل عام طبیاً عرض ولیس مرض، وربما أول تشخیص لمن یعاني منھ أن 
الجیوب األنفیة تحتاج إلى جراحة. الصداع النصفي یمكن التخلص منھ كسائر األمراض 

عبر االتصال بجسدك بشكل أكبر فاألمرض دالالت على مشكلة ما ولكن على وجھ 
الخصوص، الصداع النصفي یمكن التقلیل من آالمھ عبر تعلم ممارسة التنفس بشكل 

صحیح، كمیة أكبر من األوكسجین من شأنھا أن تقلل من الشعور بالصداع. 
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 ⭕

كیف اصنع واقع جمیل؟ 

🔴  

الواقع ال یحتاج إلیك لتصنعھ (راجع أول تسجیل). 

 الحیاة ستصنع بذاتھا ألنھاتجید ھذا الشيء، ما علیك فعلھ ھو اإلختیار واالختبار. 

  

 ⭕

ھل الحیاة سھلة وكي تعیشھا علیك ان التأخذھا على محمل الجدیة، ھل ھذا یعني ان اھدافنا 
وطموحنا ھي اوھام أنا العقل؟ 

🔴  

نعم، ھذه إدراكھ عظیمة ولكن، لیس أن تعامل الحیاة وكأنھا غیر مھمة ھي مھمة ولكن ال 
تبالغ في إعطاء الرغبات واألحالم أھمیة فال تخطئ بالخلط بین الحیاة وبین ما تریده من 

الحیاة. 

  

 ⭕

 اسقاط انا بعد التخرج قررت عدم العمل بأي شيء الأحبھ، واآلن أكملت العام عاطلة بال 
عمل. 

كیف أقوم بجذب المال عشان ألحصل على القوامة واالستقاللیة ألن ھذا ھو ما یؤرقني 
ویجعلني مشتتة وغیر سعیدة مع أني أملك الحریة لكن أشعر بالحاجة للمال لالستقالل، فماذا 

علي أن أفعل؟  

🔴  

المال ھو المشكلة، الكل یؤمن بأننا بالمال نحقق أمانینا والتي تحول دون سعادتنا، ولكن 
الواقع أنھ یمكن لك أن تحقق أمانیك بدون المال. 
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فقط ألنك ال ترى كیف یمكن أن یحدث األمر، ال یعني أنھ غیر ممكن 

في الحقیقة تعلق البشر بالمال ھو سبب تأخر تجلي أمانیھم، لیس ألن المال سيء ولكنھ لیس 
الطریقة الوحیدة 

خالف ما تؤمن بھ مجتمعات البشر الیوم. 

  

 ⭕

اسقاط قبل استنارتك، ھل قابلت الخضر؟ 

🔴  

 ال، الخضر رمز للمعرفة الكاملة وقد كنت أنال المعرفة فلم أشعر بحاجة ألن ألتقیھ أو أكون
  مثلھ.

 ⭕

ان كانت االستنارة انثویة واھتمام النساء بھا أكثر، لماذا المستنیرین ذكور؟ 

🔴  

لیس وكأن األمر یخلو من نساء مستنیرات، ولكن النساء یعجبھن أن یبقین في ھذا الفردوس 
قریباً من النور ألن الشعور لھن أھم في حین أن الرجل بطبیعتھ المنھجیة یحتاج إلى أن 

یصل إلى نھایة األمر ھناك حیث النور، ما أقولھ ھو حتى وإن كان المستنیرین من الذكور 
أكثر، إال أن الواعیات من النساء أكثر بكثیر من الرجال فلو كان بعضنا مستنیر فأغلبنا نیام 

في حین أن عدد كبیر من النساء واعیات. 
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 ⭕  

اسقاط أنا أدرك الكثیر مما تقولھ قبل ان تقولھ ولكني ال أعیشھ كما ذكرت أعمق من 
المعرفة، 

 فكیف استطیع ان اوفق بینھم ؟ ھل شرط ذلك االستنارة !  

  

🔴  

یمكن لعقلك أن یحاكي االستنارة فتشعرین أنك تدركین، ما أتحدث عنھ ولكن مجدداً لیست 
المعرفة كالتجربة ولیس من رأى كمن سمع. 

  

 ⭕

اإلنسان في ھذه الحیاة المادیة معرض لأللم والفقد والحزن، كیف یستطیع أن یتجاوز ھذا 
األلم خاصة إذا كان ذلك األلم قد أستعبده لفترة طویلة و یحاول التقبل و یحاول أن یفعل ما 

یحب ولكن لم ینجح؟ 

🔴  

-التخلص من األلم مستحیل وھذا ما یجعل األمر یطول، األلم لیس إال تذكیر وإشارة لك 
داللتھا أنك ترید واقعك القدیم قبل أن یحدث ما حدث.  

ویزول األلم حین تتقبل، ھي مفارقة ولكن حقیقیة.  

حین تقبل الواقع الجدید منطقیاً تعتقد أن ألمك سیزود ألنك تبتعد عن واقعك الماضي 
وذكریاتھ 

ولكن الحقیقة أنك حین تبدأ بعیش واقعك الجدید، ال تعود ذات الشخص فال یعود ما فقدت 
مؤلم كما كان. 

  

! 91|   النور المحرم-حین نام الوعي، كان الحلم حیاة                                                                       



 ⭕

لماذا األدیان قدست الزواج، و شددت على الرباط الموثق بین الزوجین. مع أنھ إحتمالیة 
تغییر أي منھما وارده بشكل كبیر! بالتالي یكون الزواج ھنا قید. 

األمر اآلخر ھو قصة حمل مریم تُنافي ھذه الفكرة حمل من غیر زواج و خرق لقوانین 
الحیاة الثابتھ بتدخل "إلھي" على فرض انھا معجزة و كانت بإختیار منھا كیف حصل األمر؟ 

🔴  

حمل مریم سفاح، أو زنى محرم لھا اعتقدت أنھ اإللھ، ولكنھا في خلوتھا جامعھا شخص 
ولألمر مراجع كثیرة عن ھویتھ ما یھم ھو أن طفلھا نشأ مؤمناً أنھ ابن الرب وكانت ھذه 

رسالتھ. 

 ⭕

احد المتابعات كانت تسأل عبر الخاص عن العودة إلى الحیاة أو تناسخ االرواح و إعادة 
الظھور و اذا كانت ھذه السلسلة ستنتھي او ال و كیف لھا ان تعرف ؟ سؤالھا طویل و ال 

یمكن نسخھ النھ تسجیل صوتي،و ھذا ردي علیھا 

🔴  

یقع الخلط بین ما تقولین وبین ما ھو علیھ األمر في معضلة بسیطة وھي خلطك بین عقلك 
وبین وعیك، مھما شرحت األمر ال یمكن لك أن تفھمینھ فما أقول ھو أن عقلك لیس لھ عالقة 

بالنسبة لك بالنسبة لعقلك ھو كل شيء بدونھ انت ال شيء فذاكرتك یجب أن تتصل حتى 
یستطیع العقل أن یقرر، ولكن في الواقع؛  

ال ذاكرتك ھي ذاكرتك الحقیقیة الوجودیة وال عقلك ھو عقلك الوجودي الذي یحلل ویفكر 
ویقرر 

طبعاً ھناك تجارب كثیرة في الخارج ولیست ُمعّده صنعھا كائن علوي ویترك لك الخیار في 
االختیار أو أنھ یضعك قسریاً في إحداھا، كل ما أقولھ ھو أنك أنت من یصنع التجارب؛ 

تجزئین وعیك الكلي إلى وعي أصغر أو مجموعة وعي ثم یشتركون في صنع ھذه التجربة 
المسماة بالحیاة المادیة ولكن في النھایة كل الوعي واحد. 

 ھیا اآلن، اذھبي و حللي ھذا األمر بعقلك ستصابین بالجنون كیف كل البشر واحد؟ األمر
 یستعصي على العقل أن یدركھ وھذا ھو جمال األمر وأن التجربة الحیاتیة المادیة ال یمكن
 أن تنجح ال یمكن أن تصبح حقیقیة وعمیقة وواضحة المالمح ولھا مفعول أو نتیجة مالم تكن
 بعقل "إیقو"، بعقل ینسى وال یعرف سوى حدود ھذه المادة لذلك ھو مرغم على أن یتشبث
  بھا، مرغم على أن یستمتع بھا، مرغم على أن یعیشھا وتخیل األمر وكأن اإلنسان یدرك
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 والتكامل مع كل ما في الوجود حقیقة تكاملھ ال(oneness )عندھا لن یختلف أو لن یھم
 االنسان أن یعیش أو یموت ال یھمھ أن یحصل على شيء أو ال یحصل، لذلك "اإلیقو" أو
 الوعي األدنى أو العقل ضروري لعیش التجربة المادیة، ولكنھ لن یصبح ضروري حال
 خروجك من الحیاة المادیة. قد أطیل الشرح أكثر لكن لن تصل الرسالة مالم تصل بھذه

  الكلمات البسیطة.

بالنھایة وبشكل مختصر ولكي تفھمي تخیلي الحیاة المادیة و أنت مدركة لما قبلھا سیكون 
األمر وكأنك تطلعین على ألبوم صور فترین منھا ما یعجبك ثم تنتقلین لما بعدھا وما بعدھا، 
طلبت منك كتابةً أن تتخیلي األمر و كأنھ حلم. لم یكن الحلم لیكون سعیداً أو الكابوس مخیفاً 

حزیناً لو لم تكن ناسیاً أنك انسان یعیش على ھذه األرض لو لم تعتقد أن ھذا الحلم ھو كل ما 
في الوجود و ھذا أكبر دلیل على أن التجارب ممكنة مھما كانت غیر منطقیة و غیر عقالنیة 

فإننا نرى في األحالم أشیاء خرافیة و مع ذلك نصدقھا لمدة دقائق أحیاناً ثواني و عندما 
نستیقظ نتذكر أن الحلم كان سیئاً و أحیاناً نقرر أن الحلم كان جید ونتمنى أن نعود للنوم و 

نراه و أحیاناً ال نرید رؤیة ھذا الكابوس مره أخرى؛ وھذا عقلك األدني الذي یقرر تعیشین 
الحلم مره أخرى أو ال وفي نھایة المطاف ستذھبین إلى النوم كل لیلة و أنت تعلمین أنك 

ستحلمین، ال تكرھین النوم ألنك ستحلمین رغم أنك ال تحددین التجربة فتخیلي األمر على 
مستوى وعي أعلى من مستوى العقل و توقفي عن اعطائي أرقاماً و مقیاس على مستوى 
وعیك على سلم ھاوكنز -وھذا أمر شائع رائج عند الوسط الواعي- ال تحاول تحدید كمیة 

للوعي ھي مؤشر وصحیح ولكنھ لیس الكل و على فكرة ارتفاع وعیك وإستنارتك ال تعني 
بالضرورة أنك تعرفین ما ستفعلین بعد الحیاة أو أن تقرري أن تعودي للحیاة، توقفي عن 

القلق عن إعادة الظھور و العودة إلى الحیاة بشكل مستمر إلى االبد ھذا لن یحصل و حتى لو 
كان یحصل عقلك ال یعرف أن كان سیحصل و حتى لو عرف فإن عقلك ال یستطیع أن یفعل 

أي شيء تجاه األمر وحده وعیك األعلى من یستطیع أن یفعل األمر  

عندما تكونین أنت ووعیك األعلى واحداً أي أن عقلك قد انتھى وجسدك قد ھلك عندھا 
ستختارین بمحض إرادتك ومطلق حریتك و ال یمكن ألي أحد غیرك أن یقرر ألن لیس ھناك 

أحد. 

  

⭕

(Spontaneous astral projection)قدیما ولمدة ٢٦ سنة تقریبا كان یحصل لي 

 وكنت اخاف ألني كنت أعتقد بأنھ جاثوم، بعد دخولي بعالم الوعي وعرفت انھ إسقاط 
 نجمي أصبح یحدث و یتوقف بإرادتي وأتحكم بھ، بعدھا دخلت بعالم الروحانیات بشكل
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 أعمق وأعمق وفقدت القدرة على اإلسقاط ألن ھدفي باستخدامھ ھو االتصال بالعالم العلوي
Guides/ archangel / ascended master 

اتصالي بھم (اإللھام - األفعال)، لكني ارغب باتصال أوضح ؟!  

🔴  

تقولین أنك كنِت ممیزة باإلسقاط النجمي بشكل حتى عفوي و لیس إرادي وھذا یدل على أنك 
كنت مرتبطة بأبعاد اخرى كالبعد النجمي، أما وقد دخلتي في مجال التشالیننج و التواصل 

الروحاني أو ما یسمى بالعرافة 

و لیست العرافة السحریة ھي نفسھا و لكن الكلمة استخدمت في الماضي لتُشیر إلى 
المشعوذات السیئات. 

ھذه العرافة تقوم بفتح قنوات التشالیننج و التواصل مع األرواح و المالئكة و المرشدین كما 
یسمون، ھذا نوع من المجال و ھو أقل مستوى من مجال االسقاط النجمي و لما كنِت 

تمارسینھ اآلن بشكل ارادي فإنھ لیس من السھل ان تكوني قادرة على االسقاط النجمي، فھذا 
المجال مجال جدید مجال التواصل أقل تردداً و أكثر رواداً و أشبھ ما یكون مقارنةً بالحیاة 

المادیة ففیھ الكثیر من البشر و یمكن لنا كلنا التواصل عن طریقھ، ھو أعلى قلیالً من مستوى 
الحیاة المادیة ولكنھ اقل مستوى من اإلسقاط النجمي، ال أقول أن األمر مستحیل و لكن 

أصبح أصعب من أن تنجحین في االسقاط النجمي أكثر من ذي قبل، ھذا كل ما في األمر 
أتمنى أن تكون اإلجابة كافیة. 

  

 ⭕

نتمنى اسقاط أن تحدثنا عن اإلنعكاس. ھل ھو من االھمیھ بحیث انھ یعكس معتقداتنا العمیقھ؟ 
وكیف نستطیع أن نفسر االنعكاس؟  

🔴  

نخطئ دائماً عندما نقول أن ما تؤمن بھ ھو ما تراه،  

العبارة لیست خاطئة ولكن إدراك العقل لھا خاطئ العقل یترجم األمر مباشرةً بأنھ اذا كنت 
تؤمن أنك ستحصل على المال اذاً ستحصل على المال إذا كنت قادر على فعل شيء ستتمكن 

من فعلھ و ھذا غیر دقیق تماماً، فالعقل یقفز إلى نتیجة و یحاول أن یجعلك تؤمن بما تتمنى 
لكي یتحقق وھذا لیس األمر المعتقدات أعمق من المشاعر. 

إذا كنا بعقلنا ال ندرك المشاعر فكیف لنا أن ندرك المعتقدات؟  
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المعتقدات عمیقة جداً ومعقدة جداً وال یمكن بكل بساطة للعقل ادراكھا، ولكن دعیني أجیب 
على الشق األول من سؤالك عن االنعكاس، 

اآلن لكي تجعل االنعكاس یعمل لصالحك و تحقق ما تتمنى و ترید أردد دائماً افعل ما تحب 
مما تملك مما لدیك مما حولك من خیارات افعل ما تحب منھا ھذا الفعل ھذا االشتباك مع ما 

تحب دائماً و ابداً سینتج عنھ انعكاس و تولد للمزید و المزید من ھذا النوع من االحتیاجات 
من ھذا النوع من الرغبات من التجارب، لذلك تفاعلك مع ما تحب مما حولك سیجعل تحققھا 

یتوالى بشكل مضطرد، أما المعتقدات فھي راسخة و قویة وال یمكن للعقل أن یتعامل معھا 
إال عبر المشاعر لفرط تعقیدھا و تنوعھا، أي أنك عندما تتخیل سیناریو معین أو واقع معین 

و ما إذا كان مرجحاً أنھ سیحدث أو ال ستشعر بشعور تجاه األمر، ھذا الشعور مؤشر نابع 
من المعتقد الذي بُني علیھ ھذا الشعور فیقوم عقلك بإلتقاط ھذا الشعور فیقول ال أحس أن 

األمر سیحدث أو أحس أن األمر سیصیر، اعتقادك أن عقلك قادر على أن یبرمج المعتقدات 
و أن یتواصل معھا سخف ألنھ یعجز عن ادراك و تفسیر و فھم و التحكم بالمشاعر إلى حد 
ما، یتحكم بھا و لكن لیس بشكل كامل، اذاً كیف لھ أن یتحكم بما ھو أعقد و أصعب و أقوى 
من المشاعر و ھي المعتقدات، فالمشاعر ذاتھا ال یمكن لھا أن تُغیر المعتقدات بشكل مباشر 

ھي تساھم كما تساھم األفكار في تغییر المشاعر كذلك تساھم المشاعر في تغییر المعتقدات و 
لكن في نھایة المطاف ما تؤمن بھ راسخ و قوي و ال یمكن لك تغییره ببساطة، الكثیر من 

األفكار قد یولد القلیل من المشاعر، و القلیل من المشاعر قد یُحدث تحدیثاً و تغییراً و تعدیالً 
بسیطاً في المعتقدات. 

ال شك أنھ یمكن للبعض تبني معتقد جدید و یسمى اإلنتقال من منظور إلى منظور آخر و 
ھي لحظة یقظة احیاناً  

و احیاناً ال مجرد تحویل في المسار من متدین إلى ملحد، من ملحد إلى متدین من ادري إلى 
الادري إلى خالف ذلك من التوجھات العامة ال اتحدث عن اإلنتقال من دین إلى دین، اإلیمان 

بدین عن دین ھو كلھ إیمان باألدیان ولكن ربما على مقیاس أصغر یُعتبر اإلنتقال من دین 
إلى دین أو من طیف إلى طیف و مذھب إلى مذھب یعتبر تحول بالمعتقدات، و لكن بشكل 
عام أنت تؤمن أن ھذه الحیاة موجودة، أن ھذه الحیاة فیھا جاذبیة فیھا حرارة، فیھا برودة، 
فیھا بشر، فیھا سماء و ماء، و فیھا مطر و شجر وھواء و اكسجین تحتاج الیھ لكي تنمو و 
تبقى حیاً وعندما تموت تفارق الحیاة، كل ھذه المعتقدات ال یمكن لك أن تُغیرھا مھما كان 

معتقدات راسخة جداً، ال أقول أنھ الیمكن لك تغییرھا فإنك عندما تموت تقوم بتدمیرھا كلھا 
و تنتقل إلى بعد آخر، و لكن مادمت حیاً في ھذه الحیاة فأنت مؤمن بھا، ثم ھناك المعتقدات 
الفردیة التي تختلف من شخص إلى آخر فھذه أسھل في التغییر و لكنھا راسخة، فال تحاول 

التعدیل فیھا من أجل أن تصنع واقعاً بدیالً؛ فقط تفاعل مع ما حولك من أحداث تعجبك افعل 
ما تحب مما یمكنك، تحصل على المزید منھ.  

أتمنى أن اإلجابة كانت واضحة ولكم كل التقدیر. 
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 ⭕

اسقاط ھل التخاطر یكون محدود باالشخاص من من نعرفھم شخصیا؟ 

🔴  

العاطفة و المشاعر تجاه من تعرفھم تُیسر قناة التواصل مع ھذا اإلنسان لكي تعرف تفاصیل 
حیاتھ،  

كلما زادت المشاعر تجاه الشخص كلما تیسر على اإلنسان معرفة تفاصیل اآلخر وبالتالي 
التخاطر معھ.  

ولكن في الحقیقة بعض البشر یشعر بالحب تجاه كل الكائنات حیوانات كانت أو بشر أو حتى 
نباتات لذا یستطیع التخاطر مع الجمیع فاألمر نسبي و فردي یعتمد على الشخص نفسھ، فمن 
یستطیع االستشعار و الترابط مع كل الكائنات دون استثناء و دون تحیز لمن یعرفھ یمكن لھ 
التخاطر مع ایاً كان، ولكن لآلخرین الذین ال یملكون أي شعور تجاه البشر مالم تربطھم بھم 
عالقة اجتماعیة فإن التخاطر یصبح صعباً بل مستحیالً اال مع أولئك الذین یعرفونھم، األمر 

حقیقة نسبي یعتمد على الفرد كما قلت البعض یتواصل مع كل الكائنات بال استثناء بنفس 
الدرجة من العمق بالمشاعر، البعض یحتاج إلى عالقة مع الشخص لكي یشعر بشعور 

تجاھھ، بإختصار التخاطر یحتاج إلى نھر من المشاعر تجاه الكائن ایاً كان لكي تعرف عنھ 
تفاصیل؛ فیكون األمر متروكاً لك ما إذا كنت قادراً على االستشعار تجاه الكائنات دون أن 

تعرفھا و ما إذا كنت محدوداً بمعرفة أنك تشعر بشعور تجاھھا. 

  

 ⭕

اإلنسان مرحلة انتقالیة ما بین الحیوان ومخلوق أعلى قادم ،ربما؟  

🔴  

ھذه أحد الطرق للنظر إلى األمر أن االنسان مرحلة انتقالیھ ما بین كائن دقیق ثم حیوان ثم 
انسان ثم كائن فضائي وربما شيء أعلى من ذلك بعد ذلك، و لیس بالضرورة أن یكون 

الشكل طولي أي أنھ خط مستقیم یسیر كل البشر، یمكن لك أن تعیش تجربة االنسان فقط ألن 
ھذه بحد ذاتھا تكفیك للنمو الروحي ألنك تشعر أن التحدي فیھا و لیس أن تكون حیوان أو أن 

تنتقل إلى كونك كائن في األبعاد الرباعیة أو في مستوى أعلى من ذلك.  
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األمر في الحقیقة أن الحیاة البشریة ھي في العصر الحالي في ھذا الوقت، في الوجود ھي 
مركز تجمع كل من یملك الجرأة على تجربة شيء مختلف و شيء أصعب من كل التجارب 

األخرى، فإن نظرنا إلى الحیوان كمثال ال یملك من الوعي الكافي أن یكون مدركاً لذاتھ و لو 
الحظنا أن البشر أعظم معاناتھم ھي الرغبات و ھي ناتجة عن إدراك الذات؛ ھو یملك رغبة 
و إرادة حرة فیختار وال یحصل على ما یرید فیعاني، في حین أن الحیوان ال یملك ھذا النوع 

من اإلدراك و ال یملك رغبات، لدیھ رغبات غریزیة إن حصل علیھا عاش وإن لم یحصل 
علیھا مات، األمر بسیط ال یُعقد، أما الكائنات الفضائیة أو خارج األرضیة ھذه ھي التسمیة 

الصحیحة لكلمة الفضائیة طفولیة قلیالً؛ ألنھا تعني أن ھناك كائنات تعیش على كواكب 
مجاورة ولكن في الواقع أن خارج أرضي یعني أنھ في بعد أعلى في ھذا الوجود ولكن لیس 

في نفس المجرة و الزمان و إنما بعد رابع أعلى من بعدنا،  

وفي البعد الرابع یمكن للكائن الرباعي أن یرى حدثین أو أكثر في نفس الوقت أن یختبر نفس 
التجربة من عدة زوایا، أي أنھ لن یخسر شيء. 

لو فكرت باألمر كأنك تراھن على جمیع اإلحتماالت لن تخسر، أنت تجرب األمر دون عمق 
المشاعر التي یملكھا من یعیش في البعد الثالثي كالبشر فھم یختارون خیار أحادي وھناك 

ازدواجیة احتمال اما أن یخسر و یشعر بحزن عمیق أو یفرح بالفوز و یشعر بسعادة. 

اذاً االجابة على سؤالك نعم و ال، إذا كانت كمنظور أنھ یمكن للوعي أن یعیش ھذه التجارب 
متوالیة نعم إن كانت أن كل مرحلة اتت بعد المرحلة التي قبلھا من نظریة تطور و غیرھا و 
لكن الواقع أن من یشارك اآلن في أحد ھذه المراحل یمكن لھ أن یشارك مباشرة و یمكن لھ 

أن یستمر فیھا و یعیدھا و أن یخرج إلى مستوى بعدھا أو أن ینسحب بعد أن جرب ما یكفیھ 
من ھذه التجربة. 

التجربة البشریة بحد ذاتھا كافیة ألن تُغني اإلنسان عن ما یسبقھا و یعقبھا . 

  

 ⭕

اخر فتره اقوم من النوم بدون منبھ وتكون الساعھ ٤:٤٤؟ 

🔴  

تسائلِت عما یخبرك بھ األمر ربما ادركت أن الرسالة البسیطة بعیداً عن كل التحلیالت التي 
ینتجھا العقل ھي أن النمط و الصدفة ممكنھ في ھذه الحیاة و ھذه ھي ببساطة رسالة األرقام 

و المتوالیة مزدوجة كانت ثالثیة أو رباعیة، الرسالة بسیطة جداً مالم تكن مھتماً بعلم األرقام 
حیث ھناك تفسیرات لكل مجموعة أرقام او حتى عبر جمعھا و ھذا بحر شأنھ شأن جمیع 

العلوم األخرى، لكن الرسالة البسیطة لمن لیس مھتماً في ھذه العلوم ھي رسالة بسیطة جداً 
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ھي أن الحیاة قادرة على أن تصنع المستحیل و أن تحقق الصدف لیلیاً حتى دون أي مساعدة 
و دافع كما یبدو، ھذه ھي الرسالة ایاً كان الرقم و ایاً كان الشخص أن تؤمن أن تجدد ایمانك 

و تعید احیاءه و تزویده بالوقود لكي یبقى، و یكون أقوى تجاه الكون و الحیاه، و الوعي 
األعلى قادر على أن یحقق لك أمانیك عبر طرق تكاد تكون مستحیلة ألنھا تحتاج إلى صدفة 
لكي تحصل، و ھذه ھي اإلجابة أمامك و الصدف تحصل لیلیاً، فإن لم تدرك من ھذه االنماط 

و التكرارات في ھذه األرقام أن الصدفة ممكنھ فأي شيء ممكن بعد ذلك ھي تعتبر رقصة 
الموت و اإلشارة األخیرة كي تدرك أن في ھذه الحیاة المستحیل ممكن، فافھم ھذه الرسالة و 
ستختفي و أن لم تفھمھا ستظھر بشكل أقوى في طرق أكثر وضوح حتى تدرك و تؤمن أن 

الحیاة قادرة على أن تحقق لك المستحیل بشكل صدف الیمكن لعقلك حتى أن یبدأ حتى 
بتخیلھ. 

  

 ⭕

 إسقاط ھل كل وعي أدنى لھ وعي أعلى او كلنا جمیع وعي أدنى موجود یتفرعون من وعي 
واحد أعلى؟ 

🔴  

وعینا األعلى واحد ولكن عندما ترتقي لھ تنظر إلى حیاتك فقط لھذا تشعر أن الوعي األعلى 
فردي ولكن لو نظرت حولك، لرأیت كل الحیوات وكل من یعیش فیھا وعلمت أن الوعي 

األعلى واحد مشترك. 

  

 ⭕

كیف اعرف اني بدیت ف الوعي او ع طریق الوعي ؟! 

🔴  

تكونین واعیة عندما تتوقفین عن النظر لھذه الحیاة وكأنھا كل ما في الوجود ولتجربتك 
وكأنھا الوحیدة الصحیحة عندما تبدأین بالتشكیك ھناك لحظة استفاقة ویقظة وفیھا تصبحین 

واعیة. 
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 ⭕

ھل ھدف الحیاه ھو اختبار المشاعر والتجارب المختلفھ؟ و كیف انجح في ھذه التجربھ 
الحیاتیھ؟ 

🔴

النجاح دائم لو سمعت التسجیل بتركیز لعلمتي أنھ لیس ھناك سیناریو یكون فیھ وعیك 
خاسراً. 

  

 ⭕

اسقاط اآلن سبق افترضت أن لو استنار الجمیع النتھى وجودنا المادي فوراً ،طیب لنفترض 
أن النیام بدأوا باإلنقراض والجمیع أو األغلب أصبح واعي وش ممكن یصیر للتجربة 

المادیة؟ 

🔴  

-مالھا معنى بیكون الجمیع متفق في حین أن االختالف بین النیام ھو ما یخلق االزدواجیة  
األمر الذي یجعل الحیاة متنوعة ال تنتھي. 

  

⭕

اسقاط تالشي االشیاء عندما أقوم بالتركیز علیھا ماذا یعني؟ 

🔴  

انك ترین الوھم، انك ترین أن ما في المرآة لیس سوى انعكاس. 
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 ⭕

الوعي األدنى اذا أفاق ھل ینتھي كل شيء؟ 

🔴  

ال ولكن یعیشھا بشكل مختلف عن النیام یختار بدل أن یعیش وھم التسییر والقدر، اإلفاقة 
تعني اإلستیقاظ من النوم، من یستیقظ یصبح واعي. 

 ⭕

ماذا یسمى رجوعي من الوعي؟ 

🔴  

ال یوجد رجوع من الوعي. النائم إما أن  یستیقظ أو یحلم بأنھ یقظ وھذا ما نسمیھ بالیقظة 
الزائفة وھي أن 

 یحاول العقل ذاتھ أن یدرك معنى الوعي وتشبھھا اإلستنارة الزائفة عندما یحاكي العقل 
اإلنفصال عن الذات الدنیا والصعود ویختبر شعور اإلستنارة. 

ولكن الحقیقة أن المشاعر دائما صادقھ فمن یستیقظ یتبدل شعوره تجاه من یناقض معتقداتھ 
ومن یستنیر یحب كل من في الحیاة. 

  

 ⭕

لماذا بعد مارأیت مصدر كل شيء وتساوي االشیاء، أصبحت سعیدة بشكل جنوني ارغب  
بالعوده للنوم  ولھذا الوھم ورغبھ الجھل أكثر وأشعر أني أرضى وأسعد بأي شيء والیھمني 

أن أختار؟  

🔴  

ألنك ببساطة ادركت الغرض من تجربة الحیاة المادیة ال یعود یقلقك ما كان یقلقك، تریدین 
تجربة أي شيء كما یرید وعیك األعلى، كما قلت بالرسالة. 
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 ⭕

عزیزي اسقاط ، لي صدیقھ لم احادثھا من سنوات طویلھ جدا ، البارح حلمت بھا، والیوم 
تفاجئت اني قابلتھا في إحدى افراح الزواج الأعرف ماھو السر؟ 

🔴  

في األحالم ینطوي الزمن ویمكن لك أن ترى ما حدث في الماضي مما تجھل أو ما سیحدث 
في المستقبل ولكن األحالم تشوه الرسالة بأحداث ال صلة لھا بما سیحدث تحدیدا وھذا سببھ 

كثرة األفكار، من یملك صفاء ذھني یمكن أن یرى في أحالمھ ما سیحدث حقیقة. 

  

 ⭕

إسقاط ھل السعادة ھي الغایة من الحب والنعیم وعیش اللحظة؟ 

🔴  

-ال، ذكرت في امسیة قبل یومین وموجود التسجیل في القناة 

الھدف أن تشعر ال یھم أن یكون سعادة أو كره متعة أو معاناة فما یھم أو أن تختبر شعور 
ما 

وألننا نمل السعادة نحتاج لتذكرھا فنجرب الحزن وبالتباین بینھما نعود لنسعد بما كان لدینا 
اصال الحب وفعل ما تحب بقربك لذاتك الحقیقیة في حین أن ما تكره، یذكرك بما لست علیھ 

لذا شعور الرغبة والخوف صدیقان؛ 

االول، یذكرك بما یجعلك تصبح انت بذاتك الحقیقیة. 

واالخر، یذكرك بما صنعت نفسك لتكون علیھ وال یمثل ذاتك الحقیقیة، فیمكن لك تجاھلھ 
بعد االقرار بوجوده وشكره على حمل ھذه الرسالة فالخوف صدیقك كالحب. 

  

 ⭕

اسقاط ماذا یعني الحلم بحلم مزعج أوقد یكون جمیییل جدا وعندما نستیقظ نشعر بنفس 
المشاعر المرافقة بالحلم مثال: 

 حلمت ان ختي توفیت وكنت متأثره جدا خالل الحلم ، عندما إستیقظت كان ھناك بقایا ألم 
فقدانھا وموتھا ومازلت أشعر بنفس مقدار األلم حتى اآلن ! 
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🔴  

 -الخوف من بعض التجارب بشدة كفقد فرد من أفراد العائلة أو الرغبة الشدیدة بأمر كالسفر
 او الطیران أحیانا تكون مكبوتة جدا لدى االنسان وقد أعطاھا مشاعر كثیرة وفي نفس الوقت
 (ال یرید) لھا أن تحدث، ھذا التناقض یجعل األمر یحتقن حد االنفجار لذا تتم محاكاتھ بالحلم

 لیختبر االنسان الشعور دون أن یخسر ما یخاف أن یخسره.

  

 ⭕

بما ان اللحظة عن االحالم و االستنارة، 

ال احلم كثیًرا و أن احالمي ال أفھمھا، ال المكان اعرفھ على األغلب كأن یكون متطور 
وبالغالب یكون شخص واحد فقط اعرفھ و احیان ال احد!! 

🔴  

تعیشین بال رغبات أو مخاوف، ھذا السالم یأخذك إلى مكان عالي في الوجود یسمى في 
األدیان الجنة أو النیرفانا في التعالیم البوذیة تلتقین غالباً بمن یحمل لك رسالة حب أو تحملین 

لھ مشاعر. 

  

 ⭕

ماذا بعد التنویر؟ 

🔴  

-األشیاء، األحداث، األشخاص، األماكن ھذه األشیاء التي یمكن لعقلك تخیلھا كلھا منتجات 
الحیاة المادیة وعلى الرغم من وجود حیوات أخرى غیر مادیة، إال أن عقلك ال یستطیع حتى 

أن یبدأ بتخیل ما یوجد فیھا 

 أما ما بعد االستنارة ال یوجد لألشیاء أو األشخاص واألماكن واألحداث معنى وال حتى ألي
 شيء اخر من حیوات غیر مادیة ھناك كل شيء واحد.

 ⭕

أالحظ اني أتذكر أحالمي بھذه الفتره كثیرا على خالف العادة، ھل من تفسیر؟ 
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🔴  

ھناك من یحلم وال یذكر وال یعي أنھ یحلم  

وھناك من یحلم ویذكر ویعي حلمھ  

 Lucid Dreaming ثم ھناك من یستیقظون في أحالمھم وتسمى تجربة األحالم النقیة

 عندھا یدرك اإلنسان أنھ في حلم ویعیش التجربة لبرھة من الزمن القصیر جدا في مقیاسنا
 المادي وعندما یعود، یصاحبھ شعور التجربة ولكن البعض ینسى تفاصیل الحلم واخرین
 یذكرون، اآلن في مثل حالتك أنت بدأت بالذاكرة وھو أمر شائع بین النساء فھن ال یمعّن

 Reality Check التفكیر بما اذا كانت التجربة واقعیة

أو ال، فغالبا یشیع بینھن تذكر تفاصیل األحالم رغم أنھن ال یستیقظن فیھ بقدر الرجال الذین 
یختبرون تجربة األحالم النقیة ولكن یعجزون عن تذكر التفاصیل. 

  

 ⭕

لماذا عند إكتمال البدر أشعر بضیقة؟ 

🔴  

لیس امر شائع ولكن لدى البعض لحظة استیقاظ عاشھا في حیاتھ في زمن معین البعض عند 
الغروب واخرین عند الظھیرة أو الفجر أو شھر معین أو یوم في االسبوع فیكون تكرار ھذا 

الحدث یجلب شعور بالوحدة والحزن ربما یكون ھذا الحدث یذكرك بلحظة استیقظت فیھا 
وشعرت بھذا الشعور. 

  

 ⭕

مما فھمتھ أن الخوف یقابلھ الحب معناه الیمكن اقصاء الخوف او التخلص منھ ؟ أو بتغذیة 
الحب یمكن التغلب علیھ ،  

🔴  

االمر لیس معركة . 

! 103|   النور المحرم-حین نام الوعي، كان الحلم حیاة                                                                       



عندما تعیش منذ طفولتك (فرضیا) لم یقم أحد بنھیك عن أي شيء ولم تقلد أحد في 
االمتناع عن فعل،  أي أنك عشت حیاتك كلھا تفعل ما تحب فإنھ لن یكون لدیك شعور خوف 

اطالقا 

ولكن (كسائر البشر) ألننا تعلمنا نواھي وأوامر فإن ما یمثل تردد ذاتك الحقیقیة وما اتیت 
إلى ھذه الحیاة لفعلھ، فإنھ سیصاحب الفعل شعور سعادة وستحب فعلھ والعكس الخوف یعمل 

كصدیق ،ال نحتاج إلى طرده، بل أننا نحتاج إلیھ ونحن من وضعھ، لیذكرنا بما تعلمناه في 
صغرنا وما زلنا نعتقده مما ال یمثل ذاتنا الحقیقیة وما ترید فعلھ في ھذه الحیاة. 

  

 ⭕

اسقاط ھل مایسمى بالجاثوم ھل ھي عملیة اسقاط غیرمكتملة أم لھا مسمى علمي آخر ؟ 

🔴  

 -شرحت االمر بالتفصیل في االسك وفي الموقع ما یحدث في شلل النوم والمسمى علمیا بـ
Sleep Paralysis ھو خلل ، حیث یستفیق وعیك وعقلك لم یستفق بعد أي انك تصبح 

 واعیا في حین أن عقلك نائم

ووعیك موجود في البعد النجمي حیث تحدث األحالم وتجارب اإلسقاط وغیرھا من الحیوات 
التي تحدث ھناك وألنك تؤمن بعقلك فإنك تنتقل من ھذا البعد إلى البعد المادي بحثاً عن 

جسمك والذي یكون مشلوال ألن العقل قد أمره بالشلل قبل النوم وحین تحاول تحریكھ وتعجز 
تشعر أن أحد یمسكھ (ألنك تظن أنك عقلك!!) ولكنك في تلك اللحظة وعي ولست عقل 

وألنك تبدأ بتخیل أن ھناك ما یحاول أن یثبت جسدك فانھ یتصور لك اسوأ مخاوفك لذلك 
التجربة العلمیة موجودة في كل الحضارات على مر األزمان وبنمط متشابھ في األعراض 

ما عدى ما یرونھ البشر فھناك من یرى شیطان "جاثوم" أو أسالك معدنیة تربطھ أو غیرھا 
من اإلعتقادات ففي مستوى البعد النجمي یمكن لك تجسید أي شيء تفكر فیھ. 

  

 ⭕

كیف اتحصن من الطاقات و ما استقبلھا االشخاص سواًء كان تفكیرھم فیني او المحیط اللي 
اجلس معھم جداً اتاثر و احس بكل اللي حولي؟ 
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🔴  

اعتقاد أنك معرضة لما قد یضرك ھو ما یزیل التدرع والحمایة؛ بمعنى أخر اإلنسان لیس 
عرضة للخطر ولكن عندما یعتقد أنھ یحتاج إلى التسلح، ھو یؤمن بمعتقد "أنھ ال یملك 
حمایة" عندھا فإنھ وفقاً لما تتبنى من معتقد، علیك التدرع والتحصین حقیقة ھذه أكثر 

التجارب امتاعا 

ألن البشر ال یدركون أنھم كانوا دون تحصین، حصینین 

 وألنھم أرادوا التحصین مما ظنوه موجود أصبح موجود وقادر على أن یضرھم،  

لیس ألنھ حقیقي ألن إیمانھم حقیقي!! 

  

 ⭕

ما تفسیر االھتزازات الشدیدة اثناء تردید مانترا مثل آمین ؟ 

🔴  

تردید كلمة مونترا آیة او تھلیل أو تسبیح أو غیرھا من العبارات، یمكن أن یشتت األفكار 
وعندھا یبدأ الوعي باإلنفصال عن الجسد ومما نعرفھ أن من أعراض اإلنفصال اإلھتزازات 

وسماع أصوات غریبة ال یمكن تحدیدھا فإن ما یحدث ھو أن المتدین الذي یسبح والناسك 
الذي یردد مونترا والمتأمل الذي ینقي عقلھ من األفكار بتردید المونترات كلھم ینجحون في 

اسكات العقل وفصل الوعي، عن الجسد وكلھم رغم اختالف الكلمات یختبرون نفس 
األعراض حتى أن بعضھم یبدأ برؤیة مناظر حقیقیة ولیس فقط أحاسیس أو أصوات. 

  

 ⭕

 كل ما ھنالك وھم فقط وال یوجد حقیقة ال استطیع ان ارى اي شیئ حقیقي النني اعرف ان
 كل ما ھنالك ھو مجرد افكار نحن نوجدھا وھذه الفكرة تؤلمني حقاً ، .

انت قلت الحقیقة ھي ما وسعھ وعینا ، . وما نؤمن بھ یكون حقیقي ولكن كیف اعتبره حقیقي 
وانا من سأوجده انا من سأخلقھ لیكون لھ وجود ؟ ھو وھمي اذاً كیف اؤومن بھ ،  

 المضحك في الموضوع اني اعرف ایضاً ان كالمك صحیح وانھ بمتناقضة الوھم والحقیقة
 الحقیقة ھي االساس،

واعرف انني اعیش الوھم ھذه الفترة بوعي حتى انتقل لمعرفة الحقیقة  
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 واعرف واعرف واعرف ولكن احیاناً كل المعرفة ومعرفة المعرفة ال تكفي الیقاف االلم

🔴  

 مفھوم الحقیقة والكذب ھو مفھوم نسبي، ما یعنیھ األمر ھو أن الحقیقة ال تھم وال یھم الوھم
 ألنك أثناء عیش األمر ستصدقھ وھذا كل ما یعنیھ األمر لیكون حقیقي، فالوھم القابل

 للتصدیق حقیقي والحقیقة الغیر قابلة للتصدیق كذب، فھذه المفارقة تبین لك أن المسألة لیست
 مسألة حقیقي أو غیر حقیقي، فال شيء بالوجود حقیقي وكل شيء بالوجود حقیقي، أي أن
 الحقیقیة مفھوم مادي بحت، لكي نفرق بین ما تجسد في المادة وتكثف على تردد المادة وما
 لم یفعل، مالم یفعل كذب مالئكة جنة شیاطین عوالم أخرى أشیاء ال یمكن للعقل تخیلھا

 جمیعھا كذب و أوھام والسبب ھو أنھ ال یستطیع العقل البشري أن یجسدھا في الحیاة المادیة،
   وال یستطیع أن یرتفع بتردده لعالم اخر لكي یرى ھذه الكائنات والموجودات، لذا نستخدم ھذا

 ھذا العامل أو ھذا ال(Factor) لكي نقسم بین ما ھو حقیقي وما ھو وھمي، اآلن عندما
 یرتفع اإلنسان بوعیھ إلى وعیھ األعلى ویعلم أن كل الحیاة مجرد وھم تماًما كما یستیقظ

  اإلنسان من النوم ویعلم أن الحلم مجرد وھم ولكنھ

أثناء الحلم ال یھم حقًا ما إذا كان وھما أم ال ألن عقلك ال یملك أن یصدق وال یملك إال أن 
یصدق. 

 عطفًا على سؤالك ما یشعرك باأللم حقا لیس أن الحیاة وھمیة وال یمكن لك تصدیقھا، ھذه
 كذبة تعیشینھا مع احترامي. الواقع ھو أن عقلك یحاول عبثًا أن یرى كیف أن ھذه الحیاة وھم
 وھذا األمر یستحیل علیھ أن یفعلھ ألنھ صنع في المادة لكي یرى المادة، وال یمكن لھ أن یرى

 غیر المادة، وبفضول وعبث وشقاء یحاول أن یرى ما فوق المادة، لماذا؟ ألنھ ُعلِّم حب
 االستكشاف وُعلِّم الفضول وُعلِّم البحث، وھذا أداء غریزي ال شائب فیھ وال عیب فیھ،

 فالعقل عندما یعمل ھذا األمر فھو نبیل، ولكنھ ال یستطیع ببساطة، أما أنت فتستطیعین ألنك
 لست عقلك، ألنك أنت لست عقلك، وإن كنت تختارین أن تكوني عقلك معظم حیاتك المادیة

  ولكن حیاتك المادیة ال تشكل قطرة حتى في بحر وجودك.

نعم قد تكون ھذه القطرة ھي األعمق أي أننا أبدعنا في صنع ھذه القطرة حتى غرقنا فیھا، 
إال أنھا تبقى قطرة، إال أن عقلك یبقى قطرة داخل ھذه القطرة، وفي النھایة ال یمكن لھ أن 

یستوعب الوجود فلسفیًا نتحدث عن الوجود كثیًرا ولكن الحدیث عن الوجود ال یصف 
الوجود وإنما یحاول وصف األمر للعقل لیس لكي یدرك ویستوعب ولكن لكي یستسلم ولكي 

یسمح للوعي أن ینتقل لمستوى أعلى ویسمو ویرتقي فقط ال غیر. 

ال أحد في ھذه التجمعات التنمویة وتدریبات الوعي وإن كان جاھالً ویفعلھا دون قصد إال أن 
الغرض الرئیس والجوھر لیس تعلیم العقل معنى الوجود فلسفة الكون والوعي، ھذا أبًدا لم 

یكن ھو الغرض 
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 الغرض ھو فصل العقل عن الوعي لكي یختبر الوجود،  

عزیزتي ھذه الحیرة التي تعیشین بھا تافھة جًدا وساذجة وأقول ھذا ألنھا بادرة من عقلك 
وألن عقلك ال یمثلك، إذن ال إھانة یجب أن تأخذیھا، ولكن عندما سمعتي إلى الُسذج والتفاھة 
في كالمي أول من استنفر منھ ھو أنت ألنك تكوني عقلك، أن كان األمر صحیح فإنھ قد حان 

األمر بالنسبة لك إن تستیقظي أن تنفصلي عن عقلك لیس ألنك ستتركینھ وإن بدا األمر 
وشعر كأنھ جنون كأنھ انفصال أبدي وكأنھ موت إال إنك تغادرین مؤقتًا لتعودین إلى وطنك 
لتعرفي حقًا من أنت وترین معنى الوھم وتعلمي أنھ عندما یكون االنسان غارقا بالوھم فإنھ 
ال یعود یھم ماھو حقیقي أو ال، ألن الوھم حقیقي، جًدا حقیقي وھذا من إبداع البشر فتوقفي 

عن استخدام ھذه المفاھیم المادیة لقیاس أعلى الوعي والوجود فھي أصغر من أن تخرج من 
إطارھا المادي إلى وصف الوجود نعم تستطیع إسقاطھا، كما نفعل عندما نحاول وصف 

المكعب كمثال على ورقة مسطحة، ھل سبق وأن تأملتم األمر؟ ھل سبق وأن تخیلتم األمر؟  

 فالمكعب ثالثي األبعاد لو حاولتي رسمھ على ورقة مسطحة ستستطیعین، أي أنھ لو كان
 ھنالك كائن ثنائي األبعاد یعیش على سطح ھذه الورقة وال یعرف حقیقةً معنى ثالثي األبعاد
 او ما یعنیھ العمق أو ما یعنیھ االرتفاع، ومع ذلك حاولتي أنت كوعیھ االعلى وصف األمر
 لھ فإنك ستطیلین الحدیث وتشرحین معنى االرتفاع لكنھ ال یستطیع أن یدرك ألنھ ال یعلم إال
 الطول والعرض، وال یدرك إال الطول والعرض فتحاولین جاھدة عبر رسم المكعب على
 شكل مربع متصل مربع آخر بخط یعتبر ھو العمق ویمثل االرتفاع، بالحقیقة حتى وإن

 رسمتیھ بھذه الطریقة والتي تعكس المكعب، 

فالواقع الكائن ثنائي األبعاد على ھذا السطح ثنائي األبعاد لن یرى ھذا اإلرتفاع أو ھذا العمق 
على أنھ بعد ثالث سیراه على أنھ خط مستقیم على مسطح الطول والعرض بالتالي ومن ھذا 

التشبیھ  

عقلك عندما یحاول جاھًدا أن یفھم معنى الوجود عندما یحاول أن یفھم ماھو حقیقي وغیر 
حقیقي، فإنھ سیفشل دائما وابداً سیفشل، وسیستخدم الحدیة أو إجبار الطرف اآلخر على 

اختیار أحد النقیضین، 

فھو یقول إما أن تكون الحیاة كلھا حقیقة وكذلك الوجود، أو أن تكون الحیاة وھمیة وبالتالي 
كذلك الوجود وھمي، وإال فأروني الوجود، فھو یعلم أو ربما ال یعلم ولكن وعیك یعلم أن 
عقلك لم ولن یستطیع أن یرى بعد الوجود عمق الوجود واتساع الوجود وحقیقیة الوجود، 

فحقیقیة الوجود ال تنفي حقیقیة الحیاة إال أن الحیاة بمفھومھا الوجودي وھم وھي تماًما كالخط 
الذي نرسمھ لكي نمثل العمق في المسطح الثنائي األبعاد، یبقى تمثیالً وھمیًا ولكن عندما 
تراقبھ بإمعان فانك ستتخیل المكعب وكأن الحیاة تبعث فیھ، في تلك اللحظة تحدیًدا ال یھم 
حقیقیة ما إذا كان المكعب حقیقي أم ال، ألنك شعورك كان حقیقي جًدا، وھذا ھو اختصار 

ھذه الحیاة تجربة شعوریة ال أكثر.  
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 في ھذه الحیاة التي نجرب فیھا الشعور أشعر واستشعر بقربك وقرب الكل الحب ألن أجمل
 ما اختبره حولكم ھو الحب النور، وتذكروا من نحن فسعادة وجمال یحیطان بنا وبكم أحبتي

 یا من أعشق. وداًعا.

  

 ⭕

اشكر عزیزي جزیل الشكر على اجابتك الوافیة، واعلم اننا نتعلم ونقرأ ونعرف لكي نجعل 
العقل یستسلم للوعي، ولكن عندي اعتقاد ایضاً احب ان آخذ رأیك فیھ، العقل ھو نفسھ 

مرحلة من مراحل الوعي ولوال استعمالنا لعقل بدایةً بشكل صحیح لن نصل للوعي یعني 
اعتقد ان العقل نفسھ  عندما یستسلم ویتفرغ من كل برمجاتھ یتحول لالتصال بالوعي 

االعلى ھو عاجز عن الرؤیة في حالة االنفصال  صحیح ولكنھ ھو نفسھ من یجعلك ترى 
عندما یتصل بالوعي االعلى او دعنا نقول عندما یتحد بالوعي االعلى  اذا الفكرة  كل الفكرة 

باالنفصال واالتصال 

🔴  

ھا أنت ما زلت تخطئین في الحقیقة، فالعقل لیس مرحلة من مراحل الوعي، العقل منتج من 
منتجات الوعي؛ فأنت قبل أن تكوني وعیك الذي تعتقدین أنھ المرحلة األولى ثم المرحلة 
الثانیة تصبحین واعیة، كنت كل الوعي قبل أن تكوني عقلك، ثم اخترتي أن تخلقي ھذا 

الوعي األدنى المسمى العقل، وتعیشي تجربة الحیاة المادیة فیھ، أي أنھ لیس مرحلة مبكرة 
وإنما مرحلة متأخرة، تماًما كالوعي المصغر الذي نخلقھ في حلٍم تافھ وغریب ومشتت 

وفنتازي، ونعیش بكل واقعیة، أثناء ھذا الوقت نحن لسنا عقلنا فعقلنا نائم، فیسیولوجیاً وعلمیًا 
العقول نائمة، ولكن مازلنا واعین، فالمسألة لیست مسألة مرحلة من مراحل الوعي، في 

الواقع كل ما في األمر أنك تكوني في الحیاة المادیة عقلك كما تكوني ھذا الوعي الصغیر في 
ھذا الحلم، أما انفصالك عنھ فلن یسمح لك عقلك فھذا كالم فارغ، ألن عقلك ال یسمح و 

یرفض، بل أنت من یفعل.  

وأمر االنفصال یحدث كثیًرا وأكبر مثال شائع جًدا في ھذا العالم ھو النوم، فعندما ینفصل 
وعیك عن عقلك لذلك ترى األحالم ولكن بوعي أصغر عندما تستفیق أثناء الحلم على أنھ 

حلم ستكون وعیك األعلى، اآلن اإلسقاط النجمي، التجارب الدینیة والمعجزات، االختطاف 
الفضائي، شلل النوم كلھا أمثلة على انفصال الوعي، ولكن دعینا من ھذه األمثلة المتطرفة، 

باستثناء النوم بالطبع لیس متطرفًا، لدینا أمثلة أبسط، التأمل الصالة بخشوع، قراءة القرآن أو 
قراءة كتاب آخر لیس قرآن ولیس حتى كتابًا مقدًسا، كإنجیل أو غیره من الكتب، وإنما قراءة 
كتاب بكل بساطة واالسترسال بالقراءة حد اإلمعان یمكن أن یفصل وعیك عن عقلك، كذلك 
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االستماع إلى الموسیقى، ممارسة الجنس، االستحمام ربما، شيء آخر من األنشطة العادیّة 
جًدا یمكن لھ في الحقیقة أن یفصل وعیك عن عقلك، أعلم أنك جدیدة وأعلم أنك تستصعبین 

األمر، ولكن أنا  

أعیش بال عقل معظم األحیان أعیش بوعي ولكنّي ال انفصل تماًما عن عقلي فأنا احتاجھ 
في أمور كثیرة جًدا فأنا ال أحلل األمور بوعیي وإنما بعقلي ال استنتج بوعیي استنتج 

بعقلي، ال أتذكر بوعیي وإنما أتذكر بعقلي، ولكن بالواقع عندما أعیش لحظةً جدیدة فأنا ال 
أعیشھا بعقلي أعیشھا بوعیي، أي أنھ عندما ال أجد ما أحب ال أسمح لعقلي أن یغضب ألنني 

أرى أن حرماني منھ ھو أمر متسق مع ھذا السیاق، وكذلك عندما أحصل على ما أتمنى فإني 
ال أسمح لعقلي أن یستكثر األمر ألني أعلم أني مستحق، لیس الكالم المتردد دائًما بین 

األوساط الواعیة التي أفرغت الكلمات من معانیھا، نقول أنا أستحق بمعنى أني أعلم أني من 
یصنع ھذه التجربة، أي أني مالك ومستحق لھا. 

أتمنى أن تفھموا عمق ھذا األمر، وأن تسمحوا لوعیكم أن ینفصل ولو لمرة بأي طریقة 
كانت. لكم كل الحب. 

  

⭕  

طیب كیف ولیش الواعین والمتنورین یھتموا بالحفاظ على العقل رغم انھم تخطوه لمستوى 
اعلى؟ 

🔴  

 تسألین لما یھتم المستنیرون والواعون بالعقل ویحافظوا علیھ وھذه لیست حقیقة ولیست دقیقة
 تماماً ھناك الكثیر من أصبح مجنون. في الواقع لیست دقیقة ألن الواعي ال عالقة لھ الواعي
 الزال یُْؤِمن بالعقل إال أنھ یستخدم المرونة في النظر للحیاة من زوایا عدة أي أن یفكر بعقلھ
 بطریقة تفكیر غیره ھذا معنى الوعي. أن تكون نائم ھو أن تؤمن بأن ما تعتقده صحیح وأن

  .غیرك خاطئ ھذا كل ما في األمر.

 ھذا ال یعني أنك عندما تصبح واعي تصبح مستنیر، فالواعي أقرب للنائم منھ إلى المستنیر
 ولكن نظراً لكونھ مرن ألنھ اجتاز الحاجز األول وھو األصعب أن یصبح من إنسان ال یرى
 إال من من زاویة فردیة إلى إنسان یقبل أن زاویتھ قد تكون خاطئة فإنھ ربما یوماً من األیام

 .قد یقبل أن كل الزوایا صحیحة وھذا معنى االستنارة

 اآلن بعد أن أسسنا أن الواعي لیس إال إنسان یفكر بعقلھ ولكن بطرق مختلفة فإن سؤالك
 یصبح: لماذا یصر المستنیر على أن یستخدم عقلھ في حین أنھ ال یحتاجھ؟ وھذه معلومة غیر
 دقیقة فھناك من یصبح مجنون وھناك من یحرق نفسھ وھو یضحك وھذه المعلومات قد تغیب
 عنك ولكن إن كنت حقاً مھتماً فابحث، خصوصاً لدى البوذیین ھذا أمر شائع بلوغ اإلستنارة
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 یعني اإلنتحار، لیس بمفھوم اإلنتحار كره الحیاة أو كره الذات بل العكس تماماً قمة اإلدراك
  .یجعلھ ال یرید الحیاة.

 ولكن في الواقع من الحكمة أن تعلم أن وجودك في ھذه الحیاة أوالً ھو العیش كما شرحت
 كتابةً وكذلك شرحت في التغریدة أن دور العقل قاصر ومقتصر على التجربة ودور الوعي
 اإلدراك ودور الوعي األعلى الصلح وھو أمر مختلف ولكن دعونا ال نتطرق إلى ذاك،
 دعونا نركز فقط على وعیك وعقلك فما تسمیھ العقل یمكن لھ أن یعیش الحیاة یوم سنة أو

 عشرة أو مئة لكنھ لن یفھم أي أنھ سیكون نائم وربما یستیقظ في یوم من األیام ویصبح واعي
 ولكنھ لم ولن یكون مستنیر ھو كعقل وإن ادعى ذلك، االستنارة ال تتم إال عندما تنفصل عن

  .عقل وتصبح وعیك.

 إذا فأنت بالخیار السیناریو اآلن ھو: إما أن تعیش الحیاة دون أن تدركھا أو تدرك الحیاة ثم ال
  تعیش.

 ھذا مایسمى بال(Ultimatum) وھي الحدیھ أن تفرض خیارین متطرفین ولكن إن كنت
 ترید التطّرف فإلیك سیناریوین آخرین یجعالن االحتماالت األربعة كلھا مذكورة ودون أن

 نھمل شيء.

 ماذا عن عدم اختبار الحیاة من األساس واالنتحار دون إدراك ودون عیش وماذا عن -وھذا 
 ما أحب أكثر شيء وھو إجابة سؤالك- أن تدرك الحیاة ثم تعیشھا بحب ال بھروب مما
 تخشى. اإلجابة بسیطة جداً ال یوجد ھناك قاعدة كما أصلِت، ما أصلتیھ خاطئ ھناك من

 یستغني عن عقلھ طواعیةً وھناك من یستغني عن عقلھ قسریاً وھناك من یستغني عن حیاتھ
 طواعیةً وھناك من یجد نفسھ قد انتحر دون أن یعلم لما. فال تأصل ما ال تعلم، عقلك من

 یحاول أن یأصل األمر ألنھ ال یسمح لك أن تنفصلي عنھ. اإلدراك، الوعي ھو أن تري خدع
  .بسیطة كھذه الخدعة من عقلك

 األمر لیس مسألة تحجیم لسؤالك إال أنھ صادراً من عقلك وأنا ال أحب حقیقةً إرضاء
'Entertain' العقل فھي عملیة لولبیة متسعة أبدیة دوامیة وال تنطلي علي حتى وإن انطلت 
 علیك. وال أقلل من قیمتك عندما أقول انطلت علیك فمن الظاھر أنك لم تختبري معنى أن
 .تكوني لیس واعیة وإنما مستنیرة فالوعي ھو أن تفكر بطریقة غیرك وترى من زاویتھ

 أتمنى أن اإلجابة واضح وأني لم أكن ھجومیاً أكثر من الالزم ولكن تحتاج الحقائق أحیاناً إلى
 .مصادقة وھذا ما حاولت أن أفعلھ

  

⭕

إسقاط ما ھي نقطھ االرتكاز بین ھاذان االثنان؛ العقل والوعي؟ 
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🔴  

ال یختلف كثیراً المركز عن أحد أطرافھ، الواقع أن تعیش حیاتك وأنت نائم ال یختلف كثیراً 
عن أن تعیشھا وأنت واعي حتى تقع في معضلة أخالقیة أمام ذاتك عندما ال تحصل على ما 
ترید وأنت تعلم أنك ترید السعادة وذلك الشيء في نفس الوقت عندھا ھذه المعضلة تُجبرك 
على االختیار، عندما تكون نائم ستختار أن تحزن على ذاك الشيء، وعندما تكون واعي 

ستختار أن تسعد حتى وإن لم تحصل على الشيء، أن تعیش في الوعي ھو نقطة االرتكاز 
كما سمیتیھ 

جمیل ھذا السؤال وإن كانت اإلجابة واضحة لكن ال یمنع أن نُفصل فیھا 

أن تكون سعیداً في البحث عما تُحب ولكن عندما ال تحصل علیھ، ستبحث عن بدیل أو قدر 
أقل أو ستسعى للحصول علیھ 

في الرحلة ستستمتع ولكنك لن تكتفي بالسعادة التي تجدھا في الرحلة حتى تصل إلى الوجھة، 
ھذا ما أقول 

 نقطة االرتكاز لیست أن تكون صوفیاً- ال أعني المذھب- لكن أعنى التنسك والزھد بالحیاة،
 أن تكون سعیداً بال سبب ھذا ُسذج وسخافة، وال أن تكون مادیاً تسعى خلف ما ترید وال بأس
 بذلك إال أنھ سیخلق لك جحیماً قبل الموت، أن الجحیم بعد الموت أمٌر فردي لیس كل إنسان
 یؤمن بھ، ومن ال یؤمن بھ حقیقةً لن یراه، ولكنھ تشبیھ مجازي لما تعیشھ من تجربة یشبھ
 األمر الجحیم. بین ھذا وذاك لیست نقطة وإنما طیف أو مجال یُمكن لك أن تتفاوت فیھ بین
 المیل إلى الرغبة أو السعادة أكثر، إال أنك ال تتطرف إلى إحدى ھذین الحدین أتمنى أن

 .اإلجابة واضحة.

⭕  

إسقاط اشعر باقي حواجز بسیطة حتى ان أصل على أنى اشوف كل الزاویا صحیحھ 

🔴  

أجد أن البعض من الحدیث یفضي عن شعور عظیم وعمیق بالتیھ "الضیاع" وبالنسبة لي 
تعریف الضیاع لیس الضاللة عن الطریق، الحقیقة التیھ ھو اصطناع واستصناع الوجھة 

فمن النبل والتواضع أن یقول اإلنسان أنھ في رحلة بحث، إال أن األمر على النقیض تماماً 
مما أراه ھو أنھ من قمة العجرفة والغرور أن تعتقد أنك تعرف انك بحاجة إلى وجھھ، ومن 

األسوأ أیضاً أنك تعتقد أنك تعرف الوجھة ولكنك ال تعرف الطریق، فبرأیي ال أحد یعلم 
ماھي الوجھة لیس ألن الكل عاجز لكن ألن األمر بكل بساطة أنھ ال توجد ھناك وجھھ، لك 

أن تُقنع نفسك أن ھناك وجھھ أنت حر، لك أن تشعر بتجربة التیھ والضیاع أنت ُحر لكن ھذا 
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ال یعني أن ھناك وجھھ، كل من قال بأن ھناك وجھھ مات دون أن یصل إلیھا، أعلم أن 
البعض یّدعي أنھ وصل، في الحقیقة أن األمر نسبي ولیس مادي أي أن الوجھة لو كانت 

موجودة جدلیاً لنتناقش بموضوعیة إن كانت موجودة فنقطة النھایة ھي نقطة البدایة كما قلت 
بالكتاب، ال تدرك األمر حتى تصل إلى ما یشبھ النھایة وتقول لنفسك أن ما أبحث عنھ إن 
كان ھناك جھد في ھذا الوجود سیأخذني لھذا المكان فقد بذلت ویجب أن أكون قد وصلت 

عندھا ستستسلم ألنك ال ترى ھذا المعْلم أو الوجھة أو المیناء أو الشاطئ الذي تسعى وتبحر 
وتبحث عنھ، حینھا فقط ستستسلم وما أن تستسلم وھذه مفارقة مضحكة حتى تجد نفسك حیث 
بدأت، لیس عندما بدأت البحث واستصناع الوجھة إنما حیث بدأت الحیاة حیث بدأت الوجود، 
عندھا ستدرك أن الواحد ھو الكل وأن الكل ھو الواحد وأن كل شيء ال شيء وأي شيء ھنا 

ھناك اآلن الحقاً وفي ما سبق وفي مكاٍن ال یمكن لك أن تتخیلھ وفي مكاٍن یمكن لك أن 
تتخیلھ في زمان مضى وسیأتي وفي زمان لم یمِض ولن یأتي، إال أن كل ما قلت موجود ال 

شيء من أیاً مما ذكرت غیر موجود، إال الوجھة التي تّدعي 

 ولكن في الواقع ھناك من یؤمن بوجود وجھھ ویجد نفسھ وصل إلیھا ولكن یبقى وھم! شأنھ
 شأن أي اعتقاد، الوجھة الحقیقیة نعني بھا أن كل البشر على األقل السبعة ملیار الذین

 یتنفسون األكسجین كل یوم ھم یملكون نفس الوجھة وھذا غیر صحیح، ال یجمعھم جنس
 عرق دین مجتمع أو حزب، یختلفون في وجھاتھم بل في الواقع حتى ذات اإلنسان قد تختلف
 وجھتھ من لحظة إلى أخرى، أنت في ھذه اللحظة تبحث عن الحقیقة وفي األخرى تبحث عن
 الطعام، في الواقع موضوع الوجھة موضوع الرسالة موضوع الھدف كلھ مبالغة غروریة
 تقلیدیة من البشر، لما تحتاج إلى الوجھة! قد تكون الرحلة ھي الوجھة، قد یكون التوقف ھو

 الوجھة، قد یكون مكاٌن ما ھو الوجھة! ال بأس لكن ال یمكن لك أن تُعمم ذلك على كل
 .لحظات حیاتك، أنت تملك الكثیر منھا أكثر على األقل من أن تھدرھا على وجھھ واحدة

  ھذه رسالة حب

  

⭕  

اسقاط یحدث معي أمر غریب وھو أنى لما أفكر في شيء ما یصبح كأنھ حدث فعال 
واصرف التفكیر فیھ؟ 

🔴  

 األمر لیس خطیر ولكنھا عادة سیئة، یعتاد العقل محاكاة التجارب الحیاتیة ویعتاد اإلنسان
 على الكآبة والكسل فبدل أن یعیش یختار أن یُحاكي العیش، سھل ألنھ تمكن من ملَكة التخیل
 منذ الطفولة، أما وقد كبُر وكثرت مشاغلھ وقلت اھتماماتھ فقد أصبحت ھذه األداة البریئة
 سالحاً ذو حدین یختصر بھ الحیاة ویطعن العمق والتجربة في نفس الوقت، في الحقیقة ال
 بأس بأن تختصر بعض التجارب خصوصاً إن وجدت أنھا تؤرقك دون أن تجد الكثیر من

! 112|   النور المحرم-حین نام الوعي، كان الحلم حیاة                                                                       



 مشاعر الحب لھا، المشكلة أن تُدمن ھذه العادة السیئة، وال أقول السیئة بمعنى أنھا شر
 كنقیض للخیر، أقول أنھا سیئة ألنھاتحرمك من العیش الذي یجب أن تفعلھ حتى وإن مت

 وأنت لم تعش ستعود لھذه الحیاة غالباً، ویمكن أن ال تعود! فتناسخ األرواح لیس بالضرورة
 حقیقة بمعنى أن كل من یموت یعود على شكل حیوان أو طائر! ولكن العودة للحیاة ألنك لم
 تعش الحیاة فقط ال غیر، سمھا تناسخ أرواح أو إعادة ظھور سمھا إعادة خلق أو إعادة

 .التجربة، سمھا إعادة التشغیل إن أحببت

 فربما ما ستالحظھ أننا نحن في ھذا التجمع االفتراضي ال نھتم كثیراً بالتصنیفات بل أننا ال
 نملك الكثیر من التصنیفات، نحن نُذكر فقط ونوّعیي على بعض النتائج الحتمیة لالعتقاد،

 .عندما تعتقد معتقداً معیناً ما ستحصل علیھ

 عودةً إلى ماكنت أتحدث عنھ قبل أن أستطرد، فالعقل أحیاناً یسترسل ویدمن على ھذه العادة
 السیئة إلى درجة أنھ یحاكي تقریباً كل شيء حتى تجارب الحب بل تجارب الجنس وربما
 حتى تجارب االستنارة! وھذا سخف، فاالستنارة بحد ذاتھا ومن حیث التعریف تعني

 االنفصال بوعیك عن عقلك لالتصال بوعیك األعلى لكي ترى كل الوجود بنفس اللحظة
 وتتصل مع كل ما ھنالك وكأنك وإیاه واحد، بل أنك وإیاه واحد، عندھا سترى النور في كل
 مكان فال یعود لدیك سؤال لئال یوجد من یسأل السؤال، ترى اإلجابات واألسئلة متشابھة، ال

 .تعرف الفرق بینھا

 اما أن یعتاد االنسان ھذه العادة فغالباً ھو في منحدر إلى االكتئاب، لیس ألن العادة تُسبب
 االكتئاب ولكن ھذه العادة تعودك على الكسل فتنسیك لذة العیش فتختار أال تعیش ألنك یمكن

 أن تُحاكي كل تجارب الحیاة وأنت جالس، وألنك تنسى لذة العیش تتوقف عن العیش،
 وتوقف اإلنسان عن العیش ینتج عنھ اكتئاب، ال أعنى االكتئاب " ضیقة الصدر" كما یُسمى
 في مجتمعنا! یُسمى ضیقة الصدر اكتئاب وھذا خطأ االكتئاب مرض نفسي خطیر، لیس
 ألنك یمكن أن تموت منھ ولكن ألنك تغرق فیھ وال یمكن أن تخرج منھ فقط، أما االنتحار

 .فھو ربما أقصر طریق في بعض األحیان

وتحذیراً وأنا ال أضع تحذیرات قانونیة ولكن إنسانیاً وحبیاً لكم االنتحار لیس شيء جید، 
أتمنى من الجمیع أن یتذكر ھذا األمر، أنت ُحر اذا قررت االنتحار، لكن ال یوجد أي علم أي 
فلسفة أي دین یقول أن االنتحار جید، وأنا أنضم إلیھم في ھذا ویمكن أن یكون األمر الوحید 
الذي نملكھ بشكل مشترك بین كل ھذه األطیاف سواًء كانت العلوم أو األدیان أو الفلسفات، 
وھو أن االنتحار أمر لیس جید ومجدداً ال یعني الخیر والشر وإنما یعني أنھ لیس الطریق 
الذي أتینا من أجلھ، فھو یشبھ الخروج من المباراة في منتصفھا، لیس ألنك ستنھزم ففي 

الحقیقة ھزیمتك في المباراة لیس سیئة، المشكلة في االنتحار ھو أنك تخرج من المباراة قبل 
أن تعرف ما اذا كنت قد ھُزمت أو انتصرت، ال تملك سوى أن تعود لتكتشف فقط ال غیر، 

فأنت تعلم أن الھزیمة والفوز ھما بنفس الدرجة من الجودة، ال یوجد فرق عندما تكون 
وعیك، عندما تخرج من العقل ال ترى الفرق بین الفوز و الخسارة لكنك ترى الفرق بین 

وصلت إلى نتیجة أم لم تصل، عندما أفكر بشيء أشعر بشعور ھذا سؤالك، صدقني وخذ ھذه 
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النصیحة األخویة وإن كنت ال أحب أن أنصح لكن ھذا الشعور یُشكل ُعشر بل واحد بالمئة 
وربما باأللف وربما واحد من عشر آالف وربما من مئة ألف أو الملیون أو الملیار أو أكثر، 

ھل تعلم على ماذا یعتمد نسبیة ھذا الرقم للتجربة الحقیقیة!؟ ھو طول الفترة التي تمارس فیھا 
ُمحاكاة التجارب الحیاتیة، كلما طالت كلما تضاءلت نسبیة التشابھ ونسبیة العمق مع التجربة 
الحقیقیة، الخبر الجید لك ھو أنك كلما ابتعدت عن عیش الحیاة فترة أطول فإن عودتك إلیھا 

ستكون أسرع، وعمق التجربة عندما تعیش سیكون أعمق، األمر لك اآلن فأنا ال أنصحك أن 
تفعل شيء أو أال تفعل شيء، أنا أجیبك على ما سألت وربما أكون ُمخطئ. 

  

⭕  

شكرا لك إسقاط،ما حدث معي ھو انني أصبحت اعیش معتقداتي بوعي ولما وصلت إلى 
دور الضحیة الذي عشتھ فترة طویلة من حیاتي اختلط على كل شيء وعشت في فوضى من 

المشاعر المتناقضة حتى أني عشت النقیضین في نفس اللحظة،ثم أصبحت تحدث األشیاء 
معي بتلقائیة،اي شيء أریده احصل علیھ بكل سھولة،ثم تلت ھذه المرحلة ما أخبرتك بھ منذ 

قلیل،  

🔴  

 ما یتعلق بمحاكاة تجارب الحیاة والعیش داخل العقل، قد یبدو األمر مختلف ولكن عندما في
 الحقیقة تحاول أن تُغیر الحیاة فقط لسبب واحد وھو أنك أدركت أنھا انعكاس لك فإن الخطأ
 الذي یقع ھو ما أجبت بھ أن األدوار موزعة بالفعل، فعقلك ھنا لیعیش ال لیُغیر، ال یستطیع
 أن یُغیر ناھیك عن أن یصنع تجربة أو حدث أو أن یصنع رغبة، ولكن بكل سرور ما إن

 .تُصنع فإنھ ھو الوحید القادر على أن یختبرھا أو ھكذا أراد الوعي األعلى

 في المقابل وعیك یصنع التجربة ولكن ال یعرف معناھا، لیس ألنھ یعجز أن یعرف معناھا!
 یمكن لھ أن یُحاكي التجربة ولكن ما الذي نفعلھ في ھذه الحیاة! ألسنا جزءاً من وعینا، ألسنا
 نُحاكي التجربة! ألیست التجربة لیست حقیقیة بمعنى أنھا عندما تتواجد لن تنتفي ھي موجودة
 فقط ألننا نراقبھا وما أن نلتفت بانتباھنا إلى تفصیل آخر حتى نجھل ما یحدث لما كنا نراه،
 نحن نفترض أنھ مازال موجود ولكن ھل حقاً ما تنظر إلیھ اآلن الیزال موجود ما أن تُشیح
 بنظرك إلى الجھة المقابلة! كیف تعرف! أنت تستخدم االفتراض، ھذا ما یفعلھ العقل اذاً ھو
ً  !یحاكي الجوانب األخرى التي ال تنظر إلیھا، فما الذي یجعل الجانب الذي تنظر إلیھ مختلفا

مقدرة عقلك على أن یُساھم في تغییر الحیاة " االنعكاس" ھو أمٌر لطیف وال أعني لطیف أي 
ُمضحك وال أعني لطیف أي جمیل، لطیف أعني رقیق جداً شفاف یكاد أال یُرى یُالحظ أو 

یُدرك، ناھیك عن أن یُتمكن منھ و یُسیطر علیھ وأن یُصبح بسیطاً جداً كاستخدام "الریموت 
كونترول" بكل بساطة یقوم عقلك بتصور أو تخیل ما یحب فیحدث، ستكون الحیاة حینئذ أقل 

مصداقیة على األقل لعقلك، وألن عقلك ھو من وضع في ھذه التجربة لیجعلھا حقیقیة 
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لیختبرھا ویعیشھا فإن تصدیق عقلك لھذه الحیاة ھو األساس في جعلھا حقیقیة وألن مشاركة 
عقلك وھذه مفارقة مضحكة ولكنھا حقیقة -تذكر ھذه الجملة فكل ما قلت قبل ھذا غیر مھم 
نظراً لما سأقول- ما أن یُدرك عقلك أنھ قادر على تغییر أو إحداث الحیاة حتى یتوقف عن 

تصدیقھا. ھذا إن أردت األمر باختصار 

 .إن أردت تفصیل فعد للحدیث من أولھ، لكن في ھذه الجملة اإلجابة باختصار

 فكما ترى األمر تعاوني، لیس ألن الوعي عاجز عن أن یُحاكي تجربة الحیاة ولیس ألن
 العقل عاجز عن أن یصنع التجربة، یمكن للوعي أن یجعل العقل قادر على أن یصنع

  .التجربة، نحن نفعل ذلك في أحالمنا

بل أن بعضنا یختار تجارب مثل أن یكون ساحر فیصنع ما یشاء وقتما یشاء، لكننا توقفنا عن 
فعل األمر، ألنھ سخیف 

نحن نفعلھ لیلیاً، األطفال یفعلونھ في أحالم الیقظة نفعلھ قبل أن نأتي إلى ھذه الحیاة، شيء في 
داخلنا في جوھرنا یخبرنا أننا نستطیع فعل األمر، عقلنا ال یعرف ألنھ ُخلق وُصنع لھذه 

الحیاة فقط لم یعش تجربة قبلھا، وألننا لسنا فقط عقل كما قلت، اذاً ففي وعیك لیس في عقلك، 
ال تبحث في عقلك ففي عقلك ال یوجد إجابة لھذا السؤال، في وعیك تعلم أن ُصنع ما تشاء 
فقط بالتفكیر بھ بل أعمق من ذلك بل أقوى من ذلك بل أقدر من ذلك ھو أن تصنع ما تشاء 

قبل أن تُفكر بھ، فالتفكیر بشيء لكي یتجلى یُعتبر نقٌص وعیٌب بالصنع، الكمال أن یتجلى كل 
ما ترید وقتما تریده مباشرةً، ألنھ ما أن تمضي لحظةٌ تستخدمھا في التفكیر حتى تتغیر 

رغبتك فیصبح ما أردتھ بالیاً غیر نافعاً للحظة الثانیة، ألن اللحظة الثانیة تملك رغبةً جدیدة، 
وما أن تأتي الرغبة الجدیدة حتى تكون اللحظة الثالثة قد أتت ألنك استغرقت لحظة للتفكیر، 

على افتراض أنك تحتاج لحظة واحدة فقط للتفكیر ماذا لو احتجت خمس لحظات للتفكیر! 
عشر لحظات، ثانیة، ثانیتین، ثالثة! أال ترى أنك ال یمكن أن تجعل ما ترید یتحقق في نفس 
اللحظة التي تریده فیھا، إنك ترید أن تفكر ألنك عقل أما كوعي تستطیع فعل األمر تستطیع 

أن تُجسد ما ترید وقتما تُرید دون استغراق أي لحظة في التفكیر، في الواقع ھذا ما اعتدنا 
علیھ قبل أن نأتي إلى ھذه الحیاة 

 صدیقي، الوجود الذي تعرفھ قبل الحیاة المادیة كل شيء موجود حولك قبل أن تُفكر بھ،
 المفارقة المضحكة ھو أن ما تریده قبل الحیاة ال شيء إطالقاً لذلك ال ترى حولك أي شيء،
 لیس ألنك تعجز عن ُصنع أي شيء بل ألنك تستطیع ُصنع كل شيء، لذا ھذه المفارقة ھو أن
 كل شيء یساوي ال شيء، عندما تستطیع فعل كل شيء لماذا تصنع أي شيء على اإلطالق!
 مالذي تحاول أن تُثبتھ، مالذي تحاول أن تختبره؟ إن كنت ترید أن تختبر شيء فیجب أن

 تُحب ھذا الشيء أن تُرید ھذا الشيء، ولكي ترید ھذا الشيء یجب أال تكون قادر على ُصنعھ
 مباشرةً، قدرتك على ُصنع الشيء تعنى أنك قادر على الحصول علیھ وقتما ترید اذاً ال یوجد
 ھناك فراغ للرغبة بالشيء، فإذا كنت ستُجسد الشيء مباشرةً دون أن تحتاج أن ترغب أن
 تتفاعل مشاعرك مع ھذا الشيء فإنك لن تستمتع بھ، عمق المشاعر قبل تجسد الشيء ھو ما

 .یجعل عیش الشيء واالستمتاع بھ عمیق
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 فاإلجابة بطریقة أخرى مغایرة لإلجابة السابقة أقول أنھ یمكن للوعي أن یسمح لعقلك أن
 یُجسد ویُغیر ما یشاء وقتما یشاء، ولكن ھذا یُنافي الغرض من التجربة، اذاً أنت ال تستطیع

 بعقلك أن تُغیر الحیاة، لیس ألنك ال یمكن أن تفعل ذلك! یمكن لوعیك أن یسمح لك بفعل ذلك،
 ولكن ھذا لیس ما أردتھ لیس ما صممتھ، أنت ھنا ولكن في الواقع للعیش فقط وفي نھایة
 المطاف ماذا یعني االنعكاس؟ وعیك على اتصال معك عبر المشاعر فقط ال األفكار وما
 تریده أنت مجرد فكرة ال أكثر، لو كانت مشاعرك حقیقیة تجاه الشيء لسمع لك وعیك

 األعلى وجّسد األمر لك بسلسلة تزامن، حدث خلف حدث، صدفة خلف صدفة حتى تجد أن
 ما ترید بشكٍل أجمل بطلة أبھى قد تجّسد أمامك وعندھا ستختبر مشاعر لم تختبرھا، ستتفاقم

 المشاعر التي تختبرھا عند تجسد ھذا الشيء نسبیاً مع طول فترة االنتظار، فتقبل فترة
 االنتظار ال أقول استسلم ال أقول كن انھزامیا، أقول أن عقلك ال عالقة لھ بما یسبق العیش أو
 التجربة، عقلك یأتي دوره فور تجسد الشيء، عندھا تعیش وتستخدم عقلك لتعیش، ما یسبق
 ذلك ھو قلبك ھو مشاعرك، أعطي رسالة واضحة لوعیك األعلى، یردد الكثیرون في الوسط

 الواعي مسألة ما رسالة ھذا وما رسالة ذاك في الحقیقة ماھي رسالتك أنت إلى وعیك
 .األعلى، ھذا ما یھمك

أتمنى أن تكون إجابتي واضحة 

  

⭕  

 (Joy)اسقاط سولف عن ال 

🔴

 (Joy)ربما ال

 أو الكلمة األفضل لھا بالعربیة ھي لیست سعادة وال متعة ھي بین ذا وذاك أقرب مالھا
  .الفرح، الفرح ھي لحظة حصد الثمار، حصد الزرع، وقطف الثمار والحصول على نتائج

أي أنك تختار إحدى أمرین إما أن تتبنى معتقد وتؤمن بھ إیمان مطلق فَترى نتیجتھ تحدث 
فتفرح أو أن تتخلى عن المعتقدات وتبدأ العیش بشكٍل عفوي فترى أن العیش ینتظر منك أن 

ترید شيء فیحققھ لك فتفرح، أنت عالق بین ذاك وذاك؛ حرماٌن من الفرح. أنِت طلبتي أن 
أتحدث عن الشعور نفسھ وال أفترض أنك تعنین الشعور نفسھ فالشعور نفسھ أمٌر بسیط 

یختبر اإلنسان الفرح ویعرف ما ھو الفرح عندما یحصل على الشيء یسعد، ولكن عندما 
نضعھ في سیاق وإطار، فِھم الحیاة فإن الفرح ھو الحالة التي یعرفھا كل من اعتلى موجة 
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التجسید كما قلت في إجابتي السابقة. فما یحدث حقیقةً أكثر ما یشابھھ وأشبھ ما یكون بِھ -
كرة الثلج- وھو تشبیھ ال یُمّت بصلة لمجتمعنا ولكن نفھم األمر على األقل من مسلسالت 

الكرتون وأفالم الكرتون، 

'Snowball Effect' یعرف عنھ أمران وھو أنھ عملیة تسارع لألحداث مصحوبةً بتعاظم 
 بالزخم أعتذر عن التعریف فھو بكلماتي، فأتمنى أن ال یكون ناقص، فتسارع األحداث یزید
 كلما تعاظم الحجم، تعاظم الحجم یزید من الزخم ویجعل األحداث تتسارع أكثر، تسارع

 األحداث أكثر یجعل تعاظم الحجم أسرع، تعاظم الحجم أسرع، یجعل األحداث تحدث بشكٍل
 .أسرع

 ھذا ما یسمى بتأثیر كرة الثلج األن عندما نُسقِط ھذا التشبیھ على ما یعیشھ اإلنسان فإن
 صعود الموجھ وأنا شبھتھ بالموجھ ألنھ أسھل على العقل أن یتصّور موقعك على شكٍل
 عامودي أو رأسي إال أن األمر بالنظر إلى خط الزمن أشبھ بالدوامة المتزایدة صعوداً ال
 ھبوطاً ألنھ ال توجد جاذبیھ، ولكن الصعود ھنا كنایة ومجاز عن أنك ترتقي بالشعور من
 الحزن إلى الفرح فعندما تبدأ بما یسمونھ -التسلیم- وھو أن تدع صنع الحیاة للوعي وتبدأ

 بالعیش؛ العیش الحقیقي. أي أنك تنظر حولك وتبحث عن أكثر أمر یُثیر فضولك واھتمامك
 وسعادتك وفرحك وتقوم بفعلھ حتى أقصاھا حتى ینتھي كل الشعور فیھ ما إن تنتھي إذا آمنت
 أن وعیك ینتظرك أن تنتھي وسیأتي مباشرةً بأمٍر آخر، فإنك ما إن تلتفت حولك دون أي

 أفكار ُمسبقھ فأنك ستجد ما ھو أكثر وأعظم وأعمق فرحاً من ما قد فرغت منھ اآلن، لكن ما
 یحدث ھو أنك ستستلم للمرة األولى والثانیة وتقول ربما انتھت األشیاء التي تستحق وقتي
 وتجلب لي السعادة، ربما تخطأ أكثر وتقول أن ما أرید لیس أي مما حولي بل أرید الشيء

 .الفالني وھو األمر الشائع، وھو من أكثر األمور سوًءا إال أن أغلب البشر یفعلونھ

 أنا ال أرید كل ما لدي أنا أرید األمر الفالني والمضحك أن الحیاة تجید تلقینك الدروس
 القاسیة بنفس قسوتك تجاه نفسك عندما تحاول تحرم نفسك من السعادة مما حولك فإن تأخذ
 مما حولك شیئًا تملك لتذكرك بأن كل ما حولك یمكن أن یجلب لك الفرح ما إن تقرر أن

 تعیش لیس ألنھاترید أن تُرسل لك رسالة، لیس ألنھاتعاقبك، ولكن ھذا ما ترید، فعندما ترى
 أن حیاتك باھتھ رمادیھ تفتقر إلى الفرح، فربما تكون صحتك ھي أول ما تقوم حیاتك

 بتذكیرك بھ ففي الواقع الحیاة ال تملك أي عدائیة وال استراتیجیة مضادة لك ھي كل ما تفعلھ
 ھي أنھا تحاول لیس طواعیةً وإنما قصریاً ھي صنعت لكي تحاول دائماً وابداً دون كلٍل أو
 ملٍل أو توقٍف أو استسالم أو انشغال، ستحاول دائًما أن تعطیك ما یجعلك تشعر بشعور فرح
 كان أو حزن، التوقف عن الشعور ھي نتیجة غیر مقبولة للحیاة، كل شيء آخر مقبول أن
 تفرح أو تحزن ال یھم، ال یملك الوعي أي تحیّز إلى أحد المشاعر كلھا سواسیة، المھم أن

  .تشعر

 وبما أن ھذه المھمة موكلة إلى الحیاة فإن الحیاة تجید فعل األمر، ھي تقدم لك بعض الفُتات
 الذي یقودك إلى مصنع الكوكیز إن صح التعبیر ولكن إن قررت أن تتوقف وترى أن الفتات
 مضیعة للوقت وأنھ غیر قادر على إشباعك وأن ما تریده حقاً ھو مصنع الكوكیز فإنك لن
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 تشعر بأي شعور، إن لم تحزن فلم تفرح طبًعا، فربما تسلب منك بعض الفتات، فتقف جائًعا
 حتى تتذكر لذة ذاك الفتات، الفتات ھنا ھو الصح فربما القلیل إن صح التعبیر فالفرح ھو

 صعود كرة الثلج وأقول موجة ألنھ سھل أنك تتخیل نفسك فوق الموجة، ولكن كرة الثلج أدق
 أو الفرح، ألن كلما زاد فرحك بما تملك عندما یتعلق الوصف بال(Joy) واستمتاعك بھ. كلما
 أتى لك وعیك األعلى أو الحیاة بالمزید مما تحب، وعندما تفعل المزید مما تحب بشكٍل أعمق
 فإنك ستفرح أكثر، وما إن تفرح أكثر حتى یأتیك المزید والمزید. ھنا، تسارع األحداث، ھو

 .إتیان المزید وتعاظم الكره وتعاظم الفرح. أتمنى أن التشبیھ واضح

  .أتمنى أنھا تكون في مكانھا 'Joy' أتمنى أن سوالفي ألن أسولف عن ال

لكم كل الُحب یامن أحب 

  

⭕  

ماھي رسالة األحداث واألشخاص لي؟ 

🔴  

كما قلت أن الكثیر اآلن منشغل بما یسمى رسالة الحدث الفالني، رسالة الشخص الفالني، 
رسالة الشيء الفالني، والمكان الفالني، والزمن الفالني، ال بأس بذلك فھو علم جدید لیس 

قوي جًدا وال متِّسق وال متناسق إال أنھ جزء من التنمیة البشریة؛ والتنمیة البشریة، بُمجملھا 
جزء من العصر الجدید، والعصر الجدید یعتبر دیانة جدیدة، وال بأس بكل حال، إال أن 

الواقع -أن الرسائل المھمة ھي رسائلك أنت إلى وعیك األعلى ولیست رسائل األشیاء إلیك- 
ففي الواقع الزھرة. زھرة،ال تملك رسالة بجوھرھا ھي لم تأتي على الوجود لكي تصبح 
جمیلة ألحد ما أو تصبح جارحھ ألحٍد آخر أو تصبح قبیحة لشخٍص ما أو رائحتھا عطره 

لآلخر، 

ھي ماھي علیھ، أنت من یأخذ منھا الرسائل التي یحتاج وفقاً لمعتقدك أو معتقداتك فبعضنا 
لدیھ من التعقید ما یكفي أن یُعقِّد قطرة ماء وربما ذرة ھواء وربما أبسط من ذلك بكثیر، 

ماھیتھ وھو، أال نراھا حولنا كل یوم. 

 األمر بسیط، لك أن تختار االستراتیجیة المناسبة لكي تستخلص الرسالة التي ترید من ما 
 یحیط بك . ھذا علم ال شأن لي بھ، ما یھمني حقًا ھو الرسائل التي ترسلھا وتبعثھا إلى وعیك
 األعلى. اللغة؛ المستخدمة في التواصل ھي -المشاعر- فقط ال غیر. األفكار ال معنى وال
 قیمة لھا حتى للھامش وال في التذییل أما الوسیلة فھي عبر الممارسة. فال یمكن أن تشعر

 بشيء ثم تنتظر أن تصل الرسالة إلى وعیك األعلى، إیصال الرسالة یتم عبر فعل ما یُالئم ما
 ترغب بھ، ما یُشابھ ما ترغب بھ، ما ینتمي إلى ما ترغب بھ، في مجالھ ومقارب لھ، وعیك
 قادر على أن یأتي لك بالمزید من ھذا الشيء في ھذا المجال وعندما یأتي المجال سترتفع
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 فأختر ما یأتیك المزید ولكن كن انتقائیا ھذه المرة، اختر ما یكن 'Focus'-درجة التركیز
 بدرجة واحدة أقرب إلى رغبتك الحقیقیة، وستأتي المزید من الرغبات األقرب إلى رغبتك
 الحقیقیة، اختر منھا بعنایة وانتقائیة ما یقارب رغبتك الحقیقیة أكثر وأكثر وأكثر، قم بھذه

 العملیة حتى تقترب ستختلف درجة التسارع ودرجة المقاربة لرغبتك الحقیقیة، على اختالف
 البشر وتعقیدات مفاھیمھم والزمن الذي یسمحون بھ وسرعة التفاعل وھم على اختیارات

 وعیشھا حتى أقصاھا، ھذه المعامالت أو ھذه المتغیرات إذا مورست بشكٍل عالي الكفاءة فإنھ
 یمكن لك تجسید األمور في خالل ساعات في الوضع المثالي وربما دقائق، بل أنھا في بعض
 اللحظات تُصبح لحظات، وقد عشت تجربة مشابھھ لھذا األمر في غضون دقائق، تجّسد أمر
 إحصائّي مستحیل ال أملك ھذه القدرة ال یمكن لي أن أقوم بھا وقت ما أشاء أعلم أن عقلي

 یحاول أن یعید ھذه التجربة وكل مرة یفشل، حدثت ألن عقلي كان منشغالً ھذاك اللحظة كان
 قلبي یُرسل رسائل واضحة وكنت أتحدث عن شخص عنھا فتجسدت أمامي ومن سخریة
 القدر أن األمر لم ینتھي عند ذاك اللحظة بل زاد األمُر تعقیًدا حتى أني لم أستطع التخلص

 من الموقف الذي تخیلت أنھ سیحدث وھو مستحیل فأستمر األمر ساعتین لكي یُثبت لعقلي أن
  األمر حقیقي جًدا

اآلن األمر لك؛ أن تختار الرسائل التي ترید من الحائط أو األرض من الشجرة أو الحجر من 
الماء أو الھواء أو من السماء أو الجبال، األمر لك 

األغنیة؛ عندما تعزف 

ھناك من یَطرب وھناك من یقوم بإنقاص مستوى الصوت فمن ینشغل بالھ رسالة األغنیة لھ 
إزعاج ومن یحن إلى من یحب رسالة األغنیة لھ إثارة المشاعر 

الرسائل أمٌر سخیف ولیست إال ملئ الفراغ الموجود في عقولنا، توقفوا عن السؤال عن 
رسائل األشیاء إن كان ھذا ھو شغفك في الحیاة فال بأس إال أنھ لیس أمٌر وجودي وال 

روحاني وال طویل األمد وال طویل النفس وال حتى بطول نفس األدیان التي تعتبر قصیرة 
األمد على أي حال،  

ھذا ما أردت ذكره على الرسائل من األشیاء ورسالتك أنت إلى وعیك األعلى وھي أھم لیس 
ألن تلك غیر مھمھ فھي مھمھ للبعض فبعضكم رسائلھ أن یأخذ رسائل مما یحیط بھ، والبأس 
بھذه الرسالة فكلنا نرسل رسائل في ھذه التجارب على كل حال، ال أرید أن أجعل من األمر 

سخیفاً ولیس تنّدراً ولكن ال یتمحور كل شيء على رسالة فحدث واحد أو شيء واحد أو 
شخص واحد أو مكان واحد أو زمان واحد یمكن أن تستخلص منھ عشرات الرسائل، فكیف 
تعرف أن أحدھا صحیح؛ الرسائل تشبھ السؤال فعندما تسأل سؤال وال تبحث عن إجابھ فقد 
تجد إجابھ ناقصھ أو إجابھ كاملة وتجد إجابھ أخرى كاملة وقد تجد عشرات اإلجابات كاملة 

ویبقى السؤال واقف، ال یختفي السؤال ألنك أجبت علیھ ھناك دائماً مجال للشك كذلك 
الرسالة ھي مسمى جدید لإلجابة إال أن السؤال أصبح غائب ونیابةً عنھ تتحدث أنت 

ھذا ما أملك مما یتعلق عن الرسالة. 
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⭕  

 لما حكیت عن االحمر، تذكرت نظریھ قالو فیھا أن الحیاة كاملھ بال ألوان وانعكاس الضوء
 .بجزیئاتھ ھو اللي یعطي ألي شكل مما نراه لون

🔴  

ما قلت أن اآلشارة إلى لون كالون األحمر مثالً بإستخدام ھذا االسم ومن ثم االتفاق بشكل 
مزدوج بینك وبین الشخص على أنكما تعنیان نفس الشي عبر اإلشارة إلیھ باإلصبع وإطالق 
نفس المسمى كاللون األحمر ولكن ما ترونھ حقیقة قد ال یكون أحمر لدى أي منكما قد یرى 

األول أصفر واألخر أخضر 

 فراغ ُصنع منھ مالمح والتضاریس ومن ثم vacuum ما تشرحین ھو أن الحیاة لیست سوى
 األلوان وھذا ما نقولھ في الواقع.

ولكن أن كانت التجربة مشتركة فما نصنعھ في ھذه الحیاة متشابھ لدى الجمیع ما تقولینھ ھو 
أن الحیاة لیست إال وھم (وھذا أمر مختلف) 

ما قلتھ أنا ھو أنھا سواء كانت وھم أو ال 

أنا أتحدث عن أن ھذا الوھم الذي أصبح بقدرتنا الساحرة أن یكون حقیقي مازال مختلفاً عما 
نراه أي أن ما نسمیھ باألحمر قد یكون مظھره أو معناه إلنسان أخر شيء مختلف 

 یشبھ األمر الشعور عندما تشعر أو تحس بشعور معین كالفرح ربما یكون شعور الفرح عند-
 غیرك مختلف شكل األشیاء أبعاد األشیاء وربما ھذه تكون جزء من تفاوت البشر في مھنھم

 و حرفیة أیدیھم في التعامل مع األجسام.

 ماذا عن األنغام ؟ ماذا لو كانت النغمات الموسیقیة تملك وقعاً مختلفاً؟ ال أعنى ذلك الشعور
 الرنان المتزامن مع النغمة بعد أن تمر من خالل طبلتك وتترجم إلى موسیقى وانما أتحدث

 عن النغمة نفسھا أي أن التردد مختلف وإن كان (diva zone) یعطیك نفس الدرجة
 الموسیقیة أو التردد نفسھ إال أن التردد ألذنك مختلف تماماً وربما أیضاً ھذا یصنع تفاوت في

  شكلھ.

ھذا المنظور للنظر إلى الحیاة مدمر لیس ألنھ یلغي الحیاة فإلغاء الحیاة سھل جداً یمكن لنا أن 
نقول ما قلتیھ "نظریة أن الحیاة لیست إال وھم " ونحن من نضیف علیھا األلوان أو حتى 

! 120|   النور المحرم-حین نام الوعي، كان الحلم حیاة                                                                       



لیست أي شيء إطالقاً نحن من یضع األجسام ومن ثم یلونھا كل ھذا تدمیر للحیاة وھو أمر 
یسیر ألنھ من السھل على االنسان یمقتھ، 

اما أن تشكك في شيء داخل الحیاة فأن العقل الیزال موجود فأنك عندما تنسف كل الحیاة 
وتسمیھا وھم فأن العقل یختار:- 

 اما أن یستسلم ویترك لك أن تخوض ھذه المعركة التي لن تصبح مھمة بالنسبة لك ألنك -
 تصبح وعي ولیس عقل وبالتالي لیست ھي أكبر ھمك فالوجود كلھ ملكك .

 أو أن یقول العقل أنا لھا وبالتالي ھذه المعركة لیست معركتي فأنا أفوز بالحرب وھي أكبر
 من مجرد معركة( إذا كانت الحیاة وھم أم ال)

  أنا ھنا إذن أنا أفكر إذن أنا موجود إذن الحیاة حقیقیة ولیست كذب

 ھو یبرر وجوده وھذا االیقو ضروري لجعل الحیاة حقیقیھ!

ما نفعلھ عندما نشكك بما اتفقنا علیھ أنھ حقیقي في ھذه الحیاة ھو أننا ال نستفز العقل انما 
ندعوه بحب إلى أن یعید النظر في مسلمات الحیاة لیس لیكتشف انھا مختلفة فحقیقةً كوعي ال 

یھمنا حقاً ما إذا كان اللون األحمر متشابھة في عقول االثنین ما یھم حقاً ھو ان تُري عقلك 
انھ ال یستطیع أن یثبت أن ما قلتھ خاطئ رغم أنك ال تھتم أن یكون ما قلتھ صحیح. 

�  
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بث بیرسكوب بعنوان: لكي ال ننسى  

بتاریخ:2017-7-2  

اخترت ھذا العنوان رغم أني قلت سأتحدث عن العالقات وربما أتحدث عن العالقات قلیالً فھو أمر مھم 
ولكن لیس بأھمیة ما سأتحدث عنھ. 

ما أرید قولھ ھو أن البشر في خضم ھذه الحیاة ینسون أھم رسالة، ینسون أھم حقیقة وھي أن وجودھم في 
ھذه الحیاة فلسفیاً ودعونا نتحدث في الفلسفة قلیالً ولكن أتمنى أنكم منتبھین، وأسألكم:  

ھل أنتم منتبھین؟  
ھل أنتم منتبھین حقاً؟  

ھل أنتم واعین في ھذه اللحظة حقاً؟  

إن كنتم كذلك فاسألوا أنفسكم ھذا السؤال الفلسفي: 
ھل أنتم موجودون في ھذه الحیاة ألنكم غلطة؟  

أم أنكم موجودون بمحض إرادة الوجود؟ 

للمراقب، لعین المالحظ، للمدرك الذي یعلم ویدرك ویرى أن ھذه الحیاة وھذا الوجود كامل ال یقبل الخطأ؛ 
یعلم أن وجود اإلنسان أیاً كان، أكان فاضالً مالئكیاً أو كان قاتالً متسلسالً وجانیاً وجوده لیس خطأ وإنما 

جزء ال یتجزأ من ھذه المنظومة المثالیة المتكاملة. 

إذاً، فوجودك ھنا ھو قرار واعي لشيء ما، لشخص ما، لكیان أو ھویة ال یھم! ال تتسرع في تصنیفھ. إذاً 
فوجودك ھو باختیارك وألن الوجود ناقص بدونك، فلك الحق -تذكر ھذا األمر جیداً- لك الحق في أن 

تكون موجود ھنا، ھذا یكفیك لكي تعیش حیاتك دون الشعور بأنك ملزم على فعل شيء ما سیخبرك 
الكثیرون بأن علیك فعل الكثیر من األشیاء ومع ذلك ستبقى محض اختبار وموضع تدقیق لكن تذكر، أن 
ھذا الوجود المثالي ال یمكن لھ أن یخطئ ووجودك ھنا یعني أن وجودك بحد ذاتھ مطلب رئیسي للوجود 

وأما وقد حدث األمر ولما كان ھذا واقع كل الموجودین في ھذه الحیاة؛ أنھم ھنا اآلن فالوجود ال یكتمل إال 
بك وبھذا یمكن لك أن تعلن حقك في أن تكون موجوداً، حقك في أن تكون جزء من ھذا الوجود. وبالتالي 

لیس على أي أحد أن یشترط علیك شروطاً لكي تكون موجوداً ولكن ال نخطئ فلك أنت أن تختار أن تضع 
نفسك في ذلك الموضع وتلك الخانة حیث یكون لآلخرین أن یملوا علیك من الشروط ما یشاؤون، فأنت 

حر، وللحریة ثمن فوجودك وإن كان مطلقاً فإنھ مما یناقض الحریة أن یقول شخص ما مثلي أو مثل 
غیري أنھ ال یجب على أحد أن یملي علیك شروطاً؛ ھذه الجملة عندما أمنع غیري من أن یملي علیك 

شروط حیاتك ھي حد من حریتك.  
فلك أن تختار أن تعیش بشروط أو تعیش بحریة وھذا بالضبط ھو تعریف الحریة.  

ھذه ھي الحریة یا أحبتي، تذكروھا دائماً وتذكروا حقیقة أن وجودكم ھنا یعني بالضرورة وضمنیاً أنكم 
لكم حق البقاء والوجود دون شرط وال منة وال فضل من أحد علیكم. 

! 122|   النور المحرم-حین نام الوعي، كان الحلم حیاة                                                                       



أما وقد قلت ما أحتاج إلى قولھ سأتحدث عن العالقات، العالقات ال تعدو كونھا من الطرق المتبعة الختبار 
الحیاة، لتجربة الحیاة وألننا نجھل من نحن في زحمة ھذه الحیاة وفي دوامة تفاصیلھا ینسى اإلنسان من 

یكون وربما لم یكن شیئاً منذ أن ولد، فلطالما كان یبحث فبالتالي العالقات تكون أحد الوسائل المتبعة 
كاختبار أو تجربة األشیاء؛ یقوم اإلنسان بالتواصل أو باالرتباط باآلخرین بعالقات: صداقة، زواج أو 

عمل أیاً كان نوع العالقة فإنھا قادرة على أن تبین لك جزء من ذاتك. وبالمختصر وببساطة عندما تملك 
عالقة مع أحد ما وتخلص إلى أنك تحصل على شعور من تلك العالقة؛ إن كان حبیب فإنك تشعر بالسعادة 

والحب وترى الجمال في عینیھ وفي وجوده وإن كان عدو فإنك ترى فیھ كره لك وبالتالي تراجع نفسك 
وتتحقق من ذاتك وما إذا كنت أنت مستحقاً للوجود، كل ھذه المشاعر تعید إیقاظك لتعید النظر في 

وجودك، ھذه العملیة المستمرة من التحقق من الواقع ھي الغرض الرئیس من العالقات.  
لیس بالضرورة یجب على اإلنسان أن یملك عالقات، یمكن لإلنسان أن یتفرد ویخلو ویعیش في عزلة عن 

البشر ولكن عمق تجربة الحیاة یكون عندما تبدأ بالتواصل مع الناس؛ ألنك كما تملك مشاعر تجاه 
اآلخرین وكما تملك التوقعات من اآلخرین فإنھم كذلك یملكون توقعات منك، ھذا االحتمال الثنائي من 

تحقیق توقعات اآلخرین وعدمھ یفرز إحدى شعورین إما السعادة وإما الغضب. 

العالقات ھي أحد طرق تجربة ھذه الحیاة، قلت أنھ یمكن لإلنسان أن یعتزل، أن یخلو بنفسھ بعیًدا عن 
البشر ولكنھ سیفقد العمق الذي یحصل علیھ من معاداة ومحبة البشر، فعندما تحب إنسان ترى الحب 

والوجود في عینیھ، وفي تواجده وعندما تعادي آخر وتشعر بالكره والغضب والخوف من وجوده؛ ھذا 
النوع من العالقات یمكن لھ أن یعید لك التحقق من ذاتك ما إذا كنت موجوًدا في ھذه الحیاة أم ال. 

إن لكل أحٍد منكم الحق في الوجود ففلسفیًا إما أن یكون ھذا الوجود كامالً مثالیاً ال یخطئ، إذن فوجودك 
جزٌء ال یتجزأ من ھذه المنظومة وھذا النسیج المتكامل. 

بالتالي لك الحق في أن توجد ألنھ قرار واعي ومقصود ال یمكن لھ أن یكون خطأً لذلك لیس ألحًدا أن 
یملي علیك شروطاً لوجودك وما یجب علیك أن تفعلھ، إال أن تختار ذلك. 

أو فلسفیًا قد یكون األمر خاطئًا إذن فكل ھذا الوجود وكل ھذه الحیاة ھي محض صدفٍة یمكن أن تخطئ 
وأن تفشل وأن تتوقف وتتعطل في أي لحظة وھذا أمٌر سخیف، فھنالك إحصائیًا الكثیر والكثیر من 

االحتماالت التي كانت من الممكن أن تحدث لتمنع ھذه المسیرة الطویلة جًدا من التجربة. وبھذا نقول أنك 
بوجودك؛ فقط بوجودك، لیس باسمك وال بفعلك وال بما ستؤول إلیھ، لیس بأي شيء من ذلك فقط بوجودك 

اآلن في ھذه اللحظة بجسدك أنك إنسان، أنت تنال الحق في أن توجد لیس ألحٍد أن ینتزع منك ھذا الحق 
إال شخص واحد، لیس إلھ وال ملك وال رسول وال حتى شیطان إنما ھو أنت. 

إن قبلت أن یُملى علیك شروطًا لوجودك وأن تملى علیك أقدارك وما ستؤول إلیھ، فإن األمر لك. فأنت 
حر ومعنى الحریّة لیس أن تفعل ما ترید وفق شروط شخٍص آخر، الحریة ھي أن تقرر كل شيء حتى أن 

تكون عبد. وقد سبق أن قلت أن قمة الحریة أن تختار أن تكون عبًدا وفي أن تكون مقیًّدا لیس ھنالك 
صورةً أعمق وأكثر جالًء من العبودیة والتبعیة والقیدیھ والحدیّة للتعبیر عن مطلق الحریة. 

فمطلق الحریة في القید، في الحد. 
تذكروا ھذه الكلمات في كل لحظٍة تشككون فیھا في مدى استحقاقكم للوجود في ھذا الوجود. 

من یعلم منا ما إذا كان الوجود سیكون لو لم نكن فیھ؟ 
من یعلم منا إن كان الوجود كلھ سیكون لوالنا؟  

من یعلم حقًا أن كل ھذا الوجود لیس إال فكرةً في ذھنك؛ 
لو توقفت عن التفكیر الختفى كل ما ھنالك،  
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ألیس األمر جدیًرا بالتفكر على األقل قلیالً؟ من عرض وفي خضم كل تلك الفلسفات والنظریات التي 
تسمعون، ألیست ھذه الفكرة والنظریة تستحق التقدیر والنظر إلیھا؟ 

ماذا لو لم یكن للوجود كلھ بكل حذافیره وتفاصیلھ معنى؟  
بل لم یكن للوجود لیكون لو لم تفكر فیھ أو لم تكن فیھ. 

األمر المخیف ھو ماذا لو كان الوجود كلھ مجرد فكرة في ذھنك أنت؟ 
 وھذا ھو األرجح، كل ما یحدث ھو جزٌء منك، فتوقف عن التشكیك في أحقیتك في التواجد!  

ولما كان وجودك حق مكتسب لك بحق الوالدة فمجرد والدتك واستیقاظك على الوعي وأنك جزء من ھذه 
الحیاة أصبحت مستحقاً لھذا الوجود دون تشكیك، 

فاألمر الوحید الذي یبقى ھو أن تخطئ وأن تربط حصولك على ما تتمنى باستحقاقك؛ ما أعنیھ ببساطة ھو 
أن البعض عندما ال یحصل على ما یتمنى یظن أنھ ناقٌص لألھلیة وقاصٌر في الوجود، وال یستحق أن 

یكون ھنا. 
وھذا خاطئ، ولكن من نحن لنُملي علیك أن تفعل ما تفعل أو ماال تفعل؟ 

لك الحق في أن تفعل ما تشاء وقت ما تشاء، ولكن تذكر عندما تتخیل أن حصولك على رغباتك ھو ما 
یعرِّف حقك في التواجد فأنت مخطئ؛ ولكن لك الحق في أن تصدق ما أقول أو ال تصدق. 

ما أرید قولھ حقیقةً ھو أن البشر -في ظل وتحت التعریف السابق لحق الوجود- یمكن أن ینسوا من ھم أو 
ما یستحقونھ، فھناك من البشر من یمكنھ أن یذكرك بما تستحق، بأن یذكرك بما أنت علیھ، بأن یذكرك بما 

یجعلك جمیالً وممیزاً وحلواً. 

أنا ال أحتاج لھذا األمر، عندما أرتبط بعالقة مع أحد فأنا أرتبط ألني أستمتع بوجود ھذا الشخص وعندما 
أفترق مع ھذا الشخص فإني ال أفقد حبي لھذه الحیاة أو حبي لذاتي على وجھ الخصوص فھو أھم من حب 

الحیاة، ولكن ال یعني بالضرورة أن أعتزل البشر كما فعل بوذا أو غیرھم من النساك العابدین الذین 
یلجؤون إلى صومعة یختلون فیھا بعیداً عن البشر. 

ال بأس بھذا األمر في البدایة لكي تدرك من أنت لكن ما أن تفعل فإنك موجود في ھذه الحیاة لغرض، 
تذكر ھذا األمر لماذا أنت موجود لسبٍب معیّن وھو أن تعیش ھذه الحیاة وأن تختبر تجاربھا، سترى حولك 

الكثیر من البشر یختبرون الكثیر من التجارب ال تقارن نفسك بھم وال تنظر لتجاربھم وتتمناھا، فكٍل 
تجربتھ الخاصة ومساره المستقل. 

ما سیحزنك حقًا ھو أن تعیش حقًا لحظةً ما دون أن تجرب شيء، التجربة ال تعني أن تكون على قمة 
العالم، تملك كل الثروات وتسیطر على كل البشر؛ التجربة الحقیقیة ھي أن تملك القدرة، تملك اإلرادة 
واإلرادة قد تكون ببساطة أن تملك الرغبة في أن تمسك قلمك وتكتب كلمة لمن تحب. فقط إمساك القلم 

وكتابة كلمة لمن تحب، كتابة كلمة حتى لنفسك ھذه بحد ذاتھا تعتبر تجربة. 

العذاب كل العذاب ھو أال تستطیع أن تملك إرادتك، أن یُملى علیك ما تفعل، وال بأس بذلك فأنت من 
اختار. لن أشعر بالشفقة تجاھك عندما تكون منصاًعا وتابًعا لغیرك، فأنت من اختار، أنا لست ساذجاً لكي 

أتعاطف مع من ینصاع لغیره. 
أنا أعلم أن كل إنسان وجد في ھذه الحیاة وفقًا إلرادتھ لذا ال أشفق على أحد ولكني ال أظلم أحًدا، وال 

أرغب في أن أرى أحداً یظلم آخر، لیس ألن الظلم خطأ، فھي حریة للجمیع، ولكن ألن من یظلم یملك 
الحریة في أن یظلم كذلك أنا أملك الحریة في أن أمنع ھذا الظلم، وھذه ھي رسالتي وھدفي في ھذه الحیاة. 

ھذه رسالة لتذكیرنا بما نحن علیھ وما نحن إیاه فنحن آلھاٌت في أجساٍد بشریٍة مادیّة، ننسى من نكون وال 
بأس، فلقد اخترنا أن نفعل ذلك ونعلم أنھ فور موتنا سنتذكر من نحن ویا جمال ھذه التجربة التي تملك فیھا 

القدرة على تختبر شعور النقص. 
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الوفرة التي كنت تملكھا والقدرة المطلقة على أن تحقق ما ترید وقت ما ترید، الوفرة المطلقة التي كنت 
تملك ثم استغنیت عنھا من أجل أن تجرب النقص وأن تجرب المعاناة، ھذا بحد ذاتھ یجعل كل ما في 

الوجود، كل كائنات الوجود بل الوجود بذاتھ لیس فقط یفق احتراماً بل یركع وینحني أمام عظمة ما تفعل. 
كنا نقول أن البشر محور ھذا الكون ولم نخطئ، لیس ألن البشر ھم األھم ولیس ألن البشر ھم الوحیدین؛ 

ھناك الكثیر من التجارب في ھذا الوجود ال یمكن أبداً لعقلك أن یدرك ما یوجد في ھذا الوجود إطالقًا.  
ولكن لیس ھنالك في ھذا الوجود تجربة تتجاوز ھذه التجربة في مستوى الحدیّة والقیدیّھ التي نعیش؛ 

فالحرمان الذي نعیشھ طوعیاً ھو أعظم شاھٍد على قدرتنا، فلیس في التباھي بقدرتك أي نبالة ولكن النبالة 
كل النبالة والشجاعة كل الشجاعة في أن تتخلى عنھا وتعیش. 

ولنا في قصة بوذا -وإن كنُت لست بوذیاً وال أنادي بالبوذیة- ولكن في قصة بوذا خیر مثال على من كان 
یملك كل شيء أو على األقل اغلب ما یتمناه البشر في ھذه الحیاة ثم تخلى عنھا من أجل أن یجرب ما 

یجرب وعندھا رأى أربع أوجھ من الحیاة فیھا أدرك عمق ھذه الحیاة وأدرك أن كل ھذه الحیاة تتمحور 
حول حقیقٍة واحدة فقط وھي المعاناة. 

حدیث عن تحقیق الرغبات: 
إذا كان یمكن لك كإنسان أن تتخیل أمراً ما فاعلم یقیناً أنھ یمكن لك أن تحققھ.  

األمر بھذه البساطة ال یحتاج األمر إلى تعقید، إن كنت تستطیع أن تتخیل األمر فھو قابٌل للتحقیق، إن 
كنت قادراً على تخیل األمر فھو قابل للتحقیق. 

ربما الجملة مثالیة وربما أفالطونیة ومالئكیة ومن غیر ھذا العالم ولكن دعونا نقلبھا لكي ندرك العمق 
الحقیقي لھا؛ فاالنتقال من نقیض إلى نقیض آخر یجعل نرى الطیف والمجال كامالً.  

إن كنت تتمنى شيء، إن كنت تتمنى أمراً ما ولكنك ال تستطیع أن تتخیلھ فاعلم أنھ غیر ممكن، لن أقول 
مستحیل وإنما غیر ممكناً أن یحدث على األقل في الوقت الحالي، قد تتمنى كل المال الذي یملكون 

اآلخرین قد تتمنى الشھرة، والسیطرة، والسلطة، قد تتمنى السعادة! وھذا أمٌر مضحك أسمعھ من بعض 
المتابعین "أرید أن أكون سعید"، وھذه لیست رغبة في الحقیقة، الرغبة الحقیقیة ھي أن تعرف ما ترید أن 
تفعلھ، السعادة یمكن أن تسعد حتى بدون أن تحصل على شيء فالسعادة لیست رغبة وإنما حالة تشعر بھا 

عندما ترضى ولكن الرضا صعب فبعضكم یضع شروطاً كثیرة جداً بینھ وبین الرضا وحتى یرضى 
سیعیش حزیناً یعاني ویحرم نفسھ من السعادة، والبعض اآلخر القلة القلیلة في ھذه الحیاة یرضون دون أن 

یحصلون على أي شيء لذلك ھم سعداء دائماً وأبداً. 

أعتقد أن ما اقولھ ھو أن تخیل االمر ھو مقیاس ھو مؤشر إلمكانیة حدوثھ، إن كنت تتخیل األمر فھو 
ممكن وإن كنت تعجز عن تخیلھ؛ وإن كان عقلك یردد تلك الرغبة كثیراً وتتحدث إلى من حولك عنھا 

كثیراً، فما دمت عاجزاً عن تخیل األمر بأن تتصور نفسك في ذاك الواقع فإنك تستبعد -أنت ولیس غیرك- 
تستبعد حدوث األمر. 

حدیث عن اإلسقاط النجمي: 
أدین لإلسقاط النجمي بكل ما وصلت إلیھ وال أخفیكم سراً أن ما وصلت إلیھ أثمن من كل ما أملك وأنا 

أملك الكثیر، فاإلسقاط اختصار لمن لم یكن یملك الشجاعة لكي یؤمن وأنا من االشخاص الذین اعتدَّوا وال 
زال یعتد بقدراتھ الذھنیة.  

من یؤمن بعقلھ لن یقبل اإلیمان بقلبھ فاإلیمان للجھالء والمنطق والعلم للعقالء، فلو كنت سأتبع العقل ال 
شك أنھ سیأخذني بعیداً عن الدین ولكنھ لن یوصلني إلى أي مكان، سیبقیني في ھذه الحیاة المادیة. 

من یؤمن یشعر بالسعادة ألنھ مؤمن ویعتقد أن اعتقاده صحیح لذلك ھو مرتاح ویمكن لھ أن یستمتع في 
ھذه الحیاة إلى حین، أما من یملك قدراٍت ذھنیة أعلى من غیره فیجب علیھ أن یختار طریقاً لكي یسعد أو 
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أن یتجاھل الوجود كأن یركز فقط على اللحظة -وال ضیر في ذلك- أن تركز فقط على سعادتك في ھذه 
اللحظة، أن تفعل فقط ما تحب وفقاً لما تعرف وعندما یقدم لك شخٌص ما شیئاً جدید یجب علیك ان تسأل 

عن اثبات وھذا حٌق لك، وان تختبر وتدقق في ھذا االثبات علمیاً ومنھجیاً ومنطقیاً،كنت كذلك حتى لحظة 
االستنارة وكانت لحظة یقظة سمحت لي أن أرعي اھتماماً لكل االحتماالت القادمة والواردة وربما لھذا 

السبب تحدیداً حدث لي االسقاط النجمي أول مرة وعندما حدث علمت أن الوجود أكثر من مجرد الحیاة.  
صدقوني -وربما ھذه ھي أھم جملة اقولھا لكم في ھذا البث- صدقوني أن من یمر بتجربة االسقاط 

النجمي سیعرف ان الوجود ال یقتصر على ھذه الحیاة، باختصار عندما تختبر تجربة االسقاط النجمي 
ستعرف مباشرةً في تلك اللحظة -ولیس بعد ان تستیقظ من االسقاط النجمي- في تلك اللحظة اثناء تجربة 

االسقاط النجمي ستعلم ان الوجود أكبر من الحیاة.  
ولكن لیس الكل یحظى بھذه التجربة لذلك انا اقوم بتأدیة واجبي تجاه ھذه التجربة من اجلكم یا من كنتم 

تسألون، البعض كان یسأل لماذا انت ھنا؟ وربما وعینا االعلى كان ھو من یریدك ان تكون مرشداً؟ وربما 
یفعل، أقول باختصار لم أكن ألكون ھنا لو لم تحتاج، ھناك من یقرأ او یسمع ھذه الكلمات ویشعر انھ ال 

یرید ان یقرأ او یسمع لما اقول ولكن كل من ھو موجود ھنا یحتاج إلى ان یقرأ ویسمع ما اقول ألنھ 
موجود باختصار. 

كما قلت وجودك في ھذه الحیاة یعني بالضرورة ضمنیاً أنك مستحق للوجود، وكذلك وجودك ھنا یعني 
بالضرورة ضمنیاً أنك تحتاج إلى ھذه الرسالة. 

أما االسقاط النجمي ولماذا سمي باإلسقاط النجمي؟ 
اإلسقاط یعني في اللغة: لیس ترك الشيء للجاذبیة لتأخذه إلى األسفل وإنما الطرح؛ أن تأخذ شيء من 

مكاٍن ما وتنقلھ إلى مستوى آخر.  
لذلك اإلسقاط النجمي مرادفاً لھ یسمى (الطرح األثیري)، فاإلسقاط ھو الطرح أن تسقط وعیك من مستوى 

المادة إلى مستوى البعد االثیري أو البعد النجمي ومن ھنا أتت تسمیة االسقاط النجمي. 
فاإلسقاط النجمي من أعظم التجارب یكفي انھا اقامت ادیان أحداھا االسالم ونعرف ان معجزة الرسول 
محمد ھي االسراء والمعراج، وھي لیست اال تجربة اسقاط نجمي، وانا اقول ھذا الكالم وانا متأكد منھ، 

للبعض ان یخالف وللبعض ان یغضب من ھذا الكالم ولكن بالنھایة االسراء والمعراج لیس اال تجربة 
اسقاط نجمي بحتة. فاالنتقال من مكانك إلى مكاٍن بعید جداً في ھذه االرض ثم االنتقال من ھذه االرض 
إلى مستوى اعلى من الوعي ورؤیة معالم ال مادیة ثم العودة إلى الجسد في نفس اللحظة، وإلى جانب 

الكثیر من االدلة التي یمكن اثباتھا في مراكز ابحاث موجودة في استرالیا وبریطانیا وامریكا وثقت 
تجارب بشر ال یعلمون عن االسالم اي شيء ولكن یمكن لھم ان یصفو تجارباً عن الخروج من الجسد 

تشابھ تماماً االسقاط النجمي، وان كان عقلك ال یستطیع ان یتقبل حتى االستماع لھذه النظریة فأعتقد ان 
عقلك لیس جاھزاً بأن یستمع، فلإلسقاط النجمي كل الفضل ولكن لیس ألنھ مقدس فالقدسیة لنا نحن القدسیة 

لكم انتم ألنكم ارباب ومنكم اشع النور عندما لم یكن للزمن أي معنى، عندما أوجدت الوجود، فنحن نور 
ل دائماً أن نرى األمر وكأننا نغمض أعیننا عن النور.  ولیس األمر وكأننا ننسى، أنا افضِّ

فالنور موجود لم ینطفئ ال قبل أن تولد وال بعد والدتك وال حتى بعد أن تموت؛ ما یحدث ھو أنك تغمض 
عینیك بمحض إرادتك، تغمض عینیك عن ھذا النور ومن نكون لنقول لك أنك مخطئ؟ فلك الحق في أن 

ترى النور أو ال تراه فھو منك وإلیك وتلك عینیك وأنت صاحُب الحق في الوجود وال أحد غیرك، إن 
كنت ھنا فھذا یكفي. 
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عندما تشعر أنك تائٌه في هذه الحياة،  
عندما تشعر أن غيرك يملك الكثير  

وأنك أقل منهم حظاً! 
فتذكر، أن النور اختارك لكي تفتح عينيك عليه، 

عندھا ستشعر أنك تملك الكون بحذافیره، وبعدھا ستبدأ كل رغباتك بالتحقق واحدةً تلو األخرى. فقط ال 
تنتظر، فقط ال تتوقع، فقط ال تتخیل الطریقة التي تحدث بھا األمور؛ وإنما أیقن بأن كل شيء ملٌك لك وكل 

شيء سیحدث لك عندما تحتاج إلیھ. 
فالمسألة مسألة احتیاج ولیست رغبة فعقلك ثرثار یقول ویردد الكثیر من الرغبات ولكن ما تحتاج إلیھ حقاً 
دائماً وأبداً سیكون حاضراً في تلك اللحظة، ربما ھذا الكالم قد یكون محبطاً ومثبطاً قلیالً ولكن في الواقع 

فكر باألمر بمنطقیة، فما تحتاج إلیھ حتى ھذه اللحظة موجوٌد لدیك؛ لدیك الھواء والماء والطعام ولدیك 
األصدقاء ولدیك العائلة والوطن ولدیك المال الذي یكفي لكي تشتري بھ ما تشاء، ثم ھناك العقل الذي 

یسمح لك أن تختار رغبات ال تحتاجھا فقط لیبقیك منشغالً عن كل ما تملك من نعم وھذا بحد ذاتھ نعمة. 

اإلنسان الذي یملك حدوداً كثیرة في حیاتھ وقیوداً كثیرة في تجربتھ سیعید النظر في صحة ھذه المعتقدات، 
أما من یعیش في حالة من التوازن فإنھ یفتقر لھذه الفرصة وھذه النعمة. وھو أمر مضحك في الواقع، 

عندما ترى األمر فھو مفارقة ألنك تعتقد أن من یعیش في ظالم وفي عذاب وفي قید أنھ محروم ویجب 
مساعدتھ في حین أن من یعیش في توازن یملك الحریة لذلك ھو سعید ویمكن لھ أن یتطلع ألي نظریة 
یرید أن یؤمن بھا، لكن لو نظرت إلى األمر لوجدت أنھ مقلوب من یعیش في توازن ال یحتاج إلعادة 

النظر وأن یختار نظریة جدیدة في حین أن من یعیش في قیدیھ وحدیة سیُدفع بھ فوراً إن كان واعیاً إلى أن 
یختار نظریة جدیدة لتفسیر ھذا الوجود وتفسیر ھذه الحیاة. 

ھذا باختصار ھو سبب تحدث اللغة العربیة الفصحى ألنھ یھمني جداً أشقاءنا من البلدان األخرى أن 
یفھموا ما نحاول أن نتحدث عنھ سویةً ولیس فقط السعودیین باللھجة العامیة. 

"الحیاة جمیلة ألنھاصعبة" لو لم تكن صعبة لما كانت جمیلة، أعلم أن الكالم فلسفي ومطاطي ومثالي 
ولكن فكر باألمر، لو كان كل شيء تتمناه یتحقق لك لكان ال یوجد لدیك رغبات. ولكن عندما تتخیل األمر 
فعقلك سیقول لك غیر ھذا؛ فعقلك یقول لك أنھ على العكس تماماً لو كانت رغباتك تتحقق لكنت استمتعت 

في ھذه الحیاة ولكن لماذا تظن أنك ستستمتع إذا كنت لم تستطیع أن تحصل على ما تحصل علیھ عندما 
ترید أن تحصل علیھ؟ فأنت لم تجرب ھذه الوفرة بعد ومع ذلك عقلك یتجرأ برعونة وبسذاجة أن یتنبأ 

بشعور السعادة، كیف یعرف؟؟ 
لو تأملت األمر بموضوعیة ولیس بنسبیة، فحتى قلبك عندما یتحدث عقلك یصمت القلب، نعم القلب أنقى 

والقلب أقوى في المشاعر ولكن عندما یتحدث العقل فكما قلنا األفكار كالسكاكین في حین أن المشاعر 
كالمیاه قد تغرقك ولكن العقل قادر على تقطیع الواقع. 

أنت تشعر بالسعادة تجاه تحقق الرغبات ألنك محروٌم منھا. 

أسئلة متابعني بث البيرسكوب 

س/ لماذا یوجد أناس یمیلون لنفس جنسھم؟ 
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-ال یوجد شيء طبیعي، المیول الجنسي ھو رغبة، تماماً كرغبة التقبیل أو رغبة ممارسة الجنس أو رغبة 
ممارسة أمر مخالف للمعتاد لیس بالضرورة أن یكون شيء اتفق علیھ البشر، لماذا ال یعد ممارسة الجنس 
بطریقة مغایرة میوالً جنسیاً مختلف وجدید؟ في حین أن ممارسة الجنس بین ذات الجنس والجنس المماثل 

یعتبر أمٌر مغایر؟  
  Officiant كالھما مخالفان لطبیعة، الطبیعة ھي أن تمارس الجنس بشكل سریع جداً ألنك ترید ان تكون

بطریقة عالیة الكفاءة والفعالیة لتنجب أطفال فقط ال أكثر، ولكن ھا نحن نخلط معھا الحب ثم نحاول أن 
نكون مبتكرین ومبدعین في طرق ممارسة الجنس فلماذا ال یعد ھذا انحرافاً عن الطبیعة؟ وھو كذلك ھو 

انحراف عن الطبیعة، فالجنس الطبیعي ھو أن تمارس الجنس دون أن تفعل مقدمات أو أن تقوم بھ 
بوضعیات مختلفة ولكن إذا فعلتھ بمقدمة وفعلتھ بوضعیات مختلفة فما الضیر في أن تفعلھ مع نفس 

الجنس؟ 
األسباب كثیرة قد تكون نفسیة، ولكن ھناك دراسات تقول أنھ عضوي، وأنا أؤمن بكال االمرین. 

س/ ما ھو رأیك بالـ Ayahuasca أو DMT؟ 
-ھي مواد تعتبر نادرة في الوجود خصوصاً شجرة Ayahuasca موجودة في أمریكا الوسطى في غابات 
األمازون؛ فنبتة الـAyahuasca شجرة یتم تقطیعھا وتشریح لحاء الشجرة وطبخھ على طریقة الشاي وثم 

تناولھ كمشروب وكذلك DMT كمادة كیمائیة موجودة بندرة في ھذا الوجود ولكنھا موجودة. وھي مادة 
یمكن لھا أن تتناول كعقاقیر أو كجرعة في الشرایین كحقنة. 

یمكن لھذه المواد أن تسمح لك بأن ترى الوجود بعقلك وھذا ھو ما یفعلھ المتأمل ولكن بعد رحلٍة طویلة 
من االختالء والممارسة والصفاء؛ ھو اختصار تماماً كاإلسقاط النجمي وھو أمٌر جید إن كنت یمكن لك 
الحصول علیھ ولكن ال تعلق رغبتك كلھا فیھ فلیس الجمیع یملك حق الوصول إلى مثل ھذه التجارب، 

فیمكن لك عند اختبار ھذه التجارب أن ترى ترابط المتناقضات، وھذا ھو اختصار كل فلسفات 
المستنیرین.  

خالصة فلسفات كل من استنار دائماً وأبداً تنتھي إلى أن كل متناقض في ھذه الحیاة مرتبط. 
واقول لكم: (أن الحیاة عندما تكون متناقضات منطقیة). 

 ,Life is when paradoxes make sense
 .or Existence is when paradoxes make sense 

  
عندما تقوم المتناقضات بالتكامل، عندما تصبح المتناقضات منطقیة فالملحد والمتدین، الرب والشیطان، 
الفقر والغنى والحب والكره متناقضات عندما ترى أن كالھما نفس الشيء وھذا لیس سھالً فإنك عندھا 

تكون على قمة ھذا الوجود. 
فمثل ھذه المواد DMT - Ayahuasca تختصر علیك األمر وتسمح لك أن ترى ھذا التكامل بین ھذه 

األمور؛ ترى كیف أن وجود الشر في ھذه الحیاة ضروري وجزٌء ال یتجزأ من ھذا الوجود تماماً 
كوجودك الذي كنت تشك فیھ؛ جزٌء ال یتجزأ من ھذا الوجود.  

ھذا التكامل لن تشعر بھ إال في حالة من الوعي المطلق والنور الكامل، ویمكن لھذه المواد أن توصلك إلى 
ھذه المستویات من الوعي، ولیس بالضرورة فالبعض یتعاطى ھذه المواد فیشعر بتجربٍة سیئة جداً ألنھ 

یملك الكثیر من األمراض والعوائق النفسیة التي تحول دونھ ودون االستنارة، فاالستنارة حالة یصلھا من 
تقبَل الحقیقة وتقبُّل الحقیقة یبدأ عندما تتخلى عما تؤمن بھ، ال تحاول إثبات أن ما تؤمن بھ سابقاً خاطئ 

فقط توقف عن اإلیمان بھ ھذا كل ما یحتاجھ األمر. 
فتأثیر ھذه المواد مخیف للبعض ولكن على كل حال ھي أحد الطرق، وكثیر من المواد 

الـPsychedelics، بعض الضفادع الطبیعیة السامة الموجودة في الطبیعة في غابات األمازون عندما 
تلمسھا یمكن لھا أن تسمم جسدك ولكن المثیر لالھتمام ھو أنك عندما تتسمم من ھذه الضفادع تنتقل 

بمستوى وعیك من المستوى المادي إلى مستوى الوجود فتدرك إدراكات عظیمة جداً مالم تمت فالبعض 
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یدرك الكثیر جداً إلى درجة ان الحیاة تصبح بالنسبة لھم فصالً قد انتھى فیموتون، وبنسبة لمن حولھ ھو 
مجرد انسان غیر محظوظ تم لسعھ من قبل ضفدٍع سام ولكن في الواقع ھو استنار ورأى كل ما یحتاج 

إلى أن یرى من ھذه الحیاة حتى أنھ اختصر العقدیین الباقیین من عمره فمات وترك ھذه الحیاة، ترى ھذا 
التناقض بین تجربتھ الفردیة والخاصة والشخصیة وبین ما یعتقد من حولھ من البشر ھم یعتقدون أنھ 

غیر محظوظ ومات وھو یعتقد أو یعلم أنھ اختصر كل ھذه الحیاة. 

س/ ما ھو رأیك بمن یتناول الخمر والحشیش؟ 
-الخمر بالطبع أمر مثبط للوعي ویقلل من مستوى الوعي فال یرفع من مستوى الوعي، في حین أن 

الحشیش -ولیس الُمعالَج كیمیائیاً- أتحدث عن األشجار الطبیعیة یسموھا الماریجوانا، عادةً تكون تساعد 
اإلنسان في االرتقاء بوعیھ من مستوى الوعي العادي إلى مستوى أعلى؛ لیس مستوى الوجود ال یمكن لك 

أن تدرك إدراكات عظیمة كما یفعل من یتعاطى الـ DMT أو Ayahuasca أو یلدغ من أحد الضفادع 
السامة فأنا أتحدث عن مستوى یمكن لك أن تدرك معھ بعض أسرار ھذه الحیاة ولیس ھذا الوجود ولكن 

عندما تكون تحت تأثیر ھذا النوع من المواد كالماریجوانا یمكن لك عندما تستمع لحدیث كھذا الحدیث أن 
تدرك بكل بساطة ما أحاول الوصول إلیھ، لیس ألن المادة تسمح لك بأن تدرك وإنما ألنھاتسمح لك بأن 

تتخلى عن ما تؤمن بھ. 

س/ ما ھو رأیك بالقات؟ 
-القات مفتر یُشعر االنسان باالسترخاء تماماً كالدخان یجعل اإلنسان حاضراً في اللحظة دون أفكار تعیق 
حضوره في اللحظة فقط ال أكثر، فال ترفع وال تخفض مستوى الوعي وال تذھب العقل. البانجو وغیرھا 

یذھب العقل تماماً كالخمر ولیس إذھاب للعقل بقدر ما ھو تخفیض مستواه مما یسمح لوعیك األدنى أو 
عقلك الباطن أن یتصرف على سجیتھ. 

س/ ما ھو رأیك بالماجیك مشروم؟ 
-الماجیك مشروم أقرب ما تكون إلى الـ DMT أو Ayahuasca عندما یتعاطى اإلنسان من الماجیك 
مشروم یمكن لھ أن یجرب أن یرى الوجود من عیٍن علیا من حیث وعیھ األعلى، ال تؤثر على الغدة 

الصنوبریة وإنما تسمح لك بأن تكون على ھذا المستوى. 

س/ ما ھو رأیك بالـ لیریكا؟  
لیریكا مثبط ومخدر تماماً كغیرھا من المثبطات. 

***مالحظة***  
ھناك من یتعاطى فیصبح أقل من مستوى النیام ألنھ یتعاطى بدافع التعلق ولیس بدافع االستنارة؛ وھذا أمٌر 

أسوأ من أن تكون نائماً.  
ألن للمواد الكیمیائیة قوة یعرفھا كل الكیمیائیین یمكن لھا أن تدمر جسدك فالتعاطي ولیس بالضرورة 

المواد المخدرة وإنما حتى المواد العادیة محلیات وسكریات أو شوكلت أو قھوة أو دخان أو كحول 
فتعاطي الشيء بكثافة واستمرار یِضر بالجسد فالجسد صمم وفقاً لما نؤمن بھ على نمٍط معین وھیئٍة معینة 
یحتاج إلى كمیة معینة من التغذیة ویحتاج إلى معالجتھا وكذلك التخلص منھا فأي إخالل بھذا النظام یمكن 

لھ أن یؤثر واستمراریة ھذا الخلل یعني أن یستسلم الجسد في یوٍم ما، وھذا االستسالم یعني الموت. 

((ما أن یستنیر االنسان حتى یرى النور وعندما یرى النور ال یمكن لھ أن ینساه حتى وإن عاد إلى طبیعتھ 
یبقى یتذكر تلك اللحظة)). 

س/ ھل المتناقضات من ضروریات ما نسمیھ بالحیاة؟ 
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-طبعاً، الحیاة لیست إال نقطة توازن بین المتناقضات أي أن غیاب أحد النقیضین یعني أن یتفرد النقیض 
اآلخر؛ فغیاب الكره یعني أن الحب سائداً في ھذه الحیاة ولو تخیلت األمر لیس مستحیالً أن یكون الحب 

سائد یمكن للحیاة أن تكون كلھا عامرةً ومغمورةً بالحب ولكنھا لیست حیاة ستكون تجربة مختلفة كلیاً عن 
ھذه التجربة، إذاً فھذه التجربة صنعت وأعدت بمعاییر دقیقة جداً ستالحظ دائماً وأبداً أن في كل ھذه 

المعاییر ھناك نقیضین وكال ھذین النقیضین أعدا بشكل متوازن. فاإلجابة نعم كل المتناقضات ضروریة 
لكي تكون الحیاة متوازنة. 

س/ لماذا هللا سبحانھ في كل األدیان یختار البشر فقط االخیار؟  
-سؤال جمیل، هللا یختار األخیار فقط من البشر ولكن ھناك الشیطان یختار األشرار ألم تالحظ؟! ثم إن 

ھناك أدیان وھناك ال دینیین وھذا تناقٌض آخر، فإذا كانت الحیاة تتمحور حول التوازن ووجود 
المتناقضات لماذا یختار الرب األخیار فقط؟ لماذا ال یقبل النقیضین األخیار واألشرار؟ يكون السؤال 
محير عندما ترى أن الرب هو نقطة توازن وفي الواقع أن الرب ليس إال نقيض للشيطان، أليس 

كذلك؟ 
فإذا كان كل ما في الحیاة متناقض لماذا یركز الرب فقط على األخیار في الدین حتى تدرك أن الدین لیس 

إال نقیض لـ الالدینیین والشیطان. 
فالرب بنفس قوة الشیطان ولكن بنوٍع آخر من القوة، فالرب قوة بناء قوة صنع قوة خلق في حین أن 

الشیطان قوة تدمیر وتفكیك وتشتیت،القوة متوازنة أي أنھما متساویان في القوة ولكن كالھما یملكان نفس 
القدر من القوة لیس ألن الرب موجود أو أن الشیطان موجود كل ما أقولھ ھو أن من یؤمن بالرب البد لھ 

أن یؤمن بالشیطان وال یوجد دین یؤمن بالرب دون أن یؤمن بالشیطان. 

س/ ماھي رسالة تكرار االرقام، كـ 77 - 111 وغیرھا من األرقام؟ 
-ال توجد رسالة محددة لكل زوج من األرقام أو ثالثي من األرقام.  

الرقم نفسھ ال یحمل رسالة إال كنت مھتماً بعلوم األرقام وھناك یمكن لك أن تجد الرسالة المحددة التي 
تحملھا األرقام، وظھور األرقام بشكٍل متكرٍر ھو رسالةٌ واضحة فعندما ترى أرقاماً أو أزواجاً من األرقام 

أو ثالثیات أو رباعیات أو خماسیات أو ما شاء هللا من األرقام المتتالیة التي تظھر لك أو حتى توفیقات 
مختلفة من األرقام كـ 2233 أو غیرھا من األرقام فإن كنت ترى ھذه األنماط المتكررة فالرسالة واضحة 

وبسیطة وھي أن الكون متقن ودقیق وأن الصدف یمكن أن تحدث وأن المستحیل یمكن أن یتحقق فقط، 
فقط ال غیر ھذا كل ما تحملھ األرقام أن تدرك أن المستحیل یمكن لھ أن یتحقق! 

فأن ترى رقم 77 في مكان یعتبر أمر طبیعي جداً، أن تراه مرة اخرى یعتبر صدفة، أن تراه مرة ثالثة 
یعتبر أمر مثیر لالھتمام وغریب، أن تراه مرة رابعة وخامسة وسادسة، . یعتبر رسالة ملحة جداً ودقیقة 

وواضحة وجلیة لك لكي تدرك حقیقة بسیطة وھي أن المستحیل ممكن حدوثھ فإن كانت ھذه األرقام 
تتوإلى وتظھر باستمرار لك في نمٍط مستمر فإن رغباتك التي تستبعدھا وتشعر أنھا مستحیلة یمكن لھا 

أن تتحقق ھذه ھي الرسالة باختصار. 

س/ ماھي رسالة رقم 911؟ 
-911 عند الباحثین في علوم األرقام یعلمون سر ھذا الرقم ولكنھ باختصار یرمز إلى لحظة الیقظة.  

ففي ھذه اللحظة 911 سواء كان تاریخ أو ساعة یستفیق الوعي وكأنھا ساعة النھوض من النوم للمعتادین 
على الذھاب إلى الدوام. 

س/ ھل صحیح ان االحتیاج یمنع تحقق حدوث الرغبة ألنھ یكون تعبیر عن الحرمان؟ 
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-أن تحتاج إلى رغبة أو أال تحتاج إلیھا ھو أمر ثانوي؛ ما یحقق الرغبة ھو انتباھك وتفاعلك مع الرغبة 
فربما تحتاج وترغب في أمر ولكنك ال تشعر بشعور اتجاھھ ال یقفز قلبك سعادةً اتجاه ذكراه فإنھ لن 

یتحقق لك وعندما تتفاعل مع أمر ما تسعد بھ وتشعر بشعوٍر تجاھھ؛ قد یكون الشعور خوف أو قد یكون 
حب ال یھم فأن تشعر تجاه شيء بشعور فإنھ سیحدث، وبالتالي فإن االحتیاج ھو أمٌر ثانوي أمام الشعور، 

إذا كنت تشعر بشعور تجاه أمر ما فإنھ سیتحقق.  
تذكر أن وعیك األعلى ھو انت لیس كائناً یراقبك ویحقق لك أمانیك ھو أنت حاول أن تفھم وتدرك ھذا 

 To warp your mind around the fact that the higher self :األمر كما یقال باإلنجلیزیة
 .of yours, fulfils the needs that you have

باختصار لن تستطیع أن تفرض على وعیك األعلى رغبات إذا كنت أنت لن تحتاجھا والحاجة ال یمكن لك 
أن تصرح عنھا إال بالمشاعر. 

 *
دمتم بما تستحقون من الحب الالمشروط فأنتم أرباب وإن كنتم ال تشعرون وأجمل ما في األمر أنكم ال 

تشعرون! 

دمتم بنفس الكمال والجمال الذي عھدتكم بھ وعلیھ، وداعاً یا أحبتي، یا أسیادي وسیداتي، 

لكم كل الحب. 
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بث بیرسكوب                                                                                      

بتاریخ: 2017-7-5 

أعلم لو أني لو سألت كیف أنتم؟ ستقولون بخیر. 
ولكن، ھل تعني ھذا األمر عندما تُجیب غیرك؟ 

فإن الكون یستمع، وعیك یستمع ومخطئ إن كنت تظن أنھ ال یفعل! 
فھذا ما یفعلھ الوعي، ھو لیس مثلك ینتبھ أحیاناً ویسرح أحیاناً أخرى؛ وربما أغلب اللحظات یسرح، ربما 

أغلب اللحظات تسرح؛ فكم من أربع وعشرین ساعة أنت موجود؟ 
نحن نعلم أنك على األقل ثمان ساعات أو ست ساعات للعملیین لیسوا موجودین فھم نیام، ثم ماذا، ھناك 

تلك اللحظات من االستیقاظ وأما غیرھا فأنت منشغل، تترك القیادة للقائد التلقائي وھو وعیك األدنى، وھو 
قادر أن یقوم بأداء مھامك الیومیة عنك وھو أمر مریح لكالكما؛ فھو خلق لكي یقوم بتأدیة المھام 

األتوماتیكیة وأنت تجد في األمر راحة لك ولكن، أین أنت حقیقةً؟ 

إذاً فغنى عن السؤال وبعیداً عن الروتین لن أقول كیف أنتم؛ ولكن ھل أنتم ھنا؟ 
ھل أنتم حاضرین؟ ھل أنتم منتبھین كما أنا؟ 

أن تنتبھ لدرجة أنك مستعد كي تفارق الحیاة أو أن تخلق حیاة جدیدة فال فرق! 
فأنت موجود ھنا األن. ھذه ھي المفارقة؛ ال تحاول فاألمر یسیر جداً. 

"أرید أن أكون كذلك" أو "نحاول!"، ھي ھروب من الواقع، والواقع أن عقلك یتھرب من ھذه الحقیقة 
ألنھ یعلم كوعي أدنى أو كعقل باطن دوره ھو تأدیة المھام نیابة عنك كما قلت؛ فحین تكون حاضراً یكون 
ھو احتیاطیاً. األمر مضحك قلیالً ولكنھ واقعي ربما لّخص فیلم ماتركس نوعاً ما ھذه الحقیقة ولكن ربما 

في فیلم آخر كانت الحقیقة أوضح. 
فعقلك الباطن ُخلق وُصنع لكي یقوم بمھام الحیاة عنك ویؤدي مھامك عنك، مھامك المعتادة؛ بسخف فتح 

الباب وتعقید رسم مخطط أو قیادة طائرة ربما، فعقلك الباطن قادر على أن یُدرك، أن یفھم ویتبرمج ویتعلم 
ویُتقن ھذه المھام المھاریة إن سمحت لھ وما أعنیھ؛ أنك عندما تكون حاضراً فإنك ال تسمح لھ. 

ھل یعمل العقل الباطن أثناء النوم؟ 
>عقلك الباطن ال یعمل عندما تنام ألنھ ال حاجة لھ لتأدیة أي أمر، بالعكس فإنك فور الدخول في النوم 
تقوم بتعطیل جھازك العصبي وجھازك العضلي. فإذاً عقلك الباطن واعي عندما تكون أنت واعیاً لیس 

بمعنى الوعي الوجودي، الوعي اللحظي؛ وإنما بمعنى الیقظة من النوم. أما وعیك أنت فھو أمر منوط بك 
من لحظة ألخرى كما قلنا أربع وعشرین ساعة نعرف منھا الثلث تقریباً یذھب في النوم والثلثین ما بین 

عمل وحیاة اجتماعیة فأي لحظة منھا تعیش بوعي كامل؟ 
األمر حقیقي، ربما یمر علیك یوم كامل ال تستیقظ فیھ ربما لیس لكم أنتم فأنتم واعین، ھذا الجمع الجمیل 

یتمیز عن غیره بأنھ یستیقظ على األقل مرة مرتین في الیوم. 

مقیاس الوعي لھاوكنز 
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>تحدثنا في بث سابق أو على األقل في تیلقرام عن أن مقیاس الوعي الذي یُستخدم اآلن بكثره لیس حقیقیاً 
وھذا ما أعتقده أنا، ولكن ال بأس من استخدامھ كمؤشر.  

ولكن المؤشر الحقیقي والمقیاس الحقیقي الكمي لمقدار وعیك؛ ھو كم لحظة في الیوم تستیقظ؟ بالطبع 
لن تستیقظ كل الیوم ولكن، كم مرة تستشعر وجودك؟  

تستشعر أنك في ھذه الحیاة؟  
ربما قناعتي مغایرة للوسط ولكن أعتقد أن ھاوكنز مقیاس غیر دقیق، ال یمكن قیاس الوعي؛ یعني بمعنى 

آخر ال یمكن لك استخدام مقیاس مادي لقیاس شيء فوق مادي، میتافیزیقي. األمر بسیط جداً المادة 
قویة جداً وتملك دقة عالیة جداً ویمكن للعقل أن یختبرھا ویقیمھا ویصححھا أم یُخطِّأھا، ھذا أمر مفروغ 

منھ. یمكن لك قیاس المسافة وتحدید المساحة وقیاس الجاذبیة والسرعة والوزن والكتلة وما إلى ذلك، كل 
ھذا یمكن لك قیاسھ بل یمكنك قیاس الطاقة وتحویلھا وصنع الطاقة حتى، األمر لیس كذلك 

فنعلم أن الفیزیائیین الكمیین یقولون أن كل شيء في المادة ھو موجات وكل شيء بالتالي ھو طاقة، ال 
بأس بذلك ولكن ھذا ال یعني أن ھناك شيء مادي یقیس فوق المادي وإال لما ُسمي فوق مادي وال 

أستخدم المسمیات اللغویة عذر لكي أنجو وأنجح بمجادلتي؛ فالمقاییس المادیة ال تقیس فوق الوجود ألنھ 
ببساطة ال یمكن لھا الوجود في ذاك المستوى. 

كیف تعرف أنك واعي أو ال؟ األمر بسیط جداً، أبسط حتى من استخدام مقاییس،  

كم مره تستیقظ في الیوم؟  
>أكثر مما یمكنني أن أعد وھو أمر یُشكل علیك في حیاتك لذا یشعر من حولك أنك لست طبیعیاً، لیس 

بالمعنى السیئ ولكن أحیاناً بمعنى شد االنتباه والفضول والغرابة.  
فأعلم أني أستیقظ بما فیھ الكفایة یومیاً، أعلم أني ال أسمح للیوم أن یمر دون أن اتحقق من الواقع، یمكن 
لكم على فكرة استخدام تطبیقات في الھواتف الذكیة لتذكیركم كل نصف ساعة مثالً أو ساعة كبدایة عبر 
إصدار صوت معین -المنبھ یمكن استخدامھ ولكن األفضل استخدام برامج لھذا الغرض-، تقوم بتذكیرك 

كل نصف ساعة أو ساعة لكي تستیقظ، لكي تتحقق من الواقع، كل ما علیك فعلھ عندما تسمع صوت معین 
من ھذه التطبیقات ھو أن تتحقق من الواقع؛ أن تنظر إلى یدك مثالً وأن تعد أصابعك، ھذا كل ما یحتاجھ 

األمر.  
فقط قم بعد أصابعك، تأكد بأنك تتنفس، انظر حولك، انظر، ھل یوجد شيء حولك؟ انظر ھل أنت موجود؟ 
أعلم أن االجابة دائماً وأبداً: أصابعي خمسة وأنا موجود وأن ما أفعلھ أحد األمور التي أفعلھا دائماً وأن ما 

حولي ھو ما حولي كالعادة وھذه ھي الخدعة! ھذا ھو الوھم! ھذه ھي المصفوفة! وھذا ھو النوم؛ أن 
تفترض ولكنك ال تعلم ھل أنت تتنفس حقاً؟ 

 تعتقد أنك تفعل ألنك تؤمن بمعتقد وھو أنھ ال یمكن لإلنسان أن یعیش بال نفَس، ولكن ھل جربت؟؟ 
تحقق اآلن، أنتم اآلن معي، ھل تستطیعون أن تتحققوا من األمر؟ ضع یدك أمام أنفك وتحقق ھل أنت 

تتنفس؟ 
األن وأنت تفعل وأنت تتحقق ستجد النفَس وسیقول عقلك: لماذا سأل ھذا السؤال؟  

أنا كنت أتنفس وطبعاً سأكون أتنفس فأنا حي ولكن ما یحدث أثناء تلك اللحظة وأثناء ما عقلك یتحدث ھو 
أن وعیك یستیقظ. تجاھل ما یقولھ عقلك، تجاھل ما قلتھ أنا وكن أنت، كن وعیك الذي أتى وحضر في 

ھذه اللحظة. 
أھالً بكم واعیین ویقظین وحاضرین، أحبكم ألني أحب نفسي وألني أحب نفسي أتیت ھنا وسأبقى ھنا ما 

احتاج األمر. 
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أرى أنكم على مشارف وعلى عتبة الوعي وعلى عتبة التنویر أو النور، ال شك أنكم واعیین فالنیام ُرقد 
ومستلقین على عتبات النور ولكن أنتم یقظین تقفون علیھا مستعدین للنھوض.  

وربما ھذا المكان -المكان الظاھر في الفیدیو- یُمثل ما یحدث حقاً، "ھذه المنصة" یمكن للبعض فقط أن 
یعتلیھا واآلخرین على العتبة یترددون قبل أن یعتلوا واآلخرین رقد على حرمھا وحولھا. 

ال یوجد عنوان لھذا البث وال یوجد سبب لھذا البث سوى اللقاء وھو أمر عرفتموه مني عبر التلقرام وعبر 
اآلسك. فأحیانا نفعل األمر فقط لكي نكون مع بعض ولیس لغرض التحدث عن موضوع ما وھذا ما یقتل 

المجتمعات ھو أن یحتاج البشر لسبب لكي یتواصلوا؛ ال أقول أنھ یجب على كل من یسیر بالشارع أن 
یتحدث إلى اآلخر فھذا أمر جنوني ولكن عندما تتاح الفرصة للتحدث فلما ال؟ إن أي شيء -وأحیاناً مع من 

تعرف- یجب علیك أن تتحدث عن أي شيء حتى وإن كان الحدیث نفسھ ال یھم وستالحظ أنك مع من 
تحب؛ كلما زادت المحبة وكلما زاد الحب، أصبح الموضوع الذي تتحدث عنھ أقل ومع ذلك فإن نتیجة 

الحوار واللقاء أكبر. 
 ألم تالحظوا؟ عندما تتحدث مع من تكره فإنھ مھماً علت األصوات ومھما بلغت الحروف والكلمات، 
مھما أفصحت في القول والحدیث فإنھ مع ذلك ال یمكن بناء جسور للتواصل، ألم تالحظ؟ األمر بسیط 

ویمكن ألي مالحظ أن یراه.  
السبب أن: الحب ھو التكامل في حین أن الكره ھو االنفصال، ھذه ھي االزدواجیة التي تحدثت عنھا في 

الكتاب. 
فعندما تجد حولك من تحب تواصل معھم دون سبب دون غرض. ال تبحث عن دافع وال تنتظر وصول 

إلى وجھھ أو ھدف فقط تواصل! بھذه الطریقة تقوم بالتحقق مما حولك، بالتحقق من وجودك، بالتحقق 
من أحقیتك ومن محبتھم لك. وصدقوني وربما لن تصدقوني حتى وإن قلت أن كل ما یحتاجھ اإلنسان 
في ھذه الحیاة، كل ما یحتاجھ اإلنسان في ھذه الحیاة ھو الحب فقط ال غیر، فقط الحب ال غیر؛ لیس 

شیئاً سوى الحب. 

ھرم ماسلو قد یقول غیر ذلك، قد یقول أن االحتیاجات الفسیولوجیة ھي أول مطلب ثم االنتماء ثم،ثم،حتى 
البلوغ إلى تحقیق الذات؛ وھذا حقیقي للعقول، ولكن للوعي كل ما تحتاجھ ھو أن تَُحب وأن تُِحب، أن 

تشعر بھذا الحب یحیط بك. 
عندما یفعل الحب؛ عندما تشعر بأنك محاط بھ لیس األمر وكأن رغباتك ستتحقق وتتجسد في لحظة ھذا 
سخف وسذاجة، ما یحدث حقاً ھو أن تلك الرغبات ال تعود مھمة لك! ھذا ھو الجمال وھذا ھو السحر 

الذي یحدث عندما تكون على قمة الوجود وقمة الوعي. 

ركزوا فیما أقول، ألنك ستظل تفعل ما یفعلھ المنشغلین في الوعي الدوران في دوائر لولبیة ودوامیة تكبر 
كلما بحث أكثر. تحدثنا كثیراً عن الجذب ثم وجدنا أن الوعي یُقاس ثم وجدنا أن ھناك ممارسات كتابات 

لألماني وأوراق التاروت وطاقة ریكي وغیرھا الكثیر، الكثیر، الكثیر،  
ل إلى علم فشأنھ شأن أي علم آخر متسع ال منتھي كما قلت في أحد أبواب الكتاب -  ألن الوعي عندما یُحوَّ

وال أذكر وكأني لم أكتب الكتاب في الواقع وربما لم أفعل! -. 
في الحقیقة أنھ ھناك المزید والمزید من المفاھیم لیس ألن األمر كذبة وبیاعین حكي -زي ما قال أحد 
المتابعین-، ال ألنھ بكل بساطة عندما تسأل السؤال؛ ستجد اإلجابة. ھذه ھي قدرة الوعي األعلى، لن 

یتركك حتى تموت عطشاً في صحراء الحیاة سیقدم لك جرعات قلیلة من الماء فقط ما یكفي لكي تبقى حیاً 
وتسأل سؤاالً آخر، وعندھا سیقدم لك جرعة أخرى والمزید حتى تبقى ولكن عندما تلتفت إلى الخلف أو 

ربما إلى حیث أنت؛ تجد ینبوع الماء حیث یصدر كل ھذا النور. 
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مجدداً أقول الرغبات ھي ُملھیات ال أقول تخلوا عنھا كما قال بوذا واتركوا كل الحیاة، أقول أنك عندما 
تحب ربما ال تحتاج كل ما تعتقد أنك تحتاج إلیھ، ولن تبحث عما ترغب بھ ولیس كل ما ترغب بھ. ستجد 

أن رغباتك تتالشي ولن یبقى إال بضع رغبات وعندھا ستقوم باالنتباه لھا ألنھاقلیلة فتستحق االنتباه، 
وعندما تنتبھ بما فیھ الكفایة سیرى وعیك األعلى ذلك عندھا؛ ال یملك وعیك األعلى سوى تحقیق وتجسید 

ھذه الرغبات لك. 
فالمشكلة بینك وبین وعیك األعلى لیس ألنك تستحق أو ال تستحق؛ لو لم تستحق لما كنت موجود بكل 

اختصار وبساطة، قلت ھذا الكالم في البث السابق ولكن أعیده للتكرار ألنھ مھم، فإنك لو لم تكن مستحقاً 
للوجود، لو لم تكن مستحقاً لرغبة أو شيء أو للحیاة لما كنت موجوداً فیھا من األساس باختصار.  

فالحیاة كاملة كما قلنا سابقاً، مثالیة ال یمكن أن تُخطئ وال یمكن لھذا الصنع البدیع أن یكون أخطأ فیك 
أنت، ویا لھذا الغرور أن تعتقد أنك أنت الوحید الذي حدث فیھ العیب المصنعي والخطأ! ھذا غرور محظ 

وھذا مصدر ومنتج عقل.  
الحقیقة أنك أنت كامل ككمال الكون الذي ال یُخطئ بالتالي أنت جزء ال یتجزأ منھ؛ إذاً أنت تحصل على 

كل ما تحتاج إلیھ، ولیس كل ما ترغب فیھ؛ فما ترغب فیھ ھو منتج عقلك الذي یُلھیك عن الوجود.  
الحقیقة أن ما تحتاج إلیھ دائماً موجود حولك، وما تحتاج إلیھ في اللحظة القادمة سیأتي إلیك ولكي 

تُسّرع في عملیة تجسیده علیك أن تنتبھ إلیھ ولكن ألن عقلك یشغلك بالكثیر من الرغبات الوھمیة فإنك 
ال تركز على ما تحتاج إلیھ فعالً؛ فلذلك ال یتحقق ما تحتاج إلیھ فعالً فتشعر بأنك غیر مستحق! وھذه 

الدوامة متسعة دائمة، یمكن أن تستمر حتى موتك عندھا تستطیع أن تندم قدر ما تشاء ولكن ال یمكن 
لك أن تسترجع تلك األیام التي مضت حتى تعود إلى الحیاة مجدداً بمحض إرادتك ولیس رغماً عنك. 

إذاً، الحب یمكن لھ أن یُالشي ویُخفي ماال تحتاج من رغبات، ویُبقي فقط تلك الرغبات التي تحب؛ 
وبالتالي تستطیع أن تُرسل رسالة واضحة جداً إلى وعیك األعلى أنك تحتاج إلى ھذه الرغبات فیحققھا 
لك، وبالتالي ستكون سعید، والحب نتیجتھ السعادة وعندما تسعد ترى كل شيء جمیل وعندما ترى كل 
شيء جمیل لیس لك إال أن تحبھ وعندما تحب ستسعد وعندما تسعد سترى كل شيء جمیل، ھل ترون 

ھذه الدوامة!  
ھذا المثلث المقدس قلت عنھ الكثیر مما سبق وربما محوره الصمت؛  

فعندما تصمت تحب وعندما تحب ترى الجمال  
وعندما ترى الجمال تسعد  

وعندما تسعد أنت دائماً تحب. 
فالقلب یعشق كل جمیل وهللا جمیل یحب كل جمیل. 

أترك لكم التقییم، فما أقول ربما أكون مخطئ، ولكن من أنا ألقول فأنا مقتنع بما أقول وإال لما قلتھ فأنا 
حر، ولكن أنتم كذلك أحرار، لكم أن تختاروا مما في الحیاة من خیارات ال منتھیة، ما تشاؤون. 

إن كان في ھذه الحیاة معتقد یستحق اإلیمان بھ واالعتقاد ھو أنك دائماً وأبداً وفي كل لحظة تحصل على 
ما تحتاج وإال لما كنت ھنا، إن كان في ھذه الحیاة معتقد آخر یستحق االعتقاد فإنھ ھو أنك مستحق 

لھذه الحیاة وإال لما كنت فیھا. 

دوموا كما أنتم بكمالكم وجمالكم المعھودین، وتذكروا أنكم فقط كونكم ھنا فأنتم مستحقین ألن تكونوا، 
شكراً لكم أحبائي وأحبتي سنلتقي مجدداً. 

وداعاً اآلن. 
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بث بیرسكوب بعنوان: اإلسقاط النجمي وما یمكن لك تحقیقھ من خاللھ. 

بتاریخ:2017-7-7 

عنوان البث عن اإلسقاط النجمي وما یمكن لھ تقدیمھ لك كظاھرة وجودیة ولیست حیاتیة، 
وھذا ھو الفرق تماماً كاألحالم. فاألحالم لیست حیاتیة، نعتقد أنھا حیاتیة ألننا ننام في حیاتنا 

المعتادة ثم نحلم فنعتقد أن الحلم جزء من الحیاة وھذا غیر صحیح. في الواقع، عندما تنام 
أنت تأخذ فاصالً، Time out، استراحة من الحیاة، فیھا یمكن لك تحقیق ما تشاء من 

الرغبات المكبوتة لدیك. 

كما قلت أن اإلسقاط النجمي ظاھرة وجودیة ولیست ظاھرة حیاتیة، وما أعنیھ بأنھا تجربة 
وجودیة أي أنھا لیست مختصة بالحیاة فقط؛ تماماً كاألحالم، األحالم لیست حیاتیة وإنما 
وجودیة رغم ما نعتقد! نعتقد أننا ننام، فبتالي نحلم، وبالتالي النوم والحلم جزء من الحیاة 

وھذا غیر صحیح؛ عندما تنام أنت تأخذ وقت مستقطع، Time out أو استراحة من الحیاة 
حیث یمكن لك تحقیق ما تشاء من الرغبات التي لم تستطع تحقیقھا في الحیاة، أي أنھا تعمل 

كـ Defuse أو نزع الفتیل لقنبلة موقوتة وھي الرغبات المكبوتة التي لم تتحقق بعد في 
حیاتك المادیة؛ ولتمنع انفجارك من الحرمان المتناھي بالتالي تحلم وتحقق في حلمك ما 

تشاء. 

في اإلسقاط النجمي، یمكن لك أن تزور كل العوالم الموجودة األخرى في ھذا الوجود، 
مستویات الوعي المختلفة وأبعاد الوجود المختلفة التي تسمعون عنھا الكثیر؛ البعد الرابع 

والخامس والسادس والسابع ومن یأخذھا إلى البعد الحادي عشر، ال یھم فیمكن لك زیارة كل 
ھذا وأبعد.  

اإلسقاط النجمي ھو رخصة لمغادرة ھذه الحیاة ولكن ھذا ال یعني أن تغادرھا تماماً، 
كالموت. إذاً، فاإلسقاط النجمي یشابھ الموت ولكن ھو مؤقت؛ وكذلك الحلم، فال تخافوا من 

اإلسقاط النجمي أنھ یشابھ الموت، فالحلم كذلك یشبھ الموت وأعتقد أن معظمكم مسلمین 
فیؤمنون بقول الرسول في الحدیث المتواتر أو الدعاء المتواتر وھو:" الحمد ± الذي أحیانا 

بعد ما أماتنا"، وكانت اإلشارة في الحدیث إلى الموتة الصغرى وھي النوم. 

-ماذا عمن ال یحلم؟ 

>من ال یحلم یعني أنھ ال یمتلك رغبات كثیرة في الحیاة المادیة؛ مستمتع في الحیاة وھذا 
شيء جید ولیس سيء! من یحلم ھو إنسان محروم من شيء ویحلم بھ، حتى من ال یحلم 
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عندما یكون نائم وھو جائع، أو نائم وھو یرید الذھاب للحمام -مع العذر منكم على المثال- 
سیجد نفسھ یقضي حاجتھ في حلمھ أو إن كان جائعاً یتناول الطعام في حلمھ والسبب؛ ھو 
أنك نمت وأنت محروم من ھذه الحاجة األساسیة في الحیاة ولكن بعیداً عن ذلك، ال تملك 

رغبات تستحق أن تحلم فیھا. 

-كم عدد المرات التي مارسَت فیھا اإلسقاط النجمي؟ 

>ما یزید عن ثالث مرات التي مارست فیھا اإلسقاط النجمي طواعیة، أما بشكل ال إرادي 
فأكثر. 

ثم إن اإلنسان عندما ینفصل عن ھذا الواقع دون أن یموت جسده، غالباً ما یكون اھتمامھ 
محصور بالمادة والحیاة المادیة لذلك یزور من یحب، یذھب لرؤیة شيء ال یعرفھ ویرید أن 
یتعلم عنھ بعض المعلومات أو أن یتأكد من سالمة شخص یحبھ؛ وھذا غالباً یحدث لألمھات 

مع أبنائھن عندما یكونون بعیدین عنھن، وأقول أبناء؛ أعني الذكور ألنھن یمیلن عادةً للذكور 
أكثر من اإلناث وھذه حقیقة. 

فبالتالي، اإلسقاط النجمي یسمح لك باختراق حاجز المكان والزمان على حد سواء؛ أي أنك 
یمكن لك في ھذه اللحظة، في ھذا الحاضر، أن تعبر حدود المكان الجغرافي، الفیزیائي وأن 

تنتقل إلى مكان بعید جداً عنك في لحظة وترى ما یحدث ھناك ویمكن لك أیضاً في ھذا 
المكان أن ترى الماضي والمستقبل منھ؛ ما سیحدث لك بعد أیام وما قد حدث لغیرك في ھذا 
المكان في السابق، كل ھذه األمور موثقة، وقد حدثت لبعض البشر. أقول بعض البشر وأنا 

أعني ذلك، ألن ظاھرة اإلسقاط النجمي لیست من األمور الشائعة التي تحدث لمعظم البشر، 
نبالغ عندما نقول أنھ یحدث لـ 1% أو 2% من البشر! األمر أقل من ذلك بكثیر، ولكن عندما 

یحدث األمر تدرك إدراكھ عظیمة، وھي: أن في ھذا الوجود ما ھو أبعد من ھذه الحیاة؛ 
وھذا ال یعني أن الحیاة أقل أھمیة ولكن یعني أن ھناك غیرھا، وبالتالي یمكن لك أن 

تستمتع بھذه الحیاة دون أن تشعر أنك عندما تحرم من شيء فیھا فإنك تحرم من الوجود! 
أنت مستحق للوجود، وفي اإلسقاط النجمي تتأكد یقیناً من ذلك. 

-ھل نستطیع مقابلة األموات عن طریق اإلسقاط النجمي؟ 

>نعم یستطیع البعض مقابلة األموات والتحدث إلیھم ولیس فقط عن طریق اإلسقاط النجمي، 
 ،Channelling یمكن للبعض التواصل مع األموات عبر ممارسات عدیدة أحدھا الـ

وألعاب مثل لوح الویجي. جرب بكل بساطة أن تمسك ورقة وقلم وأن تفكر بعاطفة، بمشاعر 
بالشخص المیت المتوفى الذي تحب أو تكره ربما ولكن بشعور حقیقي ینبع دون أن ینضب 

ویجف، شعور متجدد ومتقد عندھا، ستجد یدك تتحرك بشكل تلقائي لتكتب حدیث ربما ال 
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تعرف من أین أتى وستدرك بعد بضعة سطور أو كلمات أنھ صادر من ھذا اإلنسان 
المتوفى، ویسمى الكتابة التلقائیة. 

الكتابة التلقائیة ھي أبسط الطرق والـ Channelling  ربما أبسط منھا ولكن أحطناھا 
بكثیر من الشروط والطقوس الذي جعل األمر معقداً، ولكن كل ما یتطلبھ األمر لتعمل 

 Guidingأو الـ Ascended Masters مع األموات أو األحیاء أو الـ  Channelling
spirits ھو أن تغمض عینیك، أن تكون بوضعیھ مریحة ال تساعد على النوم وال تعیق 
االسترخاء؛ بین ھذین اإلثنین توازٌن یسمح لك بالتواصل مع مستویات علیا من الوجود 
فیمكن لك حینھا أن تحقق ھذا التواصل واالتصال مع ھذه األرواح المتوفاة أو األرواح 

المرشدة أو المالئكة الذین یحمون وجودك؛ ال أقول یحمون ألن ھناك شر یحیط بك ویحیط 
بك ولكن ھذا ما نعتقده! نحن نعتقد أننا محاطین بالشر فنعتقد أن ھناك من یجب علیھ أن 

یحمینا، فھذا ما نسمي المالئكة بھ. 

على كل حال، إغماض العینین واتخاذ وضعیة مریحة والتفكیر فیمن تحب و\ثم استشعار 
مشاعرك معھم یسمح لك بفتح قناة تواصل معھم، وربما تعتقد: كیف یمكن لھذه األرواح أن 

تتصل معي وھي مشغولة؟ لیس بالضرورة في حیاتھا الجدیدة، أو في مستواھا الجدید من 
الوعي أو في البعد اآلخر التي تقبع فیھ؛ ربما مشغولة في تواصل أخي أو أختي أو من 

یتصل معھا بقرابة، في نفس اللحظة! وھذا أمر صحیح ولكن ما ال تدركھ ھو أن على خالف 
قدرتك المحدودة، األحادیة في الحیاة المادیة فیمكن لھذه الكائنات في البعد الرابع وما یعلوه 

أن تتصل مع شخصین أو أكثر في نفس اآلن، وھذا ما ال نفھمھ في ھذا البعد الثالثي في 
الحیاة. ھنا، نملك فقط ثالثة أبعاد، ونملك فقط لحظة واحدة نتواصل معھا مع شخص واحد 
فقط، ال یمكن لنا تعداد المھام بالمعنى الحقیقي ولكن لمن یعیش في البعد الرابع یستطیع أن 
یتواصل مع كائنین أو أكثر في نفس اللحظة، بالتالي ال تستغرب في أنك وقتما شعرت أنك 

متاح ومتفرغ لتتواصل معھم افعل، وستجد أنھم یستجیبون؛ لیس ألنھم دائماً فارغین 
وفاضین ومتاحین وینتظرون اتصالك، ال ولكن أثناء انشغالھم في ھذا البعد الجدید الذي 
یعیشون فیھ یستطیعون التواصل معك كما تفعل أنت عندما تعیش حیاتك وتفكر بأفكار 

معینة، ربما أنت في أفكارك تتواصل مع الحیوانات والكائنات والحشرات. أنت ال تعلم ذلك، 
ولكنھم یعلمون ویستغربون كیف یمكن لك أن تعیش وتتواصل معھم، وترى بعض 

الحیوانات تجفل منك رغم أنك ال تلقي لھم باالً أو اعتباراً ومع ذلك عندما تفكر باألمر تعلم 
أنك لو ألقیت لھم باالً كنت ستخیفھم ربما أو شيء من ھذا القبیل وھم أدركوا ذلك رغم أنك لم 

تفكر بھ حقاً، ھذا تشبیھ بسیط لما ھو علیھ األمر. 

*جمیل حب ھاذین االثنین، منذ أن جلست وھما یقبالن بعض.  

جمیل أن تكون غارقاً بالحب ولكن األجمل أن تعشق نفسك* 
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في دورة اإلسقاط النجمي التي قمت بإعدادھا وتعلیم البعض منكم، ربما لم یعودوا موجودین 
اآلن، ذكرت فیھا بعض الظروف المكانیة والزمانیة وبعض الشروط: كالرغبة واالعتقاد؛ 

وھي حقیقیة ولكن لمن یرید اإلسقاط النجمي أن یكون تجربة منھجیة، علمیة فیمكن لي 
تعلیمكم ذلك في بث مخصوص في ھذا األمر، ومازالت لدي النشرة أو المحتوى أو المادة 
التي أقوم بشرحھا بھذه الطریقة وأعلم أن ھناك من نجح فیھا لذلك أعتمدھا كمادة صحیحة 

للنجاح في اإلسقاط النجمي. 

األكید، أن من نجح في اإلسقاط النجمي لن یخالجھ ویداخلھ شك عما إذا كان في ھذا الوجود 
شيء آخر غیر ھذه الحیاة المادیة؛ وأقول شيء رغم أني أستطیع أن أقول مستوى وعي، 

وأقول بعد آخر ولكن ھذه المفردات والتعاریف معقدة قلیالً، نبسطھا لكي یصل المعنى للعقل 
البسیط. ال یوجد شيء آخر في ھذه الحیاة المادیة أو في ھذا الوجود غیر الحیاة المادیة؛ 

ھذا ما نعتقده بعقولنا ولكن ما إن تنجح في اإلسقاط النجمي حتى تدرك إدراكاً تاماً أن ھناك 
في ھذا الوجود شیئاً آخر غیر ھذه الحیاة المادیة.  

ال یھم إذا كان واحد أو اثنان أو ثالثة أو أربعة (األبعاد)؛ فقط خرق ھذا الحاجز من الحدیة 
أن الحیاة المادیة ھي كل شيء یجعلك تؤمن، أو تتوقف عن اإلیمان -بحد سواء- عن أن 

 .Respectivelyالحیاة المادیة ھي الوحیدة أو أن ھناك حیوات أخرى بالتوالي و

ھذا ھو سبب اعتمادي واستخدامي السم اإلسقاط النجمي دائماً وأبداً كحساب رغم أننا 
انحرفنا عنھ كثیراً أو ارتفعنا عنھ كثیراً. تركنا اإلسقاط النجمي وتحدثنا عن التنویر والوعي 

كثیراً والجذب ربما في بعض األحیان وعن الحضور والیقظة وعن ربما بعض األمور 
االجتماعیة ولكن ال ننسى، أو ال أنسى أنا أن اإلسقاط النجمي ھو السبب الحقیقي ألن أوثق 

وأتأكد من أن كل ما أؤمن بھ أو ما ال أؤمن بھ حقیقي أو غیر حقیقي -على وجھ سواء وعلى 
الترتیب-.  

فاإلسقاط النجمي محدود لبعض البشر، ولھ الفضل على مر األزمان ومختلف الحضارات أن 
یدرك بعض األفراد بـFirst-hand experience مثل ما تسمى؛ أي تجربة تمر بھا 

أنت وال تسمعھا من غیرك، أن تتأكد أن ھناك مستوى للوجود غیر الحیاة المادیة.  

-ھل شرط نجاح اإلسقاط النجمي اإلیمان؟ 

>ربما العكس، من یؤمن باإلسقاط النجمي لیس بالضرورة أن ینجح فیھ، في المقابل، ھناك 
من ال یعرف عن اإلسقاط النجمي وینجح فیھ أي أن األمر بكل بساطة إذا كنت ال تملك شيء 

ضد االسقاط النجمي؛ سیحدث لك.  

فھناك أمھات انتقلن بأجسادھن النجمیة أو وعیھن من مكانھن الفیزیائي، الجغرافي الذي 
یعشن فیھ إلى مكان أوالدھن -وھذا من أشھر الظواھر التي تحدث- انتقلن حیث أبنائھن 
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خصوصاً في لحظة احتیاجھم لھن، وقد أوردت بعض القصص في 2013 عن ھذه الظواھر 
ویمكن لي إعادتھا لكم إن شئتم في یوم ما. 

فاإلسقاط النجمي لیس محصوراً، فمحمد عندما خلى في الغار لمدة أیام وأسابیع لوحده ال 
یملك سوى بعض الطعام حدث لھ اإلسقاط النجمي، لم یكن یعرف بھ ألنھ لم یرد في العھد 
القدیم أو الیھودیة القدیمة بشكل صریح وعندما عاش التجربة عاشھا كما عاشھا موسى في 
وادي الطور وكما عاشھا عیسى وغیرھم من األنبیاء، ویونس في بطن الحوت وأیوب في 

عجزه. تجربة روحانیة یطلق علیھا ولكنھا في النھایة ھي إسقاط نجمي، إسقاط نجمي بحت 
فقط ال غیر؛ ینتقلون فیھ لیروا ما یریدون أن یروا، ما یؤمنون بھ یتجسد حرفیاً ولحظیاً كما 
یؤمنون بھ فیتحقق لھم أقصى درجات الیقین؛ وألنھم رأوا الیقین كما لم یره بشر غیرھم، 

فتمسكوا بھ كما لم یتمسك بھ إنسان قبلھم أو بعدھم أصبحوا رسالً یقودون البشر ألن 
االعتقاد أقوى على أن یصنع التبعیة وأقوى على أن یصنع الواقع؛ فعندما تؤمن تصنع 

الواقع. ولكن من منكم یؤمن؟ الغالب منكم یفكر أنھ یرید أن یؤمن لكي یرى إذا كان الواقع 
سیعكس ما یعتقده وھذا أمر مشكك ومتردد وفیھ جبن ویعتبر تجربة ال أكثر وغالباً تفشل، بل 

دائماً تفشل؛ عندما ترید أن تتأكد من اعتقادك، تؤمن بھ وتنتظر أن ترى انعكاسھ فإنھ لن 
یحدث.  

ھم كانوا یؤمنون إیماناً مطلقاً فحدثت لھم ھذه المعجزات، ھي إسقاط نجمي، كظاھرة لیست 
سوى إسقاط نجمي ولكن بالنسبة لھم لم یعرفوا، سموھا معجزات: إسراء ومعراج، أو حدیث 

الرب إلى إبراھیم عندما وضع أجزاء الطیور على قمم الجبال ثم اجتمعت واتصلت 
وأصبحت طیور مجدداً؛ لم تكن سوى تجربة إسقاط نجمي بحتھ ومحضة فقط ال غیر. 

ھذا كل ما في األمر، أن تتخلى عن ھذه الحیاة وأن تنتقل إلى االختالء بالذات ووعیك؛ ربما 
تنفصل عن الحیاة المادیة ولكن لیس بالضرورة ربما بعضكم ال یحتاج إلى ذلك، ھو بالفعل 

یؤمن أن ھناك في الوجود مستویات أخرى غیر الحیاة المادیة لذلك ال داعي لإلسقاط النجمي 
ولكن إذا كنت ال تؤمن فاإلسقاط النجمي قادر على أن یثبت لك یقیناً وبرھاناً وبشكل برھاني 

ویقیني ومثبت أن ھناك في ھذا الوجود غیر ھذه الحیاة المادیة. 

فالرسل لیسوا مختلفین عن سائر البشر، لیسوا ممیزین بمعنى أنھم عندما وجدوا في ھذه 
الحیاة كانوا مختلفین وكانوا معنیین أن یكونوا رسل، كل ما في األمر أنھم ولدوا في بیئة 

متدینة فآمنوا بشكل متشدد بالمعتقد حتى أنھم تركوا الحیاة، فكان إیمانھم قادر على أن 
یفصلھم عن المادة مما یجعلھم یعیشون تجربة من تجارب اإلسقاط النجمي ویسمونھا معجزة 
دینیة وبالتالي یعیشون حیاتھم كلھا ینادون لھذا الدین؛ وھذا االعتقاد الجازم القوي یستطیع 

أن یخلق ویغیر الواقع وھذا ما كان یحدث في تجارب الرسل. 

ھذه ھي خالصة األمر، وكنت قد تحدثت عن أن عیسى ابن سفاح وزنا وقد غضب البعض 
ألنھ یعتقد أنھ ابن الرب وال بأس فمریم كانت بخلوة بعیداً عن البشر، زاھدة في الحیاة المادیة 
تتعبد وتتنسك وال تعلم ما أصابھا في خلوتھا ولكن كل ما في األمر أنھ جامعھا رجل. حملھا 
بھذا الطفل عیسى، كان بالنسبة لھا صدمة وسمتھ ابن الرب ألنھا رأت الرب یتجلى وینفخ 
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فیھا من روحھ عبر جبریل وآمن ابنھا بما تؤمن بھ؛ فال یملك االبن إال أن یؤمن بما تقولھ 
أمھ. ونعلم األقوال كثیرة في ھذا الصدد:" األم مدرسة إذا أعددتھا، "، وعندما نشأ یؤمن بھذا 

المعتقد بشكل شدید ألنھ یمس شرفھ، یمس نسلھ، یمس كرامتھ فال یملك إال أن یعتقد، لیس 
لدیھ خیار كما لدیكم، فالبعض منكم یستطیع أن یؤمن بما شاء ألنھ لن یمس كرامتھ أما عیسى 
فلن یملك إال أن یؤمن أنھ ابن الرب ولذلك آمن بأنھ ابن الرب وآمن بأنھ یحمل رسالة، وألنھ 

فعل فإن البشر تأثروا بھذا المعتقد؛ لیس ألن الواقع تغیر من أجلھ بل إنھ انتقل من واقعھ 
الذي كان سیسمى فیھ بأنھ لقیط إلى واقع یتبِّعھ فیھ البشر، ونحن اخترنا ھذا الواقع على 

إثره. 

-ماذا عن حدیثھ في المھد؟ 

>تبقى قصة تروى؛ حدیثھ في المھد. ولكن األمر متروك للتواتر ونعلم بأن المعجزات كثیرة 
جداً. وفي ذاك العصر حدیث الطفل ال یقارن بأن یستطیع اإلنسان أن یضرب بعصاه البحر 

فینفلق إلى سبع قنوات، األمر كلھ معجزات في ھذاك الوقت. 

على كل حال نعود إلى حیث االعتقاد، عندما یخلص االعتقاد ویكون نقیاً صافیاً فیمكن لك 
أن تغیر الواقع. 

-ھل ھناك جنة ونار بعد الموت؟ 

>الجنة والنار مفھومان نسبیان، یمكن أن تعیش في الجنة اآلن ویمكن أن تعیش في النار 
اآلن. 

-ھل نرسم واقعنا؟ 

>طبعاً، نرسم الواقع الذي نعیش ولكن عبر فعل ما نحب، لیس عبر ما نعتقد؛ فما نعتقده ال 
یمكن لنا تغییره بسھولة. 

االعتقاد النقي ال یحدث لكل البشر، فمعظم البشر یولدون بتوازن، بعض من البشر یولد 
باعتقاد خالص: محمد، عیسى، موسى، إبراھیم وآدم حتى، ولدوا وال یملكون إال ھذا التفسیر 
للوجود فال یملكون من الخیارات إال ھذا الخیار، فآمنوا بھ باعتقاد كامل، فتبعھم ما تبعھم من 
البشر. أما أنتم، فتولدون ولدیكم الخیارات الكثیرة من االعتقادات وأكبر دلیل ھو ما تملكون 

اآلن من بدائل من االعتقادات. 

>نعم، یمكن لإلنسان أن یكون في لحظة من اللحظات منفصالً عن الواقع، مرتبطاً بفكرة 
واحدة فقط ال غیر؛ أي أنھ زھد بھذه الحیاة ویفكر بشيء واحد فقط حتى وإن لم یكن درویشاً 
وطیباً وعلى نیاتھ -زي ما نقول بالعامیة-، إال أنھ في تلك اللحظة أصبح على نیاتھ -بالمعنى 
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العامي- أي أنھ لم یعد یفكر بالحیاة وال تعني لھ أي شيء كالمجانین وكالدراویش ولم یعد 
یفكر إال بھذا األمر؛ فراق شخص یحب، أو رغبة في شيء مادي ولكنھ یریده بكل قدرتھ 
وطاقتھ عندھا، سینفصل من جسده المادي إلى أن ینتقل بھ وعیھ إلى الجسد النجمي، إلى 

المستوى النجمي وحیث فیھ یستطیع أن ینتقل من أي مكان شاء إلى أي مكان یشاء وأن یرى 
ما یرید أن یرى. وھنا في ھذا المستوى أمكن الرسل أن یروا من المعجزات ما رأوا؛ حدیث 
الرب لموسى في وادي طوى أو في إعادة إحیاء الطیور على قمم الجبال إلبراھیم واإلسراء 
والمعراج لمحمد وبالنسبة لعیسى فلق البحر وغیرھا كثیر من القصص الدینیة لیس فقط في 

األدیان اإلبراھیمیة ولكن في كل األدیان السماویة إن صح التعبیر.  

المعجزات الدینیة لو صنفناھا وجودیاً ھي تجارب إسقاط نجمي، ال تعدو كونھا إسقاط 
نجمي فقط ال غیر. 

-ھل أخذت دورات لإلسقاط النجمي؟ 

>ال لم آخذ دورات، اإلسقاط النجمي حدث لي وبحث عنھ ووجدت بعض المصادر 
اإلنجلیزیة فأحببت تقدیمھا للعالم العربي وأنشأت الحساب ووجدت أن ھناك مھتمین وعلمت 

منھم ما ال یقل عن العشرات ونجح فیھ ما ال یقل عن 15 شخص، وقد وثقت تجاربھم فقط 
إلضافة مصداقیة لألمر وتوقفت بعد ذلك. 

-ھل نستخدم اإلسقاط النجمي لتحقیق األھداف؟ 

>اإلسقاط لیس لتحقیق األھداف، الجذب یمكن لھ تحقیق األھداف.  

>برد النار على إبراھیم مثال صحیح ولكن ھي تجربة ال أكثر. عندما حطم األصنام لم 
یحطمھا حقاً وإنما أراد أن یحققھا عبر رغبتھ الحقیقیة فحطمھا باإلسقاط النجمي ورمي 

بالنار باإلسقاط النجمي وأنقذ من النار باإلسقاط النجمي. 

الحیاة المادیة كما تعرفونھا ھي كانت وما زالت الحیاة المادیة، ما عاشھ البشر منذ خمسة 
وعشرین ألف سنة إلى اآلن، تخضع الحیاة لنفس القوانین التي تعیشون بھا اآلن؛ الجاذبیة 

والحرارة والموت واألمراض وكل شيء. ربما ما یسبق ذلك من مئات اآلالف من السنین، 
مئة ألف أو مئتان ألف من السنین كانت ھناك بعض القدرات الخارقة -أو أكثر من ذلك-، 

بعض القدرات التي تفوق قدراتنا ولكن 25 ألف سنة؛ وھي السنین الموثقة في األدیان 
السماویة واألدیان السماویة ال توثق أكثر من 10 اآلف سنة منذ العھد القدیم ال توثق أكثر من 

عشرة آالف سنة، المسیحیة ال توثق أكثر من ألفین سنة، واإلسالم ال یوثق أكثر من 1400 
سنة ولكن عندما نذھب إلى أبعد نقطة في الیھودیة نجد أن الزمن ال یعود إلى أكثر من خمسة 
آالف سنة ویقول البعض أنھا عشرة آالف سنة ولكن البشریة موجودة منذ عصر السسانیین 

والسومریین والمصریین والھنود القدامى وحتى المایا وبعض الحضارات التي ال تردني 
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اآلن، تعود بالماضي إلى مئة ألف أو مئتان ألف سنة، ھناك كانت بعض القدرات ممكنة أكثر 
من قدراتنا. أما ما نسمع عنھ من المعجزات في غضون العشر آالف سنة الماضیة في 

األدیان السماویة ھي تجارب إسقاط نجمي ال أكثر. 

-ھل ھناك جنة ونار بعد الحیاة؟ وھل ھناك حیاة برزخیھ؟  

>من یؤمن بأن ھذه الحیاة وجدت لكي نُختَبر فیھا -وھذا یعود للسؤال األول وھو سؤال 
العبادات والصالة-، من یؤمن بھذا اإلیمان إیماناً مطلقاً فال بد لھ بعد أن یموت أن یمر بتلك 

التجربة؛ تجربة أن یُختبر على ما قدم ولكن لن یلبث أن یدرك أن الوجود أكبر من أن یختبر 
ویفشل ویوضع في النار، أو ینجح ویوضع في الجنة وحتى لو وضع في إحداھما لن یطیل 

البقاء. بمقیاس الزمن قد یكون طویل جداً؛ بمقیاس البشر في الحیاة المادیة، یلبث ھناك مئات 
وآالف السنین ولكن بمقیاسھ ھو لن یشعر بالنار إال لحظات ویغادرھا ولن یشعر بالجنة إال 
لحظات ویغادرھا األمر نسبي جداً وال یمكن للعقل البشري أن یدرك ھذا الفرق بین الزمن 

ھناك وھنا. 

-المشاعر المحایدة. 

>الشعور المحاید ھو مفترق طرق، سأتحدث عنھ. 

-الغیرة بین البشر. 

>الغیرة أو التنافسیة بین البشر ھي جزء من ھذه اآللیة التي تحكم ھذا العالم. الكل یرید أن 
یحقق ذاتھ وھذا ما یجعل للحیاة معنى؛ الرغبات والمعاناة المتولدة من عدم الحصول علیھا 

وعند حصول اآلخرین علیھا نشعر بالغیرة منھم. 

>ھذا إثبات لك أن الكون منتبھ، وانھ یستمع إلیك وأنھ یحقق لك ما تھتم بھ ویقدم لك دلیل 
وبرھان أن البشر یتفاعلون، وأن األحداث واألماكن واألشیاء حولك تتفاعل مع ما تھتم بھ 
ولكن أحیاناً ال تنتبھ لحدیث البشر. فكل مرة أنت تھتم بشيء ستجد البشر حولك واألشیاء 

تتفاعل معھ وتتغیر وفقاً لھ ولكنك أحیاناً تنتبھ وأحیاناً تغفل ولذلك نقول: دائماً كن یقظاً 
وانتبھ لما یحدث حولك فھناك تكون الفرص وقد كان ھناك بث كامل بھذا األمر وسیتم 

تلخیصھ ونشره لمن یھتم باألمر سیجد البث. 

-كیف أستطیع االتصال مع ذاتي العلیا؟ 

>عبر التأمل أو عبر الـ Channelling أو عبر اإلسقاط النجمي أو عبر النوم أو عبر 
الصالة؛ كلھا وسائل یمكن لك أن تتصل بھا مع وعیك األعلى. سمھ الرب، سمھ المرشد 

الروحي، سمھ وعیك األعلى، سمھ الوجود أو الكون، األسماء تختلف والممارسات تختلف 
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ولكن في الحقیقة وبشكل متجرد من كل ھذه التعاریف السطحیة؛ أنت كعقل، وھو كشيء 
كلي یمكن لكما أن تتصالن بطریقة ما. 

-علم األرقام. 

>علم األرقام صحیح، من ینتبھ لتفسیر األشیاء واألحداث واألشخاص إلى أرقام سیجد 
أنماطاً ساحرة وال یمكن لھ أن یصدقھا حتى عقلھ! یمكن لھ أن یتنبأ وأن یدرك الحاضر وأن 

یعرف الماضي عبر األرقام. 

-ما رأیك بالربوبي الذي ال زال متعلق بالصالة؟ 

>ال بأس بذلك، من یشعر أنھ یستطیع أن یكون روحانیاً عبر الصالة فال بأس بذلك أن یكون 
ربوبي أو عبودي أو ملحد ال بأس بذلك. غالباً ھذه األسئلة تأتي من أشخاص ال یعرفون ما 

أقدم، أنا ال أؤید دین معین أو االنحراف عن دین، أنا أقول أن اإلنسان موجود ھنا لیس ألنھ 
مجبر على ذلك بل ألنھ صنع ھذه التجربة. إذا أراد أن یعیش فیھا وفقاً لمعتقد معین كأن 

یكون خلق لیختبر فبالتالي الزم یعبد أو ألنھ كائن ضائع ومن الالزم أن یؤمن برب ولكن ال 
یعلم ما ھو وبالتالي یؤدي صالة عشوائیة فلھ ذلك، وإن كان یرید أن یكون ملحداً أو مادیاً أو 

أیاً كان؛ ال أدریاً مثالً فاألمر لھ. ما أقدم ھنا أكبر من أن أقیدك بمسار، أنا أعیدك إن صح 
التعبیر إلى حیث بدأت ولیس أن أدفعك إلى نقطة افتراق. 

>لیس ھناك حد لعدد أبعاد الكلمة أو حتى أبعاد النغمة الموسیقیة أو حتى أبعاد الصورة أو 
اللون، ال یوجد حد ولكننا نعرف عدد محدد منھا. 

>یمكن أن تفسر األمر على أنھ طاقة وعلى أنھ وعي أو على أنھ اھتمام أو اعتقاد ولكن 
اإلسقاط لن یحدث ألي شخص. 

على كل حال سأختم معكم ھذه اللیلة وإلى أن نلتقي قریباً وأعلم أني غالباً سألتقي معكم في 
التلیجرام اللیلة.  

كونوا كما أنتم بجمالكم وكمالكم، وافعلوا ما تحبون مما لدیكم تحصلون على ما تریدون 
وإن كان لیس لدیكم؛ فإنھ سیتحقق.  

فالكون مصغي، والوجود مراقب، والوعي األعلى مطیع. 
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تذكروا ھذه الكلمات وكونوا أنتم ال تكونوا غیركم، فاتباعكم لغیركم إضاعة للوقت 
وانحراف عن المسار وضالل عن الطریق. 

كن أنت، افعل ما تحب وستجد كل الواقع یناسبك، افعل ما یقولھ غیرك وستجد الواقع 
مغایراً لما تحب. فللكلمات وقع وللمعاني سحر وللمعتقدات تأثیر وللمشاعر صدى في ھذا 

الوجود، في ھذه الحیاة، في ھذا الواقع. 

أنت من یحدد ویختار ما إن كان الواقع انعكاساَ لك أو انعكاساً لغیرك عبر اختیارك لما تحب 
أو ما یحب غیرك. فمعظمنا یتبع كالم غیره فیخلق عالم قد یناسبھ وال یناسبھ؛ یناسبھ إن 

كان أضاع ذاتھ ونسخ ذات غیره لتكون بدیالً عن ذاتھ، وال یناسبھ إن كان ما زال متمسكاً 
بذاتھ ولكنھ یستمع لكالم غیره أما القلة الذین ال یستمعون إال لقولھم فیصنعون واقعاً 

یناسبھم وحدھم فقط ال غیر. 

أحبتي تذكروا أن كل ما یشغلكم بھ عقلكم ملھیات تعیق تقدمكم في ھذه الحیاة؛ لیس ألنھ 
عدو ولكن ألنھ مبرمج على أن یتفاعل مع ھذه الحیاة وألن الحیاة مخادعة بشكل جمیل 
جداً وألنھ كما قلت الحیاة تجید شیئاً واحد فقط وھو أن تفاجئك دائماً وأبداً بغیر المتوقع 

فإنھا ال تجید فعل غیر ذلك، ال یمكن لھا أن تنصاع لك؛ على خالف وعیك األعلى ووجودك 
الكلي وكونِك المستمع.  

فافعل ما تحب مما لدیك، تحصل على ما ترید مما لیس لدیك. 

وداعاً یا أحبتي. 
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بث بیرسكوب بعنوان: العوالم الحقیقیة والعوالم الخرافیة 

بتاریخ: 2017-7-14 

نبدأ الحدیث عن عنوان البث وھو العوالم الحقیقیة والعوالم الخرافیة، ربما سبب طرحي 
لھذا الموضوع ھو تكرار سؤال ھل الكائنات الفضائیة خرافیة أم حقیقیة؟ 

ھذا ھو السؤال الذي یرد فیما إذا كانت العوالم األخرى حقیقیة أم ال عوالم الفضائیین كمثال؛ 
ھل الكائنات الفضائیة موجودة؟ وما تفعل وما سیكون بمستقبل البشریة؟ وھل ھي استكمال 
للتجربة البشریة وما إذا كانت مالزمة لھا جنبًا إلى جنب وما إذا كانت منفصلة عنھا تماماً؟ 

وما إذا كانت خرافیة ولیست موجودة ومجرد بعض الغرب المجانین یؤمنون بوجود 
الكائنات الفضائیة إلى درجة أنھم أشاعوھا في المیدیا وآمن بھا كم كبیر من البشر لدرجة أن 

الجمیع یتحدث عن الكائنات الفضائیة فأصبح األمر حقیقي؟ 
أي ھذه البدائل والسیناریوھات حقیقي؟ ماذا عن العوالم األخرى؟ عوالم الروحانیات 

والشیاطین والجن والمالئكة؟ 
 . ،Spirits Guide, Ascended Masters, Archangels

األموات واألرباب والشیاطین ھناك الكثیر، . ماذا عن الطاقة والتردد؟ ما إذا كنا مخلوقین 
 'Movement' ویعتبر'New age' من طاقة ونستطیع أن نصنع ما نشاء كما یقول العصر

حركة أكثر مما ھو دین؛ موجة إن صح التعبیر. 

اإلجابة على ھذا السؤال المتعلق بالكائنات الفضائیة أو المتعلق بالروحانیات أو المتعلق 
بالطاقة أو بالجذب أو بالدین اإلسالمي أو األدیان األخرى كما نقول دائماً منوط دائماً 

بمعتقدك ولكن اسمحوا لي أن أقول حتى لنفسي أن ھذا المفھوم وھذه العبارة استھلكت كفایة 
لدرجة أنھا لم تعد تحمل الحقیقة التي یجب أن تصل إلیك، وھذا ما یفوت علینا ھو أننا نسمع 

األمر فنولیھ تفسیراً معیناً ثم نعتقد ونؤمن بھذا التفسیر فننسى أن نحاول فھم ھذا األمر في 
كل مرة. بأن نلجأ ونمیل لھذا التفسیر المسبق عن ھذا التعبیر ونلجأ إلیھ في كل مرة فیقتل 

روح ھذه العبارة.  
ماذا یعني االعتقاد وماذا یعني أن كل ما تعتقد حقیقي؟ 

عندما تقول أن ھناك مجرات وأن فیھا العشرات أو المئات أو األلوف من الحیوات الفضائیة 
ھناك مجتمعات وحضارات فضائیة تعیش اآلن وتتبادل المعیشة بطرق وقوانین مختلفة تماماً 

عن قوانیننا؛ ال یملكون المال ولكن یتبادلون المنفعة كما تفعل الطحالب مع الحیوانات أو 
األشجار. أمر حقیقي جداً. 

ما یحدث في الحقیقة ھو أنك في كل مرة تؤمن بمعتقد أو تھتم على األقل بمعتقد وتختبره فإنھ 
 'Remote viewing' یمكن لك أن ترى أدلھ وبراھین على حقیقتھ بل یمكن لك عن طریق

والرؤیة عن بعد أو حتى عن طریق االسقاط النجمي أو االنتقال بوعیك؛ من وعیك المادي 
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أو من عالم المادي بوعیك إلى عالمھم وأن ترى تجربتھم الفضائیة على أرض الواقع حقیقیة 
ال خرافة. یعیشون ویتبادلون المنفعة فیھم من یملك أعینًا واسعة وأوجھ مستدقھ وشعر 

متساقط والنساء بشعر رمادي، ھذا ما یقولون عن الفضائیین. ستراھا رأي العین حقیقة ال 
كالم وال كذب، ستراھا وتلمسھا ربما ستشعر وتحس وتسمعھا كما تفعل في الحیاة المادیة. 

الحقیقة ھي أنك عندما تؤمن بمعتقد ما كوجود تجربة فضائیة كھذه التجربة، عندما تنتقل 
لتراھا ستراھا حاضرة وكواقعیتھا في الحاضر سترى أن لھا موروثاً تاریخیاً كامالً یثبت 
ویعزز مصداقیة الحقیقة، ستجد أن لھا عمقاً في التاریخ أي أنھم عاشوا سنین في حسابنا 

المادي بل ربما مئات السنین أو آالفھا أو مالیین السنین. وماال تدركھ أو ال تعلمھ وتجھلھ 
 First Hand' ھو أنك أنت ألنك اعتقدت، ھو أنك أنت ألنك آمنت وانتقلت لترى بعینك

Experience'  رأي العین ألول مرة تجربة شخصیة 'Hands On'  فإن الواقع سیتجلى 
بقدرتك الالھوتیة والعظیمة والقدسیة لیكون لك واقعاً حقیقیاً یتحرك ویتفاعل في داخلھ، بل 
وأنھ یصنع ماٍض حقیقي جداً بل وحتى أنھ سیصنع مستقبل لھ. بل أنھ قادر على الربط بین 

واقعھ وواقعك الحالي أي أنك ترى في حیاتك البشریة عندما تموت ستنتقل إلى العوالم 
الفضائیة وترى الكائنات الفضائیة وتعیش معھم وتكون كوعي كائن فضائي وتعیش حیاتك 

كذلك وترى البشر الذین یعیشون في الحیاة المادیة، ھذا معتقد لیس أكثر. وھو حقیقي كحقیقة 
حیاتنا المادیة، األمر ال یعني أبداً إطالقاً في أي حال من األحوال وأي سیناریو كان وأي 
حضارة أو تجربة تراقب ال یھم حقاً ماھي؛ ما یھم حقاً ھو ما تعتقد ففي حین أنك تؤمن 

بالكائنات الفضائیة فربما سیھبط 'UFO' صحن فضائي؛ في ساحتك الخلفیة وسیختطفونك 
الفضائیین وسیجرون علیك التجارب المؤلمة ثم تعود إلى منزلك لتروي ھذه التجربة، وفي 

المنزل المجاور لك تماماً یعیش تجربة التواصل مع األرواح والشیاطین والجن، یؤذونھ 
ویشعر بوجودھم بل أنھ ربما یراھم ویلمسھم ویشم حتى رائحتھم. أي منكم الحقیقي؟ أي من 

ھذه العوالم خرافة؟ في الحقیقة من العجرفة ومن الغرور قول إن أحدھا حقیقي، في الواقع 
فإن كل التجارب حقیقیة وھذا الكالم لیس فلسفي. یمیل البعض إلى ترجمتھ أنھ فلسفة فیبتعد 
عنھ وھذا خوف وال بأس بالخوف إن كنت جريء فستعلم أنك تملك القدرة اإللھیة المقدسة 

'The Divine Holy' أنك لحظة ما تؤمن بوجود كائنات تعیش تجربة ما وتراقب ھذا 
األمر فستراه رأي العین، ال كذب ال نقل ال كالم وإنما حقیقة ملموسة مرئیة مشمومھ حتى. 

نردد ھذا الكالم كثیراً أنك عندما تؤمن بشيء تراه وفقدت الحقیقة ھذه العبارة معناھا وعمقھا 
ومصداقیتھا، والسبب أنھا أخذت معاییر وقوانین المنشغلین بعالم الوعي عندما یقارنونھا 

بالجذب وغیره، عندما یقیمون ما یشرح لھم في ھذا الوسط فألنھم ملّوا من الممارسات 
والتمارین والطقوس التي تفرض علیھم ولم یجدوا نتیجة، فأنھم یفترضون أن كل ما یقال في 
ھذا الوسط یجب أن یكون مجرد فلسفة وال بأس بذلك فأنت تخاف أن تكمل التجربة. ما أقدمھ 

لك الیوم ھو الحقیقة نقیة كالماء الصافي دون ثمن؛ لیس ألنك تریدھا، ربما عقلك ال یرید 
ولكن ألنك تحتاج إلیھ أنا أقول لك بكل بساطة أن فیك من القدسیة ما یفوق كل ما آمنت بھ 

عن اإللھ وكل ما علموك إیاه عن الرب وكل ما سمعت عنھ من تجارب إعجازیة، أنت تملك 
ھذا القدر من القدسیة. بل أن لقدسیتك قدرة عظیمة لدرجة أن التجلي فیھا سریع جداً لدرجة 

أنھ ال یمكن حتى لعقلك أن یدرك أن ھذا التجلي سببھ أنت. تذكروا ھذه الجملة. 
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سرعة التجلي تفوت حتى على عقلك المادي فإنھ ال یستطیع أن یدرك ھذا المقدار من 
السرعة في التجلي. لم أختر اسم الحساب عبثاً فنحن آلھة أو آلھات، ال یھم الجمع وال اإلفراد 
لیست إال تفصیالً لغویاً مادیاً وما أتحدث عنھ فوق المادة وفوق اللغة وفوق التفصیل فیھا بال 

شك. 
ھذا ما أقول وعندما تسأل المرة القادمة ھل األمر حقیقي أم ال وأنتم أیھا الستون أو السبعون 

شخصاً المتواجدین اآلن أو ال١٧ ألف المتواجدین في تویتر أو في التلجرام. ال أرید من 
الجمیع أن یعرف فأنا لست رسوالً لھذه األرض أنا أملك رسالة بسیطة جداً لمن أحب وھا 

أنتم ھنا یا من أحب. لذا تذكروا ھذا األمر عندما تقررون المرة القادمة أن تسألوا ھذا السؤال 
ھل الشيء الفالني حقیقي؟ ھل العالم الفالني موجود؟ ھل السیناریو الفالني ممكن؟ أریدك 

أن تتذكر بأن القُدسیّة التي تملكھا كإنسان ال یمكن حتى للَرب الذي تعرف أن یقدرھا ال یمكن 
لھ حتى إدراكھا. فأنت من خلق الرب وإن كان یبدو لك األمر معاكساً فإن لك القدرة على 

االعتقاد بأنك مخلوق فلیس أعظم قدرة من إنسان یخلق تجربة ویعتقد أنھ ھو الخالق 
والمخلوق في آن ال یوجد مثال في الوجود أعظم من ھذا المثال، ال یوجد مثال أعظم من أن 

تخلق التجربة وتعیش فیھا كمخلوق وال تعرف. صدقوني عندما أقول الرب الذي یخلق 
ویراقب مخلوقاتھ وھو رب ضعیف الرب الذي یخلق ویعیش التجربة فیھا كمخلوق وینسى 

أنھ خلق الحیاة ھو رب عظیم جداً لذلك لكم كل القدسیة واالحترام واإلجالل والتقدیر 
والتسبیح حتى، فما أعظمكم. 

وأعود لما قلت عندما ترید في المرة القادمة أن تسأل ھل األمر الفالني حقیقي أو أن تسمع 
سؤاالً من أحدھم یسألك ما إذا كان حقیقي؛ تذكر أن كل شيء حقیقي بل یمكن لك حتى عیش 

التجربة. 

> صوتك إذا اھتز وقتھا تكون كلماتك عظیمة. 
-ألن أتأثر بالكالم الذي أقولھ عندما أعرف عظمة الكالم وممكن تكون الرجفة أو االھتزاز 
مؤشر لكم لتعرفوا أھمیة ھذا الكالم. ولكن تأكدي أني ھادئ كبحیرة ولیس مرتبك أو خائف 

أو متردد. وال یمكن لي أن أسیطر على عقلي فھو یرتبك بحضور مثل ھذه الكلمات. 

-ال تستمد القدسیة من شيء فھي ذاتیة ال یمكن أن تستمد من شيء. ال یمكن لشيء أن 
یستعیر حتى ولیس أن یستمد على وجھ الدوام، أن یستعیر فقط القدسیة ال یمكن فھي فقط أن 
تكون مقدس أو أن تكون مادي. كل ما حولك ھو مخلوق كل ما تره بعینیك ھو مخلوق حتى 
جسدك الذي تراه بعینك وتعرف نفسك أنھ أنت، حقیقة أنت لست الجسد أنت لست حتى ھذا 

العقل أنت الوعي الذي یراقب من خالل العینین. أنت الوعي الذي یسمح للعقل أن یفكر 
وأحیاناً یأمره بأن یصمت، ھذا الوعي ھو الذي ال یملك الخیار أال یكون قدسي ھو قدسي 

دائماً وأبداً في كل مكان وزمان. 

فتذكروا في كل مرة تسألون أو تُسألون ما إذا كان األمر الفالني أو التجربة الفالنیة حقیقیة، 
فضائیة كانت أو روحانیة أو كانت طاقة أو كان جذب أو كانت تنمیة بشریة أو كان دین 

تقلیدي سماوي أو كان دین أرضي، أن كل ما ھنالك حقیقي مادام ھنالك من آمن بھ وعاشھ 
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فھو حقیقي وحتى إن لم یعش أحد ھذا الشيء فھو مازال حقیقي ینتظر رباً من األرباب أن 
یؤمن بھ لیتجلى ویصبح حقیقي ألنھ سیملك ماضي رغم أنھ لم یكن ھنالك من یؤمن بھ لكن 

لمجرد إیمانك بھ ولعظمتك سیمتد إلى الخلف كما یمتد إلى األمام في المستقبل والماضي على 
حد سواء لیصنع لك درجة من المصداقیة ال یمكن لعقلك، ال یمكن لعقلك أن یشكك فیھا 

فعقلك ھو المخدوع في خدعة أنت من صنعھا كوعي تذكروا ھذه الكلمات. 

وھل كثرة المؤمنین بأمر ما تجعلھ حقیقي؟ 
-طبعاً كثرة من یؤمنون بشيء ما األمر أصبح ممتداً ألن الكثیر یؤمنون بھ ولكن ماذا یعني 

أن نقول أن الكثیر یؤمنون بھ؟ فالكثیر لیسوا إال أنت كوعي أعلى األمر یعني ببساطة أن ھذا 
األمر موضع اھتمام للبشر فعدد المؤمنین بالشيء ارتفاع ذلك أو قلتھ ال یزید في درجة 

مصداقیة أي شيء مجرد إیمان شخص واحد بشيء أو ملیار شخص ھو على حد سواء بنفس 
الدرجة من المصداقیة وما یختلف حقیقة ھو ما إذا كنت سترى األمر أم لن تراه. 

في الحقیقة ھو تعریف أناني إذا أنت تستخدم كلمة حقیقي لصالحك. أي أنھا سكین تقطع بھا 
من الوجود المتناھي الذي یحوي كل شيء وتختار ما یناسبك عندما تقول كلمة حقیقي في 

المرة القادمة، راقب فإنك ستجد نفسك انتقائیاً تختار من الوجود ما تؤمن بھ وتنبذ ما یؤمن بھ 
غیرك ممن ال تتفق معھم وال أدل على ذلك من أنك تغیر اعتقادك في وقت ما ألنك أصبحت 
تحب ھذا الفریق وستجد أن ما كانوا یؤمنون بھ حقیقیاً وستراه بعینك. إیمان عدد كبیر فشيء 
ما یعني أن البشر مھتمین بھذا األمر فقط ال غیر، وال یغیر في درجة المصداقیة ھذه إجابة 

السؤال لمن یسأل. 

من خلق الوعي بمستویاتھ لتوجد بمعلومیتھ ذواتنا؟ 
-تخیل أن تكون كإنسان قادر على كل شيء وتملك كل شيء من معلومات وقدرات ومن 

موارد ، كل شيء لدیك ، إذاً أّصلنا أنك كائن تملك القدرة المطلقة والمعلومة أو العلم 
والمعرفة المطلقة ال یخفاك شيء وال تعجز عن شيء، ما الذي سیثیر اھتمامك؟ نأخذ مثال 

بسیط، 
 تتناول آیسكریم مثال إذا كنت قادر بشكل مطلق إذاً أنت لن تموت اذاً فأنت لست بالحاجة 

للقیمة الغذائیة لآلیسكریم ألنك عندما تتناولھ وتتغذى بھ أنت لن تموت بدونھ فأنت قادر 
بشكل مطلق، إذاً البد أن تكون مسألة المذاق، والتجربة الجمیلة عندما تتذوق طعم الشيء 
ولكنك تعرف كل شيء بشكل ُمسبق وكامل فما الذي سیثیرك بتناول اآلیسكریم برأیي كما 

قلتھ ال شيء!  
أنت تعلم كل شيء اذاً لن تختبر أي تجربة أثناء تناول ھذا الطعام ال تعرفھ مسبقاً وكذلك لن 

تموت أو تعجز ألنك لم تتناول الطعام فلنجرب أمر آخر؛ فربما ستجرب أن تخلق وتصنع 
بناء عظیم ولكن ما الفائدة إذا كنت تعلم یقیناً بعلمك المطلق أنك قادر بشكٍل مطلق على صنع 
ما تشاء وقت ما تشاء أینما تشاء كیفما تشاء! وبشكل ال حدود لھ في مجال اإلبداع لن تنتھي 
من الصنع ستستمر في الصنع تجربة بعد أخرى بعد أخرى بعد أخرى، ألنك تعلم أنك قادر 

على أن تصنع العدید من التجارب بشكل ال محدود؛ لذلك ال تملك سوى أن تختبرھا فأنت 
 First Hand'تعرف أنك قادر على فعلھا ولكنّك لم تجرب بعد أن تفعلھا كـ
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Experience'  كتجربة مباشرة. فما الذي یبقى للوعي أن یفعلھ عندما یكون قادر؟ وھا 
ھي بدایة اإلجابة: عندما تكون كوعي أعلى قادر على كل شيء وتعرف كل شيء لیس لك 

إال أن تخلق تجربة وتضع فیھا وعیك األدنى الذي ال یعرف كل شيء وال یقدر على شيء أو 
یقدر على بعض الشيء فھذه الدرجة من التفصیل متروكةٌ لك وھناك من الوعي من یصنع 
تجربة یكون فیھا؛ القدرة مطلقة والوعي ناقص، أو الوعي مطلق، المعرفة مطلقة والقدرة 

ناقصة. 
ھذا التفاوت في التركیبة متروكة لنا ولكن نحُن كبشر منتوج تجربة نفتقر فیھا إلى المعرفة 
والقدرة على حد سواء لذلك، خلقنا ھذه التجربة وفیھا نخلق العدید من التجارب. من یصنع 
ھذه التجارب؟ البد أنھ من كان یملك القدرة المطلقة والعلم المطلق سمیھ الرب فال بأس لن 
یحزن حتى وإن كان لم یكن اسمھ الرب، سمیھ الوعي األعلى فاألمر سیان سمیھ الكون أو 

الوجود سمیھ أنت أو سمیھ Guiding Spirits أو سمیھ ما شئت فاالسم ال یعني أي شيء 
ألن كل اللغة التي تتحدث بھا والتي تعنون وتصنّف بھا لیست إال منتوج ھذه الحیاة وكل ھذه 

الحیاة منتوج ھذا الوعي، فلك أن تتخیل عدم اھتمامھ بتصنیفك لھ، ما یھتم بھ حقیقة ھذا 
الكائن سواء كان مسمى وعي أعلى أو رب ھو أن تعیش  لیس شیئًا یُغضب،-وإن كان 

الغضب مصطلح مادیا- وال یَغضب وإنما یُثیر فزعھ وعیك االعلى ھو أال تعیش التجربة 
المادیة لذلك أنت تحتاج إلى أن تعیش التجربة المادیة وسبق أن تحدثت عن األمر كثیًرا 

ولكن ال أمّل أن أتحدث عنھ، ال أمل من الحدیث عنھ ألنھ ھو محور اھتمام كل الباحثین في 
الوسط الوعي ألنھاھي نقطة البدایة والنھایة للجذب وھي نقطة البدایة والنھایة لتفعیل الطاقة 

وتحریرھا وجلبھا.  
وعیك األعلى یُراقب أن تتفاعل مع ھذه الحیاة وأن تشعر بشعور تجاھھا، ال یھم إن كان 

الشعور -وھذا ما أقولھ دائما- أن یكون الشعور سعادة أو أن یكون الشعور شعور خوف أو 
حزن ال یھم إن كنت تخاف شيء سیأتي لك وعیك األعلى والكون بالمزید والمزید والمزید 

منھ كلما خفت أكثر كلما أتاك المزید منھ لیس ألنھ یكرھك، .! فالحب غیر مشروط ھنا؛ 
ولكن ألن الھدف من الوجود في ھذه التجربة ھو أن تعیش أكثر ولیس أن تقف متفرجاً فھناك 

من یقف متفرجاً بالفعل وھو وعیك األعلى أما أنت كوعي أدنى ھنا لتختبر، تعتقد أن بعض 
ما تكره سیؤدي بك إلى فنائك وعند فنائك یفنى وعیك ولكن ھذا غیر حقیقي لیست الحیاة 

سوى حلم بسیط ما إن تفیق منھ حتى تعود لوعیك األعلى وتكون أنت كما كنت قبل الحیاة؛ 
وإن كان الزمن لیس إال مفھوماً نسبیاً فنحن نعیش في لحظة واحدة ُممتدة منذ أن بدأت 
الخلیقة وحتى أن تنتھي لیست سوى لحظة واحدة ولكن لیس ھناك خلیقة ووجود ولیس 

للوجود معنى وال یمكن للعقل أن یدرك ما یوجد في الخارج، ما یمكن لنا أن ندركھ ھو في 
تعریفنا المادي الثالثي األبعاد. ھذا ما أقول إن وعیك األعلى یراقب مشاعرك عندما تشعر 

بشعور تجاه أي شيء، ُحباً كان أو خوف سیعطیك المزید منھ، إن كان شعور ُحّب فإنك كما 
نقول محظوظ ستحصل على المزید مما تُِحب ولكن عندما تُدرك ھذه التركیبة، الخلطة، 

عندھا ستختار، ال تبدي مشاعر تجاه ما تخاف منھ ال تبدي مشاعر تجاه ما تكره فأنت تعلم 
حساسیة وقدرة وقدسیة مشاعرك فعندما تخاف -على األقل أنتم ناس واعین تعرفون قدسیة 

مشاعركم- فعندما تخاف من شيء سیتحقق، ستكون حذر جًدا! جداً! فیما یتعلق بما تخاف 
منھ، فإن ما تخاف منھ سیتجلى وصدقوني أن، وكما قلت في التغریدة السابقة أن الخوف 
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أقوى من الحب، ولیس أقدر؛ فالخوف یُجلي لك بعض األمور المادیة، بینما الُحّب یجلي 
أموراً ویجّسد لك أموراً حتى ال مادیّة فھو أقدر ولكنھ أضعف. 

ال تشعر بشيء ال تحبھ؛ تخاف منھ أو تحزن منھ على حد سواء ابتعد كل البعد عن ماال تُحب 
ھذا ھو التوازن والسالم واإلدراك الكامل للحیاة. كل ما قالھ بوذا أو محمد أو كل ما قالھ 

األنبیاء ھو محاوالت فاشلة لكي ینبِّھوا البشریّة على أن ما یجب فعلھ في ھذه الحیاة ھو أن 
تفعل ما تحب فقط ال غیر. 

الذي یُخطئ فیھ البشریة دائماً أنھم یعتقدون أن ھناك ما یعیق طریقھم إلى ما یحبون وفي 
الواقع أن ما تكرھھ ال یعیق طریقك كل ما في األمر أنك لكي تتجاوز ھذه العقبة یجب أن ال 

تشعر بشيء ولیس أن تشعر بالكره والغضب والحزن الشدیدین تجاھھ في طریقك إلى ما 
تحب؛ فإن تلك المشاعر الثالثة 'غضب، كره وحزن' على حد سواء تُرسل إشارة واضحھ 

جًدا إلى وعیك األعلى الذي یُحبك حباً ال مشروطا لكي یزید مما تكره من تلك العوائق 
والعقبات التي تحول دونك ودون تحقیق ما تحب، لیس ألنھ یكرھك وستدرك األمر عندما 

تموت وعندما تعلم أنك تملك كل شيء حتى تلك األمور التي كنت تعتقد أنھا مستحیلة؛ كنت 
تعلم كل شيء حتى ذلك الشعور الذي ال تعلم ما ھو عندما تحصل على ما تحب،أن تعلم أن 
ھدف التجربة كان أن تخلق عمق ھذا الشعور غضب كان أو سعادة،حزن كان أو رغبة،ال 
یھم، حقاً ال یھم، أنا ال أعلّمكم أن تسیطروا على الحیاة فالحیاة ذكیة جًدا وستتغیر على كل 

األحوال.  
أنا أقول إن الطریق والنمط الصحیح على عیش الحیاة ھو أن تفعل فقط ما تحب أال تبدي 

 Drama' شعوراً إال ما تحب عندما تجد ما تكره ال تتفاعل كثیًرا -وقد تكون ھذه رسالة الـ
Queens' منكم- اللي یحبون الدراما كثیر ھنیئاً لكم فما تقولونھ لوعیكم األعلى ھو أن یزید 

من ھذه المواقف والسیناریوھات الُمحزنة والسیئة. 
فافعل ما تحب مما لدیك، انظر حولك ستجد بعض األمور بسیطة جًدا لدیك وقم بفعلھا 

ستشعر بشعور سعادة وسینتبھ وعیك األعلى على ھذا الشعور لن یغفل ال ینام ال یجھل؛ ھو 
منتبھ دائما ویراقب عندما تفعل ما تحب وتشعر بسعادة سیراقب ھذا الشعور وسیعطیك 

المزید من ھذا النوع من الفعل. 

كما أقول 'أفعل ما تحب مما تملك' یرسل إشارة واضحة من السعادة إلى وعیك األعلى 
فیعطیك المزید مما تحب، لذا ال تتصنع السعادة فإنك عندما تتصنع السعادة فإن شعور 

السعادة قد یتولد منھا وسیرَسل بشكل واضح إلى وعیك األعلى فسیعطیك المزید مما تكره 
الذي تتصنع بھ السعادة فتتفاجئ وتغضب وتكره فیعطیك المزید منھ ألنك ما زلت تشعر 

بشعور تجاھھ ال یھمھ غضب أو سعادة سیعطیك المزید والمزید والمزید منھ في كل مرة.  
أتمنى أنكم فھتموا، فاألمر یبدأ بمجاملة وشعور مصطنع بالسعادة ویفھمھ الوعي األعلى على 

أنھ سعادة لیس ألنھ یخطئ ولكن یھمھ أن تكون متفاعل، وعندما تجامل فأنت متفاعل. قد 
تسمیھا مؤقتھ، وقد تسمیھا كذب ولكن بالنسبة لوعیك األعلى ھذا تفاعل؛ الكذب تفاعل، 
المجاملة تفاعل، والصبر تفاعل، كل ھذه المشاعر تفاعل وما یھم وعیك األعلى ھو أن 

تتفاعل مع ھذه الحیاة؛ وما إن تفعل سیعطیك المزید، فال تتفاعل وال تشعر بشعور إال تجاه 
ما ترید المزید منھ، لذلك أتفاعل معكم وأرید أن أزید منكم؛ بشر واعین، مدركین، یعلمون 
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من ھم، أرباُب ال شیئاً أكثر ولكن لھم الحریة الُمطلقة بحب غیر مشروط أن یؤمنوا بغیر 
ذلك وفي ھذه الحریة أنت المسؤول مسؤولیة تامة، فلم یخلقك أحد كما ترید أن تعتقد ولذلك 

یمكن لك أن تؤمن بما شئت ولكنك دائماً وأبداً مسؤول عما تختار.  
كن یاعزیزي وعزیزتي وحبیبي وحبیبتي مسؤولین فلیس أسوء من أن یبحث اإلنسان عن 

الوعي فیجد ھذه الحقیقة ویھرب منھا نعم أنت حر بشكل مطلق ولكن الحریة لیست مجانیة؛ 
د ھذه  ثمنھ أن تكون مسؤول مئة بالمئة عن تصرفاتك ولیس عما ترى بحیاتك فمن یجسِّ

التجارب ھو 'وعیك األعلى' أما من یختار أن یسمح لوعیھ األعلى أن یجسدھا ھو 'شعورك' 
فاعرف دورك بھذه المسؤولیات.  

ال یعني أنك أنت من یصنع ویرسم ویھندس ویصمم تفاصیل التجربة المادیة؛ وھذا ما ینزلق 
بھ من یبحث عن خلف الجذب والكثیر في الوسط الواعي اآلن یتحدثون عن كیف تصنع 

وتجذب من تحب من شریك أو أن تصنع بیت حیاتك أو شركتك أو مالك أو غیر ھذا 
بالطریقة التي تحب األمر لیس بھذه الطریقة السخیفة الساذجة األمر أعمق بكثیر، عندما 

ترید نفس الطبیعة الشيء فاختر أصغر ما تملك منھ ومارسھ بسعادة وستحصل على 
المزید منھ ولكن تذكر دائًما أن الحیاة ستُفاجئك بشكل الشيء الجدید منھ ال یمكن لعقلك أن 

یتخیل كیف یمكن أن تبدو التجربة الجدیدة ال یمكن،وقلت في التغریده أنھ إن كان ھناك شیئاً 
تجیده ھذه الحیاة وھو أنھا ستفاجئك في كل مرة، في كل مرة ستفاجئك الحیاة، فھي ال 

تُجید سوى أن تفاجئك. 
العقل لم یصنع لیتخیل، لیتنبأ -إن صح التعبیر- ولیس یتخیل أن یتنبأ كیف سیكون الواقع في 

الغد؛ وإنما یختبر الواقع كما ھو الیوم. ولكن یمكن لھ أن یتخیل كیف سیكون الواقع في 
المستقبل، الھدف من ھذا التخیل شيء واحد فقط لیس أن یساعد في تصمیم المستقبل؛ 

فالوعي األعلى قادر على أن یصنعھ في لمحة بصر، 
الھدف في أن یمنح العقل القدرة على التخیل شيء واحد فقط؛ ھو أنك عندما تحب شيء،شیئاً 
ما،وال تملك منھ أي شيء، أو على األقل تملك شيء ولكنك ال تعرف أن ھذا الشيء متصل 

بما تحب؛ أنت ترید السفر وال تملك أي شيء حولك یشیر إلى السفر ألنھ ھناك دائماً خیارات 
كثیرة مرتبطة برغبتك الكلیة ولكنك ال ترى قد تكون نظر إلى الصورة والحدیث عن السفر 

ولكنك ال تعلم أن ھناك أمور یمكن لك فعلھا ستوصلك إلى السفر في نھایة المطاف.  
ما الذي ستفعلھ بشكل غریزي تلقائي ولو كنت طفالً؟ ستحدق إلى السماء أو السقف وتبدأ 

بالحلم،أحالم یقظة، ولیست أحالم الیقظة سوى تخیل أي أن تصنع تجربة محاكیھ لھذا الواقع 
وأن تشعر بشعور تجاھھا وھذا یرسل رسالة واضحة ومشاعر واضحة تجاه وعیك األعلى 

لیحقق لك المزید من ھذا الخیال فانظر كم أنت ُمبارك ولدیك من القدرات العظیمة الشيء 
الكثیر فلدیك في الحیاة خیارات كثیرة لتمارسھا لكي ترسل لوعیك األعلى ما تحب ویأتي لك 

بالمزید منھ وعندما تتجاھل أنك تملك ھذه األمور البسیطة التي ترسل رسالة واضحة عما 
تحب فإن لدیك دائماً وابداً خیاراً بدیل وھو التخیُّل، ولكن احذر،أن تتوقع في یوم من األیام 
أن خیالك ھو أن عقلك سیجرؤ أن یصنع واقعك المستقبلي؛ عقلك،قادر فقط على أن یعالج 

ویجرب ما صنع وأن یتخیّل شيء ما كمحاكاة للتجربة فقط لیُرسل إشارة بالمشاعر إلى 
وعیك األعلى لیصنع المزید منھ. 

ھذا كل ما في األمر یا أحبائي وأحبتي 
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جمیل خشوعكم اآلن 
لك كل الحب وللجمیع كل الحب بال استثناء 

أتمنى أن یكون ھذا البث بمثابة بَْوصلة أو منارة على طریق البحث ألن كلكم واعین أو 
األغلب منكم.  

ھذا لیس علم وإنما نور أحاول جاھداً أن أفتح عینكم لكي تروه ولیس مني وإنما منكم، فما أن 
تفتح عینّي شخص لیرى أنھ ھو مصدر النور حتى ینتھي كل شيء بالنسبة لھ وعندھا ال 
أمانع أن أخسركم كمتابعین فأنا ال أبحث عن أن أكون مظلِالً فأنا أُِحب من حولي حباً ال 
مشروطاً لذلك أرید منھم أن یعیشوا معیشة الحب وأن یختبروا معنى الحب الال مشروط 

حتى وإن أتى بھیئة الكره.  

فَیا أحبتي وحبیباتي لكم مني یا أسیادي وسیداتي كل الُحّب والتقدیر على جمالكم وكمالكم 
اللذین اعتدت أن أراھما وإن ساوركم الشك أنھما فتذكروا من أنتم، أنتم األرباب بصورة 

البشر ینَسْون من ھم ألنھم یستطیعون فقط ال غیر.  
تذكر ھذه الكلمة في كل مرة تسأل نفسك 'لماذا أردنا أن نخلق ھذه التجربة على وجھ 

الخصوص؟' ألنك تستطیع!  

ال أحتاج إلى تعبیر فأنا أعرف مشاعركم، تذكروا دائماً أن تستخدموا الخیال لصالحكم لیس 
ضّدكم.   

الرب ال یحتاج ألي شيء ولكن عندما یعیش تجربة مثل ھذه یفقد فیھا العلم والقدرة على حد 
سواء فاعمل كتذكیر وال بأس فأنا لست إال رسالة تذكیر ال غیر. 

أحبكم جمیعاً دون استثناء فرداً فرداً على األقل من یفھم، فأنا ال أحب النیام طبعاً ال أكرھھم 
ولكن ال أحبھم، أحبكم أنتم حباً مادیاً أما الحب الالمشروط فھو یحیط بنا ویحیق بنا كلنا. 

وًداعا یا أحبتي وتذكروا ھذه الكلمات كلما ساوركم الشك أن أحقیتكم في أن تكونوا في ھذه 
الحیاة عندھا اإلجابة لیست أنك نعم مستحق أو أنك ال غیر مستحق بل أنك أنت من صنع 

الحیاة فلك أن تكون مستحق ولك أال تكون مستحق فمن یكون غیرك لیخبرك إن كنت 
مستحقا أو ال؟ 

 افھم ھذه الجملة األخیرة وستعلم المعنى الحقیقي للحریة؛ 'فأن تختار أن تكون عبداً ھو 
مطلق الحریة، في حین أن تجبر أن تكون حراً ھو قمة العبودیة'.  

أحبتي وحبیباتي تذكروا ھذه المقولة وستعرفون أنكم بال حدود في القوة. 

"فمع الحریة تأتي المسؤولیة ولیس العكس. 
فعندما تكون ُحر فیجب علیك تحمل المسؤولیة." 

أحبكم یامن أحب 
أحبكم یامن ال أعرف وأعرف بحد سواء 

وعلى نفس المقدار ال أملُك لكم سوى الُحّب 
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وھذه الكلمات البسیطة التي أحاول فیھا تذكیركم 
وأكره ما أكره ھو أن تفقد ھذه الكلمات معانیھا 

فھذا ھو الخطأ الذي وقعوا فیھ كل من یحملون رسائل البشر. 
فتذكروا في كل مرة تسمعون ما أقول إني أُعید تعریف الكلمة لغرض؛ وھو أن تُعید النظر 

في تعریفھا ففي الكلمات سحر وقوة تفقد معناھا عندما تعتمد على عقلك لیترجم لك. 

! 154|   النور المحرم-حین نام الوعي، كان الحلم حیاة                                                                       



بث بیرسكوب بعنوان: من أین یأتي الحب؟ 

بتاریخ: 2017-7-17 

سبب االختیار المسمى لھذا البث بمصدر الحب ھو في الحقیقة ألن الحب ھو ضالة كل من ھو مشغل في 
عالم الوعي، وفي الواقع معنى أن تحب ھو أن ترى انعكاساً لذاتك الحقیقیة ولیست ذاتك الكاذبة.  

ودعونا نفرق أن ھناك شخصیتین یملكھم اإلنسان، ففي الواقع أنت تملك تلك الذات التي علمك البشر أن 
تفعل ما تفعل وما یجب علیك أن تجتنبھ وبفعل ما یُأمرونك بھ واجتناب ما ینھونك عنھ صنعت تلك 

الشخصیة Character التي تسمیھا أنت ولكنھا في الواقع ھي ذاٌت تعكس المجتمع. 
ھذه الشخصیة التي قد یكون لبعض البشر عالقة طویلة جداً معھا إلى درجة أنھم نسوا من یكونوا، إلى 
درجة أنھم ال یعرفون حقاً ما یحبون! یعرفون بالضبط ما یكره المجتمع، یعرفون بالضبط ما یكره من 

حولھم، ویعرفون بالضبط ما یأمرھم بھ ویحبھ مجتمعھم الذي یحیط بھم.  
ھذه الشخصیة لیست حتى ذاتك الكاذبة، ما نردده ونقول أنھ ذاتك الكاذبة ھذا أمر مختلف ھذه شخصیتك 

وإلى جانب شخصیتك التي كونھا المجتمع بأوامره ونواھیھ تملك ذاتك الكاذبة التي تعكس شخصیتك 
الحقیقیة ثم ھناك وعیك األعلى.  

فلنفرق بین ھذه الثالثة أدوار المختلفة التي تلعبھا: 
ھناك من یمارس حیاتھ بشكل عفوي ویفعل ما یحب فقط ال غیر ال یصغي وال یلقي بال لما یأمره بھ 

المجتمع وال یكترث لما ینھاه عنھ المجتمع؛ بالتالي ھو یعیش ذاتھ الكاذبة، لیست ألنھا غیر حقیقة وإنما 
ألنھا أصغر من ذاتھ الحقیقیة وھي الذات العلیا ولكنھا ھي انعكاٌس حقیقي لذاتھ الحقیقیة! أي أنھ یعیش 

المسار الصحیح لكي یختصر تجربتھ الحیاتیة أي أنھ یعیش عمق ھذه التجربة المادیة. واألمر سنفصل فیھ 
كثیراً؛ عمق ھذه الحیاة وسنفصل كثیراً ألنھ قد یكون محور ھذا الحوار. 

أما الشخصیة الكاذبة أو شخصیتك البدیلة فھي شخصیة صنعھا المجتمع؛ ما تسمع من معتقدات ومفاھیم 
وتتبنى منھا رغم أنھا ال تالئم ذاتك الحقیقیة ما تؤمن بھ وتتمناه ألن الجمیع من حولك یؤمن بھ، یصنع 
ویبني شخصیةً بدیلة لشخصیتك الكاذبة أو ذاتك الكاذبة التي ھي الوعي األدنى وبالمناسبة ھي جمیلة 

ولیست كاذبة بمعنى أنھا سیئة دعونا دائماً نتذكر ھذا األمر في ھذا البث. 

فاألدوار من جدید: 
- وھي وعیك األعلى وھذا ما نطمح أن نسمو بالجمیع إلیھ. 

- ثم إن ھناك ذاتك الحقیقیة أو ذاتك الكاذبة وھي االیقو وھذه الذات تكون متجلیة عندما تفعل دائماً ما 
تحب. 

- ثم ھناك الشخصیة وھو أمٌر ال یعكس حقیقیةً ما أنت علیھ وإنما یعكس تلك المعتقدات التي یسوق لھا 
من حولك كخیار ولكنك اخترتھا ألنك تعتقد أنھا الخیار الصحیح؛ لم تخترھا ألنك تحبھا -وھذا ھو محور 
ھذا البث مصدر الحب- وإنما ألنك تعتقد بما أن الجمیع اتبع ھذا المعتقد ویتعلق بھذا المفھوم فبالتالي ھو 

صحیح وبالتالي یجب علیك أن تتبناه وبالتالي تؤمن بھ وتتبعھ سواء كان أمراً أو نھیاً، وبالتالي تُخلق 
شخصیة بدیلة لذاتك الكاذبة أو وعیك األدنى.  

فتعیش حیاة محاكیھ لحیاتك لیست في الحقیقة حیاتك أنت، لذلك تشعر أنك تائھ وتشعر أنك ال تشعر بعمق؛ 
أنت ال تستطیع أن تفسر ھذه األمور بكلمات أو لغة بشریة منطوقة، تقوم باستخدام عبارات كـالملل 
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وعبارات كـعدم معرفة ما تحب ولكن في الواقع أنت تعیش حیاة غیرك؛ أي أنك تتبنى معتقدات غیرك 
وبالتالي تخلق شخصیة بدیلة لشخصیتك الحقیقیة وتعیش وفقاً لھ.  

عندما تفعل ھذا األمر فال شك أنك نائم وال شك أنك ال تعیش الحب، أما عندما تنتقل من فعل ما یطلبھ 
غیرك وتجتنب ما ینھاه عنھ غیرك إلى فعل ما تحب أنت كما یملیھ علیك قلبك، واجتناب ما ال تحب كما 

یقول قلبك فإنك إذاً تمثل ذاتك الحقیقة وإن كانت ذاٌت كاذبة، وإن كانت ایقو وغرور إال أنھا أنت انعكاٌس 
حقیقي لما أنت علیھ في ھذه التجربة المادیة، ولكن في المعنى الوجودي على مستوى الوجود ھي ال 

تمثلك فأنت أكبر من أن تكون مجرد إنسان أو كائن یعیش كل ما یُحب، أنت أكبر من ذلك. أنت من صنع 
ھذه التجربة لكي یعیش ھذا الكائن وھذه ھي الذات الحقیقیة وھذا أمٌر مختلف نستخدمھ في التنویر وفي 
محاور ومجاالت التنویر وھذا أمٌر مختلف تماماً لذلك سنبقى نتحدث على األقل عن الذات الكاذبة وھي 
ذاتك الحقیقیة انعكاس لذاتك الحقیقیة الصغرى، دعونا نستخدم مصطلح الصغرى والكبرى ألن الحقیقي 

والكذب یعتقد أن اإلنسان عندما یستمع لذات الكاذبة أنھا ال تعكس حقیقتك في الواقع أن ذاتك الكاذبة االیقو 
ھي انعكاس حقیقي لك ولكن على مجال ومستوى أصغر من أن تمثل ذاتك الكبرى، المشكلة في أال تفعل 

ما تحب ذاتك الصغرى، أن تجتنب أمور ال تكرھھا ذاتك الصغرى. 

وبالتالي ما أقولھ ھو أن ھناك على األقل ثالثة أدوار من البشر: 
• ذاتك العلیا/ ال شك أنھا من یصنع ھذه الحیاة، وبالتالي عندما تكون وعیك األعلى تكون على تناغم 

وتزامن مع من یصنع ھذه الحیاة والواقع وبالتالي تستطیع أن ترى تكشف األحداث اثناء تكشفھا واثناء 
صنعھا وھي تجربة تشابھ الدیجافو إلى حٍد بعید حیث أنك ترى ما سیحدث قبل أن یحدث وتعلم ما ستختار 
قبل أن تختار تشعر أنك ملكت الحیاة قبل ان تعیشھا كلھا شعور ال یشعره إال المستنیر لذلك قلة من البشر 

یسمون أنفسھم مستنیرین وإن كان الكثیر یدعي ادعاء أنھ مستنیر. 

• ثم ھناك الذات الكاذبة أو الذات الصغرى/ فمن یعیش وفقاً لما یحب، سیكون دائماً یمتطي موجة حیاتھ 
أي انھ في تناغٍم مع وعیھ األعلى وان كان لم یرتقي ویسمو إلى وعیھ األعلى ألنھ ال یرى كیف تُصنع 

الحیاة وال یرى الحیاة وھي تُصنع وال یرى خیاراتھ قبل ان یختار، لكنھ یحصل دائماً وابداً على ما یحب 
والسبب انھ یفعل ما یحب مما لدیھ لذلك یحصل دائماً على ما یرید ھو یمثل ذاتھ الحقیقیة الصغرى ان 

صح التعبیر.  
المشكلة ان اغلب مجتمعاتنا لیست على ھذا النمط وان كانت المجتمعات الغربیة تمیل إلى ان تكون حرة 
وفردیة وبالتالي تمثل ذاتھا الصغرى الحقیقیة، ال أحد یتحدث عن الذات العلیا نحن اما نتحدث عن الذات 

الصغرى الحقیقیة أو الشخصیة البدیلة وھي الذات الصغرى الكاذبة -ان صح التعبیر ھنا-. وھذا امٌر شائع 
في الشرق خصوصاً الشرق األوسط حیث یتبع الفرد ما تملیھ علیھ الجماعة التي تتبع جماعةً قبلھا ال أحد 

بالضرورة یفعل ما یفعل ألنھ یشعر أنھ مرتبطٌ بھ بل انھ یمیل إلى أن یجعل نفسھ ُمخطئاً في اعتقاده أن 
ھذا األمر والواجب ال یفید، ویجعل نفسھ مخطئاً في أن ھذا المنھي عنھ والمكروه مفید ألنھ یعتقد دائماً أن 

الجماعة دائماً على حق وھذا خاطئ. 

إذاً فمن أین یأتي الحب؟  
قبل أن أجیب على ھذا السؤال وبعد أن أكرر الترحیب بكم،  

فالحب منكم أنتم یا صناع الحب ومنبعھ، ویا مصدر الحب ومنشئھ، لكم كل الحب یا أحبتي. وأقول أن من 
یفعل ما یحب دائماً فسیكون ھو ینبوع الحب؛ أي أن الحب سینطق وسیتحرك وسیرى ویسمع ویحس 

ویشم من خاللك مصدر الحب ھو أنت فقط عندما تفعل ما تحب.  
فالحب ال یمكن أن تحصل علیھ ممن حولك مھماً حاولت أن تبحث عن الحب من حولك، فإنك لن ترى إال 

أطیاف الحب! أما الحب الحقیقي فال یمكن أن تحصل علیھ إال بطریقة واحدة فقط وھي أن تأخذ بزمام 
األمور وأن تأخذ على عاتقك مسؤولیة الحریة التي منحت إیاھا وتختار ما تحب وإن لم تختر ما تحب -
وأنت حٌر في ذلك- ولكن یجب علیك أال تلقي بالمسؤولیة على أي أحد وأال تلقي باللوم على غیرك فھذا 
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ُسخٌف وسذاجة، وھو أمٌر شائع عند من یمارسون حیاتھم بالشخصیة الكاذبة أو البدیلة أو الوعي األدنى 
الكاذب. 

أَما وأنتم على ما علیھ من الوعي فلكم یا أحبتي ھذه الرسالة البسیطة، فالحب منكم ولیس إلیكم، أنتم 
ترسلون الحب وترونھ فیمن حولكم؛ ومن خالل رؤیتھ فیمن حولكم تتأكدون أنكم منبعھ ومصدره فقط. أما 

أن تنتظر أن یأتي إلیك الحب فأنت كناٌر، تنتظر أن ترى النار من حولھا في مرایا تعكسھا وھي لم توقد 
نفسھا بعد! سیدوم الظالم إلى أبد الزمان وما إن توقد نارك وشعلتك حتى ترى انعكاس النور في كل زوایا 

حیاتك.  
أنت مصدر الحب وال مصدر غیرك. والكالم للجمیع حتى وإن كنت أنت وزمیلك أو صدیقك تستمعون لھذا 

األمر، فحیاة صدیقك تملك نسخة عنك وال تملكك فأنت تعیش تجربتك باستقالل وھو یعیش تجربتھ 
باستقالل وكٌل منكم یملك نسخة عن اآلخر وبھذه التجربة المشتركة تسمونھا حیاة. ال أحد منكم یملك غیره 

وبنفس السیاق ال أحد منكم مملوٌك لغیره. 

بھذا اختم یا احبتي ویا من أحب أكثر من كل شيء في ھذه الحیاة ألني أحب نفسي أرى فیكم كل الحب 
الذي أشك فیھ أحیاناً أنھ موجود فیكم، أرى كل السعادِة والجمال یا قدسیة الحیاة والوجود، یا اُلوھیة كل ما 

ھنالك، أحبكم وإن كنتم تنسون من أنتم إال أنني أذكر وأجد نفسي ُملزم على ان اُذكركم ذكرتم أو لم 
تتذكروا فانا أحبكم لجمالكم وكمالكم الذي ال ینقطع.  

أحبتي تذكروا أن ال أحد أقوى، منكم رغم كل الجموع التي تصفق وتصرخ خلف ھذه األصوات التي 
تنادي بالمفاھیم إال أن الحر ھو من یعیش بمسؤولیة فال حریة بال مسؤولیة، والعبودیة خیار األحرار 

ألنھم یخشون المسؤولیة. فمن نراھم من حولنا ھم أُناٌس استسلموا ألنھم یخشون ان یعیشوا. 
قد تكون ھذه الخاتمة جمیلة ولكن ربما أختم بجملة بسیطة،  

معظم ھذه الفلسفات التي ترونھا حولكم عن تفسیر الوجود لیست إال استراتیجیة ھروب من حقیقیة 
وغریزة اإلنسان الذي یعرف یقیناً أنھ موجوٌد ھنا باختیاره ال لسبب وإنما فقط لكي یختبر التجربة، لیس 
ھناك ھدف وھذا امٌر شاق بل وصعب ویكاد یكون مستحیل للبعض لذلك یلجون إلى تلك الفلسفات دینیة 

كانت وجودیة أو مادیة أو علمیة أو أیا كانت من تفسیرات تحاول ان تضع قناع على ھذا الوجود.  
الوجود مطلق ال حدي، ال متناھي، كما أنت قبل أن تكون ھنا! حتى وأنت ھنا؛ فأنت لست متناھیاً إال أن 

عقلك محدود ال یرى ال حدیتك وال نھائیتك،  
أحبتي لكم كل الحب مجدداً وأعتذر عن تكرار الوداع إال أن ھذه الجملة األخیرة كانت مھمة جداً فھي 

تعمل على تقسیم البشر وأن ما یمثل %90 على األقل من البشر یتبعون مفاھیم ویعتقد األمر أحیاناً أنھ 
متروك وأنھ وحید إال أنك في الواقع قائد، وال یمكن للقائد أن یسیر خلف أحد.  

فبواجب التعریف أو كما یقال باإلنجلیزیة By definition: أن تكون قائد یعني أن تسیر أمام البشر، 
وھذا أمر یأخذ جرأة شدیدة جداً ال یملكھا إال أنتم، وبعضكم بعد أن جرب ھذه الحیاة قرر أن یسیر خلف 

االخرین.  
فالخیار لك؛ أن تسیر في األمام وال ترى إال الظالم وأنت تعلم أنك مصدر النور والحب، أو أن تسیر في 
الخلف وتوھم نفسك بتردید الكلمات أنك تملك النور والحب حتى تستفیق في موتك أنك لم تعش في ھذه 

الحیاة بعد.  
فعیشوا فالحیاة ال تعاد مرتین وإن أعیدت فإنك لن تعیش ھذه الحیاة كما عشتھا فستكون سیناریو مختلف 

تماماً عما عشت ال یمكن أن تكرر ھذه التجربة كما ھي بكل ظروفھا، األمر مستحیل جداً. 

أسئلة متابعین البث: 

س/ ھل الدین یعتبر من األشیاء المفروضة علي من المجتمع؟ 
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- لیس بالضرورة، فعندما یكون الدین اتباع لمن حولك أي أنك تؤمن بالرب وتمارس العبادات وتجتنب 
النواھي ألنك ترى من حولك یفعل ذلك فھي ذاٌت بدیلة أي أنھا ال تمثل ذاتك الحقیقیة.  

اما ان رأیت في الدین كل الحب ورأیت في الدین كل الروحانیة التي تحتاج بل أنھ یحقق لك ما تتمناه 
ویجنبك ما تكره فإنھ انعكاٌس لذاتك الحقیقیة أي أن ذاتك الحقیقیة تحب أن تعیش ھذه التجربة المادیة 
الحیاتیة بتدیّن، وھذا ما یجعلنا نختلف عن الملحدین فنحن ال نقول الدین سيء نقول أن اإلنسان حر، 

واإلنسان قُدسي في أن یختار ما یشاء، فالدین لیس فرق اإلنسان بل العكس. 
مھماً كان الدین جمیل ومھماً كان رمز اإللھ أو الالھوت مقدس إال أنك أنت أجمل وأنت أقدس ال شيء أقل 

وال شيء أكثر. 

أكرر لكم حبي وأكرر لكم شكري وأكرر لكم عھدي بأنكم أنتم السبب الوحید في أن أرسل ما أرسل ال 
لسبٍب مادي وإن كان البعض یعتقد أن خلف كل ھذه األمور المادة، فنحن نتمیز عن الجمیع، نحن نتمیز 

عمن یتاجر بالوعي، فالوعي كغیره،الروحانیة لیست سیئة والدین لیس سیئ اال أنھا عندما ُحولت إلى 
تجارة فاألمر ممكن وال ننسى أن البشر أرباب یمكن لھم أن یُحققوا ما یریدون، فالوعي ال یقل عن 
الروحانیة في احتمالیة أن یُحول إلى تجارة، كل شيء یمكن أن یُحول إلى تجارة، وحدھم الواعون 
یستطیعون أن یختاروا أي علٍم كان في أي زماٍن كان ومكان كان ویستطیعوا أن یصلوا إلى عمقھ. 

وأذكركم أن في كل شيء، كل شيء دون استثناء الدین واإللحاد، السیاسة واالجتماع، الحب والِعداء، كلھا 
تملك عمقاً مناسباً لكي تختبر الحیاة؛ المشكلة في أال تختار أن تختبر العمق، فقط تردد أن ما تؤمن بھ ھو 

یملك العمق وال تختبره، فأنا ال أملك أي شيء ضد المتدین الذي یملك روحانیة عالیة جداً، ولكن أملك كل 
شيء ضد من یردد عبارات فارغة عن الدین وھو لم یعش ھذه الروحانیة بعد. 

س/ لیھ األدیان ما تأثر فیني بشيء؟ 
- ألن ذاتك الحقیقیة ال تحتاج إلى الدین لكي تكون روحانیة، أمر صعب جداً على الواعي ان یحتاج إلى 

الدین لكي یكون وسیلة اتصال مع قدسیة ھذا الوجود؛ سمیھا وعیك األعلى أو ربك. 
الجمیل في المجتمع الواعي وفي اإلنسان الواعي ھو أنھ یستطیع أن یتصل مع القدسیة بدون أن یحتاج إلى 
الطقوس العبودیة، فھو یعلم أنھ موجوٌد ھنا بحب ال باختبار وال بعبودیة فال یحتاج إلى أن یمارس طقوس 
الخضوع لكي یتصل مع من خلقھ فھو یعلم أنھ ھو الخالق والمخلوق في آن! وبالتالي یمكن لھ أن یتصل 

في أي وقٍت شاء مع ما یصنع في ھذه الحیاة لیس بالضرورة عبر التأمل وإن كان التأمل ھو أكثر شیوعاً 
فالبعض یستطیع أن یتصل وھو یمارس حیاتھ العادیة بل أنھ قد یبدو لآلخرین منشغٍال بأمور دنیویة مادیة 

جداً ومع ذلك ھو متصل روحانیاً بشكل قوي جداً وعمیق جداً مع وعیھ األعلى، فاألدیان خیار.  

س/ھل البحث عن أجوبة لتلك األسئلة التي تدور في النفس ھو ترف فكري ام ضرورة للوصول إلى 
الوعي المتقدم؟ 

- اإلجابة بشكل مختصر وقد فصلت األمر في البث السابق" العوالم الحقیقیة والعوالم الخرافیة". قلت أن 
العقل ُصنع لكي یختبر الحیاة ال لیصنع الحیاة، فھو تابع ال صانع، لو استمعت الیھ ستعرف أن العقل ال 

یمكن بأي حال من األحوال وأي زمان كان أو مكان أن یُدرك كیف تعمل الحیاة، بل وحتى أنھ إذا أدرك 
معنى الحیاة وكیفیة عملھا فإن الحیاة قادرة على أن تتغیر في لحظة وبعد تلك اللحظة التي یدرك فیھا 

العقل تصبح الحیاة أوسع من أن یدركھا العقل؛ فیصبح قد فات األوان على العقل أن یُدرك الحیاة 
ألنھابالفعل قد تمددت واتسعت وتجددت وتغیرت.  

بالتالي ال یملك العقل سوى أن یتساءل إذاً فھو لیس ترف فكري، وال أعلم من أین أتى ھذا المصطلح فال 
شيء یُسمى ترف فكري ولكن یوجد ما یُسمى فلسفة؛ محاولة البحث عن الوجود، محاولة التساؤل وھذا 

أمر طبیعي للعقل ألن العقل ُمستقبل كما لو كان التلفاز ھو یستقبل القناة یستقبل البث سواًء كان صوت أو 

! 158|   النور المحرم-حین نام الوعي، كان الحلم حیاة                                                                       



صورة أو االثنین، مھما تساءل من این یأتي الصوت فھو ال یمكن لھ ان یدرك كیف یُصنع حتى لو فھم 
معنى إرسال الموجات المیكروڤیھ أو كانت موجات عبر ستاالیت، بالنھایة ھو ال یمكن لھ أن یدرك كیف 

یُصنع الصوت.  
ولكنھا ھذه حدود العقل المادي -الذي نسمیھ الوعي األدنى- ھذه ھي حدوده یبقى متسائالً دائماً وأبداً ألنھ 

یعتقد ھناك قاعدة ودافع لھذا التساؤل -الذي تسمیھ ترف فكري- ھو أنھ إذا ادرك كیفیة عمل الحیاة 
سیتمكن من السیطرة على الحیاة، وھذه كذبة، كذبة كبیرة جداً یعیشھا البشر.  

ال یمكن لك ان تُسیطر على الحیاة لیس ألنك ال تستطیع أن تدرك الحیاة فالكثیر من البشر أدرك الحیاة في 
نقطة ما في حیاتھ ولكن في اللحظة التالیة بعد ذلك تغیرت الحیاة وأصبح ال یدركھا.  

أال ترون أن الحیاة تتغیر في اللحظة؟ ال نقول الساعة والیوم بل اللحظة؟  
مھما أدركت، عالِم كنت أو روحاني فستتغیر الحیاة، أال ترون األدیان قد بَِرئَت، العلوم قد تطورت، أال 

ترون أن القادة قد ضعفوا والضعاف قد قادوا؟  
الحیاة متجددة وإن كانت تُجید شیئاً واحد كما قلت في البث السابق فھو مفاجئة البشر، ال یمكن للعقل ان 

یدرك في أي حال كیفیة عمل الحیاة. ولكنھ ال یستطیع ان یتوقف عن التساؤل ھذا أمر ُمسلم بھ؛ فھو ُجبل 
على أن یختبر الحیاة وبقدرتھ التحلیلیة على تحلیل األحداث ھو یحلل الحیاة وعندما تسمح لھ بذلك 

سیدخلك في دوامة ال منتھیة وحلقة مفرغة، ولكن ما نعلمك إیاه ھنا ھو أنك لست عقلك، وقد قلت ھذا في 
بدایة البث وأتمنى أن االسئلة لم تعیقك عن سماع بدایة البث.  

ولو رجعت ستجد اإلجابة على موضوع معنى أن تكون وعیك األعلى وھو أمر مختلف عن عقلك الذي 
یتساءل، فھناك ال معنى لألسئلة فاإلجابات تولد مع األسئلة، وماكنا نتحدث عنھ في البدایة ثم انتقلنا إلى أن 
ھناك وعیك األدنى وھو عقلك وعندما تفعل ما تحب فأنت تعكس حقیقتك، وإن كان وعیك األدنى ولیس 

وعیك األعلى وھو أمر مختلف اال أن أغلب البشر یفعل ما یملیھ علیھ اآلخرون ولیس ما یحبھ ھو من 
أفعال أو ما یكرھھ من نواھي بالتالي ھذا أمر مختلف تماماً عما قلنا. 

إذاً نقول أن العقل ال یملك كُمستقبل ومجرب لھذه الحیاة سوى أن یتساءل وال یستطیع بأي حال من 
األحوال أن یدرك ھذه الحیاة ولكن عندما ترتقي وتسمي بوعیك إلى وعیك األعلى فإنك ستتمكن من أن 
تعرف اإلجابات لھذه األسئلة. وألخبرك سر بسیط ولكنھ عمیق في نفس الوقت عندما تصل إلى وعیك 

األعلى فإن كل ھذه األسئلة ال تعد تھم ألنك ال تعود تتناول األمر كسؤال وجواب وإنما ستراه رأي العین 
وھناك سیھتز كیانك، وال یھمك حینھا ماھي الحقیقة فستراھا رأي العین وإن كان العقل یعجز عن 

تفسیرھا فما أتحدث عنھ أكبر من أن یُدركھ العقل.  

س/ وإذا كان العقل الباطن یرفض الواقع الذي یعیشھ؟ 
- العقل الباطن ال یختار، ال یرفض ویقبل، العقل الباطن یقوم بأداء المھام نیابة عنك عندما تختار أن تُفكر 

بالحیاة بدل أن تعیش الحیاة.  

س/ عندما یكون النور قوي بلحظة وترجع للحیاة ھل طبیعي یكون برود بردود الفعل؟ 
- ھو من الطبیعي. 

س/ لو أردت التراجع عن التجربة بالحیاة ماذا اعمل حتى أرجع لوعیي األعلى وأنھي التجربة؟ 
- انتحري، وال أقول أّن االنتحار ھو ما یجب أن تفعلیھ، أنا أقول أنك عندما تریدین إنھاء الحیاة علیك 

االنتحار، ما سیفاجئك ھو أنك عندما تقف على حافة المبنى، 
س/ ال أنا أحب الحیاة! 

- إذا كنتي تحبین الحیاة فأنت لم تملّي التجربة. أنا ال أعرف أال ترین التناقض في كالمك، أو أنك تحبین 
تأجیج الحوار، وھذا شيء جید للمذیعین، فعلیاً أنت تسألین سؤالین متناقضین إذا كنِت تحبین الحیاة لماذا 

تریدین إنھائھا، وإذا كنِت تریدین انھائھا لماذا تحبینھا؟! عن ماذا تسألین بالضبط! 
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س/ أنا أحب الحیاة حالیاً بس لو قسى علّي الوعي أبي أزعل وارجع لھ؟ 
- عندما تخافین أن تقسو علیك الحیاة في ذلك الوقت لكل حادث حدیث، ما دمت اآلن مستمتعة وتحبین 
الحیاة فال داعي للسؤال، أال ترین أنك أنت من یصنع ھذه التجربة السلبیة عندما تسألین ماذا وان قست 
علیك الحیاة؟ ھنا من یسأل كیف أتفاعل أو كیف أفعل عندما تكون الحیاة قاسیة علّي وھا أنت تسألین؛ 

الحیاة جمیلة وأحبھا ومع ذلك ماذا لو كخطة بدیلة قست علّي الحیاة فماذا علّي ان افعل؟  
أال یكفي بالبشر أن لھم عقول لكي یدركوا مدى ُسخف وسذج بعض ھذه األفكار؟  

لك الحریة في االجابة على السؤال لكن أنا أقول عندما تملّي الحیاة فاالنتحار ھو خیر وأنبل األفعال بعیداً 
عن األقوال الفارغة ولكن من یستطیع أن ینتحر، قلة ھم من سینتحروا، عندما تقفین على حافة المبنى أو 
تقوم بقطع شریانك، فإنك ستتذكر كل ما تحب في الحیاة وستعود بكل جبن وكل خوف ألنك تعلم أنك ما 

زلت ترید ھذا الحیاة. 

س/ إذا تعمقت في علوم الطاقة كثیر أتساءل این وجود هللا؟ اخاف ألحد  
- إذا خفت االلحاد ال تتعمق في علوم الطاقة أو علوم التنویر أو الوعي أو السحر أو غیرھا من الدین، 
ابقى في الدین! ھذه بدائل للدین ال تخرج من الدین إذا كنت تحب االیمان بالرب، اإللحاد نتیجة تلقائیة 

عندما یخرج اإلنسان من الدین إلى العلم أو كان السحر أو علوم الطاقة أو االرقام أو الفلك أو أي علم من 
العلوم غیر الدین، ستكون النتیجة تلقائیة وھي عدم اإلیمان بھذا الدین بما فیھ، بالتالي من یخاف أن یُلحد 

ال یتعمق في علوم غیر العلوم التي تتعلق بالدین. 

س/ فلسفة أوشو في الوعي والحیاة كیف تراھا؟ 
- أوشو إنسان متأمل للحیاة وكونك متأمل للحیاة یعني أن فلسفتك دائماً وأبداً واقعیة. وأناس ال یعرفون 
أوشو لو تأملوا الحیاة وتحدثوا بفلسفاتھم الخاصة الفردیة ستكون مشابھة لفلسفة أوشو، یملك حس من 
الفكاھة وحب المال والجنس وھذا أمر مستقل بشخصھ، ولكن فلسفتھ بجوھرھا مشابھھ لكل فلسفات 

الوجودیین المالحظین المتأملین. 

س/ إسقاط ھل عندك أھداف بالحیاة؟  
- كثیر، أنا لست أنا وعندما أتحدث إلیكم أنا لسُت الشخص الذي یعیش ھذه الحیاة والذي یعیش ھذه الحیاة 

یملك الكثیر من األھداف.  
س/ مریم نور؟ 

- مریم نور لیست إال نسخة قاصرة عن أوشو ولكن جمیلة. 

س/ األحالم ھل ھي انتقال لعالم آخر وال فقط تفریغ رغبات؟  
- أنت قمت بعمل ما یسمى باإلنجلیزیة بـ Ultimatum، بدائل، اثنان إما ھذا أو ھذا.  

ھي كل اإلثنین أنت تنتقل إلى عالم آخر حتى تحقق الرغبات التي ال تستطیع تحقیقھا بالحیاة ألنك مؤمن 
أنھا غیر ممكنة بالرغم من أنك تریدھا، وھذه عقدة نفسیة، لذلك عندما تنام تحلم وتحقق ھذه العقد حتى ال 

تنفجر وتصبح مجنوناً بكل بساطة. 
على كل حال عندما یملك اإلنسان رغبات كثیرة فإنھ ینتقل بوعیھ إلى مستوى وجود آخر وھو الوجود 
النجمي أو العالم النجمي وھناك كل ما تفكر بھ یتحقق في نفس اللحظة دون وجود المفاھیم، فالمفاھیم 

المعنى لھا ھناك، الفكرة حقیقة دائماً وأبداً وكل الرغبات التي تملك أو حتى المخاوف، لیس بالضرورة ما 
ترغب بھ وإنما احیاناً ما تخافھ سیتحقق مباشرةً والسبب: ھو أنك في ھذه الحیاة تملك رغبة وتملك مفھوماً 
مضاداً لھا یمنع تحققھا وھذه العقدة تسبب كبتاً نفسیاً یكاد أن یصل باإلنسان إلى االنفجار، لذلك عندما ینام 

لیرتاح ھو یقوم بزیارة ھذا العالم الذي یمكن فیھ المستحیل ویقوم بتحقیق ھذه الرغبة أو تجربة ھذا 
الخوف لكي ال ینفجر عندما یعیش حیاتھ المادیة وھذا األمر ُمعلق. 
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ولعلنا نختم بالحدیث عن العقد النفسیة،  
ماذا تعني العقدة النفسیة؟ 

كثرالحدیث عن العقد النفسیة ولو ذھبت إلى إنسان دارس في علم النفس سیفصل لك كثیراً في العقد النفسیة 
وسیترك لك انطباع أن كل عقدة نفسیة تختلف عن األخرى، ولكن وجودیاً بالكالم الذي تفھمونھ أنتم كبشر 

واعین معنى العقدة النفسیة: ھي وجود مفھومین متناقضین متساویین في القوة، أحدھما یقول لك نعم 
واآلخر ال، أحد المفاھیم یقول لك ال مانع واآلخر یقول لك األمر ممنوع؛ وألنك متشبث باإلثنین فیشتبك 

المفھومین ویشكالن عندما تشتبك األمور تتشكل عقدة. 
وھذه ھي العقدة النفسیة ال شيء أكثر وال شيء أقل، أمر بسیط جداً ال یحتاج إلى تفصیل ال یحتاج إلى 

علوم، ولكن البشر نیام یحتاجون إلى من یرشدھم فھم لم یستطیعوا أن یعرفوا ذواتھم فیحتاجون من 
یقودھم إلى ذواتھم. 

عندما نشئت وأخبرك من حولك أن الحب محرم وعندما كبرت وأصبحت مراھق غریزتك أصبحت 
متأججة وتخبرك بأن الحب ضروري ستتشكل عقدة نفسیة، ألن التعلیم منذ الصغر كالنقش على الحجر 

كما یُقال؛ قادر جداً على أن یكون بنفس قوة غریزتك التي تقول أن الحب واجب.  
وعندما یشتبك ھذان المفھومان ستتوقف عن العیش في كل مره تواجھ موقف حب، 

عندما یشتبك ھذان المفھومان وھما بنفس القوة، مفھوماً نشأت علیھ بتلقین وتدریس وتحفیظ وممارسة 
وتأدیب، ومفھوم آخر غریزي ولدت علیھ بطبیعتك البشریة ستتشكل عقدة. معظم البشر سیكون أحدھما 

أقوى إما یكون محافظ ویترك الحب أو یكون غریزي ویمارس الحب، المشكلة عند من ھو عالق 
بالمنتصف ھو دائماً معقد نفسیاً المسكین، فالمحافظ لیس معقداً نفسیاً بالعكس إنسان طبیعي مؤمن وتارك 

الغریزة ھو إنسان زاھد، والعكس صحیح إنسان متحرر وحیواني ویمارس الغریزة وھذا أمر جید، جمیل 
جداً لیس سیئاً، المشكلة عند تساوي المفاھیم وتساوي المعتقدات فإن اإلنسان یصبح معقد. 

وھذا معنى العقدة النفسیة. 
فمن كان یسأل قبل قلیل عن المفاھیم المختلفة بما یتعلق باألحالم وما إذا كان اإلنسان یذھب إلى عالم آخر 
أو إذا كان یحقق أحالم الرغبات الموجودة بالحیاة، وأنا أجیب وأجبت على ھذا السؤال مرتین، أن انتقالك 

إلى العالم اآلخر وتحقیق الرغبات ھو تفسیر األحالم. 
الحلم ھو صمام األمان لو لم نحلم النفجرنا السبعة ملیار الذین تراھم في الحیاة كان لم یبقى منھم إال اثنین 

أو ثالث ملیار بالكثیر. 

س/ سمعت لمدربة اسمھا دالیا تقول الحیاة ھي الحلم والحلم عبارة عن حیاتنا؟  
- الحیاة ما إذا كانت وھم وما إذا كانت الحیاة تشبھ الحلم وإذا كان الحلم حقیقي أو ال كل ھذا األمر تحدثنا 

عنھ بعمق شدید جداً، وال مانع من أن اتحدث إلیك عنھ بشكل كبیر جداً.  

ستجد الكثیر والكثیر في حساب اإلسقاط النجمي تفضل بالزیارة، لیس ألني أرید منك مردود مالي ال منك 
وال من غیرك فأنا أملك من المال ما یكفیني ویكفي غیري أنا أقول أن اإلجابة موجودة في حساب اإلسقاط 

النجمي عن الحلم، 
دالیا ال أعرفھا وبكل حب أقول أن ال شيء جدید؛ فالحیاة تجربة شعوریة قالھا جالل الدین الرومي قبل أن 
تأتي دالیا وقبل ان یأتي اإلسقاط النجمي. أي أن تعیش ھذه الحیاة فقط لسبب واحد تخلُق ھذا الوھم المشابھ 
للحلم اال أنھ أكثر صالبة ألننا نشترك في تعزیزه على خالف الحلم الذي ال یشترك في تعزیزه أحد وإنما 

تعیشھ لوحدك، ھذا ھو الفرق بین الحیاة والحلم؛ الحلم تعیشھ لوحدك والحیاة تعیشھا مع الناس، والناس 
لیسوا وعي مختلف فأنتم في النھایة وعي واحد ھذا أحد القوانین األربعة المكتوبة في كتاب مرآة الذات في 

فصل التكوین " الواحد ھو الكل والكل ھم الواحد" ھو أحد القوانین األربعة.  
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س/ ما رأیك باستغالل الناس لتحقیق حلم؟ 
- إذا كان استغالل البشر من قِبل شخص ناجح فھو یستحق أن یستغل البشر، فإن كان یُقال أن القانون ال 

یحمي المغفلین فإن الحیاة والوجود ال یعني لھا االستغفال أي شيء؛ فمع الحریة تأتي المسئولیة فعندما 
تختار بحریة أنت مسؤول. 

س/ أین أجد كتابك؟  
- كتاب مرآة الذات مجاني وكنت سأضع لھ سعر فقط لسبب واحد وقد قلت ألحد ما أني ال أرید مردود 

مالي من البشر، ولكن اعتقد أن البشر ال یقدرون كل ما ھو مجاني، وال یشعرون بقیمة الشيء حتى 
یدفعوا علیھ المال ولكني مؤمن أنكم أنتم على االقل قادرین على أن تُمیزوا الجمال، لذا تركت النسخة 

مجانیة وربما یكون ھناك كتاب آخر ھذه السنة مجاني. 

أھالً بكل من یتابع ألول مرة في ھذا البث، وما نعتاد أن نقوم بھ نتبادل حدیث قد ال تفھمھ بعض العقول 
التي تنضم ألول مرة، ولكن لو استمع اإلنسان بإذنھ، وحیّد عقلھ، وترك قلبھ یقود للحظة؛ ربما شعر 

بأھمیة ما نقول، ولیس ألنھ تعلیم وإنما تذكیر ال شيء أكثر، فنحن ال نعلم أحد ان یفعل أو ال یفعل، نحن 
نقول أنك أنت من علیھ أن یختار ولیس غیرك. 

لكم كل الحب یا أحبتي فقد أطلت و ال أمّل منكم في كل مره ممتعین رغم أني أنا من یتحدث وأنتم صامتین 
إال أن حبكم ومشاعركم ال تنفك تزورني في كل كلمة وحرف أقولھ، لكم یا أرباب ھذا الوجود، یا ُصناع 
ھذا الواقع، یا ُمالّك ھذا الكون، یا من تنسون من أنتم، كل الحب الذي تحتاجون الیھ أنھ منكم وإلیكم فمن 
أین یأتي الحب إال منكم یا مصدره، یا وجھتھ، یا رحلتھ، یا مرِكبھ والھواء الذي یُسیره، أنتم الكل وأنتم 

البعض وأنتم ما بین ھذا وذاك، أنتم من یعیش التجربة ویصنعھا، وأنتم من یختبرھا ویقیّمھا، أنتم من 
یُراقبھا و من في األخیر یُقرر ما اذا كان سیعیدھا أو سیتوقف. 

فتوقف عن األسئلة اآلن ألنك لست في وقت األسئلة أنت ھنا فقط لسبٍب واحد وھو أن تعیش فقط ال غیر، 
ولكي تعیش أذكرك بما أقول دائماً افعل ما تحب تحصل على ما ترید؛ وعندما أقول افعل ما تحب فأنا 

أعني افعل ما تحب مما تملك وتوقف عن السخف وتمني ماال تملك فھذه الحیلة أصبحت قدیمة وبالیة جداً 
لیس علینا نحن مجتمع الواعین. 

  
أحبتي أذكركم بكم أحبكم وأنا مضطر إلنھاء ھذا البث ألني أشعر أن اللیلة قد نستمر ثالث أو أربع 

ساعات وال بأس بذلك فأنا أحبكم وتعلمون ولكن یكفینا الیوم ھذا القدر من الحب، 
وداعاً یا أحبتي. 
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بث بیرسكوب بعنوان: 9:11 

بتاریخ: 2017-7-19 

لم أختر حقیقة موضوعاً للحدیث عنھ وإنما اخترت الوقت ھذه المرة، كما تالحظون الوقت بتوقیتي كان 
9:11 بینما في وقتكم قد تكون 10 للبعض و11 لآلخرین. 

ذھبت اللحظة وھي لحظة ربما أثارت التساؤالت كثیراً والفضول لدى البعض، لماذا ھذه الساعة 
بالتحدید؟  

في الواقع للرقم معنى حیث أنھ مشترك لدى كثیر من البشر فإنھ یحدث عادةً في وقت یقظة أي أنھ یتطلب 
أن یكون اإلنسان یقظاً في لحظتھا ولو الحظنا أن ھناك من یستیقظ على الساعة 11:11 مثالً أو یستیقظ 
على ساعة مثل 4:44 األرقام كثیرة واألنماط متعددة التي یشترك فیھا البشر في المالحظة وقد تحدثت 

كثیراً عن معنى تكرار ھذه األرقام. األرقام ذاتھا ال تحمل معنى، لیس بالمعنى الضمني أي أنھا تملك ھذا 
المعنى،  

یامن یبحث عن القدرة المطلقة في علوم التنمیة البشریة: أنت تبحث في المكان الخطأ والوقت الخطأ، 
مرت أزمان على البشریة كانوا یملكون الكثیر من القدرة ولكن لیس في ھذا الزمان فنحن بلغنا من المادیة 

الدرجة العالیة جداً. والمكان الخطأ ألن التنمیة البشریة ال تعني أبداً أن یكون اإلنسان متمكناً بل أن یقبل 
بما ھو علیھ األمر. 

ولكن في النھایة التنمیة البشریة ال تعدو كونھا علم من العلوم من آمن بھ ظفر بما یقدمھ ومن لم یؤمن فھو 
ال یعنیھ. 

إذا واقع األمر ھو أنك ال تحتاج في الحقیقة إلى القدرة. الحقیقة الصارخة والصریحة والتي ال یجب أن 
نخجل منھا أو نھرب عنھا أو نخشاھا أو أن نكون جبناء عن أن نصغي أو نستمع لھا ھي: أنك دائماً تملك 

ما تحتاجھ. وقد قلت ھذا األمر كثیراً ولكن فلنتحدث عنھ قلیالً بشكل بسیط. 

عندما تكون تعیش حیاتك معتقداً أنك ال تملك ما تحتاج فلماذا تستمر بالعیش؟ لماذا تستمربالحیاة بأن تكون 
منطقیة؟ لماذا یعتقد عقلك أن ھذا ما یجب علیھ أن یكون األمر، رغم أنك ترید أكثر؟ 

الرسالة واضحة بسیطة ولكن لیس معناھا أنھ ال یجب علیك أن تحصل على شيء وأنك غیر مستحق ألي 
شيء؛ معنى الرسالة بكل بساطة أن ما تحتاج إلیھ موجود لدیك -وقد قلت ھذا الكالم كثیراً-، وما تریده 

یمكن لك الحصول علیھ. 
الرغبات ممكن الحصول علیھا، وقد تحدثت كثیراً عنھ في "تمبلر" عبر مقال: (اصنع الحاجة لتحقق 

الرغبة) وھو أمر واضح وبسیط فالحاجة دائماً تملكھا والرغبة شيء تفكر فیھ، والحیلة في أن تفھم 
المیكانیكیة وأن توظفھا من أجل صالحك. 

وقد تحدثت عنھ أیضاً في "بریسكوب" خالل األسبوعیین الماضیین ولكننا ال نزال نؤمن أننا نحتاج إلى 
أمور ال نملكھا لذلك نتوقف عن العیش، وھذه بالضبط الحیلة العقلیة التي تُلعب ضدك وربما ھي من 

أجمل الخدع التي تنطلي علیك دائماً؛ فربما أنت تناصر عقلك في المناشدة بحقوقك من رغبات التي یملكھا 
غیرك. 

أنت تجھل ما یعیشونھ وتجھل ظروفھم وتجھل لماذا أتت إلیھم ھذه األخرى، ولكنك تتجرأ على أن تقارن 
نفسك بھم في كل مرة. أال نفعل ذلك؟ لیس منا من ال یفعل ذلك إال قلة. في الحقیقة أن سبب معظم رغباتنا 
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ھو أن نرى أن غیرنا یملكھا وفي الحقیقة أنت ال تملك رغبات كثیرة جداً من تلقاء نفسك؛ أي أنھا أصیلة 
ونابعة من تلقاء ذاتك ھذا غیر صحیح. قلیل منا من ھو مبدع إلى درجة أنھ یرغب في أن یملك شيء لم 

یسبق لھ أن سمع عنھ أو أن رآه فقط فكر فیھ بطریقة خالقة مبدعة، من منكم یملك رغبة كھذه؟ اسأل 
نفسك. 

طلبت من المتابعین في "التلجرام" أن یكتبوا رغباتھم، وذھب البعض إلى حد التطرف بكتابة تكالیفھا لیقیم 
الثروة التي یحتاجھا لكي یحقق الرغبات. ولم یكن ھذا ھو الطلب، فقد كان: ماھي الرغبات التي تشعر 

أنك تملكھا أو ترغب بھا الیوم؟ 

األمر متعب ومضحك في نفس الوقت ومحزن في آن للذي یرى األمر. 
ففي النھایة أنت عاجز عن معرفة جمیع رغباتك، ال تستطیع كتابة كل الرغبات ولو قمت بذلك فبعد 

انتھائك ستظھر رغبة جدیدة وھي أنك تبدأ بتحقیق ھذه الرغبات وربما رغبة أخرى مختلفة عما كتبت 
وإلى آخره، . 

المحزن أن البشر في خضم ھذه الرغبات ینسون من ھم؛ ال یمكن لك أن تعرف من أنت في حین أن عقلك 
منشغل لما یجب علیك أن تكون علیھ! 

أعتقد أن األمر واضح ومنطقي. عندما تكون تتطلع إلى صنع ذات جدیدة تملك بعض الرغبات التي لیست 
موجودة لدیك اآلن، فإنك غالباً ال تعرف من أنت، لذلك من یدمن على الرغبات فترة طویلة یقول السؤال 
الذي اعتدنا على سماعھ من البعض: أنا ال أعرف ما أرید؟ من أنا أصالً؟ لم أعد أعرف ذاتي؟ وھذا أمر 

طبیعي فالرغبات لیست إال جزء من تجربة، والتجربة ھي صنع الذات واختبارھا. 

وال یمكن لك أن تجرب الحیاة التي ترغب بھا بعقلك، فعقلك لم یُصنع كما قلت لكي یَصنع الحیاة؛ ھو 
ُصنَِع لیجرب. 

  
وقلنا أن العقل تابع ولیس صانع. فحتى عندما یحاول العقل أن یحاكي ما یفعلھ الوعي األعلى من صنع 
تجارب الحیاة وظروفھا ومفارقاتھا وصدفھا ومواقفھا الخ، سیكون فاشالً. وفي التغریدة السابقة ذكرت 

أن: (كل ما تََعلّمتھُ حتى اآلن صحیح ولكنھ ال ینطبق على ما سیأتي)، وھذا أمر صحیح وقد تحدثت عنھ 
كثیراً في "بریسكوب" عندما قلت: أن الحیاة قادرة على أن تفاجئك، دائماً ستفاجئك، بل إن كانت تجید 

شیئاً ما فھو أن تفاجئك في كل مرة. 
إذاً ال یمكن لك أن تسبق الحیاة -إن صح التعبیر- لیس وأنت تفكر! إذا أردنا أن نكون واضحین ودقیقین 
في التأصیل القواعدي. فما دمت تفكر فأنت دائماً تسیر خلف الحیاة. فعملیة التفكیر بحد ذاتھا ھي عملیة 

استقرائیة ولیست عملیة كتابة إن صح التشبیھ. 
الوعي یكتب، وعقلك یقرأ، وأنَت تفھم وتختبر. فاترك لوعیك األعلى أن یصنع ھذه التجربة كما یجب 

واختر منھا ما تشاء، العب الدور الذي أسنِد إلیك واترك لوعیك األعلى الذي ھو أنت ولیس طرٌف ثالث 
یجب علیك أن تستسلم وتخضع لھ؛ ھو أنت. 

قد ال ترى الجسر الذي یصل بینك وبینھ ولكنھ موجود.  
یعِرفُھُ من ال یفكر، یعرفھ من یخشع، یعرفھ من یتأمل، یعرفھ من یقرأ كتاب ویتعمق أو حتى یتابع فلم من 

ظواھر العصر الحدیث ویشعر بالحماسة لدرجة االندماج حتى ینفصل عن عقلھ وعندھا یعیش ھذه 
التجربة وكأنھ قد حلم بھا أو عاشھا حتى. 

أین كان العقل؟ كیف أصبح الشعور حقیقي؟ من الذي عاش؟ وكیف لھا أن تحاكي وتماثل ھذه الحیاة التي 
تملك كل ھذه القدسیة من الحقیقیة لدرجة المصداقیة؟ األمر بسیط (فالحیاة لیست سوى تجربة شعوریة) 

وتعرفون ھذه المقولة جیداً. 

إذاً، فوعیك األعلى مسؤول عن ُصنع ھذه الحیاة، فقد صنعھا أو صنعتھا أنت باألحرى ومسؤول عن 
صنع التجارب فیھا والمواقف.  
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السؤال ھو: كیف تختار أنت منھا ما تحب؟ 

من المؤسف -وربما نلخص بھذه الجملة لمن یرید أخذ خالصة أو استنتاج لكل ھذا البث- فإنھ لألسف ال 
توجد لغة حوار بینك وبین وعیك األعلى؛ أي أن اللغة البشریة المنطوقة ال یمكن أن توصل إلى وعیك 

األعلى أي رسالة مھما صرخت بھا، مھما استجدیت بھا واستغثت ودعیت وتمنیت.  
مھما رددت ھذه الكلمات وكتبتھا على أوراق ووضعتھا في خزانة، وسمیتھا ما یسمھا من یحبوا كتابة 

األماني وتضعھا في مكان وتتمنى أن تتحقق كرسائل ونوایا. األمر ال یعمل بھذه الطریقة األمر لیس بھذه 
السذاجة واألمر لیس بھذا السخف. العقل ال یستطیع أن یفھم ولكن ھذا حقیقي في الواقع اللغة البشریة ال 
تعني أي شيء بالنسبة لوعیك األعلى عندما تنطق بھا ھو ال یراھا، ال یسمعھا؛ لیس ألنھ یعجز ولكنھ ال 

یصدقھا.  
ھذه ھي الخالصة العقل عندما ینطق فإن الوعي األعلى یسمع لكنھ ال یصدق. 

الوعي األعلى یصدق شيء واحد وھو الشعور فقط ال غیر ھو الحقیقي. لم یسبق أن رأیت إنسان -وال 
یمكن لك أن تعرف فالشعور داخلي- ولكن ال یمكن لك أنت كإنسان أن تزیف الشعور أي أن تكون في 

موقف خوف ثم تقول أنك في شعور سعادة! تستطیع أن تقول أنك ال تشعر بالخوف وأنك سعید ومتحمس 
لھذه التجربة المخیفة وال تشعر بأي خوف ولكن في داخلك كیانك یھتز ویرتجف خوفاً. 

الشعور صادق، الشعور نابٌع تلقائیاً من مفاھیمك؛ أي أنك تملك معتقداً یقول أن ھذه التجربة أو ھذا المكان 
أو ھذا الشخص مخیف. فبالتالي عند مواجھتھ ستشعر بالخوف تلقائیاً ال یمكن لك التدخل. بعد أن یبدر 
الشعور ویولد ویتولد ویُصنع تستطیع أن تقوم بعمل تقنیع، تصنُّع، أن تقول ما یغایر الشعور؛ لذلك ال 

مصداقیة للكلمات لدى الوعي األعلى. اللغة الطبیعیة بین وعیك األعلى وعقلك -وربما األصح أن نقول أن 
الفاعل ھو عقلك- اللغة الطبیعیة بین عقلك ووعیك األعلى ھو الشعور فقط. ھي األحاسیس ال غیر.  

وكما قلنا لیس ألن وعیك األعلى ال یدرك معاني الكلمات أو ال یسمعھا وإنما ألنھاغیر حقیقیة، لیس ألنھ 
یعجز عن جعلھا حقیقیة ولكن نحن نختار أن نقول كذب. 

فالصادقین منذ والدتھم كلماتھم تكون مرتبطة بمشاعرھم، فحین یقولون أمراً، حین یتمنون أمنیة، حین 
یدعون دعاًء أو یستجدون ویستغیثون فإن كلماتھم تعبیر بشري عن رغباتھم، عن مشاعرھم، بالتالي 

سیستجیب وعیھم األعلى. لیس ألنھ سمع الكلمات ولكن ألن الكلمات انعكاس لمشاعر وھو یسمع 
للمشاعر، ھذا ھو األمر. 

فال یھم حقیقة إن كنت متدین أو كنت ملحداً، إن كنت روحانیاً أو كنت مادیاً. ال یھم حقیقةً إن كنت من 
رّواد العصر الجدید والتنمیة البشریة أو كنت من الرجعیین الذین یؤمنون بأن الحیاة تطوریھ وال یمكن لك 

أن تدري ما یحدث فیھا. 
عندما تشعر بشيء ستحصل على المزید منھ. فكما نقول إن كنت تحب -وھذا ھو الھوس الذي یملكھ 

البشر أن یسیطروا على ھذه الحیاة- فال تحاول عبثاً أن تفھم الحیاة. 
فلتكرار واالستزادة ولیس تكراراً مبتذل نقول: أنھ ال یمكن لك أن تفھم الحیاة وحتى إن فعلت مجرد أن 
تفھم الحیاة فإن فھمك لھا صحیح وعلمك عنھا یقین إال أنك في لحظة إدراكك للحیاة فإن علمك ھذا ال 
یعود ینفع لما سیأتي بعد ذلك. فما سیحدث بعد ذلك ھي مفاجئة فالحیاة ال تجید سوى شيء واحد وھي 

أنھا متغیرة دائماً بشكل یفاجئك؛ أي أن عقلك ُصنَِع لیكون تابع ال صانع كما قلنا. 
فاستخدم مشاعرك إن كنت ترید السیطرة على الحیاة ولكن حتى شعور السیطرة مجرد نزعة بشریة؛ 

ِمِرِخیَّة إن صح التعبیر تجاه التملك وھذا نابع من الخوف، ال تخدعكم التسمیة. السیطرة نابعھ دائماً من 
الخوف، فدائماً تشعر أن المسالم المحب 

على كل حال لمن أراد أن یملك زمام األمور، أن یمسك بزمام األمور في الحیاة؛ أن یقود الدفة إن صح 
التعبیر كل ما علیك فعلھ ھو أن تتفاعل مع ما تراه في حیاتك، ما تملك.  

! 165|   النور المحرم-حین نام الوعي، كان الحلم حیاة                                                                       



فمقولتنا دائماً: (افعل ما تحب مما لدیك، تحصل على ما ترید مما لیس لدیك)؛ ال تتعدى ھذا المفھوم 
البسیط. نعم في البساطة تجد كل العمق. 

عندما تقول إني أرید األمر الفالني الذي ال تملكھ فھي خدعة عقلیة مجدداً لكي ال تعیش ما تملك. 

- ما ال یعجبك كیف تقوم بإیقاف شعورك عنھ؟ 
-ھنا تحدث المصداقیة. لنكن ناضجین وصریحین فعندما تكون متحمساً تجاه شيء حتى لو كنَت تكرھھ 
تتفاعل معھ، كحدیثك الكثیر عن إنسان تكرھھ. فأنت تكرھھ لماذا تعطیھ من وقتك؟ إال أنك تتحدث عما 

تكره، األمر بكل بساطة ممتع.  
الشعور صادق ال یمكنك أن تكذب تجاھھ، وعندما تتملك مفاھیم كأن تعتقد أن من یولد غنیاً یستطیع أن 

یحصل على أشیاء أنت ال تحصل علیھا، فعندما ترى إنسان غني یتباھى بما یملك فإنك تغضب وتبدأ 
بالحدیث عنھ رغم أن ھذا الفعل بحد ذاتھ یعطیھ قوة أكبر، سلطة أقوى، یعطیھ سیطرة أكبر، یعطیھ وفره 

أكثر في حیاتك ویحرمك. 
نعم،ویعطیھ السیطرة والقوة بالمعنى الحرفّي ال أقولھا مجازیاً وكنایة عن مفھوم میتافیزیقي، أنا أتكلم 

حقیقةً عن إنك تعطیھ السلطة. 
فما ھي الحیاة في النھایة؟ لیست إال انتقال من لحظة إلى لحظة أخرى من عالم إلى آخر. العوالم تتشابھ 

وفروقاٍت بسیطة نخلقھا فیھا لكي ال نكسر ھذا النمط المتسلسل من األحداث الذي یعطي الشعور الحقیقي 
للحیاة والتصالیة الزمن'Continual Sensation'  في الحیاة.  

إال أننا عندما نبدأ بالتحدث عمن نكره، أو ما نكره، إن كان شيء ولیس بالضرورة شخص، فإننا بكل 
بساطة في اللحظة التالیة لھذه اللحظة نختار أن ننتقل إلى عالم یكون فیھ تواجد ھذا الشخص بشكٍل 

أكبر، أقوى، وأكثر وفرة. 
ونحن بالمقابل ألننا نؤمن بأن كل شيء محدود ولیس ال ُمتناھي، فإننا نعلم أن حصولھم على وفرة أكبر 

تعني؛ أننا سنحصل على وفرة أقل. وھذا أمر ال یمكن الفرار منھ فأنت في كل مرة تتحدث عن شيء 
بشعور ولیس حدیث عشوائي فإنك تسمح لھ بأن یكون وجوده أكبر في حیاتك، قد یكون األمر صعب على 

العقل أن یفھمھ، كیف یمكن لشيء أن یكبر في حیاتي وأنا ال أریده أن یكبر، وغیره، في الواقع، الحیاة 
لیست واحدة، أي أن حیاتك التي لم یُعرف فیھا ھذا، ال زالت موجودة ال یمكن لك أن تنتقل إلیھا ولكن 

االنتقال لعالٍم جدید یكون فیھ ھذا اإلنسان أو ھذا الشيء أكبر وأقوى. 
 

فالسؤال السابق؛ الذي كان یتعلق "بكيف لي أال أشعر بشعور تجاه ما أكره؟" 
ال یمكن فعل األمر بشكل مباشر ولیس عبر التحدث إلى عقلك وإنما عبر الوعي عندما تكون مستیقظاً 
واعیاً، تعلم أن االھتمام كما قال أحد المتابعین، عن أن االھتمام یغذي الشيء. فإن األمر بسیط، نظراً 

لكون تجربتنا ثالثیة األبعاد أي أننا أُحادیین االھتمام -ركزوا شوي بالمفاھیم ألنھاقد تكون جدیدة- فإنھ ال 
یمكن لنا بأي حاٍل من األحوال لیس ونحن یقظین ولیس نیام عندما نكون نیام قد نختبر التجارب رباعیة 

األبعاد، وھي وجود اھتمامین في نفس الوقت. زي ما قلنا أن اإلنسان بما أنھ یعیش تجربة ثالثیة األبعاد، 
إذن فھو أحادي االھتمام، أي أنك في اللحظة الواحدة ال یمكن لك أن تختبر إال شعور واحد، قد تشعر بأنھا 

مشاعر مختلطة وھذا أمر نفسي، ال عالقة لھ بالمعنى الوجودي، في المعنى الوجودي، ال یمكن لك أن 
تھتم إال بشيء واحد في اللحظة الواحدة؛ أي أنك یجب أن تختار في كل مرة ما تھتم بھ وعما ترید أن 

تشعر وتتحدث.  
 

كما ھو األمر بالنسبة إلناء مملوء بالماء ال یمكن لك أن ترفعھ من مكانھ لثقلھ، لكي تغیر محتوى اإلناء ال 
یمكن لك إال تمأله بسائل آخر. 
أتمنى أن یكون التشبیھ واضح،  

فعندما ال تستطیع إفراغ اإلناء، وإفراغ اإلناء أمر تشبیھیاً مجدًدا یمكن لك فعلھ عبر التأمل وعبر الخشوع 
والعبادة وأشیاء كثیرة، ولكن التأمل أوالً فھو أكثرھا بساطةً وأقواھا مفعوالً. إال أنك كإنسان عادي ال 
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یمكن لك إفراغ اإلناء، یمكن لك فقط أن تستبدل محتواه؛ أي أن اللحظة في ھذا التشبیھ ھي اإلناء وأن ما 
فیھا الشعور الذي تولیھ إلى ما تحب أو تكره على حد سواء، فاختر في كل لحظة ما ترید أن تفعلھ أي أنھ 
عندما یكون ھناك ما تكرھھ أو ما تخافھ في ھذه الحیاة ال تحاول تجنبھ أو تجاھلھ، ال تحاول أن تقلل من 
قیمتھ فھذا تغذیة لھ -وأنا حبیت المصطلح 'تغذیة'- وإنما غیّر التردد. لیس بمعنى التنمیة البشریة، التردد 

ورفع التردد، والتركیز على شيء یصبح ترددك الخ. كل ھذا الكالم صحیح ولكنھ قد یكون شوي 
تخصصي لناس معینین. 

 
نحن نتكلم عن ركز على حاجھ ثانیة، فإن ھذا اإلناء المسمى باللحظة یُصبح ملیئًا بھا، ال یوجد عداوة 

أو عنف أو بكل بساطة قتال على اللحظة، ھي مسألة انتقال من لحظة إلى أخرى وأنت تختار وعندما ال 
تختار فإن ما كان في اإلناء سیبقى في اإلناء، ھذا كل ما في األمر.  

إذن ال یمكن لك أن تتخلص من الكره، انسى مصطلح التخلص من الشيء انساه التخلص من المفاھیم، 
التخلص من المشاعر، التخلص مما تكره، التخلص من المشاكل، التخلص، التخلص التخلص، ال یمكن 

لك أن تتخلص من شيء. 
 

ابدأ حیاتك من ھذه اللحظة ألن ما ھو موجود في ھذه الحیاة، موجود في ھذا الواقع، موجوٌد لسبب ألنھ 
حقیقي ألنك أنت من صنعھ وأنت حر وألنك حر فأنت مسؤول وكن كذلك. 

ابدأ من ھذه النقطة، نقطة الشجاعة، نقطة الصراحة، نقطة الوضوح والشفافیة والنور.  
ما ھو موجود في ھذا الواقع وفي حیاتك ھو حقیقٌي جًدا ال یمكن لك أن تتخلص منھ.  

مفھوم التخلص ھو مفھوٌم عكسي، یمكن لك أن تستبدل الشيء أي أنك تنتقل من ھذه اللحظة إلى لحظة 
أخرى فیھا أموٌر أخرى تستحق االھتمام أكثر مما تكره، وستالحظ أن ھذا الشيء بدأ بالتالشي لیس ألنھ 

تم التخلص منھ كما تعتقد ھو ال زال موجود في ھذاك العالم، 
في تلك اللحظة قبل ساعة أو قبل یوم أو قبل أسبوع أو سنة، أال تالحظ أن مشاكل كثیرة كانت لدیك وأنت 

في المراھقة لم تعد موجودة، رغم أنك لم تتعامل مع المشكلة ولم تتخلص منھا كل ما في األمر أنھا 
تغیرت اھتماماتك؛ بعد أن كنت تحب أصبحت مھتماً بالدراسة وبعد أن أصبحت مھتم بالدراسة، أصبحت 

مھتم بالتعلیم أو بالعمل فتتالشى المشاكل.  
ومصطلح تالشي 'Fading Out' یختلف عن 'Elimination & Annihilation' اللي ھو التخلص/ 
االنتزاع/ اإللغاء/ الحذف/المسح، ال یمكن لك أن تفعل ذلك عندما تُوجد شيء فأنت من أعطاه القدسیة 

وأمره بكل قدسیتك وربوبیتك أن تجعلھ حقیقي فكیف لھ أن یختفي وأنت لم تأمره بغیر ذلك؟  

فتغیّر ما تكره ال یتم عبر التخلص منھ، ال یتم عبر إرسال الطاقة أو استقبال النیّة أو إرسال النیة واستقبال 
الطاقة. البعض یحب یلعب في ھذه المصطلحات، أنا أستمتع على فكرة لما أشوف المھتمین في التنمیة 
البشریة كیف تأخذھم دوامة العلم، التنمیة البشریة جمیل وعلى فكرة التنمیة البشریة اللي ھبینا فیھا في 
مجتمعنا لیست جدیدة یعني ولكن طریقة تناولنا لھا مختلفة؛ یعني حنا مثل ما سوینا في الدین سوینا في 

البشریة، أخذنا األمر وفصلناه تفصیل عمیق وشدید وتفرعات كبیرة جًدا حتى أنّا خلقنا منھ مذاھب 
وعلوم.  

الیوم أنا ما أعتبر نفسي من رّواد التنمیة وإن كنت من األوائل اللي أخذوا شھره في المكان، ولكن لست 
من الرواد. لم أطّلِع على التنمیة البشریة إال 2013،الناس بدأت في 2007/2006 تزامناً مع أمریكا 

والمجتمع الغربي ولكن مع ذلك أرى أن المجتمع الواعي في التنمیة البشریة عندما أطلع على بعض مواده 
الیوم، ال أعرف المواد، ال أعرف العمق، لیس ألني ال أستطیع إدراكھ؛ عندما أتأمل فیھا أستطیع 

االنغماس وفھم ما تعنیھ ومن أین أتت أستطیع تعقبھا، حتى العلم األساسي التي أتت منھ قد تكون أحیاناً 
من العصر الجدید وقد تكون كابالیة، وقد تكون ماسونیة، وقد تكون دینیة، وقد تكون إلحادیة، ربوبیة، أو 
ال أدریة، أو أي من المصادر الكثیرة في فلسفة البشر ولكن فقدنا الجوھر! كان یكفینا في السابق أن نقول 

قانون الجذب وكان البعض یحقق ما یتمنى ألن األمر ال یتطلب أن یتدخل العقل؛ بل كل ما تدخل العقل 
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أصبحت العملیة أصعب بل أنھا تصبح مستحیلة. 
في الواقع مقولة (أن أعظم قوة في ألطف لمسة) تنطبق ھنا، فمجرد الجلوس في مكان نائي والتأمل وتمني 
ما تتمنى بشعور حقیقي یتبعھ خشوع یمكن لھ أن یحقق لك المستحیل، خلوكم من الكذب، محمد حقق ماال 

یمكن تحقیقھ سیاسیاً جغرافیاً اجتماعیاً وحتى مادیاً بل ورومانسیًا. فقط باالختالء بعد أن تعلم الكثیر من 
علوم اإلسرائیلیات وھو العھد القدیم بل األقدم من القدیم، بعدھا أصبح كل شيء ممكن، صدق الكلمات، 

فصاحة التعبیر، كلھا أثرت على صنع واقع كبیر جًدا لھ فیھ الكثیر من الوفرة. 

یتبعھ خشوع 
نعم، الخشوع، ھو الشرط الرئیس بدون الخشوع ال یعني كل ھذا الشيء.  

فنقول أن االمر یتطلّب بساطة ال یتطلب تعقید، التعقید ھو ضعف من البشر عندما تعقّد األمر یُصبح 
تحقیق األمر أصعب، فتتقاعس عن فعلھ ولدیك العذر فال تشعر أنك إن كشفت األمر ذاتك أنك تملك كل ما 

تملك وتستطیع تحقیق ما ترید إال أنك ال تختار فعل ذلك، لذلك تختار الطریق الطویل وتعقد األمر حتى 
یصبح مستحیالً ثم تقول ال یمكن لي تحقیقھ، ما زلت إنساناً ضعیفاً جاھالً. فتصبح التجربة مازالت عمیقة 
ھذا ما یجب علیك فھمھ، أن عمق الحیاة مرتبط طردیاً بضعفك وجھلك كلما كنت جاھالً أكثر، كلما كنت 

ضعیفاً أكثر، كلما أصبحت حیاتك أعمق وأعمق، فالقدرة تنزع من الحیاة الرغبة، العلم ینزع من الحیاة 
الفضول. 

 
مشكلتنا أننا عبدنا هللا اسما لیس معنى 

-ال یھم في الحقیقة عبادة هللا بدون اسم كل إنسان عبد رب إال ما یكون عاش لحظة خشوع، وصدقني 
ھناك عالقة كبیرة بین عمق الخشوع وترك الرب؛ كلما تعمق اإلنسان، أي أنھ إذا مر لو مرة في حیاتھ 
بأعمق لحظات الخشوع التي یمكن أن یمر بھا إنسان فإنھ البد وال احتمال غیر أن یترك الدین ألنھ لن 

یختبر ھذه اللحظة مجدداً سیصبح األمر مستحیل أن یرى مثل ھذا أو یختبر مثل ھذا الشعور مجدداً، بل 
أنھ سیُصبح تواقاً إلى أن یجد علماً آخر یقدم لھ ھذا العمق.  

في الواقع وقد یكون النقیض واالنعكاس من ھذا األمر مضحك ولكن حقیقي وقد یكون إدراكھ للبعض، أن 
من نجدھم یتمسكون بالدین أكثر شيء ھم أقل الناس من عاشوا الخشوع فیھ. والخشوع، والعمق في 

الخشوع، أمر نسبي، أي أننا عندما نقول أنھم لم یعیشوا الخشوع لیس ألنھم لم یعیشوه إطالقا، وإنما ألنھم 
یعلمون أن ھناك درجات من الخشوع لم یعیشوھا بعد، سمعوا من أحد أنھ عاش خشوعاً وصفوه لھم 
فوجدوا أنفسھم قاصرین دونھ فشعروا أنھم لم یعیشوا ذاك الخشوع بعد، فھم متمسكین بالدین حتى أن 

یعیشوا تلك اللحظة أما من عاش بشكل غریزي وعبد الرب بشكل عفوي فوجد الخشوع كلھ فإنھ یعلم 
أنھ ال توجد درجة أعمق من ذاك الخشوع الذي عاشھ اإلنسان. 

أنت تعلم عندما تلمس القاع، ألنك في نفس اللحظة التي تلمس فیھا القاع تبلغ أقصى درجات السمو 
تبلغ القمة في نفس اللحظة التي تلمس فیھا القاع وھذه ھي المفارقة فإما أن ترتقي وتسمو إلى قمة 
الوعي فتصل إلى النور أو أن تغمس نفسك وتنغمس في أعماق العلوم حتى القاع والظلمات، فعندھا 
تستطیع أن ترى النور. لیس ألنھ ھناك وإنما مجّرد وصولك إلى ھناك یعتبر قوة لك أن تنطلق بشكل 

أسرع إلى سمو الوعي. 
 

فھذا كالمي. فالمشكلة ھي في الناس التي تطفو على السطح أو تنغمس قلیالً وتعود، ھؤالء المتذبذبین ال 
یمكن لھم ال أن یصلوا إلى القاع وال أن یتركوا الدین ویروا أن الجمال والنور في ھذا الوجود یمكن بلوغھ 

لیس بالضرورة تحت مظلة أي شيء. 
 ففي الحقیقة ال توجد تجربة خاطئة كل التجارب بنفس الدرجة من الحقیقیة،كل التجارب بنفس الدرجة 
من األھمیة، كلھا بنفس القیمة، وكلھا بنفس العمق، ربما أنا مخطئ فلیست كلھا بنفس العمق، وھذا ھو ما 
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یجعل البشر مختلفین. وھناك من یتعمق في لحظاتھ ألنھ واعي یختبر اللحظة كما تأتي وھناك من یتطلّع 
إلى لحظات قادمة وال تكاد تأتي ألنھا كل مرة تأتي یُصبح لدیھ رغبات أكثر. ھذه الدوامة البسیطة 

الساذجة الواضحة السخیفة التي ال یراھا اإلنسان ألنھ بنفس السذج أو أكثر بنفس السخافة أو أعبر وھذا 
بكل بساطة ماال ینطلي على إنسان مثلكم. 

 
أسیادي وسیداتي الواعین یامن أحب دون شرط كما یفعل الكون معكم حباً ال مشروط تُترك فیھ لتفعل ما 

تشاء حتى وإن كانت مشیئتك أن تحرم نفسك من مما لدیك لیس فقط ما لیس لدیك وأن تجھل ما تعلم حتى 
وإن كان في باطنك. فأنت حر في ھذا الوجود ال یمكن ألحد أن یساعدك ألنك أنت من أراد أن یعیش 

جاھالً ضعیفاً وألنك مطلق الحریة وفي قمة القُدسیّة فكل ما حولك وماال تراه حتى یعجز وأولھم -وعیك 
األعلى- یعجز عن أن یتدخل، أن یوقظك أن ینبّھك إلى إنك قادر وأنك عالم.  

أما ما أفعلھ أنا أنھ مجرد تذكیر ولو الحظتم ما في إال ستة والستین متابعین ال یحتاج لوجود كل البشر أما 
الستة والستین فقد أتوا طوعاً وإرادة وربما دخلوا أحد بالغلط أو اثنین وحیاخذون بلوك ویطلعون بدون 

مشكلة.  
فحاولوا أن تفھمون األمر بھذه الطریقة فكل ما في األمر ھو تجمع اختیاري ثنائي لیس مني أنا فإن كنت 
منارة فأنتم من یختار وجھة دفتھ وسفینتھ إلیھا وإن كنت ناًرا فأنت من اقتبس منھا، األمر بكل بساطة 
ھو أنك أنت من یختار حتى وإن كنت ال تعلم، حتى وإن كنت ال تدرك كیف، فمن یحاول أن یدرك ویفھم 

ھو عقلك أما وعیك، أما وجدانك فیستشعر أنك أنت جزء من ھذا القرار وأنك أنت من قام بھذا االختیار. 
ال یعلم عقلك كیف یشكك في ھذا الشعور ولكن یمكن كبت المشاعر ولكن ال یمكن إلغاءھا على خالف 

األفكار التي ال یمكن كبتھا ولكن یمكن إلغائھا، فكر بھذا األمر وستعلم بأنھ حقیقي. 
یمكن كبت المشاعر ولكن ال یمكن إلغاءھا في حین أنھ ال یمكن كبت األفكار ولكن یمكن إلغاءھا. 

 
 متابع لك من ثالث سنوات ووجدت معظم األجوبة التي لم أجدھا في دوامة العقل 

-ھي المسألة مش مسألة إیجاد إجابات وأعتذر أني ناقضتك في كل اإلجابتین ولكنھا مساعدة وھذه طریقة 
للتفاعل. ألن ما أحاول تقدیمھ أن األسئلة ماتھم، ما في خلفھا إجابة وإنما اإلجابة ھي بالعودة إلى الخلف 

ولكن دون أن تنظر إلى األمام وإنما تلتفت إلى الخلف وتعود عندھا سترى كل ما تحتاج إلیھ من نور، 
علم، وقدره، حیث بدأت ولكن ال بأس إن كانت متابعتي تجیب على أسألتك فأھال وسھال ولك مني كل 

الحب أنت وغیرك من المتابعین ألنك وجدت فیھا ما یوقف ھذه الدوامة ویسمح لك أن تكون واعیاً.  

وكل الُحب والسالم إلى من استطاع أن یكون واعیاً دون أن یحتاج إلى اإلجابة على األسئلة وكلكم بھذا 
الوعي قد وصلتم ما عجز عنھ قاده، وربما ُمّالك الثروات واألموال ففي الحقیقة أن النعمة التي لدیكم لم 

یبارككم بھا أحد فالبركة منكم أنتم.  
والقدسیة لكم أنتم ومنكم. فانعموا بھا دون فضل وال منّھ، أنتم األحق واألجدر كما كنتم قبل أن تأتوا إلى 

ھذه الحیاة وتشكوا بذلك وأنتم أیضاً مستحقین ھنا وإن جھلتم ونسیتم. 
 

أحبتي قد عم المساء وھي إشارة للوداع 
لكم مني كل الُحب یامن أحب 

نجتمع عندما نتذكر من نحن ثم نختار بعدھا ما نرید أن نكون. 
وداعاً. 
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بث بیرسكوب بعنوان: ماذا یعني الوجود؟ 

بتاریخ: 2017-7-21 

أھالً بكم جمیعاً دون استثناء. 
اخترت ھذا العنوان تحدیداً لكي نتساءل جمیعاً عن معنى الوجود،  

في الحقیقة كل ما نؤمن بھ من معتقدات وقد قلت في التغریدة السابقة ھو أن المعتقدات (عندما یوجد معتقد 
اخر یفسر الوجود بشكل عقالني فإن المعتقد الذي تؤمن بھ خاطئ) وما أعنیھ حقاً لیس أنھ خاطئ، وإنما 

أنھ صحیح لك عندما تتبناه ولكن یمكن لك أن ترى أن األمر صحیح أیضاً لو تبنیت المعتقد النقیض! 
فبالتالي ھذین المعتقدین االزدواجیین لیسا تفسیراً للوجود بالمعنى الحقیقي. ما یفسر الوجود حقیقةً ھو 
تفسیٌر واحد فقط ال یمكن أن یكون لھ ند أو نقیض أو بدیل؛ أن تكون موجوًد یعني أن تكون مسؤول.  
فاعتناق معتقد من المعتقدات یعني أن تلقي بالمسؤولیة على غیرك، كأن تعتقد أنك مخلوق وھذا تفسیٌر 
حقیقي ومنطقي وعقالني للوجود، فنحن ھنا ألننا مخلوقاٌت من خالق أوجدنا لسبٍب ما ال یھم فاألدیان 

تختلف في سبب التواجد: المسیحیة تجعل البشر موجودین لكي یعیشوا بتسامح وسالم، بینما المسلمون 
موجودون لكي ینشروا الرسالة ویعبدوا الرب، في حین أن الیھودیة تملك أجندة مختلفة. ولكن عندما 

تكون أنت مسؤول فإنك أنت واعي أي أنك تعلم أن المسؤولیة تقع على عاتقك ولیس على عاتق ھیئةً 
وھمیة تخلقھا لكي تلقي بكل التصرفات التي تفعلھا من تعالیم استقیتھا من غیرك على عاتقھ؛ فقتل 

اآلخرین لیس مبرر ولیس من جوھر البشر لیس من طبیعتنا أن نقتل بعض كما تفعل الحیوانات فھي ال 
تقتل بعضھا البعض إال للغذاء، ولو قُتلنا أنفسنا لكي نقتات على بعضنا البعض فال بأس فتلك غریزة 

وجودیة ولكننا ال نحتاج فھناك الكثیر من الطعام أما حین نقتل بعضنا البعض من أجل رسالة فإن األمر 
یصبح مختلف في ھذه الحریة اإلقصائیة نحتاج إلى من نلقي على عاتقھ باللّوم وھو الرب وھذه رسالة 
اإلسالم وال بأس إال أن األمر ال یفسر الوجود وحده فھناك من یفسر الوجود بطریقٍة أیسر من أن تقتل 

غیرك ألنھ ال یعتقد بما تعتقد. 

قلت أنَّ الحب حالة حین تعیشھا ال تعود تفكر، ال یصبح منظورك للحیاة مثل ما كان سابقاً. وعندما تغیر 
منظورك للحیاة فإن الحیاة حرفیاً تتغیر رغم أنك لم ترید ذلك. في حین أن البشر یحاولون اللعب بھذا 

المفھوم فیحاولوا محاكاة الشعور بأن منظورھم تغیر ویفكروا بأنھم ینظرون للحیاة بشكل مختلف 
وینتظرون بأن تختلف الحیاة ولن تختلف فكما قلنا في البث السابق أن وعیك لیس غبي وإن كان صامت؛ 
فالصمت ال یعني الغباء وإنما یعني اإلدراك. إال أن وعیك األعلى ال یملك سوى أن یقدم لك ما تشعر بھ، 

فعندما تشعر أنك على حق وأنك مستمتع بنشر الرسالة فإنھ سیمكنك من فعل ذلك كما كانت تفعل جماعات 
مثل داعش أو القاعدة ولكن األمر یأتي إلى نھایة، فعندما تنغمس بشعور القدسیة وتشعر أنك امتلكت 

الحیاة سیأتي عقلك یلعب دوره القسري وھو التشكیك وعندما یفعل لن یصبح أي شيء مما اعتقدت حقیقي 
وعندھا من تملك لتلقي علیھ بالمسؤولیة أھو الرب؟ أھو الرسول؟ أو من نقل لك الخبر عن رسولك؟ 

ولكن في الحقیقة ما ھو الوجود؟  
ما ھو الوجود بمعناه الحقیقي بتعابیٍر وجودیة ولیست تعابیر حیاتیة؟ 
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الوجود ھو الخیار األوحد، ال یمكن لك أن تختار أال تكون موجود. 
جرب، اآلن وأنت تستمع لي ابتعد عن كل تلك الخیارات والبدائل التي تفكر بھا كثیراً واختر أال تكون 

موجود! ال أعنى الموت فالموت تعلم یقیناً؛ إما أن تكون مسلماً مسیحي یھودي أو تكون بوذي أو تكون 
ھندوسي حتى، فإنك تعلم أن الموت لیس نھایة وإنما ھناك حیاة بعد ھذه الحیاة، إال أن تكون ملحد ولكن 

حتى وإن كنت ملحداً، جرب أن تكون غیر موجود في ھذه الحیاة في ھذا الوجود، ال تستطیع! في كل مرة 
أنت ستفشل في أن تنعدم؛ فالعدمیة لیست خیار، أنت حٌر في كل شيء إال أال تكون موجوداً، العدمیة لیست 

خیار لیس ألنك ال تستطیع ولكن ألنك ال ترید.  
أعلم أن عقلك یقول أنھ یرید أن ینعدم من الوجود، ولكن عقلك لیس أنت وإنما وعیك كذلك.  

فھل تستطیع أن تنعدم في أي لحظة بعیداً عن الموت؟ قال دیكارت أنھ یفكر إذاً إنھ موجود (أنا أفكر إذاً أنا 
موجود) وھي مقولھ شھیرة لدیكارت، ولكن عندما تتوقف عن التفكیر ھل تنعدم حقاً عن الوجود؟ لذا 

اختلف كثیراً مع دیكارت في ھذه المقولة وإن كنت احترم ما قدم ولكن ال ینعدم اإلنسان من الوجود سواًء 
فكر أو لم یفكر سواًء شعر أو لم یشعر فھو موجوٌد دائماً وأبداً دون استثناء فھو موجوٌد دائماً. 

فماذا یعني أن نكون موجودین؟ وما ھو الوجود حقاً؟ 

األمر متروٌك لك وھذا ھو معنى المسؤولیة، فأنت حٌر بأن تصنع ما تشاء من تجارب قد تسمي بعض 
التجارب جنون لذلك تجتنبھا ولكن بنھایة المطاف یمكن لك أن تختارھا وھذا ھو تفسیر الحریة وھذا ھو 
تعریف الحریة أنھ یمكن لك فعل األمر، ال یمكن أن نعرِّف الحریة على أنھا ما یقبلھ اآلخرون؛ ھذا ما 

یسمى المقبول اجتماعیاً.  
الحریة ھو أن تستطیع فعل األمر وأن یمكن لك أن تفعل ما تشاء كأن تتصرف كإنسان مجنون، ال یمكن 

ألحد یوقفك إال أنك تختار أال تفعل ألنك حددت خیارك كإنسان.  
إذاً فمع ھذه الحریة علیك أن تشعر بالمسؤولیة، لیس فقط تجاه نفسك وإن كانت ھي األھم وإال إنك 
مسؤوٌل أیضاً عن ھذه الحیاة وما یحدث فیھا، ولیس ألنك تدیر حیاتك وإن كنت تفعل بطریقة غیر 

مباشرة ولكن ألنك أنت من یتسبب بحدوث ما یحدث.  
أال ترى الكون یبكي حین حزنك ویرقص لدى سعادتك وإن كنت لم تالحظ إال أنھ یفعل. 

أقول أن ھناك في ھذه الحیاة مسالٌك كثیرة ومذاھٌب عدیدة سمیناھا أدیان وطوائف وسمیناھا فلسفات 
ومدارس فكریة ألن األمر في نھایة المطاف لیس سوى اختیارات؛ أي أن األمر لیس حقیقي إن لم یتبعھ 

كل البشر.  
أال یمكنك أن ترى ذلك؟ لو كان األمر حقیقة صارخة التبعھ كل البشر، أما عندما یتبع األمر فقط ثلة من 

البشر أو مجموعة أو حتى عدد كبیر من البشر إال أنھ یبقى خیار والخیار ما كان خیاراً إال ألن ھناك 
بدائل في ھذا الوجود أنت حر في أن تختار. كیف تفسر وجودك في ھذه الحیاة؟ ألیس ھذا ھو أھم سؤال 
یطرح في ھذه الحیاة؛ لماذا نحن موجودون؟ فلماذا نحن ھنا؟ یبدو أن البشریة على مر عشر آالف سنة 

من التوثیق الدیني وما یقارب مئة ألف سنة من التوثیق الغیر موثوق بھ موجودین، ولكن الزالوا یعجزون 
عن تفسیر سبب الوجود!  

وھذه إشارة واضحة ورسالة بینة أن الوجود لیس لسبب محدد للجمیع؛ بمعنى آخر نحن ال نشترك في 
نفس السبب نحن ال نملك نفس السبب للتواجد ربما نحن ھنا لنختبر المعاناة لكي نعرف معنى السعادة 
بشكل أعمق، ربما یكون ھو ھدٌف مشترك ولكنھ لیس ھدف بالمعنى الحقیقي أي أنك ال یجب أن تتبع 

بعض الخطوات كما یفعل غیرك لكي تبرر وجودك.  
كما قلت أن اختبار الشعور في ھذه الحیاة لیس ھدف ھو جوھر التجربة بال شك وجوھر الشيء ال یعني 

أنھ ھدفھ، فیمكن أن یكون ھدفك أن تصبح رئیساً أو مغنیاً أو فناناً أو شخصاً عادیاً، یختلف األمر من 
شخص إلى آخر؛ الجوھر یتفق في كل التجارب وھو اختبار الشعور. فكما ترى كل التجارب التي في ھذه 
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الحیاة رغم تعددھا إال أنھا تملك قاسماً مشتركاً واحداً وھو أن كل البشر یملكون رغبات. أتحدى أن تجد 
إنسان بال رغبات، حاول! وھذا التحدي الثاني إلى جانب تحدي أال تكون موجود فجرب أال تكون موجود، 

ال تستطیع! كذلك أیضاً لو حاولت أن تجد إنسان ال یملك رغبات فإنك ستفشل في كل مرة، كل إنسان 
یعیش في ھذا الوجود، في ھذه الحیاة یملك رغبات. 

أسئلة متابعین البث: 
س/ ھل سبب الوجود؟ ھي تأدیة الرسالة؟ 

-لیس كل إنسان یحمل رسالة، أنت تستطیع أن ترسل عدید من الرسائل لعدة من البشر في عدة مواقف؛ 
أي أنھ یمكن لك إرسال آالف الرسائل في حیاتك فكفى محدودیة وكفى قیدیھ!  

یمكن لك أن ترسل رسالة لدى لقائك للشخص أ ومن ثم تبقى في موقف ب مع شخٍص آخر وأنت تُرسل 
رسالة أخرى، ثم تقع في موقف ج مع شخص د وتُرسل رسالة أخرى وھو نفس الشخص األول؛ بالنھایة 

أنت ترسل رسائل كثیرة لعدة بشر في مواقف كثیرة كٌل یأخذ ما یحتاج مما یشاء ولكن عندما یشتركون 
معك في تجربة أو موقف معین إذاً ھم یحتاجون إلى رسالة معینة.  

ھذا ال یعني إطالقاً أن ھذه ھي رسالتك في الحیاة وإنما ھي أحد رسائلك فكفى محدودیة ال نحد من وجودنا 
الالمتناھي فعندما ترسل رسالة واضحة لمن حولك أنت ما زلت تملك العدید من الرسائل تجاه غیرك 

ھناك الكثیر،  
فأنت ال تملك رسالة؛ ال یوجد رسالة واحدة لكل إنسان، ال یوجد رسالة واحدة لكل موقف. أي أنك أنت ال 
تملك رسالة واحدة تجاه البشر وكذلك من حولك من البشر كأب أو أم، أخ أو أخت، صدیق أو صدیقة ال 

یمكن أن یملكوا رسالة لك؛ یمكن أن یملكوا رسائل عدیدة لك، 
الرسالة ھي اختصار لتجربة، وھذا اختزال لھا فھي أعمق من أن تكون مجرد رسالة، فوجودنا في ھذه 

الحیاة لیس في الحقیقة لتأدیة غرض وإن كنا نود أن نعتقد ذلك.  
فعندما یلخص اإلنسان حیاتھ المادیة على أنھا تجربة وأنھا تأدیة رسالة واحدة فقط، في الواقع ھو یختزل 

التجربة فھناك الكثیر والكثیر لكي تعیشھ في ھذه الحیاة، والكثیر الكثیر الذي لم تعشھ بعد بل أن ھناك 
الكثیر في نفس الموقف الذي أخذت منھ رسالةً معینة برسائل أخرى لم تراھا ولم تدركھا بعد. 

س/ من ھو الذي یحرم من تلقي الرسائل؟ 
العقل طبعاً، العقل ھو من یحجبك دون أن تدرك وأن ترى الرسائل في الموقف ولكن علینا أن نتذكر. 

س/ اسقاط انا حالیاً اشوف كل الحقائق كذبة؟ 
طبعاً، كل الحقائق كذبة وكل الكذبات حقیقة، ھذه ھي خالصة فلسفتي بالنھایة.  

أنا ما أقولھ أن كل ما یؤمن بھ البشر كذب إال أن ھذه الكذبات عندما تؤمن بھا تصبح بال شك حقیقة، 
فماذا نعني بكلمة حقیقي على أي حال؟!  

كلمة حقیقي ھي عامل استخدمناه لكي نفرق بین ما نصدقھ وما ال نصدقھ من تجارب، عندما نقول أن 
التجربة الفالنیة كذب ال یعني إطالقاً أنھا كذب للشخص الذي جربھا ما أعنیھ أننا نحن ال نؤمن بھا أي أننا 

ال نستطیع أن نختبر الشعور الذي یتولد منھا فقط.  
عندما ترین أن تجربة معینة ال تملك أي شعور تجاھك ترین أنھا كذب ھذا ال أكثر، ھي كذبة في الحقیقة 

ھي تعني الكثیر لبعض البشر ألنھم یعتنقون معتقد یتصل مع ھذه التجربة إال أنك أنت ال تملكین أي معتقد 
یتصل مع ھذه التجربة بالتالي ھناك ال یوجد أي شعور اتجاه ھذه التجربة فتشعرین أنھا غیر حقیقیة، 

معنى حقیقي كلمة حقیقي ھي خطیئة استخدمھا البشر كثیراً لكي یقوموا بتنحیة البعض وتمجید اآلخرین.  
في الحقیقة كل ما یعیشھ البشر من تجارب ھو حقیقي.  

عندما یعیش إنسان آخر غیرك تجربة معینة فھو قد عاش تجربة حقیقیة یمكن لك أن تقلل من قدرھا -وھذا 
منبع الخالف بین البشر- عندما تقول أن ما یقولھ المسلمون كذب أو ما یقولھ المسیحیون كذب أو ما یقولھ 
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الیھود كذب، لك أن تفعل ذلك فأنت حر ولكن في الواقع ھم عاشوا تجربة شعوریة حقیقیة تجاه األمر 
فكیف لك أن تختزل تجربتھم أو تنحیھا فتجاربھم حقیقیة تماماً كتجاربك فماذا یعني الوجود حقاً؟!  

في الواقع الوجود ھو أكبر من أن یدركھ العقل، دعوني أختصر بھذه الجملة: الوجود أكبر من أن یدركھ 
العقل؛ لذلك یعجز كل من یتفلسف ویبحث في الفلسفة عن إیجاد سبب تواجد البشر عن أن یوجد غرض 

واحد لكل البشر ال یمكن لك أن تفعل ذلك فالبشر باختالف اعتقاداتھم یملكون أغراضاً مختلفة للتواجد في 
الحیاة، ھناك من یتواجد لكي یعیش العبودیة وآخرین یعیشون الحریة ھناك من یستمتع بالحیاة ومن ینتظر 

ما فوق الحیاة فاألمر متروٌك لھم.  
وإنما نحن كبشر واعین وجودیین وربما ھذا التصنیف األنسب لنا إن كنا نرید تصنیف أنفسنا وإنصافھا 

في نفس الوقت أن نقول أننا وجودیین؛ أي أننا نؤمن أن الوجود ھو الحقیقیة الواحدة فقط الموجودة التي ال 
یمكن نقضھا مھما أتت من الرسائل دینیة أو ال دینیة علمیة كانت أو اجتماعیة، سیاسیة كانت أو اقتصادیة 

بالنھایة نحن موجودین، ھذا األمر ال یمكن على اإلطالق أن یُنقض فالوجود ھو أھم ما تملك لذلك ھو 
القاعدة االولى في الوجود من ضمن القواعد األربعة التي ال تقبل النقض وقد ذكرتھا تفصیالً في كتابي 

(مرآة الذات) 

قد قلت: أن الوجود أمٌر حتمي ال یمكن لك أن تنعدم، لذلك بدأت ھذا البث في أن ما إذا كان یمكن لك أن 
تنعدم من الوجود، وال یمكن. 

وقلنا: أن الواحد ھو الكل والكل ھم الواحد. 

وقلنا: أن التغییر ثابت، أن كل شيء في الحیاة في الكون یتغیر إال التغییر ذاتھ فھو دائماً سیبقى تغییر وال 
یمكن أن یتوقف التغییر عن كونھ تغییر. 

وقلنا: أن أحد القوانین قوانین االنعكاس، أي أن ما تفعلھ ینعكس دائماً وأبداً. 

فقلنا أن أحد المفاھیم أو القواعد االساسیة للوجود التي ال یمكن نقضھا ھو أنك موجود، حاول أال تكون 
موجود في أي حال، في أي وقت ال یمكن!  

ستكون دائماً موجود، دائماً وأبداً في یقظتك عندما تعیش حیاتك، عندما تنام ستحلم وستكون موجود، 
عندما تموت ستعیش البرزخ والعذاب والعقاب أو حتى اختبار أعمالك وحسناتك وسیئاتك ومن ثم الجحیم 

والنعیم. األدیان كلھا تؤمن بأنك موجود دائماً أما اإللحاد فیؤمن بأنك ستنتفي بعد أن تموت ولكن ھنا 
الخدعة حقیقیةً، بل أین كنت قبل أن تأتي إلى ھذه الحیاة؟  

في الواقع، أنت تملك وعي قبل أن تأتي إلى ھذه الحیاة وإن كنت ال تتذكر إال أن الذاكرة أمٌر اختیاري، أال 
تنسى بعض األمور في حیاتك وتتذكرھا الحقاً؟ إذاً، فالذاكرة لیست أمٌر یُعتمد علیھ. إذاً فالوجود أمر غیر 

قابل للنقض أنت موجوٌد دائماً قبل الحیاة وأثنائھا وبعدھا. 
ثم ھناك قانون االنعكاس أي أن ما تفعلھ ینعكس وھو القانون الثالث ولكن بدأت فیھ ألني أحبھ، أن ما 

تشعر بھ یتحقق. 
ثم القانون الثالث وھو الثاني في الحقیقة وھو أن الواحد ھو الكل والكل ھم الواحد أي أن ما تراھم من 

البشر كٌل یملك وعیھ المختلف ویعیش تجربة مختلفة إال أنكم في الواقع واحد وھذا الواحد، الوعي 
األعلى، الوعي المشترك قرر أن یخلق وعیاً مختلفاً مع كل إنسان مختلف لكي یجرب األمر بشكل مختلف 

فیخلق تجربة مشتركة فھؤالء البشر یملكون وعیاً مختلفاً ولكنھم بنھایة نحُن، ونحُن ھم. 
والقانون األخیر وھو أكثر القوانین إرساًء لھذه الفلسفة وھو قانون التغییر، فالتغییر ھو الثابت الوحید في 

الحیاة، بمعنى أصح بالوجود فالحیاة لیست إال لحظة في ھذا الوجود وقد نكون نبالغ عندما نقول لحظة 
فھي أقصر من أن تكون لحظة حتى في ھذا الوجود فالوجود طویل جداً أما الحیاة التي نسمیھا ستین 
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سبعین سنة أو مئة سنة لیست إال لحظة عابرة في ھذا الوجود، نعم تشعر أنھا طویلة واألمر ممكن، ألست 
تحلم حلماً طویالً جداً في غضون خمس دقائق مما یراه البشر؟ 

 كل شيء یتغیر إال التغییر، ال یمكن في أي یوم أو في یوٍم من األیام أن یصبح التغییر ثابت وأن یبقى كل 
شيء كما ھو حتى وإن كنت تعیش قمة السعادة ولحظة الحب والجمال ال یمكن، ال یمكن لكل شيء أن 

یتوقف عن التغییر سیتغیر كل شيء، لھذا الحیاة تفاجئك في كل مرة بشيء جدید فاستمتع ما دمت تستطیع 
وأنت دائماً تستطیع إال أنك تختار أن تشعر أنك عاجز وفي ھذا الخیار أنت حر ومن نحن لنقول لك غیر 

ذلك. 

تذكر ھذا األمر یا عزیزي وعزیزتي یا من أحب في كل وقت وأشتاق إلیھم أحبكم 
أحبتي، حاولنا أن نفسر ما ھو الوجود وماذا یعني وفي الحقیقة في الوجود تتشتت كل االفكار إال أنھا 

تجتمع عند حقیقةً واحدة فقط وھو أنھ رغم كل ھذا الشتات ال زلنا موجودین ألیس كذلك؟! 

س/ ھل الغرض من التجربة األرضیة اللعب أم المعاناة؟ 
التجربة األرضیة الھدف منھا اختبار المعاناة ألن اللعب ال معنى لھ دون أن نجرب المعاناة، عندما تشعر 

بالمعاناة فإنك ستستمتع باللعب أما عندما یكون اللعب متاح لك في كل وقت دون معاناة فإنك لن تشعر 
بقیمتھ، الطفل یُمنع من اللعب في أوقاٍت ما وعندما یُسمح لھ سیستمتع متعةً ال توصف حتى بكل فصاحة 

اللغة. 

أقول مجدداً أن رغم كل الفلسفة مھما فكرنا وحاولنا إال أن امراً واحداً ال یتغیر وھو أننا ھنا موجودین 
ذكوراً كنا أم إناث سنبقى موجودین فأي شيٍء یستطیع تغییر ھذا الوجود؟ أتحدى أن یستطیع إنسان أن 

ینعدم من الوجود. 

لكم كل الحب یا أسیاد الحب، یا أسیاد ھذه الحیاة لیس ألنكم ملكتم الحیاة فالحیاة ال یمكن أن یملكھا إنسان؛ 
ھي كالماء الذي ال یمكن لك أن تمسك بھ فیتسلل من بین أصابعك وإنما ألنكم ترون أن الحیاة بین 

أصابعكم أنتم ولیست مجرد میاه تغرقكم كما یفعل النیام. 
أیھا الواعین والواعیات لكم مني كل الحب الذي تستحقون وإن كنتم تؤمنون أنكم ال تستحقونھ ففي ذلك كل 

الحریة؛ أن تختاروا الحرمان وإن كنتم تمتلكون الوفرة حتى أقصاھا.  
أذكركم بمن أنتم وإن نسیتم وإن اخترتم أن تستمرو بالنسیان فمن أنا ألذكركم إال أنكم أردتم أن أكون ھنا 

ألقول ما أقول فیا أحبتي استمتعوا بھذه األمسیة الجمیلة. 
تذكروا أنكم موجودین رغم كل شيء، كل تلك األفكار لیست إال عبث ال یمكن في أي حاٍل من األحوال أن 

نغیر ھذه الحقیقیة وھي أنكم ھنا. وتذكروا شیئاً واحداً فقط، إنھ الشيء الوحید الذي یستحق أن تفكروا فیھ 
وأن تشعرون بھ ھو الشيء الذي یمكن لھ أن یغیر حقیقة أنكم ھنا موجودین ولكن في الواقع ال شيء 

یستطیع تغییر ذلك حتى أنتم فالوجود أمٌر قصري.  
وداعاً یا أحبتي، وداعاً یا من أحب، وداعاً یا كل من یعني لي شيء في ھذه الحیاة رغم ما أملك في كل 

ھذه الحیاة. 
وداعاً 
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الفصل الثاني 

�
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 (والعلم الجھل / والوعي الوجود)

التسجیل: األول 

التصنیف: 

(العلم والجھل / الوعي والوجود) 

النقاط الرئیسیة: 

o نعیش تجربة الجھل ألننا أعلم من ھنا. 

o تعلم كل شيء وتدركھ؛ ألنك قیمة مطلقة. 

o العلم والجھل نقیضان، وصفتان نسیبة. 

o كل المفاھیم وجمیعھا وجدت بعد الوعي. 

o الوجود كلھ ھو الوعي كلھ، فال معنى للنقیض معھما. 
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كن ما تكون، آمن بما تشاء 
أو ال تؤمن فكل خیار تجربة 
ولیست الحیاة إال مجموعة تجارب 



ألم تعلم أنك األعظم؟ ألم تعلم أن جھلك ھو ألنك أنت أعلم من ھُنا؟ 

مـعنى الجھـل، ھـو أن ھـناك فـي ھـذا الـوجـود مـن یـعلم أكـثر مـنك، إذاً فـكیف 

یـكون جـاھـالً، مـن كـان یـعلم كـل شـيء؟ بـل كـیف یـكون عـالـماً مـن یـعلم كـل 

شيء؟ 

مـن عـلم كـل شـيء وأدركـھ، ال یـمكن أن یـكون جـاھـالً أو عـالـماً؛ ألن 

الجھـل والـعلم صـفتین، ومـن صـفات الـصفات أنـھا نسـبیھ؛ أي أن تـصف 

شـیئاً أو شـخصاً أو حـدثـاً بـصفٍة نسـبةً إلـى شـيء آخـر، فـالحـلو لـیس حـلواً؛ 

إال ألنـك تـتذوق الـمر، والـحار لـیس حـاراً؛ إال ألنـك تـعرف مـعنى الـبرد، 

وتفھمون اآلن التشبیھ.  

فـي الـواقـع، األمـر ال یـنطبق فـقط عـلى الـعلم، فـإن كـنت أنـت األعـلم وأنـت 

األقـدر، فـكیف تـوصـف بـأنـك عـالـم، عـندمـا ال یـوجـد مـن ھـو أجھـل أو أعـلم 

منك؟ 

فـأنـت قـیمةٌ مـطلقة، ال تـتسم وال تـتصف بـالجھـل أو الـعلم، وال بـالـقدرة أو 

العجز. 

فـي الـحقیقة، كـل مـا تـؤمـن بـھ حـقیقي، كـل مـعلومـة تـعرفـھا ھـي عـلم، وكـل 

معلومة تجھلھا ھي جھل. 

في الواقع، 

- لك أن تُلِّم بكل علوم الدنیا، وتبقى جاھالً، 

- ولَـك أن تجھـل كـل مـا فـي الـوجـود، وتـبقى عـالـماً؛ ألن الـعلم بـذاتـھ ال 

یعطیك القیمة، ما یعطیك القیمة ھو أن تقارن نفسك بغیرك. 
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 ولـكن مـاذا إذا كـنت وحـدك فـي ھـذا الـوجـود، بـمن تـقارن نـفسك؟ أتـقارن 

نـفسك بـنفسك؟ أال تـساوي قـیمتك، قـیمتك دائـماً، إال أن تـتغیر؟ إذاً فـأنـت 

تحتاج إلى اتصال زمني،  

- أي أن تقارن نفسك اآلن بنفسك بعد وھلة من الزمن،  

- أو ربما نفسك اآلن، بوقت مضى،  

- أو ربـما تـصبح مـبدعـاً ومـبتكراً بـشكل أكـبر، وتـقارن نـفسك بـنفسك، 

ولكن بھیئٍة أخرى، تسمیھا إنساناً آخر، أو كائن آخر، ألیس ھذا خّالقاً؟  

الخـلق، حـیث بـدأ كـل شـيء، حـیث بـدأت أنـت كـل شـيء، ال أعـني عـقلك، 

فـعقلك أتـى مـع عـملیة الخـلق، وال أعـني جسـدك بـالـطبع، فـھو اآلخـر أتـى 

بعد عقلك، نعم، یمیل البشر إلى أن یرجحوا 

(أن الجسد یأتي قبل العقل، ولكن الواقع أن العقل یأتي قبل الجسد) 

 ولـكن قـبل ھـذا وذاك ھـناك (ا لـوعـي) قـبل أن یـأتـي حـتى مـفھوم الخـلق، 

مفھوم الفھم، مفھوم العلم، مفھوم القدرة.  

فـلم یـكن ھـناك قـدرة ألنـھ لـم یـكن ھـناك عجـز حـتى خـلقنا العجـز، تـعرفـون 

الحـدود جـیداً، تـعرفـون الـقیود بـشكٍل جـید، اآلن تـدركـون لـماذا خـلقنا ھـذه 

الحـدود والـقیود، اآلن تـعلمون لـماذا خـلقنا تـلك الـبقع الـمظلمة مـن الـعلم، 

التي نسمیھا جھل؛ لكي نتذكر أننا قادرین على أن نعلم.  
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اآلن تــعلمون لــماذا نــملك جســد؛ ألنــھ الــوحــدة الــتي نــعزل بــھا أنــفسنا 

بـازدواجـیة عـن غـیرنـا مـن البشـر، فال یـمكن لـك أن تـسمي الـوعـي إنـسانـاً، 

فـالـوعـي لـیس إال وعـیاً، وفِـي الـوعـي كـل شـيء مـوجـود، عـلم وجھـل، قـدرة 

وعجـز، یـمكن لـك أن تـقارن أحـدھـم بـاآلخـر، ولـكن ال أن تـقارن الـوعـي 

بشـيء آخـر، فـلیس ھـناك غـیر الـوعـي فـي الـوجـود، فـالـوجـود كـلھ، والـوعـي 

كـلھ مـفھومـان مـترابـطان، ال یـطغى أحـدھـما عـلى اآلخـر، فـخارج الـوعـي ال 

یـوجـد وجـود، ال یـوجـد مـكان، ال یـوجـد زمـان، وخـارج الـوجـود، ال یـوجـد 

وعي. 

وال تـظن أو تـعتقد أن نـقیض الـوعـي ھـو الـغیاب عـن الـوعـي، إن الـغیاب 

عـن الـوعـي، ھـو انـفصاٌل عـنھ فـي داخـلھ، ھـذا ھـو مـعنى أن تـكون مـشموالً 

بـالـحب الـغیر مشـروط، أمـا أن یـكون ھـناك نـقیٌض لـلوعـي، فـھو أمـر غـیر 

وارد، ونقیض الوعي یشبھ تماماً نقیض الوجود.  

ال یـوجـد مـا یـسمى بـنقیض الـوجـود، نـقیض الـوجـود، انـعدام الـوجـود، 

وانـعدام الـوجـود، یـعني أال یـكون مـوجـوداً، فال مـعنى النـعدام الـوجـود، ال 

معنى لھ فلسفیاً، وعملیاً، ومنطقیاً، أو علمیاً. 

 ال مـعنى النـعدام الـوجـود، تـمامـاً األمـر یـنطبق عـلى انـعدام الـوعـي، وفـرق 

كـبیر بـین انـعدام الـوعـي، وغـیاب الـوعـي، یـمكن لـك أن تـغیب عـن الـوعـي، 

ولكن ال یمكن لك إطالقاً أن تنعدم كوعي. 
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(حدود العقل ومساحة المشاعر) 

التسجیل: األول 

التصنیف: 

(حدود العقل ومساحة المشاعر) 

النقاط الرئیسیة: 

o العقل یُجّزئ اللحظة ویمكن ان یستخدم في ما ال نرید. 

o المشاعر تصنع اللحظة تخطف األنفاس وتُصیب بالذھول. 

o الكون یعطیك مما تشعر ال یعرف وال یتعّرف. 

o الطاقة األنثویة بحر والطاقة الذكوریة سفینة. 

o "مشاعر تُصنع ولحظات تجّزئ 

o العقل والمشاعر والمفاھیم ھي أجزاء ال نتحكم بھا وانما نتعامل 

معھا. 

o لعنة العقل نعمة ونعمة العقل لعنة 

o في مرحلة الوعي ( الیقظة ) یعود العقل بعبودیة للذات االلوھیة" 
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سكون الكون في سكنى األرواح 
ال شيء يُخيف العقل أكثر من الصمت 
العقل ليس عدوك، هو أنت 
عندما لم تعلم من أنت.



برأیي أن أشد لعنة تصیب اإلنسان ھو أن یملك عقالً حاداً، عقالً قاطعاً، 

یـقّسم اللحـظة كـما تـقّسم الـسكین الـساخـنة الـزبـدة، تـنفُذ مـن خـاللـھا كـما تـفعل 

السكین بالزبدة 

وھـذا مـا تـفعلھ الـعقول، تـقطِّع اللحـظة إلـى تـفاصـیل تـقطِّع الـوجـود إلـى أسـئلة 

ومن ثم إلى إجابات ومن ثم اإلجابات إلى أسئلة أخرى 

األمر لعنة،  

العقل ِسالح،  

ویبدو أنھ مصوٌب تجاه الحیاة 

أي أنھ یعمل لصالحك 

ولـكن مـاذا إذا كـانـت الـحیاة لـك، مـن أجـلك، ُمـلكك، إذن فـما تـقطُِّعھ ھـو 

جزٌء منك! 

ال یمكن أن یكون العقل سالح ذو حّدین 
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ألیس ھذا ما ینتھي إلیھ كل من یفكر! 

دائًما ما یجد نفسھ في زاویٍة مظلمھ 

ال یستطیع أن ینتقل منھا إلى أي مكان 

وال یستطیع أن یبقى فالعقل ال یسمح لھ بأن یستقر بسالم،  

المشاعر على النقیض تصنع اللحظة 

على األقل موجودین في ھذه اللحظة 

فـأنـتم الـموجـود أثـناء إرسـال الـتسجیل أو بـث الـبث ھـم أرجـح الـناس لـفھم 

الـمقال لـذلـك أنـا أحـب الـبث دائـًما أن یـكون ُمـباشـر ألن مـن یـسمع الـبث فـي 

لحظة قولِھ ھو أكثر إنسان ُمرّجح أن یفھمھ،  

الـتسجیل یخـلق فـرق أربـع خـمس سـت دقـائـق وھـذا الـفرق یـقلِّص أرجـحیة 

فِـھم الـكلمة ألنـھ مـر عـلیھا ھـذا الـقدر مـن الـدقـائـق ومـن ثـم االسـتماع إلـیھ بـعد 
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مـرور سـاعـھ-سـاعـتین وبـشكٍل طـردي یـزیـد مـنھ، أو عكسـي یـقلل مـن 

أرجحیة الفِھم 

وال بـأس سـنقوم بتقسـیم الـتسجیل وھـذا مـا فـعلتھ عـلى كـمیات بسـیطة یـمكن 

لـھا أن تـشّكل فـكرة عـامـھ مـتكامـلة وبـنفس الـوقـت ال تحـرم اإلنـسان مـن 

إدراكھا في نفس اللحظة 

م اللحظة فإن المشاعر تصنعھا،  أنھ وعندما كان العقل یُقسِّ

أال ترى أن رؤیة منظر خّالق 

أو وردة 

او مشاعر عاشقین 

تخـطف األنـفاس، تُـصیب اإلنـسان بـالـذھـول، ومـا إن یـتدخـل عـقلھ ویـسأل 

حـتى ال تـعود اإلجـابـة مـھمھ عـلى اإلطـالق ألنـھ ال یـعود الـشعور بـالـذھـول 

حـاضـراً أصـالً، مـا حـدث ھـو أنـھ قـام الـعقل بـما یـفعلھ ویُـجید فـعلھ، لـذلـك 

نـرى الـكثیر مـن البشـر یـبحث عـن عـمق الـشعور وھـذا یـعود إلـى -الـتغریـدة 

السابقة- عما یتعلق بفھم النفس والتي ترتبط بشكٍل مباشر بفھم الحیاة،  
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ال یمكن لك أن تفھم الحیاة مالم تفھم نفسك 

ھذا أمٌر محسوم 

فـالـعقل لـن یـفھم الـحیاة، الـحیاة ُمـعقّده، وعـندمـا یـحاول الـعقل فـھمھا وھـي 

معقده سیقوم بتعقیدھا بشكٍل أكبر! 

لذلك العملیة ال منتھیة،  

لكي تفھم الحیاة یجب علیك أن تفھم نفسك 

ونـفس الشـيء عـندمـا تـحاول فِـھم نـفسك عـبر إعـمال الـعقل فـإن عـقلك سـیقوم 

بـتعقید نـفسك الـمعقّدة أصـالً، إذن فـالـشق األخـیر مـن الـتغریـدة ھـو مـا یُـجیب 

على السؤال، استشعر ما تملك من رغباٍت حاضرة و 

تـحققت لـك فـي حـیاتـك، اسـتمتع بـھا، لـتولّـد الـشعور الـذي یـصنع اللحـظة، 

وإن عجـزت، إن مـللت، إن اكـتفیت مـما تـملك، -إن اكـتفیت بـما تـملك- 

فذاك نعمھ؛ 
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أي أنك لم تعد ترید ما تملك وإنما ترید ماال تملك 

فال بـأس، الـجید، الـخبر الـُمفرح أنـھ مـازال یـمكن لـك أن تـشعر بـبعض 

المشاعر كأن تشتاق مثالً لما ال تملك فذلك أیضاً شعور 

وكـما نـقول دائـًما الـكون ال یـرى الـفرق بـین ألـوان الـمشاعـر وأنـواعـھا ال 

فرق على اإلطالق 

الـشعور شـعور؛ أیًـا كـان مـا یـھم الـوجـود، مـا یـھم وعـیك األعـلى، ھـو أن 

تشعر فقط ال غیر. 

وأحـیانـاً عـندمـا كـنا نـضرب الـمثال أنـك عـندمـا تـغضب مـن أمـر فـإن الـشعور 

سیعطیك المزید منھ ویبدو األمر قاسیاً وظالماً 

ولـكن تـذكـر أن نسـبیّة الـظلم والـعدل حـتى البشـر لـم یـتفقوا عـلیھا، فـفي 

الـتغریـدة الـتي قـمت بحـذفـھا عـن الـقتل ھـناك مـن یـعتقد أنـھ مـن الـعدل بـحق 

البشر الذین یقومون بقتلھم، أن یقتلھم، ھذا من العدل اإللھي، 

الـعدل، كـذبـھ بشـریـھ، لـیس ألنـھاغـیر مـوجـودة ولـكن ألن كـل مـنا یـملك نـسخھ 

عنھا حتى أنا 
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وأنـا أعـتقد أن الـعدل الـحقیقي ھـو أن تـسمح لـكل إنـسان أن یـعبّر عـما یـعتقده 

مـن عـدل فبھـذه الـطریـقة فـقط یـمكن لـك أن تـعرف نـسخ البشـر الـمختلفة مـن 

الـعدل وعـندھـا یـمكن لـك أن تُـقصي مـن تـشاء لـیس بـالـضرورة بـالـقتل ولـكن 

عـلى األقـل عـبر تـجاھـلھ وإعـطاءه حـقِھ مـن االھـتمام الـذي قـد ال یـكون 

یستحق أیًا منھ 

فـشعورك بـالـشوق لـما ال تـملك كـافـي بحـد ذاتـھ لـكي یـصنع اللحـظة ھـذا 

 'Suspension'الشعور بالتعلق

 Suspenseful moments could be more profound

 and deep; actually, deeper to be grammatically

 .correct

أعـمق وأكـثر كـثافـھ مـن حـتى الـشعور بـتملك مـما كـنت تـتمناه وتـحققھ ھـو 

شعورك بالفرح والبھجة لدى تملّكھ 

فَمجـدًدا األمـر نسـبّي جـًدا وھـذا ھـو الـشق الـثالـث والـمھم مـن الـتغریـدة، امأل 

لحـظتك بـالـمشاعـر لـكي تـصنع اللحـظة، اسـتخدم عـقلك واعـملھ لـكي تـدّمـر 
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اللحـظة ، ومجـدًدا الـتدمـیر والـصنع لـیسا بـالـضرورة سـلباً وإیـجاب عـلى 

التوالي فالتدمیر لیس دائًما سیئاً وكذلك الصناعة لیست دائًما إیجابیھ 

فـما نـسمیھم بـال'Drama queens' لـیس بـالـضرورة الـنساء عـلى فـكرة، 

فھناك رجال یفوقون النساء مھارةً في الدراما. 

ھـم بشـر اعـتادوا عـلى صـنع اللحـظات الـممیزة فـي كـل یـوم وربـما فـي كـل 

سـاعـة، ھـكذا یـختبرون الـحیاة وھـكذا یـجعلون مـنھا عـمیقة ال یـھمھم حـقیقةً 

منطقیة ما یقولون أو ما یتصرفون ویفعلون، 

ما یھمھم حقاً ھؤالء الُصنف من البشر ھو أن یصنعوا اللحظة 

وال بـأس، ومـن السھـل جـًدا عـلیك إن كـنت تـعانـي مـن لـعنة الـعقل أن تُـربـك 

مثل ھؤالء البشر عبر إعمال العقل وتقطیع ھذه المشاعر 

الـحقیقة، وتـحضرنـي تـغریـدة  قـد ذكـرتـھا عـن أن الـمشاعـر تـخص الـنساء 

وأن الـعقل یـخص الـذكـور، ھـذا التجـریـد الـُمطلق لـیس حـقیقیًا فـبعض الـنساء 

عـقلیًا أكـثر مـن الـرجـال وبـعض الـرجـال كـما قـلت فـي الـدرامـا كـویـن أكـثر 

مـھارة مـن الـنساء فـي صـنع الـدرامـا والـمشاعـر، مـا أقـولـھ ھـو أن مـا تـسمونـھ 

الـطاقـة الـذكـوریـة تـتجھ لـلمادیـة أكـثر حـیُث الـعقل والـطاقـة األنـثویـة تـتجھ إلـى 

المشاعر وما فوق المادة، 
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لـذلـك نـرى أن الـمنشغلین بـالـوسـط الـواعـي وبـالـروحـانـیات ھـم غـالـبًا مـن 

الـنساء، لـیس ألنـھن أكـثر سـذاجـة أو ألنـھن أكـثر روحـانـیة، كـل مـا فـي 

األمـر أنـھن یجـدن فـي ھـذه الـبحور عـمقاً فـي حـین أن عـقول الـرجـال تُـبقیھم 

عـلى السـطح فـفي الـواقـع السـطحیة یـبدو وصـفاً أنسـب لـلرجـال بـدل أن 

یـكون الـنساء أمـا السـذاجـة فھـي مجـدًدا -كـالـعدل- مـصطلح نسـبّي، فـمعنى 

السـذاجـة ھـو أن یـنطلي عـلیك مـا ھـو كـذب وكـل مـا فـي الـوجـود كـذب إذا 

نظرت إلیھ إال أنك موجود. 

ولـكن نـقول أن الـتغریـدة الـتي أشـرت إلـیھا والـتي كـانـت تـصف بـشكٍل مجـّرد 

الـطاقـة الـذكـوریـة واألنـثویـة، إن مـشاعـر األنـثى كـالبحـر وأفـكار الـرجـل 

كـالـسفینة؛ البحـر قـد یُـغرقـھ أو قـد تُـغرقـھ بـمشاعـرھـا وھـو قـادر أن یـقطّع 

بحـرھـا وأمـواجـھا حـتى الـثائِـرة بـسفینتھ، بـأفـكاره، مـھماً ھـاجـت أنـھ سـیبقى 

على السطح، 

طـافـیاً، یُبحـُر مـھما امـتدت بـحارھـا ومـحیطاتـھا، سـیبقى دائـماً بـعقلِھ طـافـیاً إال 

أن یسـتسلم، أن یسـتمع عـندھـا، مـوجـھ واحـده سـتأخـذهُ إلـى عـمقھا حـیث ال 

یـعلم، حـتى أبسـط إجـابـھ عـلى سـؤال؛ أیـن االتـجاه إلـى األعـلى. فـأفـكاره 

تقطّعك ومشاعرك تغرقھ. 
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ولـعنة الـعقل حـیُث بـدأت وھـي الـفكرة الـرئـیسة لـیس بـالـضرورة أن یـكون 

لـعنة مـن الـجید أن تـملك عـقل كـما قـلت أن الـتدمـیر لـیس دائـًما سـلبیاً وإن 

كـان یُـشار إلـیھ بـالسـلبیة. فـعندمـا تُـصنع ھـالـھ مـن الـمشاعـر حـول لحـظةٍ 

خـاویـة مـبنیّة عـلى مـفاھـیم خـاِطـئة لـیس بـمعنى أنـھا خـاطـئة؛ غـیر حـقیقیة، 

فـكل الـمفاھـیم حـقیقیة وكـلھا غـیر حـقیقیة إذا نـظرنـا إلـیھا مـن أحـد الـزوایـا 

الـوجـودیـة تـكون كـلھا وھـمیھ وإن نـظرنـا إلـیھا مـن زاویـة التجـربـة فـكلھا 

حقیقیة 

ولـكن عـندمـا تُـبنى عـلى مـفاھـیٍم ال إنـسانـیة ال تـساعـد الـتنمیة البشـریـة فـإن 

مـثل ھـذه الـھالـة مـن الـمشاعـر الـمبنیة عـلى مـفاھـیٍم ال إنـسانـیة مـن األجـدر بـنا 

َرھا ،  أن ندمِّ

ھنا یُصبح إعمال العقل والتدمیر أمٌر إیجابي ال سلبي 

إذن فالعقل وإن كان سالح ذو حدین 

أو ربما سالح ذو حٍد واحد 

دائـًما ضـدك إال أنـك یـمكن أن تـختار بـانـتقائـیة أن تسـتخدمـھ ضـد ماـال تـحب 

مـن الـحیاة وإن كـانـت الـحیاة جـزءاً مـنك، فـإن لـدى التخـلص مـن الـزوائـد 

ومـن األورام، السـرطـانـات، فـلیس كـل جـزء مـنك مـفید فـبعض األجـزاء إن 

تركتھا سوف تستشري وتنتشر وفي یوٍم ما ستتغلب علیك 
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فال تعود أنت موجود 

عـلى األقـل لـیس فـي ھـذا الجسـد، فـي مـكاٍن آخـر، حـیث لـم تـكن جـاھـزاً بـعد، 

وربما أنت دائماً جاھز ولكن دعونا نتحدث بلغتنا البشریة 

َف یا من یملك العقل الصاخب تعلّم كیف تُعِمل العقل حین تریده 

تعلم كیف تتعامل مع مشاعرك بلطف 

فـالـمشاعـر ال یـمكن اإلمـساك بـھا ال یـمكن الـتحّكم بـھا ھـي كـلمة وقـد قـلت 

في تغریدة ثالثة 

أن المفاھیم كاألرض 

وأن المشاعر كالماء 

وأن األفكار كالھواء 

فالمفاھیم صلبة، قاسیة، متماسكة، ال یسھل تدمیرھا 
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والمشاعر كالماء ُمختلطة، جاِرفة 

أمـا األفـكار فھـي طـیارة متحـركـة، مـتغیرة، مـتبدلـة، لـطیفة، ال یـمكن حـتى 

رؤیتھا أو اإلحساس بھا ولكنھا موجودة 

أمـا أنـت فـربـما أنسـب لـك أن نـصفك بـأنـك الـنار الـتي یـمكن أن تـجعل ھـذه 

ل بـعض  الـعناصـر الـثالثـة ُمـكتملة فـأنـت الـعنصر الـرابـع األخـیر وقـد تـفضِّ

الثقافات أن تسمیك العنصر الخامس الروحي 

ال بأس المھم ھو أن نصف المفاھیم والمشاعر واألفكار. 

فــلعنة الــعقل؛ إن صــح تــعبیرنــا عــنھا فال شــيء لــعنة كــما تــرى، الــلعنة 

الـحقیقیة، مجـدًدا بـشكٍل نسـبي فھـي لیسـت لـعنة، ھـو أن ال تـملك عـقل، 

ولـیس بـمعنى أن تـكون مـجنون فـذاك أمـٌر ال یُـعتبر بـنفس الـسوء كـأن تـكون 

حـیوانـاً مـثالً تـأكـل وتـنام وتـتعایـش وربـما تـتزواج وتـتكاثـر ولـكنك ال تـملك 

أي خـیار فـي ذلـك ال تـعلم لـما تـفعل وإن كـانـت السـببیة أمـٌر نسـبي وخـاطـئ 

عـادةً ولـكن عـلى األقـل لـك الحـریـة فـي أن تـختار سـبباً فـي وجـودك أمـا 

عـندمـا ال تـملك الـعقل فال یـمكن لـك حـتى أن تـفكر بسـببیة وجـودك وفـلسفة 
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حـیاتـك ال تـملك سـوى خـیاریـن فـي كـل مـوقـف، تـعرفـون الـعقل؛ مـا یـسمى -

بعقل السحلیة أو 

 -'Reptile Brain'العقل البدائي

'Fight or Flight' الھروب أو المواجھة 

وكلنا نملك ھذا الشيء وھذا دلیٌل على التطور الدارویني. 

اإلنـسان فـي لحـظة الـخوف الـقُصوى یجـد نـفسھ بـعیداً كـل الـبعد عـن الـمنطق 

والتحـلیل واالسـتنتاج والـقرار، یـملك أنـھ أمـام خـیاٍر مـن اثـنین إمـا أن یھـرب 

أو یواجھ فقط ال غیر 

الـحیوانـات عـندمـا تـتواجـھ تـصنع الـكثیر مـن اسـتعراض الـقوة ولـكن بـالـنھایـة 

كـل مـنھم أمـام أحـد خـیاریـن مـتبایـنین الـوقـوف والـمواجـھة أو الھـروب 

والنجاة 

وھـذا مـا یُـرتـب الـحیوانـات عـلى ُسـلّم الـفوقـیة'Superiority' مـن یـفوق 

مـن. وھـناك حـیوانـات صـغیرة تـفوق حـیوانـات كـبیرة وحـیوانـات ضـعیفة 
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تـفوق حـیوانـات شـرسـة، األمـر مـعقد لـلعقل ولـكنھ بسـیط لـلحیوانـات، مـن 

یقف یواجھ یرتقي على ھذا السلم ومن یھرب یكون على مستوى أدنى 

فلعنة العقل نعمة ونعمة العقل لعنة 

ھذا ال'Paradox' ھذه المفارقة 

كـفیلة بـأن تُـعید إصـالح عـالقـتك مـع عـقلك، وتـعطیك مـفتاح نـجاحـك فـي 

حـیاتـك أن تـجعل الـعقل جـزءاً تـكامـلیاً ضـروریـاً لـلعیش بسـالم وسـعادة 

ووعـي، ولـكنھ لـیس حـیاتـك فـالـعقل والـمشاعـر والـمفاھـیم أجـزاٌء كـبیرة 

ومـھمھ فـي حـیاتـك ألنـھا حـتى وإن اجـتمعت ھـذه الـثالثـة لیسـت حـیاتـك 

فـوعـیك یـحتوي كـل ھـذه الـثالثـة بال شـك ویـمكن بـل ھـو یـفعل یـمكن أن 

یـكون مـوجـود بـدونـھا بـل ھـو یـفعل، أنـت مـوجـود فـي بـعض اللحـظات دون 

أیاً من ھذه الثالثة بال مفاھیم وال أفكار وال مشاعر 

عندما تستنیر أو ربما عندما تستفیق من النوم، 

نـوم الـوعـي ولـیس الـنوم الـلیلي وتُـصبح إنـسانـاً واعـیاً فـي الـحقیقة وإن كـنت 

تـبدأ بـرؤیـة الـحیاة مـن زوایـا مـختلفة فـي الـواقـع عـقلك یُـصبح أضـعف ، نـعم 

یـملك خـبرة أكـثر یـملك الـقدرة عـلى الـرؤیـة مـن زوایـا أكـثر ولـكن فـي 
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الـحقیقة مـرتـبتھ فـي الـعلویـة، فـي وعـیك، بـدل أن كـان ھـو السـلطان، الـملك، 

المسـیطر أصـبح جـزءاً أصـبح جـندیـاً أصـبح قـائـداً ولـكنھ لـیس الـملك بـعد 

األن ووعـیك أصـبح كـذلـك، لـذلـك تـسمى واعـیاً بـدل نـائـم وبـدل أن یـكون 

الـعقل مـتربـعاً عـلى عـرشـك یـخبرك أنـھ مـا ھـو خـاطـئ دائـماً خـاطـئ، وأن مـا 

ھـو صـحیح دائـماً ھـو صـحیح، وأنـت كـوعـي تجـلس بُحـرقـة تسـتمع إلـى ماـال 

تـتفق مـعھ ولـكنك ال تـملك سـوى االتـفاق مـعھ ألنـھ ھـو الـملك، أصـبح قـائـداً 

أحـد جـنودك الـذیـن یـأتـمرون بـالـوعـي والـذي یـتدرب فـي كـل مـعركـة تُـرسـلھ 

إلـیھا، لـیرى أي فـریـٍق تُـحالـف وأي فـریـٍق تُـقاتـل وربـما بـعقلیٍة بـدائـیة تـقرر 

الھـروب واالنـسحاب مـن بـعض الـفرق والـجیوش، فـبالـنھایـة تـطورنـا مـن 

كـونـنا حـیوانـات وھـذا ال یـعني إطـالقـاً أنـنا حـیوانـات، فـالـفراشـة تـكون دودة 

قـبل أن تـتحول، ومـن السـذاجـة إن كـنا وصـفناھـا قـبل قـلیل أن تـعتقد أن 

مصدر الشيء ھو ذات الشيء بعد التحّول 

ھذه مغالطة وجدلیة في النقاش وفي التحلیل، 

إذن فـالـعقل لـیس ضـدك بـالـضرورة وإن كـان یـعمل عـلى تقسـیم حـیاتـك 

ولحظاتك وجمالیتھا إال أنھ في الواقع یفعل ذلك ألنك لم تقم باالنقالب 

في الواقع لیس األمر بحّدة االنقالب حتى 
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كـل مـا فـي األمـر أنـك كـنت مـنشغالً عـن مـملكتك مـنشغالً عـن حـیاتـك تـركـت 

عـرشـك وإدارة لحـظتك فـلم یـكن یـملك قـائـدك األعـلى واألقـوى إال أن یـدیـر 

ھذه المملكة حتى تتذكر مسؤولیتك تجاھھا 

فـعندمـا أتـیت إلـى ھـذه الـحیاة أخـبروك أنـك مخـلوٌق ضـعیف، مسـیٌّر ال 

مـخیّر، وقـلت نـعم أنـا كـذلـك وبـقیت شـاھـد وتـراقـب وكـأن كـل مـا یحـدث 

حولك ال شأن لك بھ وال مسؤولیة علیك عنھ 

أما عندما تصبح واعي وتدرك أن الخیار لك 

تعتلي عرشك مجدداً 

فـینزل الـعقل لـیكن بـاحـترام وخـضوٍع وقـدسـیٍة بـل وإجـالل وعـبودیـة لـذاتـك 

األلوھیة المقّدسة 

ال قـتال وال انـقالب فـالـعقُل مـنك وإلـیك وال یـقاتـل الـعقل إال مـن یجھـل 

ماھیتھ الحقیقیة وكینونتھ األلوھیة،  

ولـكم یـا أحـبتي یـا أربـاٌب نسـیت مـن ھـي ألنـھاتـركـت الـعقل مـا یـجب عـلیھم 

أن یفعلوه لكم أن تستیقظوا إن شئتم وأن تبقوا نیام 
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أقـول لـكم كـل مـا قـلت ال شـأن لـھ بـحقیقة أنـكم مـن الـحب وإلـیھ الـحب فـیكم 

وحـولـكم لـیس ألن الـحب سـیدكـم بـل أنـتم مـن صـنع ھـذه الـحیاة وأحـاطـھا 

بالحب لكي ومن أجل ان تكون ھذه التجربة آمنھ مھما حدث فیھا 

فـكما قـلت فـي تـغریـدة األمـس أنـنا مـن نُـحیي ھـذه الـحیاة عـبر وعـینا الـذي 

تـركـناه فـیھا والـذي قـد یـشعر فـي لحـظات أنـھ مـوضـع اضـطھاد واخـتبار إال 

أنـك فـي الـواقـع مـحاط بـالـحب الـذي صـنعتھ قـبل أن تـصنع ھـذه الـحیاة ومـا 

كانت ھذه الحیاة لتكون لوال الُحب 

فـیا أحـبتي یـامـن تـملكون الـحب وإن لـم أقـولـھ أحـبكم ألنـي ال أمـلك سـوى أن 

أقولھ وھذا ھو كل ما بیني وبینكم وأي شيٍء بعد ذلك أُرید،  

فـالـُحُب أعـظُم ھـدیـٍة أھـدیـھا لـمن یـملكھا عـلى سـبیل الـتذكـیر ال اإلحـسان 

والمنِة والفضل 

فـعندمـا نـكون كـلنا أغـنیاء نـتبادل الـمال ألنـنا نـذّكـر بـعضنا أنـنا نـحب بـعض 

وإن كـان أیـاً مـنا ال یـریـد الـمال، ھـذا ھـو حـالـنا فـي الـحب؛ كـنا قـبل ھـذه 

الـحیاة نـملك الـحب الـوافـر الـغیر منتھـي الـالمحـدود ولـم یـكن لـلحب مـعنى لـذا 

نجـرب الـكراھـیة لـم یـكن لـلوفـرة مـعنى فـقد كـنا نـملك كـل شـيء لـذا قـررنـا أن 
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نجـرب الحـرمـان لـم یـكن لـلقوة مـعنى فـقد كـنا نسـتطیع فـعل مـا نـریـد لـذا 

نجـرب الـضعف وكـذلـك األمـر بـما یـتعلق بـالـعلم والـمعرفـة فـكنا نـعلم حـتى 

مالم یحدث بعد لذا نجرب الجھل 

 ً أحـبتي ویـامـن أحـب بال شـرٍط وال قـید أحـبكم وأذكـركـم بـأنـكم أنـتم أیـضا

تـحبون ذواتـكم حـتى عـندمـا تـقولـون أنـكم تـكرھـونـھا فھـذه لـعبة مـضحكة ال 

تنطلي على من كان وعیھ ھو المسیطر 

تذكروا من أنتم وافعلوا ما تشاءون في حیاتكم 

تذكروا أن العقل والمشاعر لیس إال جزءاً منكم 

أما أنتم أعظم وأعلى وأكبر، وأشمل من ذلك بكثیر . 
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    (الحقیقة المطلقة) 

  

التسجیل: األول 

التصنیف: 

( الحقیقة المطلقة ) 

النقاط الرئیسیة: 

o الحقیقة المطلقة یراھا اإلنسان ضمن معتقد المبدأ والنبل. 

o الحقیقة المطلقة بشكل آخر حریة مطلقة تفّرد، تمیّز، مسؤولیة تامة. 

o الـحقیقة الـمطلقة ھـي مـا أنـت عـلیھ بـالـواقـع، ھـویـتك ھـي تـعریـف الـكون، 

أفعالك ھي أقدار الوجود 

o الـحقیقة الـمطلقة ھـي مـا تـؤمـن بـھ وتـراه حـقیقة یتجـلى لـك ویتجّسـد 

أمامك. 

o الحقیقة المطلقة ھي وجودك وكیانك عظمتك. 
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أنت حر, حین تفعل ماتحب 
أنت أسیر حین تمتنع عن فعل ماتحب 
احتراماً لمفھوم ال معنى للمفاھیم سوى المعنى الذي 
نضیفھ الیھا 
فال تكن أسیراً بال قضبان



ھل تساءلت یوماً عن سر بحث جمیع البشر عما یُسمى بالحقیقة؟! 

انـتماءات البشـر وتـوزیـعاتـھم بـل وحـروبـھم ونـزاعـاتـھم كـلھا لـو بـحثت 

لوجدت أنھا قائمة على اعتقاد أن أحدھم یملك الحقیقة دون اآلخر 

فھــل فــي الــواقــع الــدافــع خــلف كــل ھــذا الــتناحــر والــشقاء واالنــقسام 

واالزدواجیة ھل ھو في واقع األمر 

نبالة اإلنسان؟! 

مبدأه الذي یرفض أن یعیش دون سبب، دون وضوٍح بالھدف؟! 

إن سـألـتمونـي فـإنـي أرى األمـر بـشكل مـختلف وقـد أكـون مخـطئاً غـیر أنـي 

مؤمن ومقتنع قناعة تامة 

أن إیـمان البشـر وانـتماءاتـھم ھـي لیسـت بـدافـع الـنبل ولیسـت بـدافـع الـمبدأ 

الـذي یـرفـض الـعیش دون سـبب وإن ادعـى اإلنـسان ذلـك بـل وإن قـالـھا 

حـتى، غـیر أن الـدافـع الـحقیقي فـي الـبحث عـن الـحقیقة الـمطلقة ھـو خـوف 

اإلنـسان مـن اكـتشاف الـحقیقة الـمطلقة فـھو یھـرب مـنھا بـالـبحث عـن بـدیـلٍ 

لـھا لـیس ھـي ولـكنھ یُـسمیھ بـاسـمھا، یـؤمـن بـمعتقدات ویُـسمیھا حـقیقة وان 
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كـان الـثمن الـتناحـر واالنـقسام، ألنـھ ال یـریـد أن یـرى الـحقیقة كـما ھـي حـیث 

أنـھ مـنفرد، وحـید، مـختلف، مـمیز، مـتفرد، حـٌر حـریـةً مـطلقة ال مشـروطـة 

ال محـدودة، فـإن مـع ذاك مسـئولـیة تـامـة عـن كـل مـا یجـري وسـیجري بـل 

ومـا جـرى بال شـك وھـو أسـوأ مـا یـواجـھھ اإلنـسان أن یـعرف أن ھـذا ھـو 

مصیره أن ھذا ھو واقع األمر. 

ھـو یـفّضل الـعیش خـلف كـذب أن یـعیش فـي وھـم، أن یُـطارد سـراب، أن 

یـوھـم نـفسھ بـأنـھ یـملك الـحقیقة وإن كـان فـي قـرارة نـفسھ یـعلم إال انـھ یھـرب 

مـنھا واألغـلب أنـھ ال یـعلم فـھو لـم یسـتیقظ بـعد إال أنـھ فـي كال الـحالـتین عـلِم 

أو لـم یـعلم فـإنـھ یُـفضل ھـذا االحـتمال أو ذاك عـلى أن یـواجـھ الـحقیقة 

الـمطلقة الـحقیقة الـوجـودیـة وھـي أنـھ كـإنـسان فـي واقـع األمـر كـما ھـو اآلن 

بـكل عـیوبـھ، بـكل نـواقـصھ، بـكل الجھـل الـذي یـملكھ، والعجـز الـذي یُـحیط 

بـھ، ھـذه ھـي الـحقیقة ال شـيء أكـثر وال شـيء أقـل، تـأمـل الـفكرة، تـأمـل أن 

یـكون منتھـى كـل شـيء منتھـى كـل الـحقائـق مـا تـؤول الـیھ فـي ھـذه اللحـظة 

أنـت، مـا تـصل الـیھ أنـت، مـا أنـت عـلیھ فـي واقـع األمـر ھـو كـل شـيء، ھـو 

واقع كل الوجود، ھویتك ھي تعریف الكون، أفعالك ھي أقدار الوجود 

تـأمـل األمـر فـي الـبدایـة سـیبدو األمـر عـشوائـیاً، لـألمـانـة سـیبدو ال مـنطقیاً بـل 

جـنونـیاً بال شـك فـأول مـن یـسمع ویحـلل ویـنتقد ھـو عـقلك، لـكن اسـتمع إلـى 

ذلـك الـصوت الـخفي فـي داخـلك وفـي قـرارة نـفسك، سـیخبرك بـأن الـحقیقة 
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الـمطلقة لیسـت بـأقـدس مـنك فـحتى ھـي بـذاتـھا تـنصاع وتـتشكل وفـقاً لـما 

تفعل وتقول أو ال تفعل وال تقول 

بھـذا نـرى أن الـفرق تـتقاتـل وتُـقتل ألن بـعضھا یـعتقد اعـتقاداً خـالـصاً أنـھ 

مــلك الــحقیقة ألنــھ رأى بــأم عــینیھ كــیف أن الــحقیقة الــتي یــعتقد تتجــلى 

وتتجسد أمامھ 

ربـما مـات قـبل أن یـسأل مـاذا عـن الـطرف اآلخـر، ھـل یُـعقل أن یـقتلوا 

أنـفسھم بـنفس الـفدائـیة الـتي نـفدي بـھا مـعتقداتـنا وھـم یـؤمـنون بـإیـمان خـاطـئ، 

فـقط ھـذا الـسؤال لـو سـألـھ اإلنـسان السـتیقظ مـن نـومـھ وأصـبح واعـي، دون 

أن یجد النور لكن على األقل سیصبح واعي 

ولـكن ھـذا كـلھ ال یـھم، الـفرق بـین الـنائـم والمسـتیقظ أو الـنائـم والـواعـي أمـرٌ 

ال یـھم، مـا یـھم حـقیقةً مـا یُـثیر اھـتمامـي ھـو أن الـبحث عـن الـحقیقة فـي 

ُخـالصـة األمـر لـیس بـدافـع الـنبالـة، وال ھـو مـبدأ رفـض الـعیش بـعشوائـیة، 

إنـما ھـو الـخوف مـن مـواجـھة الـحقیقة الـمطلقة حـیث أن الـحقیقة كـل مـا 

تـفعل وكـل مـا تـكون عـلیھ، ال شـيء أكـثر وال شـيء أقـل بـل أنـھا تـختفي 

حین تتوقف وتتغیر وتتشكل وفقاً لما تفعل وتقول 

إن أدركـت قُـدسـیة ھـذا األمـر سـتعلم أن الـحقیقة الـمطلقة حـتى ھـي ال شـيء 

في وجودك وفي كیانك وفي عظمتك 
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مـساء الـعظمة والـحب الـالمشـروط یـا مـن یـملكون كـل الحـریـة ویـختاروا 

مـنھا أن یـكونـوا ُمـقیدیـن وأسـرى لـمعتقد تـبنوه قـبل أن یـعرفـوا مـعنى الـمنطق 

والتحلیل 

لكم كل الحب . 
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نور)  (ـبعضاً ـمن اـل

التسجیل: األول 

التصنیف: 

(بعضاً من النور) 

النقاط الرئیسیة: 

o مـعتقد أن المخـلوق بـفعل خـالـق أو الـمعتقد الـمناقـض لـلفكرة ھـو أمـر 

یمكن العقل من العیش دون معرفة عن عمق الوجود. 

o كـل الـحقائـق حـقیقیة إن آمـنت بـھا وأنـكرھـا غـیرك أو انـكرتـھا وآمـن بـھا 

غیرك. 

o االستنارة ھو إدراكك للمفھوم باتساعھ وضخامتھ 

o كل المعتقدات حقائق ادركتھا أم لم تدركھا 
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الضوء لیس شيء، الظالم شيء أو باألحرى ھو ظل شيء 
فالظالم لیس األساس كما نعتقد 
النور منتج ثانوي، بل النور أساس األشیاء 
والظالم خلق من ظل األشیاء 



لعل التفسیر الوجودي بأن كل إنسان على ھذه الحیاة، 

ھـو مخـلوق بـفعل خـالـق أوجـدنـا ألي سـبٍب، یـراه ذلـك الـمعتقد أو تـلك 

الـمنظومـة مـن الـمفاھـیم سـبباً صـحیحاً ووجـیھاً، ولـعل ھـذا التفسـیر لـعل ھـذا 

الـمعتقد أمـر ٌیسـیر، سھـٌل بسـیط، یُـمّكن الـعقل مـن الـعیش دون الـتساؤل 

حول مدى اتساع ھذا الوجود وعمق وقِدم اإلنسان، 

ثـم إن ھـناك عـلى الـنقیض مـن ھـذا الـمعتقد مـن یُـنكر تـمامـاً وجـود الـخالـق 

وعـملیة الخـلق ویـنكر حـقیقة أن اإلنـسان مخـلوق، إال أن ھـذا الـطرف أو 

ھـذا الـنقیض أو ھـذا الـفریـق مـن البشـر مـن یُلحـد مـن یُـنكر وجـود اإلنـسان 

كـان ربـوبـیاً أو مـادیـاً أو ملحـداً أو ال أدریـاً یـمیل فـي الـعادة إلـى ھـذا الـنوع 

مـن الـتطرف ألنـھ فـي واقـع األمـر فـي قـرارة نـفسھ یـؤمـن بـأن ھـذا الـوجـود 

ھـو بـفعل أحـد ثـم یُـنكر ھـذا الـفعل أو یُـنكر الـفاعـل عـلى حـٍد سـواء أو یُـنكر 

اإلثنین 

غـیر أن األمـر بـدأ بـشكٍل أبسـط، أي أنـك لـو لـم تـتبنى فـكرة وجـود الـخالـق 

لما تبنیت فكرة اإللحاد والمادیة أو الال أدریة والربوبیة، 

فـي الـواقـع مـا نـقولـھ عـن الـحقیقة الـمطلقة مـا قـلتھ كـثیراً وخـصوصـاً فـي 

الكتاب 
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أن الحقیقة لیست فردیة ولیست مشتركة لكل البشر 

ألن مـا تـؤمـن بـھ أنـت إیـمانـاً حـقیقاً وصـادقـاً تـتعلق بـھ إلـى درجـة أن تـنتج 

عنھ مشاعر وأحاسیس 

فإنھ یتجلى لیصبح واقعاً في حیاتك 

وأن ماال تؤمن بھ غیر حقیقي، 

وأن حقیقیة ما تؤمن بھ وعدم حقیقیة ماال تؤمن بھ 

ال تـعني إطـالقـاً انـھ غـیر حـقیقي فـي حـالـة عـدم إیـمانـك أنـھ غـیر حـقیقي 

لغیرك 

ومـا تـؤمـن بـھ وھـو حـقیقي فـي حـیاتـك ال یـعني إطـالقـاً أنـھ حـقیقي أیـضاً لـمن 

ال یؤمن بھ، 

ھـذا مـا اسـتخدمـناه كـفلسفة كتفسـیر لـمعنى الـحقیقة الـمطلقة، أي أنـك تـرى مـا 

تؤمن بھ 
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وأن ماال تؤمن بھ ال یعني أنھ غیر موجود فقط ألنك ال تراه في حیاتك 

فقط یراه من یؤمن بھ، ھذا معنى الحقیقة المطلقة، 

بمعنى آخر 

أن كل الحقائق حقیقیة 

وأنـك ال تـرى إال مـا تـؤمـن بـھ وماـال تـراه ال یـعنى أنـھ غـیر مـوجـود بـل ھـو 

موجود لمن یؤمن بھ من البشر، 

ھذا التعریف البسیط أصبح واضحاً لمن أراد النور 

إما انھ استنار أو أنھ على األقل أصبح یعلم 

حجم األمر، اتساع األمر، 

لـم یـعد واعـیاً یـتقبل فـكرة اآلخـر والـنقیض وال یـقوم بـنبذھـا، بـل انـھ أصـبح 

یفھم اتساع األمر وضخامتھ، 
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إال أننا في بعض األحیان نستثني من ھذه الفكرة 

بعض األفكار األساسیة 

كفكرة الخلق، الخلیقة، الخالق والمخلوق، 

غیر أن الخالق والمخلوق وعملیة الخلق 

ال یقلون عن باقي المعتقدات وال یزیدون عنھا 

لیسوا أكثر أھمیة وال أعلى قیمة من باقي المعتقدات، 

أي أن ما ینطبق على جمیع المعتقدات 

فیما یتعلق بالحقیقة المطلقة 

وأن ما تؤمن بھ تراه 

وأن كل الحقائق حقیقة 
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وأن ما ال تعتقده حقیقي لغیرك 

ینطبق أیضاً على عملیة الخلق والخالق، 

أي أنك اذا كنت مؤمناً كسائر المؤمنین بوجود خالٍق یخلق ویأمر وینفذ 

فإن ھذه التجربة وھذا الكیان المسمى 

الخالق الرب 

موجود حقیقة ال رمزیة، 

موجود لھ أثر تراه وتلمسھ، 

أن رسالة الرسل صادقة 

وأن مـا بـین أیـدیـھم مـن كـتب ورسـائـل عـمیقة وذات تـأثـیر، تـأثـیر مـلموس 

محسوس ال تأثیر معقول بالعقول شيء تحسھ، شيء تختبره وتجربھ، 
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بـل أنـك ربـما تـرى ھـذا الـخالـق رأي الـعین ال نـقالً عـن رسـٌل مـروا بـتجارب 

رأوا فیھا الخالق عبر ظاھرة اإلسقاط النجمي 

" ولذا أستخدم ھذا االسم دائماً وابداً" 

فـأعـظم الـفلسفات البشـریـة الـتي جـمعت البشـر حـولـھا ھـي األدیـان وأعـظم 

أدلـة األدیـان ھـي المعجـزات الـدیـنیة والـتي قـامـت وصـارت وتـحققت بـفعل 

ھذه الظاھرة المسماة باإلسقاط النجمي أو ما یشابھھا، 

في اإلسالم معجزة اإلسراء والمعراج 

ھـي وصـف نـموذجـي مـطابـق تـمامـاً لـظاھـرة الخـروج مـن الجسـد أو 

اإلسقاط النجمي، 

فـما أقـولـھ ھـو أن اإلنـسان إذا كـنت تـتساءل عـما إذا كـان الـخالـق مـوجـود أو 

ال! 

فإني ال اتخذ موقفاً أحادیاً اتجاه األمر 

بل تماماً كما أفعل مع باقي المعتقدات األمر ازدواجي، 

! 210|   النور المحرم-حین نام الوعي، كان الحلم حیاة                                                                       



فإن كنت تؤمن أن الخالق موجود فھو كذلك موجود 

ولكن حقیقة األمر أنھ اذا كان موجوداً فأنت من أوجده 

وإن كان الخالق یخلق فأنت من خلقھ، 

أعلم أنك تحب أن تصنع ھذه الفكرة وتؤمن بھا 

حـتى تـصبح حـقیقیة وتـود أن تـتوقـف عـند الـرب وال تـكون جـسوراً عـلى أن 

تـذھـب خـلف ھـذه الـفكرة ألن ھـذا األمـر یـضع غـالفـاً جـمیالً حـول تجـربـتك 

الـحیاتـیة فـیھا مـن الـعبودیـة مـا یـكفي لـتشعر بـالحـرمـان وانـقطاع الحـریـة 

وبالتالي انقطاع المسئولیة 

ولكن بما أنك تقرأ اآلن فربما أنت في نداء لي 

لكي أذكرك أن القصة ال تنتھي عند وجود خالق یخلقك 

فأنت من خلق الخالق الذي خلقك 
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أي أنك أنت من خلق نفسك وكل ما تؤمن بھ، 

تأمل عمق الفكرة فأنا ال أتحدث عبثاً، 

أنـا ال أفـعل إال ألنـك تـریـد وفـي الـواقـع إن كـان نـدائـك لـي خـطأً فـإنـك لـن 

تُصدق ما أقول 

 ً أنـا ال أطـلب مـن عـقلك أن یسـتوعـب الـفكرة فـأنـا حـقیقةً رغـم حـبي لـك تـمامـا

كحب الوجود ووعیك األعلى لك، 

الحب حب ال مشروط 

ال یشترط أن تصدق أو ال تصدق 

كل ما أریده ھو أن ال تفكر باألمر 

ال تقبلھ وال ترفضھ 
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فـقط اسـتمع إلـیھ فـإنـك سـتسمع لـھ رنـیناً فـي قـرارة وعـیك سـتشعر بـانـعكاسٍ 

لھ في أعماق وجودك 

وستحس بصدى ھذه الحقیقة في 

كیانك وكونك وكینونتك 

إن كان البد من خالق لك فإن البد للخالق منك 

فأنت مبتدأ ومنتھى ھذا الوجود 

وإن أردت أن تنسى 

فأنت األعظم ولك أن تؤمن بما ترید 

ولیس ألحٍد أن یخبرك بغیر ذلك، 

إال أنت فأنت كما قلت مبتدأ ومنتھى كل شيء 

فأنت األول واآلخر وما بین ذلك لك أن تصنع ما تشاء، 
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لذا أحبك صدقت ام لم تُصدق 

فھمت ام لم تفھم 

فأنت موضع حٍب ال مشروط منك إلیك 

وأنا بین ھذا وذاك مجرد انعكاس ألحد أفعالك 

انعكاس لما تصنع، 

فلیس لي ولیس علّي سوى ان أحبك 

وأن أخبرك بما ترید 

وأعلم أنك ال یمكن أن تقرأ ماال ترید 

وما أقول ھذا إال ألنك تحتاج، 
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فلك یا حبیبي ویا حبیبتي ما تستحقون مني ال شيء 

أكثر وال أقل، 

حباً ال مشروط عھدتموه منذ أن وجدتم في ھذا الوجود 

أي قبل الزمن وبعد المكان 

دومـوا كـما أنـتم كـامـلین وجـمیلین مـع ھـذه الـكلمات الـتي ربـما تـضيء بـعض 

النور في ھذه األمسیة الجمیلة. 
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 �

االسئلة: 

 ⭕

 ما الفرق بین االنا الزائفة؟! والعقل؟! 

 🔴

عندما یقول العقل بأنھ ھو أنت؛ تكون األنا ھنا زائفة.  

أمـا عـندمـا یـعلم الـعقل أنـھ جـزء مـن وعـیك وكـذلـك الـمشاعـر والـمفاھـیم 

والوجود فتلك األنا الحقیقیة. 
  

 ⭕

الوجود جزء من الوعي ام العكس؟ 

 🔴

كل شيء جزء من الوعي.  

الوعي قبل كل كلمة، قبل كل مفھوم، قبل كل شيء!  

قبل الزمن ذاتھ، قبل المكان والمشاعر. 
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 ⭕

حـالـیا أركـز عـلى الـشعور، ھـل مـمكن یـتحول االمـر لـتبعیة قـاصـرة زي 

ھیمنة العقل؟ 

 🔴

المشاعر ال تسیطر ولكنھا تغمرك فال تعودین مسیطرة أنت كذلك. 
  

 ⭕

وإذا جـلست اقـنع نفسـي مـشاعـري فـي حـالـة جـیده انـا مـبتھج انـا سـعید انـا،الـخ، 

ھل ھذا ما تقصده عندما قلت التدمیر واإلصالح؟ 

 🔴

أحیانا مناسب وأحیانا ال،  

أنـا جـالـس أدمـر أو أصـلح الـتدمـیر عـبر إعـمال الـعقل ولـیس خـلق مـشاعـر 

بـدیـلة. إعـمال الـعقل؛ أن تـتساءل عـن سـبب الـشعور وحـین تجـد اإلجـابـة تـعید 

تقییم صحة المفھوم خلفھا فیتالشى الشعور. 
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⭕

هللا ھو الوعي الكلي او المطلق؟ 

 🔴

الـوعـي األعـلى ال اسـم لـھ وال صـفة فـال یـمكن تـسمیة مـن جـاء قـبل األسـماء 

وال وصف من جاء قبل المتباینات. 
  

⭕

 نستطیع أن نقول في كل واحد منا! 

 🔴

األمر منوط بما تعنینھ بضمیر المتكلمین المجرور "نا"  

نحن البشر؟ ال. 

 نحن كوعي؟ نعم. 
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 ⭕

كـیف یتخـلى الـشخص عـن تـبني أفـكار مـادیـھ إذا ھـالشـي یـعیق تـطوره فـي 

الوعي؟ 

 🔴

تـبني األفـكار ال یـعیق تـطور الـوعـي مـا یـعیق تـطور الـوعـي ھـو عـدم تـبني 

أفكار جدیدة بسبب التمسك باألفكار القدیمة.  

 ⭕

یـطلق عـلیك االسـقاط النجـمي، وتـعریـف اإلسـقاط ھـو الخـروج مـن الجسـد أمـا 

فـي قـناتـك بـقناتـك تتحـدث عـن أمـور أعـمق مـن مجـرد ان تـعلمھم الخـروج مـن 

الجسد! 

ھـل فـقط ألنـك بـدأت مـن اإلسـقاط وكـان بـدایـتك وھـم یـعرفـونـك فـقط بـاسـم 

إسقاط؟ 

 🔴

سـبق أن أجـبت أن اإلسـقاط النجـمي ھـو الـظاھـرة األكـثر حـقیقیة مـقارنـة 

بــالمعجــزات الــدیــنیة واألحــالم، واألحــالم الجــلیة والــرؤیــة عــن بــعد 
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واالسـتبصار والـتنبؤ وغـیرھـا، .  اإلسـقاط یـسمح لـك أن تـعیش فـي أي مـكان 

تشاء أو حتى ال مكان دون أن تنسى أنك ما زلت إنسان على خالف النوم.  

لـعظمة ھـذه الـظاھـرة اخـترتـھا اسـماً فـمن خـاضـھا ال یـملك سـوى أن یسـتیقظ 

وغالباً یستنیر وذاك أیضاً. 
  

 ⭕

ھل صحیح ان تجربة اآلیاھوسكا تأخذك في رحلة إسقاط؟ 

 🔴

ال، تـرفـع وعـیك حـد الـنور أو أقـل بـقلیل كـما یـفعل الـتأمـل الـصحیح إلـى حـد 

النور؛ النور ھو حد الوجود ولیس أن النور محدود. 
  

⭕

ما الذي فوق الوجود؟ 

 🔴

االتـجاھـات فـوق، تـحت، قـبل، بـعد،كـلھا مـنتجات الـوجـود والـوجـود مـنتج 

الوعي.  

ما فوق الوجود الوعي، 

وما فوق الوعي ال وعي؛ أي أنھ ال شيء یرى أو یدرك. 
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 ⭕

ما ھو التأمل الصحیح؟ 

 🔴

أن یصمت العقل، فیحلق الوعي بعد أن یتحرر من المادة.  

خـالف الـممارسـات الـعابـثة مـن مـوسـیقى وأفـعال ووضـعیات ومـونـترات 

وتـقنیات تـنفس وھـي أدوات تـساعـد لـكنھا لیسـت تـأمـل بـعد؛ الـتأمـل ھـو مـا 

یجـدر بـھا أن تـحققھ ولیسـت ھـي بـذاتـھا كـما یـعتقد عـدد كـبیر مـن الـمنشغلین 

بالتنمیة البشریة. 
  

⭕  

انا وصلت إلى ال شيء بس مافي كل شیئ یعني حالة من السالم! 

 🔴

الال شيء الذي تعنین ھو صمت العقل،  

الال شيء الذي أعنى انعدام الوعي. 

ال یمكن الوصول إلیھ ألنھ غیر موجود؛ مجرد فكرة تجریدیة. 
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 ⭕

اسـقاط، ھـناك صـدیـق قـبل أیـام قـال: أریـد أن أفـھم نفسـي وقـلت لـھ فـي تـسجیل 

لـك: أن فـھم الـنفس امـر ھـامشـي. واآلن تـقول انـنا ال نـفھم الـحیاة إال إذا فـھمنا 

أنفسنا؟! 

 🔴

فھم الحیاة أمر ھامشي، ھل الصورة كاملة لك اآلن؟  

فـھم الـحیاة ھـامشـي وفـھم الـنفس ھـامشـي بـشكل أولـى ولـكن لـمن أراد فـھم 

الـحیاة عـلیھ فـھم نـفسھ ومـن أراد فـھم نـفسھ عـلیھ أن یـشعر بـما لـدیـھ أو مـا لـیس 

لدیھ. 
  

 ⭕

 وعي أدني وجود وعي اعلى صح؟ 

 🔴

الوعي األدنى موجود في الحیاة،  

والحیاة في الكون، 

والكون في الوجود، 

والوجود في الوعي الحقیقي. 
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 ⭕

 التأمل یرتقي بنا من درجھ إلى اخرى؟ 

 🔴

ال، الـتأمـل یـرتـقي بـك إلـى وعـیك األعـلى فـقط ھـناك تـریـن كـل شـيء وتـدركـین 

كل شيء. 

⭕

ما ھو التأمل الصحیح؟ 

 🔴

-نـظراً لـتكرار الـسؤال عـن الـتأمـل؛ بـل نـظراً ألھـمیة الـتأمـل عـندمـا قـلت 

الـتأمـل الـصحیح، ألن الـتأمـل شـأنـھ شـأن مـعظم مـفاھـیم الـوعـي قـد تـشوھـت 

حتى انسلخت من معناه الحقیقي إلى معنى آخر یختلف حسب الشخص. 

الـتأمـل لـیس مـمارسـة ولیسـت طـقس، ولیسـت عـادة وال ثـقافـة، مـا یـفعلھ بـعض 

الـممارسـین الـقدامـى قـبل أن یـنشغل الـعرب بـالـتنمیة البشـریـة والـوعـي -عـندمـا 

كـانـوا نـیامـاً- كـان الـتأمـل مـوجـود مـنذ مـئات آالف الـسنین ولـكن مـا كـان یـفعلھ 

اآلخـریـن مـن إشـعال الـشموع، ووضـع بـعض الـموسـیقى، وتـصفیة الـمحیط 

ھـي لیسـت طـقوس؛ ھـي أمـور مـساعـدة فـي االسـترخـاء مـما یـجعل الـعقل 

یعمل بشكٍل أبطأ فقط ال غیر وال تمت للتأمل بصلة. 
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الـتأمـل الـحقیقي بـاخـتصار ھـو: أن یـصمت الـعقل فـیتمكن الـوعـي مـن االرتـقاء 

عـن مسـتوى الـمادة لـیرتـبط بـالـوجـود؛ بـالـوعـي األعـلى فـیصبح كـل شـيء 

مدركاً. 

ھـذا الـتعریـف البسـیط یـصف لـك الـتأمـل بـاخـتصاٍر شـدیـد أي تـعقید لھـذا 

الــتعریــف إخــالل بــمعناه، تــشویــھ وانســالخ عــن الــمعنى الــحقیقي ومــن 

الـمضحك أن أرى أن الـبعض یـقول: إذاً یـجب عـلي أن أضـع الـموسـیقى، أو 

آخذ حمام مثالً، أو أرتدي مالبس خفیفة! 

األمـر مـنوط بـك، ھـناك مـن یسـتطیع الـتأمـل بـأعـین مـفتوحـة بـین البشـر وھـناك 

مـن یـحتاج إلـى االخـتالء ألیـام كـما كـان یـفعل محـمد بـعیداً عـن البشـر فـي 

الـخالء، بـل وفِـي كـھف فـي جـبل حـتى یسـتطیع االنـفصال، األمـر لـیس یسـیراً 

لـلبعض،األمـر عكسـي مـع نـشاط الـعقل؛ كـلما زاد الـنشاط كـلما أصـبحت 

أرجحیة النجاح في التأمل ضعیفة. 

ھــذا بــاخــتصار مــعنى الــتأمــل الــصحیح؛ أن تــنفصل، أن یــتوقــف عــقلك 

وتـنفصل بـوعـیك عـن عـقلك فـقط ال غـیر. ولـمن یـسأل، نـعم كـل إنـسان یـنجح 

فـي ھـذا األمـر عـلى األقـل مـرة واحـدة فـي الـیوم عـندمـا یـنام ولـدى المسـلمین 

الـذیـن یـصلون صـالة حـقیقیة یـنجح كـل مـرة عـندمـا كـل مـرة یـخشع، الـخشوع 

ھـو حـالـة تـأمـل ولـكن مـن یـخشع؟ الـمؤسـف أنـك عنـدماـ تنـام أنتـ ال ترـى، ال 

تـدرك، ال تشھـد، ألنـك نـائـم، ألن عـقلك لـیس حـاضـر ال یـمكن لـھ أن یـشارك 

وعـیك ھـذا االرتـقاء والـسمو إال فـي بـعض الـلقطات الـتي نـسمیھا أحـالم؛ 

عـندمـا یسـتیقظ عـقلك فـیرى مـا یـرى فـي الـوجـود حـیث كـل شـيء مـمكن وأي 
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فـكرة یـفكر فـیھا تـتحقق ھـذا مـا نـسمیھ الحـلم وعـندمـا یـتذكـر أنـھ إنـسان وأن 

ھـذا الحـلم مجـرد حـلم تحـدث ظـاھـرة األحـالم الجـلیة. لـن أتـشعب سـأعـود إلـى 

الـتأمـل. الـتأمـل الـصحیح ھـو أن تسـتطیع أن تـوقـف عـقلك دون أن تـنام عـندھـا 

سـیكون عـقلك مـشاھـداً ومـتابـعاً دون أن یـفكر لـما یحـدث، حـیث یـبدأ الـوعـي 

باالرتقاء إلى الوعي األعلى فیرى في الوجود ما ال یمكن لھ تخیلھ. 
  

 ⭕

عندما نھم إلنجاز عمل ما ھل االرادة تأتي من الوعي والدماغ ینفذ؟ 

 🔴

اإلرادة أمـر مـبالـغ فـیھ، مـا یـسمى بـاإلرادة الحـرة أو Free will أمـٌر مـبالـغ 

فـي تـقدیـره أكـثر مـن الـالزم، أي نـعم یـملك اإلنـسان إرادة حـرة فـیما یـتعلق 

بـأي أنـواع الـطعام یـتناول وأي إنـاء یـختار لـیضع عـلیھ الـطعام، ثـم ھـناك تـلك 

الـوظـائـف الـال إرادیـة كـالـتنفس مـھما حـاول اإلنـسان لـن یـكون حـًرا سـیبقى 

مـضطًرا إلـى فـعلھا بـشكل تـلقائـي عـفوي، وبـین ھـذا وذاك بـعض الـوظـائـف 

الـتي ال یـعلم اإلنـسان مـا إذا كـانـت إرادیـة أو ال، فـعلى سـبیل الـمثال وظـیفة 

إیـذاء الـذات، لیسـت وظـیفة ولـكنھ خـیار، إرادة فـمن یـریـد أن یـؤذي ذاتـھ 

یـمكن لـك أن تـذھـب إلـى الـمطبخ أو إلـى غـرفـة أخـرى تـختار أي غـرفـة تـریـد 

الــذھــاب إلــیھا فــي أي وقــت تــشاء، ھــذه إرادة حــرة، وتــلتقط الــسكین أو 

الـساطـور أو حـتى مـا شـئت مـن أدوات حـادة، ثـم تـختار أي طـرف مـن جسـدك 

وتـبدأ بـھ، كـل ھـذا مـحض إرادتـك الحـرة، وھـنا یـبدأ التحـدي، ھـل تـعتقد أنـك 
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لـو أردت سـتكون حـًرا لـكي تـؤذي نـفسك ھـل تـقطع یـدك مـثالً؟ ال أقـول أن 

تجـرح یـدك فھـذا مـداعـبة، شـقاوة،ھـل تـظن أنـك تسـتطیع وتـقوم بـقطع یـدك؟ 

مـثال آخـر یُـقال أن قـدرة الـفك عـلى الـعّض قـویّـة جـًدا یـقال أنـھا قـادرة عـلى 

قـطع اإلصـبع، یـقال أن قـدرة األصـبع عـلى الـمقاومـة تـشابـھ قـدرة الجـزرة 

عـلى الـمقاومـة، فـإن كـان اإلنـسان یسـتطیع أن یـقضم الجـزرة مـن عـّضة 

واحـدة، فـھو یسـتطیع أن یـقطع األصـبع مـن عـّضة واحـدة، جـّرب اآلن أن 

تـضع أصـبعك بـفمك، وتـحاول قـضمھ، ال یـھم إن كـان بـقدر الجـزرة أم ال، 

ولـكن نـعلم یـقینًا أن إرادتـك بـإیـذاء أصـبعك أضـعف بـكثیر مـنھا عـندمـا تـحاول 

قـضم طـعام، إذن اإلرادة ھـي نـابـعة مـن الـعقل فـیما یـتعلق فـي اخـتیاراتـك 

الـواعـیة، اخـتیاراتـك الـواعـیة كـنوع الـنكھة الـتي تـفضلھا عـلى اآلیـسكریـم مـن 

واقـع خـبرتـك أو ذكـریـاتـك أو مـن واقـع مـا سـمعتھ مـن اآلخـریـن، وتـبقى أیـًضا 

فـي ذكـریـاتـك، وإن لـم تـكن تـوجـد لـدیـك أي ذكـریـات إمـا شـخصیة أو مـنقولـة، 

فـإنـك تـلجأ إلـى التحـلیل أو الـسؤال، وعـلى كـل حـال فـإن ھـذا خـیار واعـي 

یسـتخدم اإلنـسان الـعقل الـواعـي لـكي یـقوم بـھ، ثـم ھـناك الـعقل الـباطـن یـقوم 

بـبعض الـخیارات الـغریـزیـة، كـالـذھـاب إلـى األمـاكـن األكـثر بـرودة أو األقـل 

خـطورة، أو األوفـر بـالـغذاء، قـد ال تـعلم لـماذا تـتجھ لھـذا االتـجاه ولـكن عـقلك 

الـباطـن یـعلم، إذن أنـت حـر إن كـنت تـسّمي نـفسك بـأنـك عـقلك الـواعـي 

والـباطـن، وأنـت لسـت حـر إن كـنت تـسمي نـفسك بـأنـك عـقلك الـواعـي فـقط، 

فـإن الـعقل الـباطـن لـھ إرادة حـّرة تـغلب إرادتـك، بـل أنـھا تـصبح أقـوى فـي 

حاالت الخوف.  
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كـما قـلنا فـي حـالـة الـعقل الـبدائـي أو  Reptile Brain ثـم ھـناك إرادتـك 

اإللھـیة، لـمن یـؤمـن بـوجـود اإللـھ، فـھناك إرادة إلھـیة تسـیّر األحـداث بحسـب 

األحـداث الـمكتوبـة -ولـكنھ أمـر فـلسفي بسـیط قـد ال یسـتحق الشـرح والـتفصیل 

الوـجوـدي- أماـ وعیـك األعلـى فھـو یمـلك كلـ اإلرادة ولكـنھ یخـتار بحرـیّةـ أال 

یـریـد لـك أي شـيء، بـل یـترك لـك أن تـریـد مـا تـریـد، و أن یـّوفـر لـك كـل مـا 

تـریـد حـتى وإن لـم یـكن یـریـده وعـیك األعـلى، فـالـواقـع وعـیك األعـلى ال یـكره 

أي شـيء، لـذلـك لسـت فـي صـراع مـع وعـیك األعـلى یـجب أن تـفھم عـمق ھـذه 

الـقدسـیة الـتي لـم تـقدمـھا دیـانـة عـلى مـر الـتاریـخ البشـري مـا یـعنیھ األمـر بـأن 

تـكون قـدسـي لـیس أن تـنتظر مـن أحـد شـيء فھـذا تـدنـیس لـلقدسـیة، أن تـنتظر 

مـن وعـیك األدنـى أن یـفعل ھـذا أو ذاك ھـذا انـتقاص لـلقدسـیة والـكمال، أن 

تـریـد وإن كـانـت إرادتـك نـبیلة وخـیّرة، فـإن فـعل اإلرادة انـتقاص للحـریّـة 

ا حـتى مـن  الـكامـلة، فـالحـریـة ال تـعني أن تـریـد، الحـریّـة تـعني أن تـكون حـّرً

اإلرادة، حـاول ولـو لـمّرة أن تـنغمس بھـذا الـعمق، ال تـبحث عـن اإلجـابـة 

بـعیًدا، فھـذه الـحقائـق عـمیقة بـما فـیھ الـكفایـة أن تـریـك الـكون بـأكـملھ بـل 

والـوجـود إن سـمحت لـنفسك أن تُـثقل بـما تـملكھ مـن الـثقل وقـیمة لـتأخـذك إلـى 

حـفرة األرنـب إن صـح الـتعبیر، فـي الـواقـع أنـك مـملوك إلرادتـك فـأنـت تـملك 

اإلرادة ولـكنك لسـت حـر فـي إرادتـك، فـما تـریـده لـیس حـقًا نـابـًعا مـنك ولـیس 

نـابـًعا مـن عـقلك بـل مـن مـشاعـرك الـتي ال تـملك مـن یسـیطر عـلیھا، ومـا أعـنیھ 

أنـك عـندمـا تـریـد مـا تـریـد فـاألمـر لـیس مـحض أفـكار وحـقائـق عـلمیة ومـنھجیة 

تـصل إلـیھا عـبر االسـتنتاج واالسـتخالص وتـأخـذ الـقرار الـموضـوعـي، بـل 
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أنـك تنجـرف بـفعل الـمشاعـر الـمتالطـمة فـي داخـلك ومـنھا سـتقرر مـا تـقرر، 

إذن البـد لـلمشاعـر أن تـكون مـحض إرادتـك وال فـإنـك مـملوك، ھـي فـي الـواقـع 

مـحض إرادتـك ولـكنھا لیسـت نـابـعة مـنك إنـما نـابـعة مـن مـفاھـیمك، ومـفاھـیمك 

ھـي األخـرى أیـًضا لیسـت مـن بـناة أفـكارك ولیسـت أصـیلة مـن ذاتـك بـل نـقالً 

عـن غـیرك، ولـكن فـي نـھایـة الـمطاف أنـت مـن اخـتار أن یـتبناھـا، فـفي الـنھایـة 

نـعم أنـت حـر فـي أن تـختار مـا تـشاء مـن مـفاھـیم تـولّـد مـن مـشاعـرك والـتي 

تـقوم بـدورھـا بـإجـبارك عـلى اخـتیار مـا تـختار وتـظن أنـك تـملك الحـریـة فـي 

اخـتیارھـا ولـكنك فـي الـواقـع مـجبر عـلى اخـتیارھـا بـفعل الـمشاعـر الـتي تـأتـي 

مـن مـفاھـیم أنـت مـن اخـتارھـا بحـریّـة، إذن أنـت حـر بـاخـتیار الـمفاھـیم الـتي 

ستقوم بسلب حریتك باختیار إرادتك. 

اإلجابة القصیرة: ال اإلنسان ال یملك حریّة. 
  

 ⭕

اسقاط ایش وضع اإلیقو بعد االستنارة؟ 

 🔴

حـتى المسـتنیر یـملك مـقداًرا مـن اإلیـقو ولـكن كـل مـا فـي األمـر أن اإلنـسان 

یـختبر مـن ھـذا الـنور ویجـرب االنـحالل واالنسـالل مـن الـعقل، االتـصال مـع 

الـوعـي األعـلى؛ أن تـرى الـكون كـلھ وكـأنـھ جـزء مـنك ولـیس الـعكس ولـیس 

أنـت جـزء مـنھ. مـا تـحاولـین الـوصـول إلـیھ ھـو أن تـكون االسـتنارة ھـي 

ھـویّـتك وھـذا أمـر مـختلف تـماًمـا، أن تـكون مسـتنیًرا بـكینونـتك، یـعني أن 
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تنسـّل لـیس مـن عـقلك بـل حـتى مـن جسـدك وھـذا یـعني أن تنتحـر، مـا یـعنیھ 

األمـر أن تكـون مستـنیًرا بوـعیـك ھوـ أال یكـون عقـلك ھوـ المسیـطر ولكـن ال 

یـزال اإلیـقو حـاضـًرا ولـكن بـدرجـة قـلیلة جـًدا، أي أنـك ال تـعیش مـن أجـل أن 

تـحقق ذاتـك، ولـكن ال تـحاول أن تتخـلص مـن ذاتـك، االسـتنارة عـندمـا تـصبح 

ھـویّـة االنـسان، فـإنـھ ال یـعود یـعّرف نـفسھ عـلى أنـھ إنـسان وإنـما مجـرد نـور 

ووعـي، وبـالـتالـي ال یـعود یـحتاج ھـذا الجسـد فـیقوم بـاالنـتحار ولـكن بـحب 

لیس بكره. 
  

 ⭕

االنتحار بحب من ماذا ولماذا؟ وكیفیتھ؟ 

 🔴

لــماذا ألن االنــتحار یــكون عــادةً ھــروب مــن الــحیاة، خــوف مــن الــحیاة، 

اسـتسالم، وإن كـان مـعنى االسـتسالم مـختلف فـأنـا ال أرى أن مـعنى االنـتحار 

اسـتسالم بـل ھـو یـأس، ھـكذا نـرى األمـر، فـعلیًا ھـو لـیس كـذلـك، بـل ھـو مـلل 

ھـذا ھـو تفسـیر االنـتحار بـالـشكل الـوجـودي، االنـتحار ھـو مـلل أي أن الـحیاة 

مـملة لـیس فـیھا مـن التحـدي مـا یـكفي أن تـبقى، ولـكن االنـتحار الـذي أقـصده 

انـتحار المسـتنیر عـندمـا یـكون مسـتنیًرا جـًدا لـدرجـة أنـھ ال یـعود یھـتم لـلبقاء 

فـي الـحیاة؛ ھـو ال یـكره الـحیاة ولـكنھ ال یـعود یھـتم، فـبقاءه ومـغادرة الـحیاة 

األمـر سـیّان بـالنسـبة لـھ، ھـذا ھـو أقـصى درجـات االسـتنارة، ولـكن ال یـعني 

أن كـل مـن یسـتنیر ینتحـر مـا یـعنیھ األمـر ھـو أنـھ عـندمـا تـكون اسـتنارة 
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االنسـان أكثـر منـ استـنارة عقـلیة وبشـكل واعيـ فقـط تكـون جسدـیةـ أي أنھـ ال 

یـعود یھـتم بـالـطعام وال یـعود یھـتم بـالـجنس ال یـعود یھـتم بـمتع الـحیاة، وحـتى 

وإن لـم یُـقدم عـلى االنـتحار بـقتل الـنفس، فـإنـھ سـیموت مـن الـجوع، ومـن عـدم 

الـقیام بـوظـائـف الـحیاة الـحیویـة. مـا یـفعلھ بـعض المسـتنیریـن مـن الـدیـانـة 

الــبوذیــة ھــو أنــھم یــشعلون الــنار بــأنــفسھم ویــتجولــون وھــم مشــتعلین 

ویـضحكون، وھـذه داللـة وإن ھـنالـك مـن یـبحث عـن المعجـزات فھـذه معجـزة 

فـھم یـضحكون وھـم یـحترقـون، الـبعض یـحاول فـعلھا اآلن، وعـندمـا یـفعلھا 

فـھو یـتقلب ویـتلّوى ألـًما وعـذابًـا فـاالسـتنارة یـجب أن تـكون لیسـت انـدفـاعـیة 

وإنـما كـما قـلت تـتحول مـن مـرحـلة إلـى ھـویّـة وعـندمـا یـحین األوان سـتدرك 

ذلـك، أمـا عـندمـا یـخبرك عـقلك بـأن تُـقدم عـلى حـرق نـفسك، فـإنـك تنتحـر بـقتل 

ذاتك ولیس ألنك لم تعد تھتم. 
  

 ⭕

بـما أن األنـبیاء ومـنھم محـمد صـادقـین فـي رسـالـتھم ولـم یـكذبـوا إذن الـوعـید 

والتخویف لمن؟ 

 لم یؤمن حقیقة ام ال؟! 

 🔴

-ھـھھھھھھھھھھھھھ حـقیقي جـداً، لـمن آمـن ثـم أعـرض وغـیر حـقیقي إطـالقـا 

لمن لم یعنھ األمر. 
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األمـر یـنطبق عـلى كـل مـعتقد یـشمل ِشـقَّي الـخیر والشـر، الـمرض أو الـتدخـین 

عـندمـا تـعتقد بـضرره األجـدر أن تـمتنع عـن الـتدخـین ألنـھ مـضر، أمـا أن لـم 

یـعني لـك اعـتقاد ضـرر الـتدخـین شـيء فـال یـعنیك ضـرره إطـالقـاً رغـم أنـھ 

حقیقي آلخرین. 
  

 ⭕

ممن كانت رسائلھم؟ 

 🔴

عـندمـا یـرتـفع وعـیك جـداً تـرى تـركـیب الـحیاة وبـنائـھا وتـرى كـیف أن 

لـمعتقداتـك أن تـعمل لـو اتـبعتھا أو اتـبعوھـا البشـر، محـمد مـثالً قـدم مـعتقدات 

یـھودیـة ألنـھ یـدیـن بـھا أمـا أول مـن جـاء بـمعتقد فـللعقل أن یـبدع فـي خـلق 

منظومة مفاھیم كآدم مثالً. 
  

 ⭕

إسقاط وماذا عن الكتب السماویة؟؟ 

 🔴

كـل مـن ارتـفع وعـیھ بـفعل الخـلوة والـتأمـل یـكون شـعوره نـقیاً قـویـاً فـیكون 

الحدیث شاعریاً بلیغاً ولك أن تكملي البقیة. 
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 ⭕

ھل كل المعتقدات والدیانات سماویة من سماء الوعي او اعلى حدوده؟ 

 🔴

ال، ھـناك مـا ھـو أعـلى نسـبیاً فـمعتقدات شـعوب الـھند كـالـبوذیـة أعـلى روحـانـیة 

ووعي وأقل حدیة وعبودیة. 
  

 ⭕

اسقاط، الفنانون والعباقرة في الفنون واألدب من أین یستمدون الھامھم؟ 

 ھل من الوعي مباشرة او عن طریق العقل؟ 

 🔴

ارتـقاء الـوعـي عـبر الخـلوة والـتأمـل، ومـا یـسمى أوسـاط الـفنانـین بـأسـلوب 

الـعیش الـبوھـیمي ھـو تـعریـف لـلزھـد والخـلوة؛ فـیھ یـنفصل اإلنـسان عـن حـدیـة 

العقل لیتصل بال محدودیة الكون جمیل سؤالك ومتصل تماما بالموضوع. 
  

 ⭕

الروح تتصل بالحضارات والفنون واألفكار عن طریق اإلسقاط النجمي؟ 

 🔴

عن طریق التأمل واالنفصال عن العقل.  
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اإلسـقاط النجـمي حـكایـة أخـرى مـختلفة وأقـل حـدوثـاً مـن الـتأمـل واالتـصال 

بالكون.  

 ⭕

إسقاط انا احب اتخیل ما تتحدث عنھ الوعي. لكن الوعي األعلى ماشكلھ؟؟ 

 🔴

ھـھھھھھھھھھھھھھ الـعقل یعجـز عـن أن یـفھم األمـر ویـدركـھ أمـا أن یـتخیلھ 

فحظ موفق یا حبیبتي. 
  

 ⭕

كیف أكون خالقھ لمعتقداتي ولیس أن اقوم باختیارھا فقط؟ 

 🔴

قـبل الـجنون یـبدأ االنـسان بخـلق مـعتقدات جـدیـدة، لـذا یـوصـف كـل رسـول 

وداعـي لـمفھوم جـدیـد بـالـجنون وعـندمـا یـؤمـن بـھ عـدد كـافـي یـتحقق بـعضاً مـما 

قـال فـیوصـف بـالسحـر والـعرافـة وبـعد أن یـؤمـن كـل مـن حـولـھ بـالـقوة أو 

بالحب یصبح رسول ومستنیر. 
  

 ⭕

غـفیت قـلیال وشـعرت بـارتـعاشـھ مـزعـجة جـدا. اتـذكـرھـا كـنت تـأتـي لـي قـدیـما 

لـكن لـم اھـتم وتـركـت الـموضـوع وفـجأة سـمعت صـوت كـأنـھ انـطالق مـركـبة 
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ھـوائـیة بـذات الـوقـت حسـیت بـالـنور الجھـیر وانـطلقت إلـى االعـلى إلـى نـور 

أبـیض بـوسـطھ نـقطة صـفراء رأیـت فـي طـریـقي ارقـام ومـعادالت ومـن ثـم فـي 

وسـط یشـبھ الـماء. نـظرت لـیدي فـإذا بـھا شـفافـة وحـاولـت ان ارى نفسـي فـي 

المرآه لكن أدركت أنى ال اعلم این انا وقررت النزول. 

ھل ھذا اسقاط ام سفر نجمي ام حلم جلي؟ 

 🔴

-بــطبیعتك الــذكــوریــة تــمیل إلــى الــتصنیف والــمنھجیة فــي مــقاربــة ھــذه 

الـظاھـرة، فـي الـحقیقة ھـي أقـرب مـا تـكون إلـى الـسفر النجـمي مـن أن یـكون 

إسقاط نجمي. 

ال یــمكن أن یخــطئ اإلنــسان بــاإلســقاط النجــمي حــال حــدوثــھ ال یــمكن 

فـاإلسـقاط النجـمي مـمیز جـداً، أعـني مـمیز عـلى جـمیع األصـعدة جـمیع 

الحواس تتقد؛ وحتى تلك الحواس التي ال تعرفھا في جسدك المادي. 

مـا كـان یحـدث لـك وتـتجاھـلھ ھـو عـملیة االنـفصال ومـا أن ألـقیت لـھا بـال حـتى 

اسـتمرت وبـقي وعـیك مسـتفیقاً حـتى بـعد أن یـنام عـقلك، ھـو أقـرب لـلسفر 

النجـمي، االنـفصال عـن الجسـد یـؤدي إلـى ظـاھـرة اإلسـقاط النجـمي وھـي 

ظـاھـرة نـادرة جـداً كـما قـلت ال یـعني إیـمانـنا بـھا وال یـعني فـھمنا لـھا أنـھا یـمكن 

أن تحـدث فـھناك عـامـل غـائـب دائـماً وھـو الـدافـع لـالنـفصال عـن الجسـد؛ 

فمحـمد مـثالً كـان مـتعلق جـداً فـي المسجـد األقـصى لـذلـك أُْسـِري بـھ وحـدث لـھ 

اإلسـقاط النجـمي، كـثیر مـن األمـھات یـزرن أبـناءھـن فـي حـال الـحاجـة 

ألمـھاتـھم أمـا فـي حـالـة مـرض خـطیر أو حـادثـة خـطیرة كـذلـك یحـدث 
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االنـفصال عـند االقـتراب مـن الـموت، لـكن فـي مـعظم األحـیان یـكون اإلنـسان 

مـحباً لجسـده ومـكانـھ ال یـملك الـنزعـة إلـى مـغادرة الجسـد أو الـمكان الـذي 

یـكون فـیھ لـذلـك یـنتقل بـوعـیھ لـیسافـر عـبر األبـعاد واألزمـنة واألمـاكـن وھـذا 

مـا یـسمى بـالـسفر النجـمي، أمـا الحـلم الجـلي فـھو حـلم ال یـختلف عـن الحـلم فـي 

أي شـيء تحـدث فـیھ أمـور غـیر مـنطقیة وال یـمكن فـھمھا أحـیانـاً ویحـدث بـعد 

أن یسـتیقظ اإلنـسان مـن الـنوم ولـكن فـرقـھ عـن الحـلم الـتقلیدي ھـو أن اإلنـسان 

أن یـكون مـدرك أنـھ یحـلم وھـذا كـل مـا فـي األمـر فـقط ال غـیر. إذاً مـا یحـدث 

لك ھو سفر نجمي أكثر من أي شيء آخر.  

انعكاس لنور أغمضنا أعیننا عنھ، ال یفتحھما اال َجسور.   

⭕

انـا ایـًضا لـما ادخـل بـالسـبات أحـس بـسقوط سـریـع وقـوي ھـبوط ثـم خـفة 

باألطراف!؟؟ 

 🔴

لیسـت نـفس الـظاھـرة تـمامـاً وإن كـانـت فـي نـفس الـوقـت -قـبل أو أثـناء الـدخـول 

في النوم-. 
  

 ⭕

ھل المعتقد أمر ضروري؟ 

 🔴
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نعـم فبـدون معـتقد ال حیـاة، ولكـن ال تخطـئ! فال حیـاة ال تعـني -إطالقاً- ال 

وجود. 

 �
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بث بیرسكوب بعنوان: كي ال نضیع في الزحام 

(العقل بین دوره الحقیقي وانتحال ھویتك)  

(تغریدات) 

لیس أسوء من إنسان نائم، إال إنسان واعي، یظن أنھ یستطیع أن یسیطر على الحیاة فقط ألنھاانعكاس 
"لھ" ھي انعكاس ألفعالك 

- 

الجنة التي أعرف، ال تأمر فیھا من یخدمك ألن العبودیة - بحد ذاتھا - تدنیس للنعیم وال تخدم فیھا نفسك 
ففي ذاك قصور ونقص الجنة، ان ال ترغب بأي شيء 

- 

أغلب البشر، ال یشككون في معتقداتھم لیس ألنھم مؤمنین تماماً أنھا حقیقیة بل یخشون أن یضطرون إلى 
البحث بعد أن یؤدي التشكیك دوره في تدمیر معتقداتھم 

- 

 وددت لو كنت أستطیع قول األمر بشكل أبسط، لكن ھذه أبسط طریقة لتعرف أن معاناتك بسبب رغباتك
 !وأن رغباتك بسبب عقلك وعقلك یسیطر ألنك كوعي، لست ھنا

--- 

لو كان ما تتمناه الرغبة فقط لكانت الحیاة أبسط عادة ما یتمناه عقلك، ھو الرغبة مقرونة بطریقة تحقیقھا 
رافضاً أي سیناریو آخر، حتى لو كان سیحقق رغبتك یجب أن تفھم أن عقلك (عاجز) عن تصور كیفیة 

تحقق الرغبة عقلك مسؤول عن اختیار ما یحب مما تملكھ من رغبات ممكنة 

وتمارسھ حتى أقصاه لمن لم یفھم فحوى األمر عقلك، لیس مسؤول بل لیس قادراً حتى على أن یعرف 
كیف ستتحقق رغباتك أو كیف لن تتحقق ما یسمیھ العقل تخیل لیس في الحقیقة تنبؤ ھو إعادة بناء 

للذكریات الشخصیة أو ذكریات اآلخرین عبر إعادة ترتیب األحداث واألشخاص واألماكن أي أن العقل 
عاجز تماماً عن أن یتصور سیناریو أصیل، سیناریو جدید تماماً لم تمر أحداثھ بعقلك من قبل عبر خبرة 

أو سماع من أحد. 

العقل ببساطة ال یستطیع االبتكار الوعي األعلى، في المقابل یقوم باألمر دائماً بل أن ھذا ھو دوره 
(دورك) فأنت عقلك ووعیك األعلى. إذن، عندما یحاول عقلك التفكیر بـ"كیفیة" تحقیق رغبة أصمتھ، 
فانھ یؤدي دوراً غیر دوره وسیفشل! عقلك دوره محصور بالمراقبة، باالختبار واالختیار ولمن طلب 
أمثلة: لو كنت ترغب بالسفر وال تستطیع، بدالً من أن تبدأ برسم سیناریوھات لكیفیة التمكن من السفر 

توقف عن إضاعة الوقت وراقب ما حولك من رغبات ممكنة، اختر منھا أكثرھا إسعاداً لك وقرباً 
لرغبتك (السفر) واختبره حتى تستنفد كل ما بھ من تجربة. في ھذه األثناء أفعالك، سترسل رسالة 

واضحة جدا وجلیة نقیة إلى وعیك األعلى أنك تركب موجة العیش والتجربة وسیتضح أیضاً ما تحبھ من 
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رغبات ھنا تحدیدا سیبدأ وعیك األعلى بتنسیق األحداث لتصطف بشكل غیر مسبوق والمعقول (نسمیھا 
صدف) لیجعل قدر أكبر من رغبتك الحقیقیة یصبح ممكناً. 

ستجد من یتحدث عن السفر، سیبدأ وعیك األعلى بتنسیق األحداث لتصطف بشكل غیر مسبوق 
  milestone والمعقول (نسمیھا صدف) تعمل كلوحة مسافة

 ال تخبرك أنك وصلت؛ بل تطمئنك أنك على المسار الصحیح وأن المسافة أصبحت أقصر 

استمر بفعل ما تحب مما یمكنك فعلھ من رغبات، وعیك األعلى یجید رسم األقدار بطرق ال تصدق إال 
أنھا ممكنة وھو أیضاً ال یملك شروط لیحقق لك مرادك، إذن لماذا ال یحصل البشر على أمانیھم؟ 

 الواقع أنھم ال یطلبون مرادھم، قد یقولون رغباتھم، قد یصرخون بھا ویتوسلون ویكتبونھا، قد یحاولون 
تحقیقھا وكل ھذا في الواقع جھد ضائع یعیق التجلي وال یحققھ. في الحقیقة استالم عقلك لزمام األمور 

یرسل رسالة واضحة لوعیك األعلى أن ما تفعلھ ھو التفاعل واالستمتاع بالحرمان وبطبیعة وعیك 
األعلى االنعكاسیة، سیعطیك المزید من الحرمان وستصرخ ألماً أنك ال تحصل أبداً على أمانیك 

وسیسمعك ویراك ویقدم لك المزید من الحرمان؛ لیس ألن وعیك األعلى یكرھك بل العكس ألنھ یحبك 
حباً ال مشروط فإنھ (یحقق المزید من أي شيء تفعلھ) لو تدخل في خیارك وقال أنك مخطئ وأن 

الحرمان لیس ما تحتاج لكان حبھ لك أبوي مشروط. غیر أن حبھ أسمى وأعلى وال یدرك معنى الحب 
الالمشروط سوى من كان واعیاً، الحب الالمشروط یعني أن تملك اإلرادة الحرة أن تملك الحریة 

المطلقة وأن تفعل بھا ما تشاء حتى إن كان ما ترید فعلھ ھو أن تجرب الحرمان أو العبودیة أو الحدیة 
والقیدیة. 

أنت حر! أي تدخل مضاد من وعیك األعلى یعتبر تدنیس لقدسیة ھذا الحب الالمشروط، وتذكر أیضاً أن 
وعیك األعلى لیس ازدواجیاً كعقلك ھو ال یرى الفرق بین مشاعرك الحزن والفرح سیان لدیھ ھو یرى 

أنك تشعر بشعور تجاه أمر ما أو أنك ال تشعر بشيء إطالقاً، ویعلم أي األمور تثیر مشاعرك أكثر. 

 فاحذر 

 واختر  

واختبر  

ما یسعدك وال تقلق بشأن رغباتك فإن وعیك األعلى موكل بھا سیحققھا بطرق لم ولن تتخیلھا. تذكر أن 
اعتقادك أن رغبتك ستسعدك لیس بالضرورة حقیقي، أنت تظن أن تلك الرغبة ستسعدك ألنھا أسعدتك 

بالسابق أو سمعت من أحد لدیھ األمر أنھ أسعده لكن قد ال ینطبق علیك األمر (مجدداً) لذا یجب أن تري 
وعیك األعلى (وتري نفسك) أن األمر سیسعدك لذا تختبر أجزاء بسیطة منھ فإن سعدت فإن تحقق 

رغبتك النھائي سیصبح ممكناً بشكل مطرد ومتعاظم فافعل ما تحب مما لدیك تحصل على ما ترید مما 
لیس لدیك وال تسمح لعقلك بلعب غیر دوره. 
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االستنارة في الحقيقة حالة وليست هوية، قلته سابقاً وأعيد قوله ألهميته. ثانياً: املفاهيم 
واالستنارة ال يجتمعان ليس ألن املفاهيم خطأ وليس ألن املستنير ال يؤمن باملفاهيم ولكن مفهوم 

االستنارة؛ أن تكون مستنيراً ال يعني أن تتبنى معتقد فيمكن أن يكون من يمارس ممارسات شرقية 
مستنير ومن يمارس ممارسات غربية مستنير أي أن األول يميل إلى التواصل االجتماعي والتقارب 

من أفراد املجتمع وإنشاء العالقات والزيارات وإلى آخره 

واآلخر یمیل للفردیة وتحقیق الذات. وربما یكون ھناك مثال ثالث لشخص ینعزل ویختلي عن الحضارة 
ومثال رابع لشخص یسعى خلف الحیاة ویحاول الحصول على المادة. وقد یجمع بین ھؤالء األربعة 

وغیرھم من األمثلة االستنارة، فاالستنارة لیست صفة ولیست صنف، ولیست ھویة ولیست جماعة بال 
شك. بل أن وصف إنسان بمستنیر ھو أمر عاري من الصحة، فاالستنارة حالة ال أكثر. أي نعم، قد یكون 
ھنالك بعض األثر من االستنارة على اإلنسان مما یشیر ألنھ قد جرب أن یرى النور بعینیھ المادیتین أما 
عیني وعیك فكل البشر قد رأوھا قبل أن یولدون؛ في الحقیقة قبل أن یكون لألیام معنى أي قبل أن یكون 

الزمن. 

1->إسقاط وماھي الحالة في االستنارة؟ 
-حالة االستنارة لیست أن ترى حقیقة لم یرھا إنسان غیرك، وأرجو التركیز ھنا. 

االستنارة ھي الحالة التي عندما تمر بھا ترى أن كل المفاھیم حقیقیة، لیس أن تحاول فھم األمر ذھنیاً، ال 
بل أن تراه رأي العین أي أن تكون على ارتفاع شاھق بالوعي مما یریك أن كال الضدین والجانبین 
والوجھین للمفھوم الصحیح -ما تسمیھ صحیح- والخاطئ منھ كالھما؛ وكٌل بطریقتھ صحیح، وكٌل 

بطبیعتھ یملك أدلة وبراھین على صحتھ، وكٌل على حده یملك عمقھ من التجربة ویعیشھ جمع من البشر 
ویختبرون منھ شعوراً حقیقیاً بنفس حقیقیة شعور الفریق اآلخر. ھذه الحالة لیست قصراً وال حصراً وال 
حكراً على عمر وال جنس وال جنسیة وال ھویة. یمكن للمتدین، یمكن للملحد، یمكن للكبیر والصغیر، 

والذكر واألنثى، یمكن للمتأمل ویمكن للمنشغل أن یرون ما أتحدث عنھ. 

حالة اإلنسان في تلك اللحظة عندما یرى شقي الحقیقة أو شقي المفھوم الحقیقي والالحقیقي، أو الحقیقي 
والكذب، أو الصحیح والخطأ؛ تلك الحالة التي یمر بھا خلیط من السعادة وحضور اإلجابات، خلیط من 
اإلحساس بالحضور الذاتي إدراك الذات، تشعر بوجودك رغم أنك تشعر بانفصالك التام عن جسدك 

مقرونة بشعور بالسالم وعدم الرغبة بالبحث عن اإلجابات رغم أن اإلجابات كما قلت حاضرة؛ أي أنك 
قبل أن تطرح السؤال ستجد اإلجابة مقرونةً وحاضرةً في نفس اآلن. 

ھذه الحالة ھي ما تسمى باالستنارة یمكن أن تعود منھا وتقول بأن المعتقد الفالني ھو الصحیح وكل شيء 
آخر خاطئ، كونك مررت باالستنارة ال یعني أنك ستتصرف كمستنیر. ثم إن ھناك من الواعین الذین لم 
یمروا باالستنارة یقول ربما یكون الطرف اآلخر أو الفریق اآلخر من البشر على حق فھو أقرب إلى 

االستنارة ممن قد مر باالستنارة حقاً. 

تنعدم األسئلة تماماً وحتى عندما یتجرأ سؤال وجودي ملح على أن یظھر فإن اإلجابة تظھر قبلھ، ال أقول 
معھ بل قبلھ. لذلك تشعر بشعور عدم حضور األسئلة ألنھا ال تكاد تظھر إال واإلجابة قبلھا مما یثنیھا عن 
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الظھور، فتجد أن عقلك یتنحى جانباً ویبقى وعیك وھذا ما یشعرك بحالة الحضور التام في اللحظة فتشعر 
بذاتك الحقیقیة وال تشعر بجسدك ألنھ بدیل ولیس ذاتاً حقیقیة. 

فالتصرف باستنارة ال عالقة لھ بكون اإلنسان قد مر باالستنارة. 
وعندما نقول: إنسان مستنیر فإنھ قد مر باالستنارة ال أكثر، تصرفاتھ منوطة بھ. فاإلیقو أو العقل ما زال 

ملكاً للمستنیر. كل ما في األمر أنھ رأى أن ذلك العقل لیس ھو، لیس ھویتھ وإنما جزء یسیر منھ یستخدمھ 
أنى شاء ومتى شاء وعندما یقرر أن یستخدمھ فإنھ ال یخالف حقیقة أنھ مر باالستنارة وإنما تصرفاتھ تنم 
عن عدم استنارة فقط. وال یوجد حزن بعد االستنارة، الحزن قبل االستنارة عند التشكیك یشعر اإلنسان 
بالحزن والسبب ھو أنھ على وشك وداع عقلھ. عقلك الذي عّرفت نفسك على أنھ أنت على مر عقود من 
الزمن ربما ربع قرن أو نصف قرن للبعض منكم. عشرات السنین وأنت تقول أن عقلي ھو أنا، فالسفة 

عظماء قالوا بأن وجودھم مقرون بالتفكیر. "أنا أفكر إذاً أنا موجود." لِـدیكارت. 

كیف لمثل ھذه اللحظة من الفراق والوداع القسري أال تجعلك تذرف بعض الدموع وربما تجعلك تشعر 
بقلیل من الحزن، البعض یجھش بالبكاء بشكل ھیستیري. 

2->إسقاط حتى إذا ما فھمناك عادي یوصل لنا ھالكالم بطریقة أخرى تتجاوز تحلیل العقل صح؟ 

-ھند بالضبط والعكس تماماً. من یحاول الفھم سیفھم شيء آخر تماماً، یسيء الفھم. ومن ال یحاول أن 
یفھم أو یختار أن یعطل عقلھ قلیالً وأن یسمع سیرتفع وعیھ في اللحظة التي یسمع بھا مني سیشعر 

بسعادة وأن الكالم ینتمي لھ وجزء منھ وأنھ یعرف ھذا الكالم لكنھ لم یسمعھ ولم یفھمھ بعد. الفھم عملیة 
فرعیة من عملیات العقل والعقل فرع من ذاتك وذاتك أعظم من أن تكون مجرد عقل. 

ففي الواقع من یستمع ویشعر أنھ لم یفھم أفضل بكثیر ممن فھم لكونھ قد َفِھَم بشكل خاطئ، واألفضل من 
اإلثنین من یسمع اختیاریاً واختیاریاً یعطل عقلھ ویسمع باطمئنان وثقة بأن ما یسمعھ ال یحتاج إلى 

التحلیل الحسمي؛ ما یسمى بالـ Critical Thinking أي أن تنتقد وتختبر كل معلومة تسمعھا ألني لن 
أقول معلومة، ربما أقول معلومة ولكنھا لن تكون ضد أي معتقد تملكھ إال إن شعر ذاك المعتقد بأن 

مصیره على وشك الھالك، (ویا كثر ما تسویھا المعتقدات). 

الحزن قبل االستنارة وأقول فیھ: فراق العقل ھو فراق للذات. 
وفي الحقیقة دعونا من النبالة والكرامة قلیالً فأنت لست حزیناً ألنك تفارق شيء صاحبتھ طوال حیاتك 

فاألمر لیس بھذه الرومانسیة أنت ما زلت أناني كما أنت طول حیاتك رغم كل ما تدعیھ من النبل 
والمالئكیة ومن الكمال والمثالیة. أنت في الواقع حزین ألنك ستبدأ بالتعرف على ذاتك من جدید الفزع 

الشدید ألنك ال تعلم إن كنت ستملك ذاتاً جدیدة أم ال. 
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3->والفزع الشدید؟ 

-الفزع الشدید ألن اإلنسان یخشى أال یجد ذاتاً بدیلة لعقلھ، لذلك إما أن یعود لعقلھ بجبن وخوف أو أن یقدم 
بجسارة ولكن بنفس الوقت یشعر بذعر وخوف شدید. فالشجاعة والجسارة لیستا نقیضتین للخوف والذعر 
أو الفزع، عندما تكون شجاعاً وجسوراً فإنك تقدم على الخوف تقدم على ما تخاف منھ رغم أنك خائف. 

عدم الخوف جنون. 

إذاً فالحزن یصاحب التشكیك،  

4->العقل ھو األنا السفلى 

-العقل، بشكل أسھل. اإلیقو، كلھا مصطلحات متكلفة. 

العقل ھو وسیلة للتفكیر. بشكل بسیط العقل ھو حیث تحدث عمیلة التفكیر، أنت تفكر بعقلك وتأكل بیدك، 
تمشي برجلك وتنظر بعینیك ولكنك ال تفكر ببطنك أو بظھرك أنت تفكر بعقلك دائماً وأبداً. ما إذا كان 

المكان الصحیح للتفكیر ھو العقل أم ال أو المخ بمعنى آخر كعضو، ھذا أمر جدلي وال أرید الخوض فیھ 
فكلمة العقل ال تعني بالضرورة المخ. 

عندما نقول عقل الذي نعرف أنفسنا على أنھ نحن فإننا نشیر إلى ذاك المكان أو الفراغ الذي یحوي 
جمیع األفكار التي تدور بخلدنا. الخلد بدیل أو مرادف جمیل للعقل. وكما تعرفون ولكم أن تنتقدوا أو أن 
تشككوا بھذه المعلومة لكن األفكار ال تأتي لوحدھا وإنما ھي نتاج للمشاعر. كالبذور على بتالت أو على 
تیجان الورود ال تطیر من جراء أنفسنا مھما كثرت حتى تذروھا الریاح وإن كنت أحب تشبیھ المشاعر 
دائماً بالماء إال أنھ في ھذا المجاز أستخدم الھواء كبدیل للمشاعر، فأفكارك ال تتحرك من ذاتھا وال تأتي 

من ذاتھا وإنما تحفزھا وتحركھا المشاعر. 

فعندما تشعر بشعور تتولد األفكار، أحیاناً تكون المشاعر فیّاضة وغامرة فتطغى على األفكار مثل حالة 
الغضب أو الحزن الشدید أو الفرح الشدید عندما تضحك بشكل جنوني. ولكن العملیة عندما تكون متوازنة 
فإنك عندما تشعر بمشاعر تتولد األفكار، فال توجد فكرة بال شعور مربوط بھا. وبالمثل ال یوجد شعور 
نابٌع من ذاتھ وبنفس المثال: النبتة ال تنبت في الھواء وإنما من األرض حیث المشاعر. وفي تشبیھ قلتھا 
في تغریده أن المعتقدات والمفاھیم ھي األرض وأن المشاعر واألحاسیس ھي ماء وأن األفكار ھي ھواء 
وكان األمر أو المجاز والتشبیھ كنایةً عن خفة األفكار ولطافتھا وعن جریان وسریان المشاعر وقدرتھم 
على تحریك وغمر كل ما یقف بطریقھم وأن المفاھیم بنفس صالبة األرض وقوتھا وثباتھا. فال یوجد 
أفكار بال مشاعر وال توجد مشاعر بال مفاھیم باختصار. فعندما تفكر أنت تستخدم عقلك وأنت تعّرف 

نفسك على أنك عقلك ألن أفكارك ھي ما یجعلك تتحدث، تعمل، تبدع وإن كان األمر ال یحدث دائماً بشكل 
واعي أي أنك ال تفكر بكل كلمة تقولھا أحیاناً تترك األمر لعقلك الباطن كما نسمیھ وھو جزء من أنا اإلیقو 

أو األنا الصغرى، األنا الزائفة، األنا الكاذبة. 

إذاً العقل الواعي مكون من ثالث مستویات: مستوى األفكار والمشاعر والمفاھیم. ثم ھناك العقل الباطن 
حیث یتم برمجتھ للقیام بالمھام الروتینیة المعتادة كي ال یحتاج العقل أن یجھد نفسھ باألفكار، أي نعم 
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األفكار جمیلة وجیدة فقط عندما تكون جدیدة ومثیرة لالھتمام عندھا تكون مرھقة ومتعبة لذلك نعم، عملیة 
التفكیر عملیة مرھقة وأعتقد أنكم تعرفون ھذا األمر بل أن اإلصرار على التفكیر قد یجعل الجسم یحاول 

مقاومة األمر بالصداع وغیره. 

ثم ھناك العقل الباطن وفي الواقع العقل الالواعي وھو المستوى الخامس من المستویات الدنیا، ھناك یتم 
اختزال المفاھیم الغریزیة؛ غریزة البقاء، غریزة حب الطعام، الجنس واالنتماء. ھذه الغرائز ال یمكن، ال 
یمكن بأي حال من األحوال أن تزول عند اإلنسان وربما كلمة مستحیل مبالغ فیھا ونقول أن في معظم 

الحاالت ال تزول وإن زالت فإن اإلنسان یمیل إلى االنتحار أو الجنون. 

فما دام العقل بھذا التعقید أو بھذه البساطة، أفكار أو أفكار ومشاعر ومفاھیم ال یھم حقیقةً. إال أن ھذا 
المستوى من التعقید وھذا التصمیم والتركیب المعقد رغم تعقیده وإبداعھ إال أنھ ال یعرِّف الذات فالذات 
أكبر وأعظم من أن تكون مجرد عقل وإن حاول األفكار والمشاعر والمفاھیم، وإن حاول العقل الباطن 
حیث یمكن برمجتھ للقیام بمھاٍم مبدعة بشكل تلقائي والعقل النائم حیث یمكن لإلنسان النجاة واالنتماء 

والعیش، ھذه الخمس مستویات ال تكفي لتكون أنت؛ فأنت أعظم وأكبر. 

في حالة االستنارة ترى ما أقول رأي العین. ترى األفكار ثم تبدأ األفكار بالتالشي. ثم تغمرك المشاعر 
وغالباً یكون شعور سعادة مخلوطاً ربما بخوف وحزن قلیالً لذلك یبكي البعض. ولم أبكي ال قبل وال أثناء 

أو بعد االستنارة ال األولى وال الثانیة وال حتى الثالثة. ثم تجد أن المفاھیم لیست أفكاراً تجریدیة وإنما 
أشیاًء محسوسة ملموسة، تراھا، تشعر بھا، تنظر إلیھا. قد ال تكون أشكالھا أشكاالً مادیة ولكنك تشعر 

بأنھا موجودة، ترى أنھا منتجات، إبداعات. 

وھناك تراھا كالجبال، كاألشجار أو كالبشر ال یھم؛ أجسام تقف فتنتصب على األرض تحجب النور. كل 
مفھوم یقف یحجب النور، عندما یقف لیدلي بتصریح، لیقول حقیقة، لیقدم للبشریة مفھوم فإن ھذا المفھوم 
ھذا الجانب منھ حیث النور، أي أن كل مفھوم عندما یقدم للبشریة یكون المفھوم قابالً للنور أي أنھ مرئي 
ومسموع ومحسوس ولكن ما ال نراه وال نحس بھ مباشرة ھو ذاك الظل والظالم المتكون أو الناتج عن 
المفھوم، خلف المفھوم فور قیامھ. لذلك ال یمكن بأي حال من األحوال ویستحیل تماماً أن تأتي بمفھوم 

جدید على البشریة دون أن یكون لھ جانباً مظلماً مھما كان ھذا المفھوم مالئكیاً وخیّراً ونبیل، ال یمكن بأي 
حال من األحوال تذكر ھذا الكالم افھمھ وتبناه اجعلھ ینغمس في داخلك. في الحقیقة انغمس أنت في داخلك 

وستجد ما أقولھ صحیح وستجد أن ھذا الكالم موجوٌد في كل واحٍد من مفاھیمك وفي كٍل واحٍد منكم. 

استيقظ. فال یوجد مفھوم حقیقي، ال یوجد في ھذه الحیاة حقیقة. كلمة حقیقة لیست ما ھي علیھ في 
الحقیقة. 

لنكن قلیالً ساذجین ونقول: في الحقیقة، الحقیقة لیست حقیقیة. بنفس مستوى السذاجة والبساطة والسطحیة 
التي تبدو علیھا ھذه الجملة فإن فیھا من العمق بشكل بارادوكسي ما یسمح لعقلك أن یغوص وینغمس حتى 

یغرق ویختنق فال یبقى إال وعیك. فال یوجد في ھذه الحقیقة المسماة بالحیاة، حقـیقة حقیقیة فكل حقیقٍة 
موجودةٌ في ھذا الواقع غیر حقیقیة. 

اسـتيقظ. اسمح لھذه الفكرة بأن تدخل عقلك دون أن تحللھا، ھي بحد ذاتھا كفیلة بأن تأخذك إلى 
مصدرھا حیث أنت، حیث النور، حیث الوجود السرمدي الالمنتھي إال بك. حیث بدأت وحیث تكون 
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وحیث تصیر كیفما قررت أو فعلت وشئت أو لم تشاء واعتقدت أنك مسیّر ال مخیر فإن مصدر وجھة ھذا 
الكون والوجود دائماً معك أینما حللت ومتى كنت. 

فال شك بأن اإلنسان یشعر ببعض الحزن عندما یبدأ بالتشكیك بالمفاھیم، فعقلك كما قلنا قبل قلیل ھو 
مجموعة كبیرة جداً من المفاھیم المجتمعة وعندما تبدأ بالتشكیك بھا فإن عقلك یبدأ بالتالشي، وعندما ترى 

المنظر أنت في الواقع تنظر إلى ذاتك تتالشى. شعور بالخوف والفزع كما سمیتموه، سیغمرك وحدھا 
الشجاعة والجسارة ستأخذك خطوة واحدة إلى األمام حیث التیھ والضیاع تبحث عن مفاھیم بدیلة لتعرف 
أیھا حقیقي إن كانت مفاھیمك لیست حقیقیة. قد یطول البحث أیاماً أو سنین كما فعلت. في یوم من األیام 

ستتوقف عن البحث، وبدل أن تنظر في ھذه الحیاة وتبحث ألول مرة في حیاتك ستنظر في المكان 
الصحیح. ولو كان ھذا اختبار وعلى ورقة االختبار تركت المجال فارغ ألجاب الجمیع أو األغلب منكم أن 

المكان الصحیح للبحث ھو: 

صحیح في الداخل، جواتنا، في الذات، في داخلي، أنا. جمیعكم ستقولون اإلجابة الصحیحة ألنكم سمعتم 
ھذا الكالم ولكن عندما نقدم ھذا الكالم والسیاق بھذا النوع من الحضور تستیقظ من جدید،  

5->الحقیقة لیست حقیقة ألنھالیست حقیقیة 

-ال لم أقلھ بھذه الطریقة. 

الحقيقة ذاتها ليست حقيقية ألن كل إنسان يملك نسخته. 

6->إسقاط حدیثك عن التنویر ھو أیضاً لیس حقیقة؟ أقصد بالمعنى السطحي للكلمة 

-طبعاً یا منال. الحقیقة ھي مصطلح نسبي. 

قلت أن العقل إن كان يجيد شيء فهو املحاكاة. سأتحدث قلیالً عن 
المحاكاة ولكن دعوني أسأل سؤال آخر، سألنا لما یُستخدم العقل وماھي وظیفتھ فقلنا التفكیر بال شك. ولكن 
لماذا صنع العقل؟ ما الغرض ما الدور الذي یقوم بھ؟ وظیفتھ معروفة واستخدامھ معروف أن تستخدمھ 
للتفكیر ولكن لماذا ُجعلنا نفكر؟ ھناك كائنات ال تفكر وھناك كائنات تفكر بشكل بسیط كالحیوانات. 

العقل صنع لمھمة بسیطة ووظیفة بسیطة وغرض بسیط محدود جداً. 

ولیس لصنع الواقع. فالعقل صنع لغرض اختبار الحیاة فبال عقل لن تجرب الحیاة. 

لكي تختبر الحیاة، بال عقل عندما تجد رغباتك، عندما تجد طعام لذیذ، عندما تكون مع شریك جمیل، 
عندما تذھب لمكان جمیل، عندما تنتمي إلى جماعة تشترك معك في لحظات الحیاة؛ لن تعرف لن تجرب 
األمر بال عقل فأنت تختبر الحیاة باستخدام عقلك ال باستخدام یدك. تتفاعل مع األشیاء بیدك وعینك ولكن 

عقلك ھو ما یقوم بترجمتھا من ثم تحویلھا إلى مشاعر. 

فعندما تتفاعل مع أمر تطرأ ببالك األفكار التي بشكل معاكس تثیر المشاعر والتي تعید تعریف المفاھیم. 
فعندما ترى مكان جدید لم یسبق أن زرتھ وترى أنھ جمیل فإنك تشعر بشعور سعادة فتزرع مفھوماً في 
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وعیك األدنى الخصب بأن المكان الفالني مكان جمیل. ھذا ھو مفھومك فعندما تسیر وتمضي بك األیام 
وتلتقي بعد سنوات بشخص آخر یخبرك أن المكان سيء ستختلف معھ بالفكرة وتقول أن المكان جمیل. 

سیصر على أن المكان سيء وستصر على أن المكان جمیل رغم أن الحقیقة عن ذاك المكان غیر 
موجودة، لیس أن أحدكم یملك الحقیقة رغم أن صراعات البشریة كلھا تدور حول من یملك الحقیقة، في 

حین أن الحقیقة لیست مع أي أحد ألن الحقیقة لیست موجودة، ألن الحقیقة لیست حقیقیة. 

فالحقیقة إن كانت موجودة فھي فردیة وبشكل حصري ومقصورة علیك. 

فكال اإلثنین في ھذا المثال یملكان تجربة حقیقیة صادقة وما یعزز مصداقیتھا ھو الشعور المصاحب لھا. 
األول زار المكان وكانت الظروف مالئمة واآلخر زاره في حٍظ عاثر. وربما زاره االثنان في نفس الوقت 
وبنفس الظروف غیر أن تعریف األول للجمال یختلف عن تعریف اآلخر، وھذا مقروٌن بمفاھیمھم المسبقة 

عن األماكن أو الوجھات زي ما سمتھا منال وجھات السفر، األماكن الممتعة. یملك اإلنسان مفھوم أن 
المكان الریفي البسیط الھادئ ھو المتعة الحقیقیة في حین أن اآلخر یملك أن الحضارة ورتم الحیاة السریع 

ھو األجمل. نفس المكان والظروف ونفس المختبر كالھما بشر لیسوا فضائیین وال حیوانات ھم بشر، 
ومع ذلك نظراً الختالف المفاھیم تتولد مشاعر متناقضة فتتكون أفكار عن المكان متناقضة فتزرع من 

خالل المشاعر مفاھیم متناقضة. 

العملیة بسیطة وواضحة لكم؟ ھذا ھو الھدف من وجود العقل ال شيء أكثر لذلك لدینا عقول، لكي نزرع 
مفاھیم فنختار في المستقبل أي شيء من الخیارات الكثیرة الموجودة حولنا نعرف أن الشيء الفالني أكثر 
األمور مناسبة ومالئمة لنا أي أنھا أكثر األمور قدرةً على إسعادنا. لیس ألنھاھي بذاتھا كالمال مثالً تملك 
السعادة لكل البشر بل أن المال أحیاناً قد یأتي بالحزن الشدید على أغلب البشر ولكن وفقاً لمفاھیمك فإن 

كنت تحب السفر فابحث عن السفر. 

يصطف البشر في حدیقة بال سور أمام باب وھمي یسمى المال، یتزاحمون ویتقاتلون حتى ما إذا 
خرجوا وقد فات األمر وبلیت الصحة نظروا فكانت الحدیقة أجمل مما وصلوا إلیھ. فأي حقیقة تبحث 

عنھا اسأل نفسك وكن مسؤوالً بحریتك التي تملك عن قراراتك وخیاراتك فلن یتحمل مسؤولیتك سواك، 
یا من تتجاھل أنك حر. الخیار لك اختر قبل أن یصبح خارج یدك. 

الهدف من العقل ھو أن تعّرف مفاھیماً تسمیھا ذاتك؛ المتفردة، المستقلة، المختلفة وفي كل 
ذاٍت مفاھیم فریدة تعّرف السعادة ال یعرفھا إال أنت وال تصل إلیھا؛ ألن المفاھیم لیست كلمات خالف ما 

نعتقد، ما یعتقد البشر أن المفاھیم ھي كلمات غیر صحیح. إذا كانت المشاعر لیست كلمات، إذا كان یعجز 
الشاعر والفنانین والرسامین والمدعین والخطباء عن شرح المشاعر؛ یحاولون طبعاً بفصاحٍة وبالغة بكل 
ألوان وطرق النحو والصرف بل البالغة والفصاحة أن ینقلوا المشاعر ولكن یعجزون. بكل األداء كالشعر 

والقصص أن یوصلوا المشاعر ویعجزون. 

إن كانت المشاعر معقدة فكیف من ھو أصل للمشاعر وأساس وھو أعقد من المفاھیم. 

! 244|   النور المحرم-حین نام الوعي، كان الحلم حیاة                                                                       



7->أنا من وضعت المفاھیم وال مین؟ 

-طبعاً یا وجدان أنت. 

عبر تجاربك التي مررت بھا في حیاتك، األفكار المتولدة منھا تولد مشاعر، مشاعر تصنع مفاھیم. أو 
ربما عبر ما سمعتھ ممن حولك عندما أخبروك أن الشيء الفالني لیس جید أو أن األمر الفالني جید 
وعندما كان حدیثھم شاعریاً حساساً فإن مشاعرك ستتفاعل مع مشاعرھم، وعندھا تتم عملیة استالم 

وتسلیم، تقدیم وقبول لمفھوم جدید. لیست برمجة فالبرمجة من مسمعھا تبدو وكأنك مجبور على األمر، 
في الواقع أنت تختار فیكفي كذباً على أنفسنا فنحن أحرار. أنا أقول نحن أرباب فلنكن بنفس بحجم األمر 
وإن كنا لسنا أرباب لمن یجد أن األمر أعظم من أن یصدق. فلنقل نحن أحرار ونحن كذلك فال یمكن أن 
تبرمج مالم تختر، فالعملیة عملیة تبادل خبرات واختصاٌر للحیاة بدل أن یجرب اإلنسان كل شيء ربما 

یحتاج أحیاناً أن یختصر التجربة ویسأل عن نكھة الطعام الفالني فیخبره فالن أنھا سیئة. وعندما یجد نفسھ 
بعد عشر سنوات في مطعم وینظر إلى قائمة الطعام أحیاناً حتى بدون أن یفكر باألمر یتجنب ذلك الطبق 
ال یعلم لماذا ولكن شعوره یقول لھ أنھ غیر جید، أحس أن األكل مو زین، أحس أن المدینة ھذه سیئة، 

أحس أن فالن أو الوظیفة الفالنیة أو التخصص الفالني أو القناة الفالنیة. أحس،أحس،أنت ال تذكر متى 
وال تعلم كیف قد یكون مقال في جریدة أو جملة في محادثة، قد یكون سالفة عابرة في مجلس بل قد تكون 
كلمة سمعتھا وأنت ال تلقي بال لم تكن أصالً معھم كنت منشغل بشيء آخر ولكن عقلك الباطن مستمع ألنھ 

ال یفعل شيء سوى االستماع. قدرة العقل الباطن عظیمة جداً وال یعلمھا إال من یعلم قدرتھا،  

8-> مو ممكن تكون خبرة من حیاتي السابقة؟ 

-ھذه من األمور التي كنت سأتكلم عنھا الحیاة السابقة والتناسخ وإعادة الظھور الخ، 

أسرفنا في استخدامھا. في حیاة سابقة أو ما في أمر آخر، األھم أن مالھا عالقة في حیاتك الحالیة، أحالمك 
لیست حیاتك السابقة، الدیجافو الذي تمر فیھ لیس حیاتك السابقة. عندك حیاة سابقة أو ال موضوع آخر. 
ھذا ما قدمتھ لنا الھندوسیة والبوذیة الھندوسیة على وجھ الخصوص، خطأ أنك تعرف عن وجود حیاة 

أخرى ألنھ لیس لھا عالقة في حیاتك الحالیة. نعم فیھ حیاة سابقة وربما ال ولكن لیس لھا عالقة في حیاتك 
الحالیة فكل ما تملك من تجارب أو أحاسیس أو مشاعر ھي نتاج لحیاتك الحالیة. 

أال یكفي وجود سبعة ملیار شخص ووجود حضارة اآلن وتكنولوجیا كافیة لعیشك آالف السنین في سنة 
واحدة. تحتاج حیاة ثانیة عشان تقرر؟ أساساً الموجود في الحیاة ھذي ما كان موجود في الحیوات السابقة 
إذا عشت في عصر مثل عصر الفراعنة مثالً نجي نتكلم عن نكھة من نكھات آیس كریم "باسكن روبنز" 

مثالً وال "بن أند جیري" أحسن من "كون زون". 

خلیك منطقي في بعض المفاھیم. الھدف من صنع العقل بسیط جداً ھو تجربة الحیاة  وتتم العملیة كما 
شرحت بشكل مسھب سأختصرھا اآلن: عندما تجرب شيء تتكون فكرة عنھ تولد مشاعر وتقوم 

المشاعر بدورھا بزرع مفھوم عن ذاك الشيء وربما عن كل ما یشبھھ؛ فالعقل یمیل إلى االختصار. 
فعندما تجرب شيء في مدینة ما ربما تعمم األمر على الدولة كاملة أو على كل الدول والمدن التي تقع في 

نفس الخط الزمني أو نفس الطقس على حسب المشكلة التي قد مررت بھا طبعاً. 

ینتھي األمر عند ھذا الحد، العقل یجرب األشیاء فیصنع منھا تجارب تساعدك في اختیار تجاربك 
المستقبلیة وعندما تمر باختیاراتك المستقبلیة تختار بسھولة ألن لدیك تجارب مسبقة، التجارب 

المسبقة إما أنك مررت بھا أو سمعتھا من غیرك. 
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هذا كل دور العقل. لو كان أحد مھتم ولم یحاول الفھم بعقلھ استمع فقط ستصلھ الفكرة، ألن 
ما فیھا تعقید فالمسألة لیست مسألة حسابیة وال عملیة كیمیائیة فیزیائیة أو أي علم من العلوم التطبیقیة 
نتحدث عنھ. منطق بسیط قد یكون صحیح أو قد یكون خاطئ لكن ما دمت ھنا فأنت تؤمن أنھ صحیح 
لذلك استمع دون أن تحلل وستصل الفكرة. انتھى دور العقل، تجربة الحیاة وأرشفة التجارب مما یسھل 
عملیة االختیار في المستقبل. وعندما تعود إلى أرشیفك وال تجد أن لدیك تجربة سابقة ربما تجد تجربة 
سابقة سمعتھا من غیرك لم تمر بھا حصریاً ولكن عندما ال تجد تجارب فإنك تستخدم وظائف العقل 

األخرى المسماة بالتفكیر: كالتحلیل والمقارنة وكالسؤال أحیاناً،  

ھذه القدرة العظیمة عند العقل، كم قدرة استخدمناھا اآلن؟ التجربة، التفكیر، تحریك المشاعر  صناعة أو 
زرع المفاھیم وثم العودة لھا في مستقبل عندما تجد خیار عبر المشاعر وعندما تسأل غیرك تقوم باختزان 
مشاعرھم لكي تعود لھا وعندما ال تجد أي أرشیف للتجارب سواًء حصریة أو منقولة عن أحد فإنك تقوم 
بالتحلیل والمقارنة والسؤال وربما االختیار العشوائي، تخیل لو لم تكن تملك عقالً! كیف تقوم باالختیار 

بشكل عشوائي؟ 

حتى االختیار العشوائي یحتاج إلى منطق. تذكرون لما كنا صغار مین یعد والباقین یتخبون، كنا نحتاج 
إلى العد. ورق حجر مقص، قرعة، حتى االختیارات العشوائیة ھي لیست حقیقةً عشوائیة. ال شيء 

عشوائي في ھذه الحیاة. 

ھذا اإلبداع، ھذا التصمیم المبدع للعقل، ھذه القدرة والطاقة الجبّارة؛ لم نتحدث حتى كثیراً عن العقل 
 Peripheral " الباطن الذي یقوم باستراق التجارب عبر المالحظة من خالل النظر أو البصر الملحقي

 "Vision

عندما تنظر أمامك وترى شيء أو شیئین أو مجموعة أشیاء، "Vicinity" مجال الرؤیة سیكون بسیط 
لكن ھنالك مجال ملحق ال ترى ما فیھ لكن في الواقع أحیاناً تنتبھ لكون أحدھم قادم وأنت ال تراه ألنھ یكون 

 Peripheral" في مجالك الملحق وأحیاناً یكون ھنالك أشیاء أنت تالحظھا في ھذا المجال المسمى
 ."Vision

كل ھذه العملیات، كل ھذه األشیاء التي تمر على بصرك سواًء في مجال رؤیتك أو المجال الملحق، وكل 
ما یمر على أذنك سواًء كنت منصت أو غیر منصت؛ عقلك الباطن یقوم بتخزینھ فتجد أنك في تطور كل 

ما عشت الحیاة كل ما كبرت. لیس كلنا یعیش حیاة مزدحمة وملیئة بالخبرات والتجارب ومع ذلك كلنا 
نتطور بنفس المستوى تقریباً ألن العقل الباطن سیقوم بالتعویض عما یقوم العقل الواعي بتفویتھ. 

إذاً فالقدرة عظيمة عند عقلك الواعي أو الباطن وال شك أن عقلك الالواعي الذي یبقیك حیاً 
یملك قدرة عظیمة أیضاً. إذاً كل ھذه العظمة ال شك أنھا سالح عظیم جداً أو أداة قویة جداً یستخدمھا 

اإلنسان، وكل ھذا الشرح أوردتھ لكي أنبهكم إلى أن ھذا السالح مزدوج الحّدیھ ویمكن أن یكون ھو 
مصدر الضرر كما ھو نافع لك. فھذا السالح ذو حدین عندما یدعي أنھ أنت وعندما یعتقد أنھ أعلم مما 
ھو علیھ، عندما یتوقع أنھ یستطیع أن یتوقع، أنھ یستطیع التنبؤ، أنھ یستطیع تخیل ما یمكن أن یحدث 

وكیف یمكن أن یحدث وھذا ما یضحكني أكثر من غیره في الحیاة. لیس فقط أنھ یتوقع ما سیحدث بل 
أحیاناً یفرض علیك أن الرغبة التي تتمناھا یجب أن تحدث بالطریقة الفالنیة أي أنھ یرسم سیناریو 
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وتحدثت عن ھذا األمر كثیراً في تویتر آخر سلسلة تغریدات. فإن كان یجید العقل -وھذا ما أثار كل 
الشرح الذي قلت- إن كان العقل یجید شيء فھو المحاكاة ألننا عندما نقول أن العقل وظیفتھ أن یساعدك 
في االختیار ھو یقوم بھا بطریقة میكانیكیة وسأشرح لكم كیف. قلنا أن المشاعر ولكن كیف یقوم باألمر؟ 
إذا كنت أنا جربت الذھاب إلى مكان ما وعندي تجربة عنھ محتفظ فیھا في معتقداتي، كیف یقوم العقل 

باسترجاع ھذه التجربة من األرشیف؟ 

یقوم العقل بمحاكاة زیارة المكان. ركزوا قلیالً وحاولوا تطبیق األمر على أنفسكم فنحن نقوم بذلك، أحیاناً 
نظراً لعدم وجود أرشیف واضح عن التجربة تكون العملیة أوضح وكل ما كانت التجربة أعمق وأقوى 
تكون العملیة أقل وضوح، فعندما یسألك إنسان ھل ترید تناول البیتزا بالنكھة الفالنیة أو اآلیس كریم 

بالنكھة الفالنیة تجد أحیاناً ومع إصدار صوت سخیف مثل: مممممم،  تستغل فیھ الوقت لتفكر كل ما تفعلھ 
في ذاك الوقت أنك تحاكي تناول ھذا الطعام وتراقب الشعور المتولد والذي ینتج عن مفھوٍم قدیم نسیتھ أي 

أن عقلك ال یستطیع تذكر اللحظة التي تذوقت بھا ھذا الطعام. أنظر إلى عظمة العقل الباطن، أنت ال 
تتذكر متى وأین ومع من، ال تتذكر ولكنك تقوم بمحاكاة تناول الطعام أو اآلیس كریم وتنتظر بعد إرسال 
الرسالة إلى عقلك الباطن حیث المفاھیم أن تعود إلیك المشاعر التي تصدقھا ألنك تعلم أنھا نابعة منك 

ألنك أنت من جرب األمر أو ربما ألنك سمعتھا من إنسان وقبلتھا فنحن ال نقبل كل ما نسمع، نحن نقیم كل 
ما نسمع ونختار منھ ما نصدقھ إما ألننا نثق باإلنسان أو ألن ما قالھ اإلنسان منطقي. ركز في ھذا الشرح 
ألنك لو خرجت من ھذا البث فقط بوظیفة العقل على األقل على المستوى الواعي تكفیك ال یلزم الجمیع 

أن یصبحوا مستنیرین. 

أتمنى أن األمر واضح میكانیكیاً كیف تتم العملیة، تجرب األشیاء فتخزن التجربة من خالل المشاعر، 
ربما بعد مرور سنوات عندما تُسأل عن شيء تأخذ لحظة؛ إن كانت تجربتك عمیقة فإن الشعور سیتولد 
قبل حتى أن تفكر وإن كانت التجربة قدیمة جداً أو ضعیفة جداً فإنك تأخذ وقتك في إرسال محاكاة قویة 
جداً حتى تستفز أكبر قدر ممكن من المشاعر المتولدة من مفھومك عنھا. شایفین قد ایش عظیم العقل؟ 
شایفین القدرة على اختصار الحیاة، بل على تنظیم الحیاة، بل على عیش الحیاة ألن بدون ھذه الوظیفة؛ 
المحاكاة وتخزین التجارب سنقوم باختیار نفس الخیار السيء الذي ال نحبھ مراراً وتكراراً واألسوأ من 

أننا سنختار الشيء الذي نكره أنھ بعد أن نمر بالتجربة السیئة وأن نختار الشيء الذي نكره، سنكره أنفسنا 
أیضاً ألننا لم نعلم رغم أننا جربنا األمر. 

"ال یلدغ المؤمن من جحر مرتین." 

"Fool me once shame on you, fool me twice shame on me." 

فعندما تخدع إنسان للمرة األولى ھذا قلة نبل منك وحقارة وخسة، ولكن عندما تخدعھ المرة الثانیة ال 
یلومك رغم أنك أصررت، أصریت وكررت الخطأ إال أن اللوم یقع علیھ ألنھ یعلم أنھ كان یجب علیھ أن 

یفكر باألمر ملیاً أو ربما قلیالً ألنھ سیتذكر الشعور باأللم من التفاعل معك. واضح الكالم. 

ميكانيكياً تقوم بمحاكاة التحدث والتعامل مع ھذا اإلنسان، تسمح لبعض الوقت بالمرور -أتحدث 
عن أجزاء من الثانیة- فیقوم ملف التجربة المفھوم عن ھذه التجربة بإرسال مشاعر عن ھذا الشيء وتقوم 
أنت باتباع ھذه المشاعر. لذلك عندما یكون شعورك قوي تجاه شيء وتخالفھ دائماً تندم. ال شك أن ھنالك 
استثناءات ولن أستفیض فیھا حتى أتطرق إلیھا ألنھا مجال كامل وموضوع مستقل بذاتھ ربما سأفعل، ما 
یحدث ھناك ھو أنك تغیر الواقع تغیر التجربة كاملة، تغیر المفاھیم كاملة. تذكرون التغریدة المتعلقة بأن: 
الذكریات عندما تتغیر أو عندما تنسى شيء أو تتذكر شيء كنت قد نسیتھ فإنك تقوم بزیارة ذكریات 

إنسان آخر أي أنك أنت أصبحت إنسان آخر فیصبح ما قد جربتھ بالماضي كان سیئاً، یصبح فجأةً جید ال 
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تعلم كیف رغم أنك الزلت ذات الشخص. في الواقع أنت لست ذات الشخص وال الشيء ذات الشيء 
والشيء الوحید الذي بقي كما ھو، ھو مفھومك والذي سیتغیر بعد أن جربت. 

إذاً قدرة العقل على المحاكاة جبّارة جداً، في االختبار مثالً قبل أن تجیب على السؤال ترى شعورك تجاه 
اإلجابة، تتخیل أنك تكتب اإلجابة السخیفة التي في عقلك فترى أن الشعور شعور ازدراء ولكن عندما 

تجیب إجابة أخرى تجد أنھ شعور بالثقة فتقوم بكتابتھا. أنت ال تعلم حقیقة إذا كان اإلجابة صحیحة أم ال 
فأنت لم تقم باستذكار المادة والمراجعة على طول الفصل الدراسي ومع ذلك تجیب اإلجابة الصحیحة ألن 
عقلك الباطن عندما كنت نائماً، لیس مشغوالً بالحدیث مع من جوارك أو باللعب بھاتفك الذي أدخلتھ في 

السر أو تقوم بالشخبطة على الكتاب ولكن نائم، عقلك كان یسمع وحفظ الدرس ویعرف اإلجابة جیداً لذلك 
الذكاء العاطفي ھو أن تكون على اتصال مع عقلك الباطن ولیس أن تحفظ الكلمات في الكتاب لذلك: 

"C's leads A's in business." 

الذین یحصلون على درجات متوسطة في نھایة المطاف في البزنس یقودون من نسمیھم دوافیر، بدون 
إھانة طبعاً للمصاریا ألن المصري المتمیز في الدراسة دافع للفخر ولیست سب وأنا ال أحب سب أحد أو 

انتقص من أحد. 

فكن على تواصل مع مشاعرك. عندما تحاكي شیئاً ما فإن المشاعر المتولدة منھ ستكون وفقاً لمفاھیمك 
المزروعة وھذا یذكرنا بأھمیة شيء، وھذه مالحظة ولو كنت أشرح ھذا فأنا سآخذ منھ حقیقة واحدة أبني 
علیھا حتى أتحدث عن شيء آخر أھم وھو أن العقل قدرتھ على المحاكاة سالح ذو حدین وسأتحدث عنھا 
باستفاضة ولكن مالحظة بین االنتقال موضوع العقل جبار في المحاكاة إلى أنھ سالح إلى موضوعنا أنھ 

سالح ذو حدین سأضع مالحظة بسیطة: 

جودة تجارب حیاتك، جودة عیشك مرھونة بجودة اختیار مفاھیمك. 

جودة تجاربك الحیاتیة مقرونة بجودة اختیار مفاھیمك. 
ما أعنیھ باألمر ھو أنك عندما تصدق (كل من ھب ودب) كما یقال، عندما ال تبذل جھداً في النقاش أو في 

تجاھل كالم، أنا ال أریدك أن تجادل كل من قال شيء وتجادلھ وتناظره، أحیاناً ال یكون علیك سوى 
تجاھل كالمھ، أما أن تكون إمعة تسمع كل ما یقال وتصدقھ. 

لیس بالھامشیة التي تتخیل أنت تقول أنا سأتناقش مع الناس وأصدقھم فما الضرر في األمر؟ الضرر أن 
حیاتك ستكون عشوائیة، حوسھ بالعامیة؛ فوضویة. ألن لدیك مفاھیم متضادة، . 

تجارب أنت مررت بھا زي ما یقولون "First Hand Experience" مررت بھا بنفسك ولیست 
"Second Hand" نقالً عن أحد، ثم یأتي شخص فقط ألنھ یملك حضور وكاریزما أو قوة أو یستخدم 

الضغط ویقوم بإقناعك بمفھوم آخر مضاد لتجربتك وتقتنع بھ فإنك عندما تقف أمام مفترق طرق في الحیاة 
لتختار أمر ستجد أن مشاعرك متضاربة، متناقضة ومتداخلة وفوضویة كفوضى المعتقدات مما ینتج عنھ 
فوضى في األفكار وشتات والناتج الواضح الالمناص منھ ھو أن حیاتك ستكون فوضویة أیضاً. ھذه ھي 
مالحظتي: جودة حیاتك ھي بنفس جودة مفاھیمك اختر مفاھیمك بعنایة، انتقي معتقداتك إن كان ال بد لك 
من االعتقاد وال أقول لك جادل وناقش كل من یقدم لك مفھوم؛ أقول تجاھل من تعلم أن كالمھ كالم فاضي 

ألنك أنت قادر على أن تجرب. 
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وهذا هو سبب اللخبطة التي یعیشھا الناس في مجتمعنا، ألنھ وھم ینشؤون یستمعون 
إلى معتقدات كثیرة جداً مقدسة ال یمكن لھم أن یناقشوھا حتى، ومع مرور السنین یبدؤون بعیش تجربة 

حیاة مختلفة تماماً عن ھذه المعتقدات، ھم ال یجرؤون على العودة إلى تلك المعتقدات والتشكیك بھا إطالقاً 
فیتركونھا مكانھا. ثم یملكون تجربة بأنفسھم "First Hand Experience" ال یملكون سوى أن 
یحصلوا على مفاھیم وأرشیف منھا تختزن فعندما یكونوا على وشك اختیار شيء في المستقبل یأتیھم 

شعور بتأنیب الضمیر وشعور بالرغبة بالعیش والسعادة فیكون دائماً اإلنسان تحت وطأة الذنب في عز 
السعادة بل كلما كانت التجربة على مستوى عالي جداً من السعادة فإنھا تكون مصحوبة بنفس المقدار من 

تأنیب الضمیر والشعور بالخطأ والذنب. 

أشعر باألسى تجاه من ال ینتقي مفاھیمھ. وتذكر أنھ لیس فقط جودة حیاتك مقرونة بجودة المفاھیم بل 
حتى المشاعر مقرونة بجودة المفاھیم وحتى األفكار بال شك مقرونة بجودة المفاھیم. فمن یملك مفاھیم 
متضادة وملخبطة مشاعره دائماً ملخبطة وفوضویة وأفكاره دائماً مشتتة. أما من یملك مفاھیم واضحة 
دقیقة ویأخذھا بشكل نقدي، یحسمھا، یصنفھا، یقیمھا ویغربلھا زي ما یقولون فإنھ لما تخرج المشاعر 

تكون صافیة جداً ألنھ موجود مفھوم واحد عن كل شيء في الحیاة. ال یھم أن یكون المفھوم حقیقي أم ال 
المھم أن یكون عندك مفھوم واحد عن الحیاة فتكون المشاعر واضحة وبالتالي یأتیك صفاء الذھن. 

انتھى الحدیث عن جودة الحیاة. 

تحدثنا عن قدرة العقل على المحاكاة وكم ھي عظیمة وكم ھي مفیدة والتي استنتجنا منھا دور العقل في 
حیاتك. وقد حان األوان للحدیث عن الجانب المظلم للعقل، الحد المقابل لقلبك أو بطنك وأنت تشھر 

سالحك في وجھ الحیاة. ھذه القدرة العظیمة لدى العقل على المحاكاة أحیاناً تعمل في غیر وقتھا لتجیب 
على سؤال لم یطرح لھا بل أن السؤال بأكملھ لم یجب أن یطرح. 

یحدث األمر عندما تتمنى شيء. یحدث األمر عندما یقوم العقل بإجابة سؤال خاطئ أو ربما لم یطرح ھذا 
السؤال أصالً. یقوم العقل ألنھ یعتقد أنھ مسیطر على الحیاة ألنھ یعتقد أنھ أنت، عندما یأخذ العقل زمام 
األمور وتعطیھ السیطرة والحریة وتعتقد أنك أنت كوعي لست إال عقل فال یملك العقل سوى أن یتولى 

زمام األمور عندھا یفعل العقل ما یجیده أكثر شيء وھو المحاكاة كما قلنا، فیقوم بمحاكاة كل 
السیناریوھات في الحیاة ویقول: ما الذي سیجلب لي أكبر قدر ممكن من السعادة؟ 

فستتوإلى اإلجابات ألنھ سیقوم باختبار كل االحتماالت وسیجد أن كل ما یطرح من احتماالت یملك شعوراً 
أو قدراً معیناً من السعادة إال أن شیئاً واحداً سیكون على قدر ال یقارن بغیره من درجات السعادة عندما 
یسأل عما تحب، سیجد أن ھناك شيء تعشقھ أكثر من غیره وقد یكون األمر مختلف لكل إنسان وال بأس 
بذلك فمعرفة ما تحب أمر جمیل وإن كانت الرغبة قد ال تكون حاضرة وأن تمنیھا یعتبر إعاقة لحیاتك 

ولكن ال بأس؛ قد تكون استراتیجیة طویلة األمل رغم أنھ ال یجب علیك أن تملك استراتیجیة طویلة األمل 
الھدف من العقل ھو أن تختار مما لدیك، ھو حاضر في دائرة إمكاناتك. ما یمكن لك أن تنالھ وتحصل 
علیھ وتمارسھ وتتفاعل معھ أن تختار منھ أكثر شيء یسعدك. فقط ال غیر ال تتعدى اإلمكانات اللحظة 
ولكن ال بأس، األمر خاطئ ولكنھ لیس كارثي؛ الكارثة تحدث عندما یبدأ العقل بمحاكاة حدوث األمر 

فالعقل ال یتوقف عند محاكاة ما یجب أن تحصل علیھ من رغبات لیجلب لك المعاناة فعندما تتمنى رغبة 
معینة فإنك ستتمنى الحصول علیھا وعندما تحصل علیھا ستسعد وإن لم تحصل علیھا فال مناص من 

الحزن والشعور بالمعاناة. اختبار المعاناة والشعور بالحزن. 
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ومع ذلك ال بأس بأن تجرب املعاناة، فتجربة املعاناة ستؤدي إلى 
تقدیر ما تملك في المستقبل من وفرة وتسعد. المشكلة الكارثة تحدث عندما یبدأ العقل بمحاكاة السیناریو 

الذي یمكن لھ أن یوصلك إلى تلك الرغبة، سیبدأ بالسؤال أو ربما مراجعة ما سمعھ من تجارب البشر من 
حولھ، من حولك أنت وسینتھي دائماً وأبداً، دائماً وأبداً ینتھي العقل في ھذا الزمن إلى نفس النھایة أن 

الوسیلة الوحیدة أو الوسیلة األسرع، الوسیلة األضمن للحصول على الرغبة التي تجلب لك أكبر قدر من 
السعادة، الوسیلة الوحیدة ھي، أعتقد أن كلكم تملكون نفس اإلجابة. 

ھو المال ولألسف. حتى لو كانت صحیحة ال بأس للفرد أن ینتظرھا اإلنسان طوال العمر، الواقع أنھا 
للبعض لیست صحیحة فحتى الحصول على المال، المال على فكرة لمن یقل شيء آخر. 

العقل دائماً عندما یبدأ بمحاكاة المستقبل یذھب ألعظم رغبة تریدھا كالسفر أو كالھجرة أو كالوظیفة ثم 
ینتھي إلى حقیقة أن المال ھو الحل للحصول على كل ما ترید؛ حتى الحب یمكن لك أن تحصل علیھ 

بالمال ال تشتریھ ولكن تحصل علیھ بالمال فلذلك تجد أن 90% من البشر تقریبیاً ولیس إحصائیاً یقولون 
بأن المال ھو سر السعادة، وربما ھو كذلك ألنك لن تسعد بغیره ألنك لم تتعلم كیف تسعد بغیره. 

فالعقل یحاكي الحیاة مما یحرمك عیش الحیاة. والمسألة لیست أن تعادي المال فالمال لیس سیئاً ھو مجرد 
سیناریو من عدة سیناریوھات المحدودة في الواقع، لیست عدة یمكن لھا أن تجلب لك كل شيء خصوصاً 

ما سیسعدك. 

9-> الحل توقف محاكاة عقلك لوسیلة تحقق الرغبة. 

-نعم بالضبط یا فطوم. إن كان اإلنسان یبحث عن حل فلیتوقف أو یوقف عقلھ، یتوقف عن السماح لعقلھ 
بلعب دور المسیطر فالعقل ال یعلم حتى عندما یتخیل ما سیحدث، عندما یرسم سیناریوھات عن 

المستقبل؛ ما یفعلھ في الواقع ھو إعادة بناء ذكریات سمعھا من غیره یقوم بإعادة بناء ھذه الذكریات. 
ال یمكن للعقل أن یصنع سیناریو أصیل كما قلت في التغریده. 

يعيش اإلنسان بسعادة وھو طفل ألن كل شيء یجربھ جدید وھو یزرع مفاھیم، ثم 
یقوم باختیار عندما یكبر قلیالً یبدأ باختیار األشیاء التي یحب وتقدم لھ من قبل والدیھ، إخوتھ. وعندما یكبر 
أكثر وتكبر معھ رغباتھ أحیاناً تستحیل ألنھ یختار رغبات بعیدة جداً فإن األمر یصبح أعقد فتتبدل السعادة 

بالحزن. 

العقل لیس شریر، العقل یؤدي ما صنع علیھ. بالعكس العقل ملتزم والعقل نبیل بتأدیة دوره على أكمل 
وجھ عندما یغیب دورك بعیش اللحظة وأن تترك اللحظة بید عقلك فإن عقلَك ال یملك سوى أن یؤدي ما 

یؤدیھ بشكل مثالي وھو الكفاءة Efficiency لكي یختبر التجارب. 

كما قلنا عندما تحاول أن تجرب مدینة فإنھ تحاول تعمیم األمر لكي ال تقع في نفس الخطأ مرة أخرى، 
طبعاً لن یأخذك لنفس المدینة ألنك قمت بتجربتھا بالفعل ولكنھ یحاول أن یعمم األمر عبر التحلیل 

والمقارنة لمالحظة األنماط لكي یقلل من احتمالیة تكرار الخطأ. ھذا إبداع في الصنع، قدرة عظیمة لدى 
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العقل. وعندما تتوقف عن عیش اللحظة، أال تكون أنت الممسك بزمام األمور فإن العقل یفعل ما یفعل 
ویقوم بما یجیده أكثر شيء وھو المحاكاة. ویستخدمھا لكي یصنع نمطیة فیقوم بتخیل كل التجارب ویقوم 
باختزالھا ویقول بأنھا لن تجلب لك السعادة ألن ھناك رغبة واحدة ھي أعلى من جمیع الرغبات؛ ھي التي 
تمنحك السعادة وسیقوم بتحدیدھا على أنھا الوحیدة التي تستحق العیش وأن كل شيء آخر مضیعھ للوقت 
لذلك تجد أنك تشعر بشعور میت تجاه األشیاء، ال تشعر بالرغبة بالعیش. أنك تتمنى شيء واحد فقط وھذا 
الشيء لن یحدث وال یحدث ألن عقلك قد حدد مسبقاً طریقة حدوث األمر أیضاً فمسألة أنك تقوم بتنحیة 

وتحیید كل الرغبات واإلبقاء على رغبة واحدة أمر سيء جداً. الوضع المثالي ھو أن تختار مما لدیك من 
اإلمكانیات وتسعد بھا أي أن تعیش اللحظة كما یقولون دائماً في الوعي ولكن عندما تخطئ وأال تعیش 
اللحظة وتسمح لعقلك بالتدخل سیقوم بالوقوع بخطأ أكبر لیس االنشغال عن اللحظة فقط وإنما إلغاء 

جمیع االحتماالت األخرى والرغبات األخرى واإلبقاء على رغبة واحدة، وال یتوقف األمر عند ھذا الخطأ 
بل أن األمر یصبح كارثي بشكٍل درامي عندما یقوم بإلغاء كل السیناریوھات واالحتماالت الممكنة 

لحدوث ھذه الرغبة الوحیدة التي اختارھا والتركیز على احتمال أو سیناریو واحد فقط لكیفیة حدوث 
األمر. 

احتمال بسیط جداً، واحد بالملیار أنك ستجید ھذه الطریقة، راح تضبط وراح تصیر ولكن الغالب أن ھذه 
الطریقة من ضمن مالیین الطرق لن تحدث وأن ھذه الرغبة من ضمن مالیین الرغبات؛ لنقل عشرات 
الرغبات لك أنت كإنسان ربما ال تحدث إطالقاً في حیاتك الحالیة، فتعیش حیاتك -إن كانت تستحق أن 

تسمى عیش- تنتظر ما ال یحدث، وما لن یحدث. فمن أراد أن یستمتع بالحیاة فلینظر حولھ ولیستخدم عقلھ 
لكي یختار مما حولھ أكثر شيء یجلب لھ السعادة عبر محاكاة الشعور المتولد من تخیل تجربة األمر 

واالنسیاق مع ھذا الشعور وتجربة األمر، وبعد االنتھاء اختر األمر ومارسھ وبعد استنفاذ كل ما فیھ من 
متعة وسعادة قم باختیار األمر التالي مما تملك وفقط بھذه الطریقة وبھذا النمط عندما تفعل األمر ستالحظ 
أن وعیك األعلى الذي ھو مسؤوٌل ولیس عقلك، وعیك األعلى ھو المسؤول عن صنع األحداث وھو من 

یقرر كیفیة حدوث األمور وكیفیة تحقیق الرغبات عندھا فقط سیالحظ عقلك األعلى أو وعیك األعلى 
خطواتك، ما تفعلھ من تفاعل مع الرغبات التي تملك. بالضبط كما قلت: ألنك كوعي انشغلت عن عرشك 

فیستلم العقل القیادة،  

وعیك األعلى ال ینتظر كلماتك وال شكاویك وال الحلطمة ألصدقائك وصدیقاتك عن رغباتك التي یعتقد 
عقلك أنھا ھي ما یستحق العیش وعن أن كیفیة حدوثھا ال تتجلى وال یمكن لھا أن تحدث ألن ھناك عوائق،  

مھم أن الجمیع یعرف أن: انشغال وعیك عن عرشھ یجعل قائده األول العقل یتولى زمام األمور؛ لیس 
ألنھ یحاول االنقالب علیك ولكنھ یخاف على مملكتك من أن تسقط. األمر كلھ بدافع الحب. 

تولي عقلك زمام األمور وصمت وعیك ومراقبتھ ألفعالك كلھا بدافع الحب غیر المشروط. 

أما وعيك األعلى عندما تترك األمر لعقلك فإنھ ال یرى أي تفاعل، یرى حزن، یرى أنك 
حزین. ھو ال یفرق بین الحزن والسعادة -وعیك األعلى- لیس ألنھ ال یستطیع ولكنھ ال یھتم، ھو یھتم فقط 
بأن تكون متفاعالً مع الحیاة، تملك مشاعر تجاه الحیاة وعندما یكون شعورك موجود سواء حزن أو فرح 

فإن وعیك األعلى لن یغیر شيء إطالقاً سیتركك تشعر،  
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10->العقل األعلى یدلعنا لدرجة یخلینا براحتنا. 

-بالضبط یا فطوم، العقل األعلى یحبك حب ال مشروط والحب الالمشروط ھو أقصى درجات الحب. أي 
أن تصل إلى درجة أال تتدخل في حریة ھذا الذي یقع علیھ فعل الحب حتى وإن ألقى بنفسھ إلى الموت. 

ھذا ھو الحب الحقیقي. عندما توقفھ عن االنتحار مثالً ھذا لیس حب وإن كان حباً فھو مدنس ببعض 
األنانیة، الحب الالمشروط أال تتدخل في حریة اإلنسان فإن حریة اإلنسان ھي مسعاه وحقھ األبدي الذي 

أتى بھ إلى الحیاة. فمن تكون لكي توقفھ؟ ناھیك عن أن الوعي ھو أنت فكیف لھ أن یعیق نفسھ عن فعل ما 
اختاره بنفسھ؟ أتمنى أن األمر واضح. 

فعندما تبدأ باستخدام عقلك بالطریقة الصحیحة أي أن تستخدم عقلك فقط لكي تختار مما لدیك من إمكانیات 
أكثر شيء یجلب لك السعادة فإن عقلك سیؤدي دوره وسیترك لك قیادة الحیاة وستعود على عرش لحظتك 

وستتسع. وھنا یحدث السحر عبر ما یسمى بالصدفة، تتسع دائرة اإلمكانیات،  

سترى أن ما تحبه لم يعد محدوداً بخیار واحد بل أصبح خیارات كثیرة من التي 
تحب، ستجد من حولك یتحدثون عن األمر وستجد خیارات كثیرة لفعل األمر؛ ستقوم باختیار أكثرھا جلباً 
للسعادة ألن شعور السعادة ھو شعور یعكس ذاتك الحقیقیة، وھذا لمن یسأل ماذا نفعل في الحیاة ویجیب 

آخر بأننا نحاول البحث عن ذواتنا. ھذا ما نعنیھ ولكنھ لیس الھدف الحقیقي من الحیاة، الھدف الحقیقي من 
الحیاة مختلف تماماً ولكن ھذا ما نقوم بفعلھ في الحیاة. 

وعندما تفعل، عندما تفعل ذلك األمر بالتحدید؛ فعل ما تحب فقط مما تملك أي أن تستخدم عقلك ھذه األداة 
العظیمة القویة جداً في دورھا وفي قدرتھا ووظیفتھا تحدیداً، سیبدأ وعیك األعلى بالتزامن معك ورؤیة 
خطوتك األولى تجاه السعادة. اختیارك للشيء الذي یجلب لك السعادة یجعل وعیك األعلى یستلم الرسالة 
واضحة جلیة ونقیة فیعطیك المزید من خیارات مشابھة لھذا الخیار فتقوم مجدداً بتوظیف عقلك حسب 

وظیفتھ الحقیقة لتختار من دائرة اإلمكانیات -التي أصبحت أوسع اآلن- تختار الشيء التالي الذي یجلب لك 
السعادة فیقوم بالتزامن وعیك األعلى مجدداً معك ویقوم بجلب المزید من ھذا الشيء إلیك عبر ما یسمى 

بالصدفة. 

 ."Coincidence" ولیس "Synchronicity" یسمونھا باإلنجلیزي

فالصدفة عشوائیة والتزامن منظم. 

الصدفة قد ال تعني شيء و "Synchronicity" صدفة متزامنة مع ما كنت تفعلھ. 

لذلك الصدفة إحصائیاً مستحیلة أو شبھ مستحیلة ولكن عندما تحدث قد تحیر عقلك ولكنھا ال تعني أي 
شيء، أما التزامن عندما یحدث في حین أن عقلك یحتار أنت تعلم أن األمر لیس عشوائي وإنما معني لك. 

نعم تسلسل أحداث، وعندما تشكك في األمر ترى أنماط األرقام عندما نقول: 911،444،1111، . لكل من 
ھذه األرقام معناه في علم األرقام لكن ظھور األرقام بحد ذاتھا یملك رسالة واضحة بسیطة جداً لیست 

خفیة ولیست مظلمة ولیست شیطانیة. 
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الرسالة من األرقام املتكررة واضحة وبسیطة وجلیة وھي أن وعیك األعلى قادر على 
أن یحقق المستحیل لك فقط أطلب تَِجد. ویحدث األمر عندما تبدأ بالتشكك، بالتشكیك بأن ما تتمناه سیحدث 

أصالً. 

عندما تبدأ بالتشكیك ولكنك تملك بعضاً من األمل بأن الوعي، الكون، الرب، الحیاة، الوجود سیحقق لك ما 
ترید ولكنك ال تعلم كیف الزلت تتساءل كیف یمكن لألمر أن یحدث؟ عندھا فقط سیبدأ وعیك األعلى 

بإظھار ھذه التسلسالت من األرقام وكأنھ یقول: أال تكفیك ھذه الدالالت لتؤمن بأنك أنت من یجب علیھ أن 
یطلب ویتحقق لھ األمر؟ أال ترى بأنك في عز انشغالك ترى نفس الرقم في كل یوم إن كنت تعتقد أنھا 

صدفة فأنا أملك كل الوقت في الوجود. سنلتقي غداً في نفس الوقت وربما تتجاھل ولكن في یوم الغد في 
نفس الوقت سترى نفس الرقم على الساعة وعندما تتجاھل لن ینتظر. 

11->ما عكس الصدفة؟ 

-العشوائیة یا رباب طبعاُ عكس الصدفة. 

ربما تكون التنظیم عكس العشوائیة ولكن الصدفة ھي أقصى درجات التنظیم وما یكون نقیضھا العشوائیة 
أو الفوضى. 

12->التوقع عكس الصدفة. -التوقع یأتي من التنظیم نفس الشيء. 

13->الصدفة حبكة منظمة بطریقة مبعثرة. -نعم. 

14->ھل یمكن تستنیر ثم ترجع نائم. 

-لیس نائم ال یمكن للمستنیر أن ینام یا 555 ولكن یتصرف على شكل نائم. ھنالك فرق بین اإلنسان 
المتمسك برأیھ ألنھ یعتقد أن رأیھ حقیقي، وبین من یتمسك برأیھ ألنھ یرید أن یجعل من حولھ یغیرون 

قناعاتھم. المسألة مسألة موقف، عقلیة فقط ال غیر. 

فاالستنارة شأنھا شأن أي شيء آخر في ھذا الوجود ال یمكن أن یتعدى على حریتك، ال یمكن أن یغیرك 
إال أن تختار؛ فیمكن إلنسان واعي أن یكون منفتح عقلیاً ویقبل اآلخر، یقبل أن ما ال یؤمن بھ قد یكون 

حقیقي أكثر من إنسان مستنیر. فاالستنارة حالة ولیست ھویة، أو تجربة تمر فیھا فھي تجربة تمر فیھا 
إن غیرت فیك شيء تصبح حالتك مستنیر ولیست ھویتك فال یمكن لإلنسان أن تكون ھویتھ مستنیر. 

15->االستنارة تعني عدم وجود رغبات وفقدان الشغف؟ 

فتھا قبل قلیل- المفاھیم بشقیھا الشق الذي  -ال یا نجاة. االستنارة عندما یمر بھا اإلنسان یرى -كما عرَّ
نسمیھ حقیقي والنقیض الذي نسمیھ خاطئ یرى أن كل اإلثنین موجودین وكال اإلثنین حقیقیین فال تعود 
الرغبات قویة، كما قلنا أن الرغبات موجودة لإلنسان ألنھ یملك مشاعر تدفعھ إلى ھذه الرغبة؛ سیشعر 

بأنھ سیسعد عندما یحصل علیھا وشعور السعادة متولد من المفاھیم التي یؤمن بھا وعندما تغیر قناعتك أو 
مفاھیمك، عندما تعلم أن امتالك المال یجلب السعادة فإنك تبحث عن المال ولكن عندما تعلم أن امتالك 
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المال یجلب السعادة وعدم امتالك المال یجلب السعادة فإنك ال تھتم للمال حقیقةً ألنك تعلم أن السعادة 
موجودة في كل مكان. 

أتمنى أنك فھمِت یا نجاة، األمر لیس فلسفي. ترى الجانبین والوجھین والشقین للمفھوم رأي العین، تكاد 
تلمسھم وتحسھم بل تختبرھم اختباراً حقیقیاً. خذ األمر ممن جرب األمر، وقد جربتھ وإن عجزت أن 

أجعل غیري یجربھ فإني أنقلھ لمن یصدقني. 

16->یعني شعور السعادة دائمة دون سبب؟ 

-شعور السعادة لإلنسان لیس دائم. شعور السعادة للوعي دائم؛ عندما تعود لتكون عقلك فإن السعادة 
مقرونة باختیاراتك. عندما تعلم أن في كل لحظة لدیك ما تحتاج؛ أي أن حولك رغبات كل منھا یملك قدر 

من السعادة عندما تستخدم عقلك لیختار عنك أكثر رغبة تجلب لك السعادة فإنك ستكون دائماً سعید. 

17->شعور السعادة للمستنیر قصدي. 

-نعم یا نجاة وال. كما قلت االستنارة لیست ھویة ال یوجد إنسان مستنیر بذاتھ كجنس أو ھویة أو عرق أو 
اسم. ال یوجد إنسان حتى أنا؛ ال یوجد إنسان مستنیر بذاتھ بطبیعتھ. یمر في فترة بحالة استنارة وعندما 
یفعل فإنھ یمر بسعادة متصلة دون أن یحصل على أي معلومة أو رغبة. في الحقیقة عندما یسأل سیجد 
اإلجابات تنھال علیھ قبل السؤال وعندما یحاول الحصول على رغبة سیجد السعادة المتولدة من الرغبة 
تأتي إلیھ قبل أن یحصل على الرغبة. ولكن ھذا لیس فحوى األمر أي أنھ یسعد حتى قبل یتمنى أو یسأل. 

18->وممكن تروح عنھ االستنارة صح 

-ھي بطبیعة الحال تروح وھذا ما نقولھ أن االستنارة حالة ولیست ھویة ولكن اختبار السعادة دون أن 
تحصل على شيء یغیر فیك شيء كبیر جداً إذا كنت واعي. تقول في نفسك ولسان حالك یقول: إذا كنت 

سعدت دون أن أحصل على اإلجابات وإن كنت سعدت دون أن أحقق الرغبات بقدر ال یضاھى من 
السعادة لم أختبره في حیاتي كلھا فربما فقط ربما السعادة الحقیقیة لیست باألشیاء بل باالبتعاد عن األشیاء. 

فقط ھذا المفھوم وھذه الزاویة من النظر تجعل السعادة تصاحبك دائماً وال شك أن بعض األشیاء الصغیرة 
تسعد عقلك الصغیر وجسدك الصغیر كتناول الطعام أو ممارسة الجنس أو اللقاء بمن تحب؛ كما أفعل 

عندما ألتقي بكم. عندما أفارقكم ال أحزن وإن شعرت بالحزن سأعود أللقاكم وعندما أعلم أن لقاءكم أصبح 
مستحیالً فإني سأنساكم أعدكم بذلك لیس ألني أكرھكم ولكن ألني مشغول عنكم بالسعادة. أتمنى أن تفھموا 

األمر. 

19->ھل یجب المرور بالمعاناة لكي تصل لالستنارة؟ 

-ال یا نجاة ولكن الھدف من المعاناة ھو أن تتمنى السعادة لكي تمر باالستنارة تحتاج للظالم فما نعیشھ في 
ھذا المجتمع؛ وال أتكلم عنك یا نجاة ربما لم تمر ولكن قد رأیت بعینك ھذا الشيء. نمر بمجتمعنا بھذا 

الوقت وأعتقد "داعش" كانت أكبر مثال على ھذا األمر نمر بھذا الوقت بأشد درجات الظلمة في 
المعتقدات والنوم وھذا ما یسمح ألكبر قدر ممكن من البشر أن یستنیروا، فالظالم ھو ما یدفع اإلنسان 
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لالستنارة ولكن لیس المعاناة بالضرورة. المعاناة تدفع اإلنسان إلى االستمتاع بالرغبات البسیطة الموجودة 
لدیھ ألنك عندما تحرم من الصحة فإنك فور التشافي والتعافي ستستلذ بطبق الحساء والشوربة لما تحصل 

علیھ، ستستمتع بالحدیث مع من حولك، بلبس لبسك والذھاب إلى الخارج. ھذا معنى أو دور المعاناة. 

20->الوعي ھو الروح؟ 

الروح فكرة رمزیة ال معنى لھا. وجودیاً ال معنى للروح ولكن عندما نُسقط الروح على مفاھیم االستنارة، 
مفاھیم الوعي، مفاھیم الوجود فإن الروح ھي الوعي؛ أقرب ما یكون ولیس الوعي األعلى وإنما الوعي 

األدنى. والوعي األدنى ھو العقل والمشاعر والمفاھیم مجتمعة. 

21->الشاكرات وخللھا ھل الوعي كفیل بشفائھا؟ 

-الشاكرات لیست إال مفاھیم. الشاكرات مفھوم لمن یحب االستزادة عن الشاكرات والطاقة ومساراتھا 
علیھ أن یسأل المنشغلین بھذا العلم فھو ال یعدو كونھ علم من العلوم التي تصح لمن یؤمن بھا وتخطئ لمن 

ال یؤمن بھا؛ لیست حقیقة وجودیة. 

22->طیب توأم الروح؟ 

-أیضاً توأم الروح مفھوم آخر انشغل بھ البعض. إن كان ھناك توأم روح فھو یناسبك مدة معینة من الزمن 
وفور تغیر مفاھیمك فإن توأم الروح وإن كان حقیقیاً ال یعود توأماً لروحك فالحقیقة الوجودیة خلف ذاتك 
ولیس ھذا الشخص، ھي أنك أنت نفسك لست نفسك بعد مرور بعض الزمن، ربما بعد دقیقة أو ساعة أو 
یوم أو شھر أو سنة ولكنك في نھایة المطاف تتغیر لتكون شخص آخر. فتوأم الروح ال یمكن أن یكون 
توأم الروح إال بتجربة فریدة ممیزة یكون فیھا ھذا اإلنسان منفتح وقد عقد العزم كما فعلت أنت وعقت 

العزم معھ على أن یتنازل كل منكم أمام اآلخر لیقوم بالتغیر مع ھذا الشخص دائماً وأبداً بشكل مضطرد 
تتغیرون معاً. ھذا ما یسمى بتجربة توأم الروح فعلیاً األمر اختیاري ولیس ثابت ال یمكن أن یتغیر، نظریاً 
لو ال یقوم بالتغیر معك فإنھ لن یكون توأم روحك أي أن توأم الروح لیس شیئاً جوھریاً في اإلنسان وإنما 

تجربة اختیاریة. 

مشابھة تماماً للتنویم المغناطیسي وتجربة الحب، مشابھة أیضاً لتجربة الجنون والتبعیة والبرمجة 
والدیانات. فإن صح التعبیر كل من یدین بدیانة معینة فإنھ توأم الروح لرسولھا رغم أن بینھم فاصل 

مكاني أو زماني أو اإلثنین أحیاناً. 

توأم الروح یعني أال تكون ذاتك ولیس في األمر نبالة فالنبالة الحقیقیة ھي أن تفعل ما تحب أنت وإنما ھذا 
المفھوم نابع من الخوف ال من الشجاعة. الشجاعة ھي أن تتفرد، أن تفعل ما تحب سواء قرر أحد أن 

یصاحبك أو لم یقرر. 

33-> من أین أتیت بھذا العلم 

-ھذا لیس علم یا آرزي. أعلم أنك جدید وأعلم أن ھذا السؤال سیأتي في نھایة المطاف. 
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ھذا لیس علم، عندما تكون واعیاً عندما تنظر لألمور دون قناعات مسبقة سترى. ربما ما نسمیھ استنارة 
یلعب دور دائماً ولكن الكل یستطیع أن ینظر لألمور بشكٍل متجرد ومحاید. سترى الحقیقة حاضرة وستجد 

اإلجابة مع السؤال، تولد قبلھ ولكننا نغمض أعیننا ونركن وننام على مفاھیمنا ونَستنفر ونُستفز عندما 
ینتقدھا شخص. 

أصبحت أعرف عندما توقفت عن المعرفة. 

أصبحت أعلم عندما توقفت عن البحث عن العلم. 

ورأیت الحقیقة عندما شككت بكل ما أعتقد وأؤمن بھ من مفاھیم. 

34->إسقاط اشرح لي عن الوعي األعلى ھل ھو أنا وال الوعي األعلى مخلوق؟ 

- كیف الوعي األعلى مخلوق یا خالد؟ سأبسط لك األمر قلیالً وأتمنى أن عقلك یكون بالبساطة الكافیة ألن 
ھذا الذي تتكلم عنھ تعقید. 

أنت عقل والعقل جزء من جسدك وجسُدك یعیش في حیاة والحیاة جزء من الكون والكون جزء من 
الوجود والوجود جزء من وعیك األعلى، كل ما تعرفھ وما ال تعرفھ وما ستعرفھ موجود في ھذا الوجود 
وكل ما تحس بھ وتلمسھ وتفكر بھ موجود في ھذا الكون. وكل ما تراه اآلن وفي ھذه الحیاة التي تعیشھا 
بجسدك وعقلك المسمى بالوعي األدنى، المخلوق كل ھذه المستویات وحتى مستویات الوجود موجودة 
ضمن وعیك المسمى الوعي األعلى، كل ما تعرفھ وما ال تعرفھ موجود في وعیك األعلى حتى عملیة 
الخلق التي تسمیھا عملیة الخلق لجسدك البشري وعقلك البشري بل وحتى الخالق الذي تسمیھ خالق ھو 
جزء من عملیة خلقك األعلى. ھي محاوالت لعقلك القاصر لتفسیر الوجود الذي ال یستطیع أن یدركھ 

فیقوم بخلق فرضیات أو نظریات لتفسیر الوجود فكانت إحدى أنجح الفرضیات ھي أن ھناك كائن عظیم 
قوي قادر عالم یقوم بخلق ھذا الوجود ویخلق البشر لیعیشوا ألي سبب كان؛ تختلف األسباب مع اختالف 

الدیانات فكل إنسان حتى في نفس الدیانة یملك سبباً مختلفاً للوجود. ولكن أنت كمخلوق وعملیة الخلق 
والخالق، ھذه الحیاة والكون والوجود كلھا منتجات وعیك، كلھا ابتكرت وأبدعت لیس فقط خلقت في 
وعیك. وعیك األعلى عندما صنع وعیك األدنى عقلك في ھذه الحیاة قام عقلك بصنع الخالق الذي قام 

بدوره بصنعك أنت، ھكذا ترى األمر ولكنك أنت وخالقك مصنوعین ولكن ھناك من یمیل إلى أن یسمي 
الوعي األعلى على أنھ الرب. یكون بسیط وواضح لك یا خالد. 

34->أرید الوصول لالستنارة قبل مرحلة الوعي األدنى 

-الوعي األدنى لیس مرحلة یا آرزي. أنِت اآلن وعیك األدنى؛ دائماً أنت وعیك األدنى لما تفكرین أنِت 
وعیك األدنى. الوعي األدنى ھو العقل ھو المشاعر، ھو ھذه الھویة التي تعرف نفسك على أنھا أنت. 

35->كیف أحمي نفسي من الناس اللي تحاول تأذیني وتخرب یومي؟ 

یومك اللي خایفة یخرب سوي فیھ اللي تحبینھ ما علیك من الناس اللي تحاول تخربھ. وإذا خربوه معناتھ 
إن ما كان مفروض یصیر الشيء اللي حاولِت تسوینھ وخربوه. 
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الزم یعرف اإلنسان أن الشيء اللي ما یقدر یغیره ما یعنیھ أصالً، مادام الشيء یفوق طاقتك وقدرتك إذا 
ھو غیر معني لك. 

36->ھل سماع بعض أنواع الموسیقى یرفع التردد فعالً؟ 

-كل أنواع الموسیقى یا آرزي ترفع التردد. فالموسیقى عندما یستمع إلیھا اإلنسان أو یستمع للقرآن أو 
یؤدي العبادات بتركیز فإن عقلھ یتوقف وھذا التوقف المسمى بالخشوع أو السلطنة أو بالحضور ھو في 

الواقع انفصال عن العقل ویعني بالضرورة ارتفاع. 

37->البرود بعد االستنارة ما سببھ؟ 

-البرود بعد االستنارة یا مولس نتیجة تلقائیة. عندما ترى أن كل المفاھیم حقیقیة ال تعود تملك النزعة إلى 
تبني مفاھیم وكما قلنا عدم تبني المفاھیم یعني عدم وجود المشاعر أو كما قلنا أن تبني المفاھیم یساعد على 

بعث المشاعر. الیوم نرى أن الحیاة مضطردة ومتغیرة بشكل متسارع فعندما ال تختار أن تؤمن بمعتقد 
تجاه كل شيء جدید یطرأ كأن تختار أن ھذا الشيء جید أو سيء لن تشعر بشعور سعادة أو حزن تجاه 

ھذا الشيء فال تستطیع أن تختار ھذا الشيء أو ال تختاره فتشعر بالبرود تجاھھ؛ أنت ال تكرھھ ألن الكره 
حماس، الكره فیھ حرارة. وال تحبھ أیضاً، أنت تشعر ببرود ألنك ال تشعر بشيء. معنى البرود ھو لیس 
شعور، فالبرود لیس شعور بحد ذاتھ؛ ھو انعدام الشعور إن صح التعبیر فاالستنارة كما عّرفتھا في بدایة 
البث ھي رؤیة المفاھیم رأي العین وإدراكھا حقیقة وعندما ترى أن المفاھیم كلھا حقیقیة وأنھا كلھا في 

نفس الوقت مادامت حقیقیة لمن یؤمن بھا ھي أیضاً غیر حقیقیة أي أنھا وھم فإنك تمیل إلى عدم تبني أي 
مفاھیم بعد ذلك فینعدم الشعور تجاه األشیاء الجدیدة في الحیاة ألنك ال تأخذ موقف تجاھھا ال معھا أو 
ضدھا أي أنك تكون كما سمیتیھا محایدة وأن تكون محاید ال تملك شعور تشعر بعدم وجود شعور أي 

تشعر بالبرود. 

38->لیھ األشیاء اللي كانت ممتعة بالسابق صارت مملة لي؟ 

-ألنك استنفذت التجربة یا روي. ما نحاول الحصول علیھ في ھذه الحیاة ھو العمق؛ عمق الشعور ویحدث 
األمر عندما تجرب الشيء وألنك ال تعلم كیف سیكون األمر فإنك تكون مستمتع بھ. تشعر بعمق التجربة 
وعمق الشعور أما عندما تبدأ بالتنبؤ بما سیكون علیھ األمر فإن شعورك یصبح أقل عمقاً. فزیارة مثالً 

مدینة المالھي ألول مرة ھي أعمق مرة، زیارتھا مرة أخرى تكون سعید ألنك الزلت تجرب األمر وترى 
إذا كانت السعادة ما زالت موجودة، حتى تلك اللحظة أنت الزلت متشوق. في المرة الثالثة أنت تعلم أن 

السعادة ال زالت موجودة ولكنھا نفس النوع فتكون المرة الثالثة عادةً مملة. 

طبعاً ال شك أن ھناك تفاصیل ففي كل مرة تذھب تفعل األمر المختلف أو ال تفعل األمر المختلف ففعل 
نفس األمر في كل مرة ال شك أنك ستمل والملل ھو صدیق لیس عدو فھو یذكرك أن علیك تجربة شيء 

جدید لتختبر عمق جدید. 

39->األفضل عدم المعرفة 
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-أنا لم أقل ذلك. إیقاف العقل ضروري في محاولة فھم الوجود، في التأمل، في االستماع إلى من تثق بھ. 
ولیس ضروري بل إنھ یصبح ضروري أن یعمل عندما ترید أن تختار أو أن تجرب شيء في الحیاة. 

40->وماذا یسمى من ال یمل من تكرار األشیاء ذاتھا یا مستنیر؟ 

-من ال یمل من ذات األشیاء إما أن یكون متجدد ھو بذاتھ أي أنھ یختبر األمر بطریقة مختلفة كل مرة أو 
أن یكون سطحي وساذج. نعم مجنون ھذا ما أعنیھ یا رباب ال یختلف الجنون والسذاجة كثیراً. 

41->اقترح كتب للمبتدئین 

-أقترح كتاب وإن كان لیس للمبتدئین وال بأس، مرآة الذات مجاني وموجود أونالین. اقرأ أول عشرین/
ثالثین صفحة تكفیك. 

42->كیف أعید الحیاة والحماسة؟ 

-أما على سؤالك یا مولس كیف تعیدین الحیاة والحماسة للخیارات، كما قلت أن االستنارة حالة بعدھا 
یمكن أن یعود اإلنسان ألن یكون ظالم وانتقامي ومتعصب للرأي فاألمر یجب أن تفھم أوالً أنھ ممكن. 

إعادة الحماس مبدئیاً یجب أن تعلم أن المستنیر واالستنارة لیست إال تجربة فریدة تخرج بھا من الحیاة 
لترى الحیاة فترى ما قبلھا وبعدھا وحولھا وفیھا وعلیھا ولكن ھذا ال یغري بأي حال من األحوال أنھا 
حقیقیة ما أن تصبح فیھا وما یحدث لك بعد االستنارة ھو أن تعود إلیھا فیجب علیك أن تختار. تعود 
الحماس إلى الحیاة عندما تقرر أن تنھي حیاتك؛ لذلك یمیل المستنیرون البوذیون إلى االنتحار فھناك 

تتجدد الحیاة إما أن تعود إلى الحیاة أو أن تنتحر. 

43->ما أبي أقتل نفسي. طریقة أخرى؟ 

-مولس أنا ال أقول اقتلي نفسك أنا أقول ابدئي أو فكري باألمر. فكري باألمر وستعلمین أن إن كنت نبیلة 
وصادقة مع ذاتك وشفافة فإنك عندما تقدمین على قتل نفسك ستظھر لك أكثر األشیاء متعة وحباً في 

حیاتك وستفعلینھا ھي فقط مجرد 

Wakeup call & Reality check 

یصحصحك ویخلیك تعرفین ما الذي تحبین بالحیاة. 

عندما أفكر بإنھاء الحیاة أعلم أن األنثى أحد أجمل الخیارات، أعلم أن الموسیقى، أعلم أن الطعام وإن كنت 
لست من الشرھین في الطعام، أعلم أن السفر بحد ذاتھ،كل ھذه األشیاء تستحق العیش. 

44->ھل ھناك حیاة جمیلة بعد الموت؟ 
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-كوین جدة لما ال تجربین؟ ألیس السؤال األھم ما إذا كانت الحیاة التي نعیش بھا جمیلة ونحن نعلم أنھا 
جمیلة فلماذا نسأل عما بعد الحیاة ألن ما بعد الحیاة یشبھ ما قبلھا وإن كنا تركنا ما قبل الحیاة وأتینا إلى 

الحیاة أال یعطیك ھذا إشارة واضحة أن الحیاة أھم على األقل في الوقت الحالي. صح وال ال؟ 

45->أخاف من الموت ألنھ مجھول. 

-ألیست الحیاة مجھولة أیضاً؟ 

الوضوح مع الذات مھم. 

46->عشُت الحیاة كلھا،  

-عشِت الحیاة؟ إذا كنت ال تعرفین اللحظة القادمة ماذا سیحدث كیف لك أن تعرفین الحیاة كلھا. ھذا ادعاء 
باطل یا كوین جدة. 

47->ھل ھنالك خالق أم ال وھل نستدل بتعقید الكون على وجود خالق؟ 

یا جولي موضوع الخالق وما إذا كان ھنالك خالق أو لم یكن االستدالل بتعقید الكون على وجود خالق. 

ھناك خالق طبعاً والخالق ھو أنت غیر أنك ال ترى األمر وال تدرك كیفیتھ لذا تصنع خالقاً بدیل تؤمن أنھ 
یملك كل ما تملك وال تراه، القدرة المطلقة والعلم المطلق. 

أنا ال أقول أنھ ال یوجد خالق للكون وال أقول أن ھناك خالق لھ اسم وصفة األمر متروك لك لتؤمن بما 
تؤمن بھ. وإن كنت فھمِت من كالمي أنھ ال یوجد خالق فقد أسأِت الفھم ولكن ھذا ال یعني إطالقاً أن ھناك 
یوجد خالق. األمر محیر ولكن ھذه طبیعة ما قلت، ألن ما قلتھ لیس لھ عالقة بوجود الخالق من عدمھ؛ 
كان حدیثي عن أن كل الخلیقة بخالقھا جزء من وعیك. أي أنھا في داخل وعیك اآلن أن تختار أن یكون 

ھناك خالق أم ال فھو أمر منوط بك ومتروك لك فھذا معنى وفحوى الحریة. 

48->كان سؤالي عن مراحل االستنارة كم مرحلة؟ وكان سؤالي عن كیف لھم قلوب ال یعقلون بھا 
وعالقة القلب بالتفكر. 

-مراحل الوعي ال یوجد مراحل للوعي، تقدر تبدأ بنفسك علم جدید تسمیھ مراحل الوعي أو علم الوعي 
وتضع فیھ مراحل للوعي وطبعاً أعرف أن فیھ ناس كتبت عن ھذا الكالم لكن مستویات الوعي التي 
قدمتھا في الكتاب كانت تصویر لما علیھ األمر للمستویات المختلفة التي یمكن أن تكون حاضر فیھا 

ولكنھا ال تعني أن للوعي مستویات. 

الوعي الحقیقي الكامل، األعلى ھو مستوى واحد حیث یحدث فیھ كل شيء أما موقع العقل إذا كان في 
المخ أو في القلب، "ولھم قلوب ال یعقلون بھا". وما إذا كان القلب یعقل أو ال یعقل، القلب لیس إال مضخة 

دم ال أكثر. 
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المشاعر التي تدور في الوجدان حیث تشعر بھا في الصدر لیس إال مستوى األفكار تدور في منطقة قریبة 
من العقل فتشعر أنھا في رأسك في حین أن المشاعر تحدث في منطقة الوسط الوجدان فتعتقد أنھا في قلبك 
وكذلك المفاھیم تحدث في منطقة أسفل من البطن فتعتقد أنھا في جذعك أو في منطقة األعضاء التناسلیة. 

األمر شعور فقط ال غیر، ال یعني إطالقاً أنھا مواقع فیزیائیة معنى أنھا في جسدك في عضو من األعضاء 
ولكن البشر یحبون إغالق الحلقات المفرغة یحاولوا أن یغلقھا ویربطھا بعضو ولك أن تفعل ذلك ولكن 

القلب ال یعقل وإن كان القرآن یقول ذلك. 

    - 

التصنیف: 
1-شرحت دور العقل وأنھ أداة عظیمة تستطیع مساعدتك في اختیار الحیاة أي أنھا وضعت لكي تختبر 

الحیاة ومن ثم تخزن تجرب لتساعدك بالمستقبل على اختبار تجارب أعمق وأجمل وتجنب تكرار األخطاء 
ولكن الخطأ الحقیقي یحدث عندما یبدأ العقل بتخیل ما یجب أن یحدث في الحیاة. 

2-ثم ذكّرت أو قلت ووضعت مالحظة أن جودة حیاة اإلنسان بمشاعره وأفكاره وطبیعة حیاتھ مقرونة 
بشكل مباشر بجودة المفاھیم التي یتبناھا؛ فال تقبل من أي أحد معتقد أو فكرة ما لم تحللھا وتقبلھا 

وترفضھا أو على األقل تجاھل األمر إن كنت ال تحب النقاش والجدل أما أن تنصاع وتكون إمعة لكل من 
قال بأي قول یقولھ فإنك ستكون تعیش حیاة فوضویة. 

3-تحدثنا عن مفھوم االستنارة وما یعنیھ وقلنا أنھا حالة ال ھویة وتحدثنا كثیراً عن أن وعیك األعلى 
یتزامن معك ویقدم لك المزید مما تحب عندما تبدأ باستخدام عقلك بالطریقة الصحیحة واختیار ما یجلب 

لك السعادة مما لدیك من رغبات ممكنة. 

4-ثم تحدثنا عن توأم الروح وأنھا فكرة رمزیة. 

5-وتحدثنا أیضاً عن أن الشاكرات ومسارات الطاقة فكرة رمزیة وبینّا رمزیة كل منھم وما تعنیھ حقیقة. 

ھذا ھو بشكل مختصر خالصة ما تحدثنا عنھ. 

إن كنت فّوت سؤال أحد ولم أجب علیھ فربما في مرات أخرى وتأكد أن اإلجابة لیست مھمة إن لم تكن 
حاضر. 

 *
تذكروا أنكم عظماء وإن لم تریدوا أن تتذكروا فال أستطیع إجباركم، السبب ھو ألنكم عظماء فال یمكن 

أن یكون اإلنسان عظیم ثم یجبره أحد على فعل شيء ھذا ھو معنى العظمة. 

تذكر أن ھذه العظمة تأتي بثمن وأن الحریة ال تأتي رخیصة ھذه العظمة والحریة یأتیان بتبع وثمن 
وھما المسؤولیة واالعتمادیة على الذات. 

ولكنھا ھمسة في أذنك 

شمعة في ظالم حیاتك 

تذكیٌر إن أردت التذكیر فقط ال غیر 
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ال نروج وال ندعو لرسالة أو معتقد 

نحن نذكرك أن المعتقدات والرسائل ھي اختیارات 

وھي من صنع البشر ال أكثر 

إن اخترتھا فاخترھا بعنایة 

واخترھا بمسؤولیة فأنت حر ولست مجبور 

حتى وإن ادعیت واعتقدت أنك مجبور فتلك خدعة 

لن نسمح لھا أن تنطلي على عظیم مثلك 

إال إن لم تسمح لنا أنت 

فلیس أعظم منك سواك 

وال حتى نحن 

فكلنا عظیٌم في حیاتھ ولیس على غیره 

إال ما نسمح لبعضنا البعض بالتأثیر فیھ علینا 

تلك حدود عظمتنا على غیرنا وإن كان غیرنا ونحن 

واحد في نھایة المطاف 

إال أننا اآلن منفصلین باختیارنا وبعظمتنا 

وحتى نلتقي من جدید ونكون نفس الشخص 

فإن ھذا اللقاء وغیره من اللقاءات ستذكرنا 

وحتى لقاء آخر نتذكر فیھ من نحن، دوموا كما أنتم افعلوا ما تحبون مما لدیكم ستحصلون على كل ما 
تریدون بأمر وعیكم األعلى الذي ھو أنتم والذي ینتظر منكم الطلب. 

اطلب من خالل فعل ما تحب وسیعلم أن ذاك األمر ھو ما ترید المزید منھ، 

وتجنب، تجنب دائماً أن تقوم بالتركیز على عدم تحقق أمانیك فإن وعیك األعلى یستلم رسالة واضحك أنك 
تستمتع وتتفاعل مع تجربة الحرمان فیعطیك المزید والمزید فإن وعیك األعلى ال یفرق بین السعادة 

والحزن؛ لیس ألنھ عاجز عن التفریق بل ألن كال اإلثنین بالنسبة لھ واحد. 

أنت من یصنع الفرق االزدواجي بین السعادة وحزن، بالنسبة لوعیك األعلى األمر بسیط جداً إما أن تشعر 
أو ال تشعر ما سیجعل وعیك األعلى ینتفض ھو أنك ال تعیش الحیاة بشعور؛ ال تشعر أي أنك متبلد 

اإلحساس حد الموت. 

ھذا أسوء عند وعیك األعلى من الموت، أما أن تشعر بشعور متقد من الحزن والغضب فإنھ قمة السعادة 
لوعیك األعلى. 

أستخدم بعض المصطلحات السخیفة التي ال تنطبق على الوعي األعلى: كأن ینتفض، أو كأن یسعد. وعیك 
األعلى ال ینتفض وال یسعد ولكن مجرد كنایات مجازیة نحاول فیھا تقریب الفكرة لعقلك الذي ال یفھم إال 
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ما یعرف وتحت ھذا المعنى وھذه الفكرة أن عقلك ال یفھم إال ما یعرف یجب أن یعرف أو أن تعرف أنت 
حجم عقلك وأن یعرف ھو أنك موجوٌد فما إن تذكره بأنك ھنا؛ ھو یعلم یقیناً عظمتك سیخضع تبعیة 

وقدسیة واحتراماً وإجالالً لعظمتك. فقط ذكره بل فقط تذكر أنت ألنھ جزء منك وسیعلم أنك تذكرت من 
أنت حالما تفعل. 

أترككم ولدیكم كل ما تحتاجون. فلن أترك معكم أي شيء سوى ھذه التذكیرات واالستفاقات واإلدراكات 
أما ما تحتاجون فھو حاضر لدیكم في كل لحظة حتى في أسوء اللحظات. 

ودعاً یا من أحب. وداعاً یا أحبتي وأحبائي إلى لقاء قریب أو بعید، سیكون بنفس العمق أو أكثر. 

وداعاً لكم جمیعاً. 

أترككم بنفس الحب الذي القیتكم بھ، وداعاً یا من أحب وبنفس الشوق سنلتقي مجدداً ونقدم نفس العمق إن 
استطعنا. 

حتى ذلك الحین دوموا كما أنتم كاملین وجمیلین. 

وداعاً. 

!  
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الفصل الثالث 

�
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قید الحریة 

التسجیل: األول 

التصنیف: 

(قید الحریة) 

النقاط الرئیسیة: 

o ُحریة أن تختارك للوجھة والمسیر أو تتوه وأنت تسیر. 

o ُحریة أن تختارك حراً أو ُمقیّد محروم من االختیار. 

o ُحریة أن تعي أنك ھُنا لتجّرب القیدیّة وھدف الحدیّة أو ال تھتم. 

o ُحـریـة أن تـكون مسـتنیر تـتذكـر أو قـبل أن تـكون وال تـتذكـر أنـك تـملك كـل 

النفوذ والحریة المطلقة. 

o حیث تكون لك وجھتك، أینما تكون في أي وقت كنت. 

(أنت ُحر وأنت من یصنع وأنت من یوجد ویختار) 
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انھا مسألة اختیار؛ 
سجن ُمریح، أو حریة شاقة. 
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كیف یتوه من ال یسیر؟ من یتخیل المسیر، 

من یتوھم الطریق، 

كیف لمثلھ أن یتوه؟ بل كیف لمثلھ أن یھتدي! 

إن أراد أن یتوه، فكل ما ھنالك وھم، 

الـوجـھةُ، والـطریـُق، بـل وحـتى الـسائـُر الـذي یسـیر، إنـنا ال نـملك فـي ھـذه 

الـحیاة- عـلى األقـل وربـما فـي شـكل آخـر مـن الـوجـود- أن نـخبر مـن یجـرب 

التجـربـة خـالف مـا یَـَودُّ أن یـؤمـن بـھ، فـمن مـطلق الحـریـة، أن تـترك لـآلخـر 

أن یـختار، ومـن الـنفاق أن تـقول بـأن اخـتیاره ألن یـعتقد بـأنـھ لـیس حـر، 

اخـتیار خـاطـئ، فھـذه وصـایـة، والـوصـایـة قـیٌد عـلى الحـریـة، مـطلق الحـریـة، 

أن یختار اإلنسان، وغیره ما یشاء، 

حتى وإن كان اختیاره أن یحرم نفسھ من االختیار، 

أن یردد أنھ لیس حر، 

بل أن یعیش وھو مقید محدود، 

فـذاك شـكٌل مـن أشـكال الحـریـة، ألـیس كـذلـك! بـل ألـیس ھـذا ھـو االخـتبار 

األقـصى لـمدى صـحة حـقیقة أنـنا أحـرار؟ فـربـما تـملك الحـریـة بـشكل قسـري 

إجباري مفروضاً علیك فرضاً، 

ھذه لیست حریة، 

(الحریة أن تختار أن تكون حراً، أو أالّ تكون) 
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ھــذا ھــو مــطلق الحــریــة، بــعیداً عــن ذاك الــمصطلح والــمفھوم والــمعتقد 

البشـري األحـادي الـمنظور عـن الحـریـة، الـنابـع مـن حـقیقِة أنـنا مـقیدون، 

وعـبیٌد و"مـأسـورون" بـل مـأسـوریـن- فـنحن مـفعوٌل بـھم، ولـكني اسـیئ 

استخدام األفعال والمفعول بھم لغویاً؛ ألني أعلم أن الفاعل ھو المفعول بھ. 

ھـذا الـمفھوم نـابـع مـن اعـتقادنـا أنـنا مـأسـوریـن، ولـكننا وإن كـنا األسـرى فـنحن 

اآلسـر، وألنـنا نـؤمـن بـأنـنا أسـرى؛ فـإنـنا نـعّرف الحـریـة بـأنـھا التحـرر مـن 

األسـر، والتخـلص مـن الـقید، ولـكن الـمعنى الـوجـودي للحـریـة ھـي أن تـختار 

أي شـيء- وعـندمـا نـقول أي شـيء فـي الـحیاة فـإنـنا نـعني، مـا یـمكن تـخیلھ 

بالعقل المادي، من األشیاء التي نعرفھا، أو یمكن أن نصنعھا مما نعرف- 

ولـكن بـالـمعنى الـوجـودي الحـریـة ھـي: أن تـفعل أي شـيء، وأحـد ھـذه األشـیاء 

بـشكٍل مجـرد، ومـطلق، أن تـختار أن تـعیش بـال حـریـة، ألـیس ھـذا شـكالً مـن 

أشـكال الحـریـة؟ - مـن یـقول لـك ال، یـنزع مـنك جـزءاً- وإن كـان بسـیطاً- مـن 

الحـریـة، إال أنـھ یُـدنـس ویُِخـل بـكمال ھـذه الحـریـة، - وإن كـانـت اإلجـابـة نـعم، 

ولـكن مـع سـؤاٍل فـلسفي: لـماذا نـختار- بـین كـل الـخیارات الـمتاحـة- أن نجـرب 

الـقید فـي حـین أنـنا نسـتطیع أن نـفعل كـل شـيء بحـریـة؟ اإلجـابـة بسـیطة إن 

كـنت تسـتطیع فـعل كـل شـيء فـأیـن الـمتعة؟ بـل كـیف تـعرف أنـك حـر، فـأنـت لـم 

تجرب معنى القیدیة ؟ 

ربـما ھـذه ھـي إجـابـة الـسؤال الـفلسفي، لـماذا نـحن ھـنا؟ ألـیس مـن الـمنطقي أن 

نـأتـي ونـصنع مـثل ھـذه التجـربـة الـتي تـمتاز فـي شـيء واحـد- مـھما اخـتلفت 

األزمان واألماكن واألشخاص -وھو القیدیة والحرمان، 
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والـناتـج مـنھا دائـماً وأبـداً عـلى مـر األزمـان الـمعانـاة دون اسـتثناء، تـزیـد و 

تـنقص، تـتبایـن مـن شـخص آلخـر، إال أنـھا دائـماً وأبـداً حـاضـرة، إذاً ألـیس مـن 

الـمنطقي أنـنا أتـینا لنجـرب ھـذا الـقید، لنجـرب الحـد مـن قـدرتـنا الـالمحـدودة، 

والجھـل مـن عـلمنا الـمطلق؟ ألـیس بھـذه التجـربـة بحـد ذاتـھا، والـتي ال تـأخـذ 

زمـناً كـما قـلنا بـالنسـبة لـوعـیك األعـلى، الـوقـت الـذي نـعیشھ فـي ھـذه الـحیاة 

لـیس طـویـالً إطـالقـاً، بـل ال یـكاد یُـذكـر، لـكنك تـعیشھُ بـرفـق، وأنـت عـقل 

بشـري، یُـمعن بـالـنظر فـي كـل لحـظة، بـینما كـل ھـذه اللحـظات قـد خـطرت 

وانتھـت عـلى بـال وعـیك األعـلى، ولـكن بـعیداً عـن شـعورنـا بـالـزمـن، الھـدف 

مـن اخـتبار تجـربـة الـمعانـاة- حـیث الـقیدیـة والحـدیـة- ھـو أن تـعرف كـم أنـت 

حـر. لـو كـنت مـلكاً صـاحـب نـفوذ مـطلق، وثـروة عـظیمة، تسـتطیع فـعل مـا 

تـشاء وقـتما تـشاء، مـع مـن تـشاء، وربـما كـیفما تـشاء بـطرٍق حـتى لـم تعھـدھـا 

البشــریــة، ألــن یــكون مــن ضــمن مــتعك، ورغــباتــك، ونــزواتــك، وربــما 

انحـرافـاتـك-بـالنسـبة لـلمجتمع الـذي حـولـك- ھـو أن تجـرب حـیاة الـفقراء، فـأنـت 

تـعرف كـل الـمذاقـات والـلذات لـلحیاة الـثریـة والـمترفـة، إال أن ھـناك شـيء 

تـعلم یـقیناً أنـك تجھـلھ، تـعلم كـیف مـمكن أن یـكون الـشعور، لـكنك تـریـد أن 

تـختبره، كـیف یـعیش الـفقیر؟ ألـیس خـیاراً وارداً؟ وال أقـول أنـھ حـتمي أو 

مـرجـح، إال أنـھ وارد، أن تـخبر كـل مـن حـولـك- بـنفوذك الـمطلق، وحـریـتك 

الـمطلقة، وكـل مـا تـملك مـن ثـروة - أن یـبتعدوا عـنك، ویـسمحوا لـك، أن 

تحـرم نـفسك مـن ثـروتـك، وربـما بـنفوذ مـطلق، أن تـتناسـى قـلیالً أنـك مـلك، 

وویـل لـكل مـن یُـذكـرك بـأنـك مـلك، . أال یـبدو ھـذا الـوصـف مـشابـھاً لـشخصٍ 
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أو كـیاٍن أو كـائـٍن مـا؟ أال یـذكـرك قـلیالً بـنفسك؟ ربـما قـبل أن تسـتیقظ، وربـما 

مـا زلـت، وإن كـنت مسـتنیراً فـال زلـت بـال شـك تـتذكـر كـیف كـنت. فـقد آن 

األوان أن نـتذكـر، أنـھ مـن المسـتحیل أن یـتوه مـن ال یسـیر، فـھو یـتوھـم، 

ویـتخیل المسـیر، فـكل الـوجـھات صـحیحة حـین ال تمشـي، فـأنـت حـیث تـكون، 

تـكون الـوجـھة، فـأنـت دائـماً مـن الـمنطلق الـصحیح، إلـى الـوجـھة الـصحیحة 

حـیث تـكون، أیـنما تـكون، فـي أي وقـت كـنت. فـما أعـظم قـدسـیتك، ومـا أجـلّ 

تجـربـتك، حـتى وإن نسـیت فـأنـا ال أسـتطیع وال أقـدر وال أمـلك حـتى أن أتجـرأ 

أن أدنـسھا، وأذكـرك بـمن أنـت، إال أن تـسمح لـي، وربـما وجـودك ھـنا إشـارة 

لي بأنك ترید أن تتذكر. 

فـلك كـل الـحب، یـا كـل تجسـید الحـریـة، والـَعظََمة فـي ھـذه التجـربـة الـحیاتـیة 

المؤقتة جداً.  
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األسئلة: 

 ⭕
بـدي أسـتفسر عـن مـدى وجـود الـعالقـات بـحیاة المسـتنیر، بـعرف انـو 

حسب طبیعة تجربة كل شخص،  
لـكن الـعزلـة وكـانـت ھـي اخـتیارنـا الحـر، مـمكن الـعالقـات تـكون 

بتصعب التجربة وحتى بتحقق شعور معین، .؟ 
 🔴

قـلت واسھـبت فـي بـث "حـتى ال نـضیع فـي الـزحـام" فـي شـرح مـعنى 
"مستنیر" 

ذكرت أنھا حالة أو مرحلة ولیست ھویة أو كیان 
بعدھا یمكن لمن استنار أن یصبح أي شيء 

غـیر أن الـنور الـذي رآه یـحول دون أن یـعتقد بـوجـود حـقیقة واحـدة 
فقط 

ولـكن ھـذا ال یـعني أن یـقول لـمن حـولـھ بـأن ھـناك حـقیقة واحـدة فـقط 
(كذباً) وربما یبرر الكذب 
وھذا شأنھ شأن العالقات 

فبعضھم ال یعود یحتاج الحد ألنھ رأى تكاملھ مع الوجود 
واخرون یستمرون بالعالقات ألنھا ممتعة للوعي البشري 

لكن ال أحد سیتعلق بعالقة ألنھا كل وجوده. 
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 ⭕
النسـیان بـنظري ھـو أكـتر شـيء بـیعقد التجـربـة البشـریـة وبیخـلیھا 

ممیزة، یعني كأن تجربتنا كلھا،لكي نتذكر! 
ھل بكل األوقات بنحتاج حد یذكرنا والكون یتولى ذلك، 

أم العقل ممكن یضیعنا ھنا؟ 
او استسالمنا الكامل للواقع یسھل علینا التذكر 

 🔴
مسألة افتراضیة غیر صحیحة 

إن كان للحیاة ھدف ھو كي ننسى من نحن ولیس لنتذكر من نحن 
فنحن أتینا من العلم الذي ال یجھل 
والقدرة التي ال تعجز عن التذكر 

إلى الجھل والضعف لنجرب الحرمان والنسیان. 
  

 ⭕
اسقاط ننتظر جرعة تنویر أكبر ھنا؟! 

 🔴
لم أقدر یوماً ما أقدمھ 

للبعض تكون أكبر وآلخرین أقل 
اترك لك التقدیر 

وسأستمر بالتنویر 
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 ⭕
 ما رأیك اسقاط بالتحدید للوعي؟ كقیاسھ  

انا ارى ان الوعي أعظم وأكبر من ان یقاس 
 🔴

نعم صحیح 
سبق أن تحاورنا في األمر ورأیي كان أنھ ال یقاس 

واألخرین اجمعوا أنھ یعطي اشارة 
ال زلت أقول أن المقاییس منتجات العقل 

والعقل منتج الوعي 
فكیف لمنتَج المنتَج 

أن یقیس المنتِج 
  

 ⭕
بـعد االسـتنارة، مـفاھـیم كـثیره تـتغیر عـند الـشخص لـما یـرجـع یـمارس 
حـیاتـھ، مـشاعـره تـكون مـحایـده لـألشـخاص الـلي حـوالـیھ وبـالـتفاعـل 

معاھم، ایش الكیفیة الصحیحة إلعادة احیاء ھالترابط؟ 
 🔴

غیر صحیح 
بعد االستنارة ال تتغیر المفاھیم بل تكتمل رؤیتھ لھا 
اما عالقتھ بمن حولھ فتتحول من اعتمادیة واحتیاج 

إلى اختیار 
كما قلت في اجابتي على یوشا 

البعض یعود لیكون محبا للحیاة 
واخرین زھاداً فیھا 

 Vibrant األول ستكون عالقتھ أكثر تلونا وحیاة
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واألخر ستكون Dull ال حیاة فیھا 
لكنھ طبعا سیختار (وسیستمر باالختیار) 

ال شيء یفرض علیھ (لیس بعد أن استنار). 
  

 ⭕
ولـو انـھ تـساؤل شـخصي یـتعلق بـرسـالـة اسـقاط نـفسھا لـلحاضـریـن 

اآلن، والقارئین والمتابعین لك.  
مـا ھـو ھـدف اسـقاط مـن كـل ھـذا الـنور الـذي یـقدمـھ ھـنا؟ ھـي رسـالـتك؟ 

ھل لھذه الرسالة امتداد عبر أشخاص محددین؟  
 🔴

وإن كـان الـسؤال یـأخـذ طـابـع مـقابـلة شـخصیة (أمـر ال اسـتمتع بـھ) لـكن 
سأجیب لكونك جدید 

انا (كغیري) في الوجود والحیاة 
ال أحمل رسالة واحدة للجمیع  

(حتى ان قلت أنى احمل رسالة وان كنت افعل حقا)  
فما یحدث في الواقع أن كل انسان سیستلم منك رسالة أو أكثر؛ 

لم تعلم حقا أنك كنت تحملھا 
في الواقع أنا أفعل ما أفعلھ ألنھ ممتع 

واتوقف حین أمّل وقد توقفت عدة مرات 
سؤالك شخصي لذا سأجیب عما اعتقد أنى احملھ 

أنا أحاول أن افتح أعین من حولي 
لیروا النور 

ویدركوا أن ما یؤمنون بھ ال یزال حقیقي 
لكن ما ینكرونھ ایضاً حقیقي بنفس الدرجة 

أرید أن یعرف البعض ولیس كل البشر فھو مستحیل 
أن الحقیقة كذبة اخترعھا البشر 
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فكل معتقد تؤمن بھ یصبح واقع 
اما كلمة حقیقي، فھي كالسم في العسل 

یقال ان معتقدك حقیقي 
ألنك رأیت تجسیده 

وبالتالي بدافع أحادیة الحقیقة تنكر وتَُخطِّئ من ال یؤمن بمعتقدتك 

رسالتي باختصار:  
الحقیقة المطلقة 

وھي أن كل شيء حقیقي 
ما تؤمن بھ تراه 

وما ال تراه ال یعني أنھ غیر موجود 
فھناك من یراه ألنھ یعتقد بوجوده. 

  

 ⭕
 االســتنارة حــالــة كــما اسھــبت وأوضــحت فــي الــتسجیل األخــیر 
الـوصـول الـیھا لـھ طـرق ال حـصر لـھا، أتـمنى ان تحـدثـنا عـن الـطرق 
الـخارجـیة الـتي مـمكن ان یـقوم االنـسان بـھا بھـدف إیـصالـھ او تـقریـبھ 
مـن الـحالـة مـثل االیـواسـكا كـما سـألـتك وأجـبت سـابـقا وھـل ھـناك غـیرھـا 

مما ھو لیس من الدجل الذي یشیع 
 🔴

االستنارة لیست كاإلسقاط النجمي 
أي انھا لیست مبنیة على مفاھیم 

بل العكس 
وھذا العكس ھو بالضبط تعریفھا 

التحرر من كل المفاھیم 
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 Awakening ال تخطئي فالتحرر من بعضھا استفاقة واستیقاظ
االسـتنارة Enlightenment ھـي أن تتحـرر مـن مـفاھـیمك كـلھا فـي 

لحظة واحدة 
ال تنكرھا وال تعتنقھا 

فقط تتحرر للحظة 
كغریق تسحبھ أثقال لقاع المحیط 

یقطعھا فیطفو للسطح ویرى النور 
ویرى أن كل ما ھنالك ھو بحر ال أكثر 

ترى في تلك اللحظة كل المفاھیم 
وكیف تعمل 

وكل مفھوم ما ھو نقیضھ 
وكیف أنھ صحیح 

رغم اعتقادك أنھ خاطئ 
فتموت االسئلة وحتى لو بقي اسئلة فتولد اجاباتھا معھا 

ال توجد طریقة 
سوى التشكیك فقط عندما تشكك في كل معتقداتك 

تتحرر من ذاتك، لترى ذاتك الحقیقیة 
لترى الوجود على حقیقتھ 

لتدرك أنك لستم مجموعة مفاھیم 
انت من صنعھا وصنعك 

واتى لیعیشھا فترة تعد لحظة في وجود ال زمن فیھ . 
  

 ⭕
بعد االستنارة االختیار یشمل حتى احداث حیاتنا؟ 

 🔴
ھنا یكون الخطأ 
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االستنارة تجعلك ترى كیف تكون الحیاة 
وھو أمر یبعث على السعادة والقدسیة 

غـیر أن مـن یـعیش الـحیاة ال یـزال ھـو وعـیك البشـري األدنـى أو عـقلك 
العاجز، الجاھل 

تابع ولیس صانع 
ُخلق لیكون منتج مثالي لیعیش 

ینسى ویرید ویتمنى ویتألم 
أنـت تـختار أن تـرتـبط بـھ أو أن تـعتبره جـزء مـنك أو أن تـعتبره ھـویـتك 

كلھا 
ونـعم، یـمكن لـك الـتحكم بـأحـداث حـیاتـك لـكن لـیس بـطریـقة مـباشـرة 

طبعا 
وقـد تحـدثـت كـثیرا عـن ھـذه الـفكرة فـي بـث(أخـلق الـحاجـة لـتحقق 

الرغبة) 
  

 ⭕
سـؤال اخـر، ایـش تفسـیرك لـتغیر مـالمـح الـشخص بـاسـتمرار؟ مـو 

بشكل جذري لكن ملحوظ 
 🔴

 أحد التجارب 
ال تملك رسالة فریدة، وان كانت ھي فریدة ونادرة 

غـیر أن ھـناك مـن تـتغیر مـالمـح حـیاتـھ بـاسـتمرار وبـشكل جـذري أو 
ملحوظ وربما یومیا 

البعض یكون التغییر في مالمح وجھھ 
واخرون في شخصیاتھم فینتج ازدواجیة أو انفصام او غیرھا 

وال تعدو كونھا تجربة تشكیك في واقعیة االحداث 
اخذتھا موجة اللحظة حتى حین وستخبو. 
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 ⭕
االعـتقاد فـیھ شـيء مـن الـخوف فـي الـبدایـة ورفـض لـلمعتقد بـعدھـا 
یصـیر قبـول للـمعتقد او یرـفضـ بسـ منـ اللـي یرـفضـ العـقل وال 

الوعي؟ وإیش صحة ھذا الرفض 

 🔴
الـعقل، الـرفـض نـابـع مـن مـالئـمة الـمعتقد الجـدیـد مـع مـا یـملك االنـسان 

من معتقدات جدیدة 
تحدثت كثیرا جداً لمدة 3 ساعات عن دور العقل المبدع 

فـي مـساعـدتـنا فـي االخـتیار عـبر آلـیة جـمیلة مـن الـمعتقدات والـمشاعـر 
واألفكار. 

  

 ⭕
أحببت أن أشارككم تجربة السفر النجمي كما وصفھا لي اسقاط 

حـدثـت لـي الـیوم. اسـتیقظت عـلى اھـتزازات مـزعـجھ لجسـدي فـبدأت 
أقـاومـھا كـالـعادة فـجأة سـألـت نفسـي. مـاذا تـعمل؟ ھـذا اسـقاط أو سـفر 
نجـمي ال تـقاوم وفـعال لـم أقـاوم وشـاھـدت بـعدھـا أبـواب أمـامـي عـددھـا 
النـھائـي وكـلھا مـفتوحـة وكـأنـھا تـقول لـي إلـحق أو سـأقـفل. تـجاوزت 
األبـواب بسـرعـة خـارقـة كـسوبـرمـان بـعدھـا شـاھـدت شـكل عـیونـي وھـي 
تــتفتح وتــرى ألــوان مبھــرة جــدا وعــیون بــدأت تــلتفت لــي وكــأنــي 

اقتحمت خصوصیتھم ثم تراجعت وانتھت التجربة. 
 🔴

غالباً في حالة تأمل 
قد تكون في حال نومك 
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لكن األرجح أنھا في حال یقظة 
  

 ⭕
 اسـقاط ھـل احـنا نـغیر فـیك زي مـا تـغیر فـینا؟ ھـل تـصلك ادراكـات 

من خاللنا؟ 
 🔴

سؤال عام 
اما الشق الثاني طبعاً 

  

 ⭕
-من زمان ودي اتحاور معك واسالك! 

ایش السبب انھ وانا اسمعك ادخل حالة الفا حتى لو حولي ازعاج؟ 

 🔴
حـین یـكون المتحـدث فـي ھـذه الـحالـة مـن یسـتمع الـیھ یـكون فـي الـخیار 
امــا ان یحــلل مــا یــقال Critical factor of mind أو ان یــقبلھ 

بثقة 
في الحالة األولى یكون قبول جزئي للبعض أو رفض كامل 

الثانیة یتزامن المتلقي مع المتحدث. 
للكلمات قدرة، حین تصل كما ھي دون مراجعة العقل 

وللنبرة والشعور 
وربما الجسد لو كان لقاء شخصي 

قدرة على رفع الوعي أو تغییره فربما ینزل 
وما أقدمھ ھو ما أدركھ في استنارتي 
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فھو وان كان بلغة األرض 
لیس منھا 

  

 ⭕
طـب صـحیح إسـقاط بـدرك كـلماتـك كـتیر یـعني بـشعر فـیھا كـتر مـن 

تسجیالتك رغم اني بحب صوتك  یعني بتصلني تغریداتك كتر؟ 
شكلھم بیتغربلو بمعتقداتي؟ 

طب انت نفس الشخص كیف اختلفوا معي؟ 
حاسة سؤالي أھبل شوي 

 🔴
نفس اإلجابة السابقة 

أنت من الحالة األولى: من یعمل العقل ویحلل ویراجع  
  

⭕  

انا فعال أحب أسمعك إسقاط واستوعب كالمك ویقنعني لكن احیانا 
یكون عندي شعور ضیق منك في نفس اللحظة، طبعا احبك صدقا 

لكن ما عرف تفسیر ھالشعور او الحالة. 

 🔴
حین یھاجم ما اقول بعض مفاھیمك الراسخة 

یتولد شعور امتعاض 
 ⭕

مؤخراً صرت أحلم وإذا انتھى الحلم وأنا ما زلت نائمة 
أُدرك أنھ حلم وأفسره ھل ھذا Lucid Dream؟ 
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 🔴
كیف تدركین وانت نائمة؟ النوم معناه غیاب الوعي 

إدراك الحلم انھ حلم وتجربة 
 Lucid Dreams / االحالم الجلیة تحدث أثناء الحلم. 

النوم یعني غیاب الوعي 
استفاقة الوعي أثناء النوم یعني ان ترى حلم 

ادراكك أن الحلم حلم اثنائھ، یسمى ظاھرة االحالم الجلیة  
ان اسـتفقت مـبكراً حـال الـدخـول فـي الـنوم او قـبل االسـتیقاظ مـنھ بـقلیل 

یحدث شلل النوم 
في حال حدوث شلل النوم وتمكنك من فصل وعیك 

یحدث اإلسقاط النجمي 

  

⭕  

اسقاط ھل یموت االنسان عندما یقرر ھو ذلك مررت بتجربتین 
كنت متأكدة أنى قد مت وعندما اعود كل شخص یكون لھ رؤیتھ 

الخاصة عما حدث واكون شخص جدید بال ذكریات تقریبا 

 🔴
ماھي رؤیتك أنت؟ 

 ⭕
اعتقد أنى قررت العودة لخوض التجربة بس حبیت أتأكد منك 

 🔴  
غالباً نعم 

ولكن ماذا حدث قبل ان تقرري العودة 
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⭕  

إسقاط دائًما أحلم وأول ما أصحى أنسى الحلم أو نص منھ ، . 
سؤالي: ماھي عالقة النسیان باألحالم والحیاة؟!  

 🔴
الحـلم یـنظر لـھ مـن قـبل البشـریـة عـلى أنـھ افـرازات یـومـیة وھـامشـیة 

عشوائیة 
النتیجة، ال ندرك أننا نحلم أثناء الحلم 

وال نتذكر ما حدث بعد االستیقاظ 
اما عالقة النسیان، فالنسیان أداة جمیلة للعیش 

لو تذكرت كل شيء، لما استطعت تجربة أي شيء 
فذاكرتك أكبر بكثیر مما تتخیل 

ولكي تعیش یتعمد وعیك تجاھل بعض الذكریات 
ونسمیھا نسیان. 

  

 ⭕
ینظر لھ انھ افرازت یومیة وھامشیة ؟ 

ولـكن مـا حـقیقتھ؟؟ لـما أحـیانـاً األحـالم تـكون واضـحة وجـلیة والـرسـالـة 
واضحة منھا وأحیاناً تكون عبارة عن خلطبیطة مزعجة جداً 

 🔴
ال توجد رسالة واضحة من االحالم 

أنت من یختار أن یستخلص رسالة واضحة منھا 
كما أنھ ال یوجد ما یسمى حلم جلي 

مصطلح حلم جلي یطلق على إدراك أن الحلم، حلم 
وھي ظاھرة مختلفة عما تحاولین وصفھ 
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تحاولین وصف االحالم التي تكون منطقیة وموضوعیة 
وھذه انعكاس لیومك وطریقة عمل عقلك 

مـن یـفكر بـوضـوح ومـنھجیة وھـدوء نفسـي تـكون احـالمـھ بـنفس درجـة 
التنظیم. 

  

 ⭕
اسـقاط خـالل الـخضوع تـحت تـأثـیر التخـدیـر الـعام قـبل الـعملیة، نسـیت 
ھـادیـك الـساعـة تـمام. . ویـن كـان وعـیي! ¡ حـالـة نـوم بـال احـالم 

یعني؟؟ بس صحیت بعد العملیة كان احساس غریب 
 🔴

نعم حالة نوم 
مثل اإلغماء، وفقدان الذاكرة 

بـل مـثل بـعض لحـظاتـك الـیومـیة الـتي تعیشـینھا ثـم تنسـینھا لـدرجـة أنـك 
ال تـسألـین عـنھا حـتى التخـدیـر سـألـت عـنھ ألنـھ مـمیز فـاكـتشفت أن 
بـعض لحـظاتـك مـفقودة الن وعـیك غـائـب وتـجاھـلت ألن وعـیك احـیانـا 
یـغیب فـي یـومـك ولـو حـاولـت تـتبع یـومـك سـاعـة بـساعـة لـوجـدت أن 

ھناك ما ھو أعمق من غیبوبة التخدیر. 
  

⭕  

ال اعـلم. الـمرة االولـي كـنت قـد غـرقـت ورأیـت شـریـط حـیاتـي یـمر 
واقـول لنفسـي اسـتسلمي وفـعال اسـتسلمت وشـعرت أنـى اطـیر وبـعدیـن 

كان الشریط قد عاد وانا أغرق وجاء المنقذین وانقذوني، 
الـمره الـثانـیھ كـنت بـالمسـتشفي وقـد تـوقـف قـلبي واغـمصت عـیني 
ومـتاكـده سـمعت صـوت مـراقـب الـقلب أصـبح صـفر ولـمن صـحیت 
فضـلت فتـره ارى اميـ اماـميـ وكاـن كلـ ماـحدـث لمـ یحدـث اصال 
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الـمره الـثانـیھ لـم اتـذكـر اي شـي غـیر اھـلي والـي االن ال اتـذكـر اي 
حدث قبل ٢٠١٣ 

 🔴
مـا حـدث الـمرتـین األولـى والـثانـیة یـسمى ظـاھـرة او تجـربـة الـموت 

الوشیك 
 Near-Death experience
اما النسیان فھو نتیجة الصدمة 

یختار العقل احیانا حظرھا أمر نفسي یمكن عالجھ.  

⭕
أشـكرك الجـابـاتـك ولـكن مـا ھـو تـعریـف الحـلم عـندك ، .ومـن یحـدد لـي 

أحالمي وعیي أم عقلي؟ 
 🔴

الحلم ھو عیش العقل في مكان غیر البعد المادي 
ما یحدد الحلم ھو عقلك ولكن بطریقة غیر مباشرة 

أي أن مـا تـرغـبین بـھ وال یـتحقق لـفترة طـویـلة رغـم مـشاعـرك الـقویـة 
تجاھھ، یتحقق في أحالمك. 

  
 ⭕

مـا رأیـك فـیما قـیل مـن الـبعض بـأن االیـام مـرتـفعة الـطاقـة یـزداد مـغادرة 
االناس المؤثرین لھذه التجربة الحیاتیة ومغادرة الحیاة؟ 

 🔴
منظور صحیح ولكنھ لیس للجمیع 

فارتفاع الطاقة مجرد معتقد 
كل االیام مرتفعة الطاقة 
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لكن البشر تفسر الفرح على أنھ ارتفاع 
والحزن انخفاض 

وجودیاً 
تقاس الطاقة بوجودھا 

وجود الطاقة ارتفاع 
وغیابھا انخفاض 

الخطأ الشائع أن نعتقد أن الحزن لیس طاقة مرتفعة. 

  

⭕
ال كذا لخبطت كل المفاھیم عندي  

ھل الحزن طاقة مرتفعة؟؟؟ 
 🔴

نعم مفھوم الطاقة المرتفع  
أعلم أن األمر صادم لكنھ صحیح 

الحزن والفرح سیان وجودیاً 
وجود أحدھما یعني ان طاقة االنسان مرتفعة 

الخیر والشر، الجید والسيء، المرتفع والمنخفض 
كلھا ازدواجیات بشریة 

وجودیا كل الشعورین الحزن والفرح سیان 
االنــخفاض بــتعریــف وجــودي ھــو غــیاب الــمشاعــر واالرتــفاع 

حضورھا 
ما یحضر حزن أو فرح ال یھم المھم أن یكون حاضر. 
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 ⭕
لكن ارغب بتلقي الرسائل اثناء االستیقاظ  

ألني اثناء االستیقاظ أجد اإللھام لكن ال اسمع وال ارى 
 Clairvoyance /Clairaudience كیف أیقظ

بس اسأل بدل ما یكون الھام  
أبغى اسمع او أبصر  

كیف أیقظ ھاذي األشیاء 
ال عالقة لھا باألحالم  

لكن حدیث األحالم الجلیة  
ذكــرنــي بــتساؤلــي عــن أفــضل الــطرق إلیــقاظ الــجالء الــبصري 

والسمعي 
 🔴

الجالء البصري او السمعي لیس بحاجة إلى ایقاظ 
بل بحاجة إلى حاجة 

لو سجنت في معتقل في مكان مجھول 
فـرصـتك فـي ایـقاظ الـجالء الـبصري أعـظم مـمن یـملك انـترنـت وھـاتـف 

وسیارة وتلفزیون. 
  

 ⭕
ھلـ ھذـا ماـ قصـدتھـ فيـ نھـایةـ البـث األخیـر بأـن الوـعيـ األعلـى ال 

یفرق بین الحزن والفرح وان كان قادًرا على التفریق بینھما؟ 
 🔴

بالضبط ھذا ما قصدتھ 
الوعي األعلى یراقب ما تتفاعل معھ بمشاعرك 

حزن أو فرح ال فرق 
األلوان تراھا أعیننا 
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الوعي األعلى یعلم أن التفاعل ھو األھم وال معنى للشعور. 
  

 ⭕
 كـالمـكم عـن تجـربـة االقـتراب مـن الـموت جـعل سـؤال یـقفز لـذھـني 
وھــو خــاص بتجــربــة الــموت الــفعلیھ قــبل وفــاة بــعض االشــخاص 

یخبرون من حولھم انھم یََرْون أقاربھم المتوفین ما تفسیر ھذا؟ 
 🔴

طبیعي كاألحالم تماما 
من تعلم أنھم فارقوا الحیاة، ترید أن تراھم خارجھا 

فبالحلم واإلسقاط تراھم 
وبعد الموت كذلك 

وترى كل ما تعتقد أنھ موجود بعد الموت 
كالحشر والحساب والعذاب 

لكن بعد ذلك ترى الوجود كما ھو 
حیث كل شيء ممكن 

وأنت قادر على كل شيء. 
  

 ⭕
إسـقاط نفسـي اعـرف لـو ھـناك تفسـیر او رؤیـة لـلزھـایـمر مـن مـنطلق 

مستنیر تختلف عن رویة العلم والطب لھ 
 🔴

حـین تـجتمع رغـبة شـدیـدة بـالـعیش ألن اإلنـسان لـم یسـتمتع كـفایـة ولـم 
یفعل ما یحب أو لغیره من األسباب 
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تـجتمع رغـبة شـدیـدة بـالـعیش مـع مـاضـي مـؤرق یـحول دون عـیش 
الـباقـي مـن الـحیاة یـكون الـزھـایـمر ظـاھـرة تـعمل كحـل ال كـمشكلة لتحـل 

ھذا العائق. 
 ⭕

سؤالي ھل توجد فجوات في السماء ؟! 
انـا اسھـر الـلیل أتـأمـل الـسماء و أالحـظ مـكان مـعین كـل یـوم لـما اركـز 
اشـوفـھ مـثل مـنطقة مـحاطـة بـھالـة بـیضاء و فـیھا اشـیاء تتحـرك كـأنـھا 

نجوم صغیرة حركتھا سریعة نسبیاً 
اول مرة شفت ھالشي قبل ٣ سنوات و خفت جداً 

االن كلما اراقب السماء اشوفھ 
مع العلم انھ یكون واضح في آخر اللیل 

ما ھذا الذي أراه یا ترى؟! 
 🔴

الوجود مثیر في طرقھ لجذب االھتمام 
ربـما یـكون الھـدف مـن كـل مـا تـریـن یـا شـفاء جـعلك تـراقـبین الـسماء و/

أو تتفكرین فیھا فقط ال تركزي على الظاھرة فقط بل كل السیاق. 
  

 ⭕
إسقاط ممكن مثال للماضي المؤرق؟ 

 🔴
االلتزام بالحیاة الزوجیة والحرمان من الحب أو الجنس. 

  

 ⭕
لیش احس بالنعاس اذا سمعت الماده المطروحة منك شخصیا 

وأحس بذبذبات في راسي ؟ 
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 🔴
شعور النعاس طبیعي 

فما یحدث حین االستماع لحدیث تنویري 
ھو أن العقل سیقاوم 
ویتعب حد االنھاك 

فتشعر بالنعاس 
أو أن تطرب وتستمعي بثقة وھذا ما یحصل معك  

غیر أن ھذا الخشوع یعني غیاب العقل قلیالً 
أمر لم نتعود علیھ 

ال في صالة، وال تأمل 
اعتدنا علیھ فقط في حالة واحدة: النوم 

لذا یترجم الجسد حالة الخشوع على أنھ وقت النوم. 
  

 ⭕
ماھي الطرق لاللتقاء بروحي وأخذ قرارات تدیرھا روحي 

العقلي !؟ 
 🔴

سؤالك مشتت 
دعیني اسأل عنك وربما یساعدك 
ما تبحثین عنھ لیس حقیقة روحك 

فالروح مفھوم رمزي 
ال یملك االنسان روح 

ولكنھا رمز یمثل لنا شيء غیر العقل 
اذن ما تبحثین عنھ، ھو االنفصال عن عقلك إلتخاذ قرارات مختلفة 

في نوعیتھا 
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وھنا 
لست بحاجة "لروحك" 

وال حتى لوعیك 
كل ما تحتاجین الیھ 

ھو االستماع لمشاعرك 
فشعور الحماس والتشویق تجاه أمر 

ھي ابرة بوصلتك —> تجاه ذاتك الحقیقیة  
تحدثت مطوالً عن األمر في بث "كي ال نضیع في الزحام". 

 ⭕
اسقاط تحدثنا في المجموعة عن طاقة الكوندالیني وقدراتھا وقلت 
انھ ممكن المشي على الماء او الطیران فردت احد االعضاء انك 

قلت اسقاط ما رأیك ؟ 
 🔴

طاقة الكوندالیني  
برأیي لیست في اوجھا 

لكن مر عصر - لیس ببعید 
كان استخدام الطاقة ممكن 

إلذابة الثلج على قمم الجبال الجلیدیة 
من قبل الرھبان 

أو السیر على النار أو النوم على المسامیر أو حتى الطیران والسیر 
على الماء 

ناھیك عن شفاء األمراض واحیاء الموتى (تقریبا) 
یجب أن تدرك 

أننا نعیش عصر مختلف 
المادة أقوى مما فوقھا 

ففوقیة الشيء ال تعني علویتھ وأفضلیتھ 
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ما نسمیھ فوق المادة 
لم یعد بقوة المادة 

اجبت البارحة على من كانت تسأل عن االستبصار أو الجالء 
البصري 

قلت بأن سجین في معتقل مھجور یمارس علیھ ألوان العذاب 
أرجح بأن یتقن الجالء البصري ممن یملك انترنت وھاتف وسیارة 

األمر مشابھ في حالة الطاقة 
فمن یملك المادة 

یستطیع فعل ما یرید الیوم بكل ھذه التقنیة 
فال یوجد مفھوم قوي وشعور اقوى فوقھ یدعم استخدام الطاقة (او 

االرواح - فاألمر مشابھ). 
  

 ⭕
إسقاط الن مفھوم المادة ھو االن السائد وعدد المؤمنین بھ أكثر ؟! 

 🔴
نعم 

فالمفاھیم تستمد قوتھا من الحاجة ال من الرغبة 
والیوم المادة توفر أغلب االحتیاجات 

في حین أنھ في الماضي كان الكثیر من االحتیاجات ناقص 
فكانت المفاھیم تستمد قوتھا من الحاجة 

وھو أمر تحدثت عنھ كثیراً 
خصوصاً في بث "أخلق الحاجة لتحقق الرغبة" 

فرغبتك ال معنى لھا  
اما حاجتك فدائما تتحقق دون استثناء 

لذا حین أدرب البشر على االسقاط النجمي، ال أركز كثیرا على 
الممارسة 

! 290|   النور المحرم-حین نام الوعي، كان الحلم حیاة                                                                       



بل على الممارس 
لماذا یرید/یرغب باإلسقاط 

من لھ حاجة غالباً ینجح. 
  

⭕
ماذا یمكن ان تكون حاجتنا لشيء لم نجربھ اال االستكشاف 

واالستمتاع بالتجربة بحد ذاتھا! 
 🔴

االستكشاف  
أو تجربة شيء یشوقك 

وتعجزین عن الوصول الیھ 
من یتمنى أن یغوص البحر 

وھو قادر على تعلم الغوص وشراء المعدات والتدرب على 
الرخصة 

لن ینجح اطالقا في االسقاط النجمي لیسبر اغوار البحر 
على خالف من یتعلق بالفضاء وھو عاجز عن االلتحاق بوكالة 

فضائیة ألحد دول العالم المسابق في الفضاء. 
  

 ⭕
ممكن یولد شخص وعنده القدرة على الجالء البصري والسمعي؟ 

 🔴
نعم لكن نادر 

وغالباً یشخص على أنھ مرض نفسي 
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وھذا كلھ بدافع تغیر العصر إلى مادي عوضا عن روحاني فوق 
مادي. 

  

 ⭕
ھل الحب فعال اعلى شعور؟ 

 🔴
قلت باألمس أن ال فرق بین المشاعر على المستوى الوجودي 

كل المشاعر متشابھة للوعي األعلى. 
  

 ⭕
إسقاط ھل اضطراب ثنائي القطب فعال نوع من الوعي المضطرب 

الذي قد یسبق االستنارة  
 🔴

ال 
  

 ⭕
شاھدت حالة تصر صاحبتھا على ذلك وترفض العالج وانا كنت 

احثھا ع الخضوع لھ ألنھ حالة طبیة جدیة فاجأني ان كثیر من 
حدیثھا یتفق مع حواراتنا التنویریة لذا أصابني الشك. 

 🔴
ال عالقة إلدراكھا إلدراكاتنا بانھا سلیمة 

فمن یعاني االنفصام 
قد یرى ما نرى ویقول ما نقول (في أحد حاالتھ) - وھنا تكمن 

المشكلة 
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ھو لیس شخص واحد فقط. 
  

 ⭕
اسقاط 

كیف اعرف األدوات اللي استخدمھا لالستیقاظ وكیف افھمھا وكیف 
اوصل لھا وافرق بینھا  
كیف االستیقاظ اساسا؟ 

 🔴
 awakening االستیقاظ

ھو التحول من المنظور األحادي المتزمت (أنا املك الحقیقة 
وغیري مخطئ) إلى المنظور المزدوج التشكیكي (ربما غیري 

یملك الحقیقة وأنا قد اكون مخطئ) 
ھذا النوع من المنظور یعني أن االنسان استفاق وأصبح واعیا 

االنتقال إلى المنظور الكلي 
 (أنا املك الحقیقة، وغیري یملكھا حتى لو كانت عكس حقیقتي) 

ھي االستنارة. 
  

 ⭕
ما یسبق االستنارة ھو إدراك بوعي  

ھل لالستنارة مراحل وشروط  
ومالذي بعد االستنارة.؟ 

 🔴
لیس لالستنارة مراحل 

شرطھا التحرر من كل المفاھیم 
لیس بعدھا شيء 
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فھي كل شيء 
االكتفاء بالذات 

ال یعني عدم التعایش مع االخرین 
بل یعني أن ال تحزن في غیابھم، وفي وحدتك. 

  

⭕
لكن ھذا لیس مقیاسا وحیدا لالستنارة، ألنني أعیش االكتفاء لكن ال 

ارى نفسي مستنیرة؟ 
 🔴

لم أكن اتحدث عن االستنارة. 

 ⭕
ایش اسباب الخوف اللي احس فیھ من بدایة جوالي لین ھالوقت 

بالذات 
شعور ان الحیاة مالھا قیمة وطعم وفاقدة كل البھجة وااللوان ، 

برغم اني عمري ماكنت كذا 
وكل ما سألت قالوا ان موجة الكون من بعد رمضان لین سبتمبر 

وھي في تخبط! 
 🔴

ال أعلم فاألمر شخصي ویعتمد على تجاربك 
ولكن التفسیر الذي ألحقتھ عقائدي بحت. 
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 ⭕
ما سبب مشاعر الشوق والحنین والحب لشي ال تعلم ما ھو؟ 

 🔴
تذكیر أن تبحث عن شيء تحبھ 

كشعور الجوع، ال یخبرك ما تود اكلھ 
یخبرك فقط أنك جائع 

عقلك من سیختار الطعام. 
  

 ⭕
ھل یمكن ان تتم تجربة االسقاط من خالل شخص اخر یأخذك 

فیھا؟! 
 🔴
نعم  

لیس ألن الشخص قادر على أخذك ولكن أحیاناً تعتقد أن األمر 
مشوق وممكن فقط عبر اصطحاب شخص لك 

فعلیاً 
ال عالقة الصطحاب شخص لك بالتجربة 

لكن الصحبة تلعب دور الدافع القوي 
 (تتذكرین مسألة االحتیاج). 

  

 ⭕
اذكر، یعني الزم تتم التھیئة مسبقا من خالل شخص یقوم بالتجربة 

وانھ سیصحبك. 
 🔴

ألن معتقداتك تنكر األمر 
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وجود شخص یفتح نافذة األمل. 
  

  ⭕
وش یسمى ھالشعور  

تضیع األسئلة بعد ما تتجمع وأحس في لحظھ انھ مو مھم او مابي 
افھم؟  

 🔴
ارتقاء الوعي فوق مستوى العقل. 

 ♦
انا إذا كنت واعي بكل ھذه المعاني وفھمت مادیات االستنارة 

وماھیتھا، وھي كل االمور حقیقیة بالنسبة ألصحاب تجارب الحیاة 
المختلفة، ولكن الزال لدي انشغال التفكیر، ولیس بموضوع محددو 

انما مواضیع یومیة واجراءات عملتھا و یجب ان اعملھا و ھكذا. 
 ⭕

كیف یترجم ما اعي إلى حالة االستنارة أو العیش باللحظة؟ 
 🔴

حین یحاول العقل إدراك مدارك االستنارة مادیاً 
یفعل تلقائیا بشكل ال ارادي ما یفعلھ دائما 

محاولة السیطرة والتملك 
یحاول االستفادة من ھذا العلم 

لتعزیز القدرة على فھم الحیاة وبالتالي تحقیق ما یرید. 
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 ⭕
وكیف نتدخل كوعي الستالم زمام االمور بدالً من العقل؟ 

 🔴
ھھھھھھھ اال ترى یا عزیزي 

أن المسألة استسالم ال استالم. 
  

 ⭕
یعني عقلي یتحدث بالنیابة عن الوعي؟؟؟ 

 🔴
ال یتحدث "نیابة عنھ" 

عقلك یظن أنھ الوعي الكلي.  

  

 ⭕
واال ترى باننا كبشر ممكن الوصول إلى االستنارة عن طریق رفع 
الوعي بواسطة العقل ؟ و ھناك اناس یستنیرون دون مستوى وعي 

مناسب ؟ 
 🔴

ال 
االستنارة بتعریفھا by definition ھي السمو فوق مستوى العقل 

أي أن الخطوة األولى ھي االنفصال عن العقل. 
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 ⭕
المستنیر بوعي قلیل في الحیاة المادیة، ممكن یضیع؟ مثالً االطفال 

لدیھم استنارة ولكن یضیعون بسبب عدم الخبرة. 
 🔴

ال یوجد مستنیر بوعي قلیل 
األطفال لیس لدیھم استنارة 

األطفال لیس لدیھم مفاھیم اصالً 
االستنارة تعني أن تكون واعیاً، تملك مفاھیم، ثم تتحرر منھا لتراھا 

من جمیع الزوایا في نفس الوقت 
المجنون ال یملك مفاھیم، لكنھ ال یعد مستنیراً. 

  

⭕
اعرف االستنارة فوق المفاھیم، یعني المرور بنھر الدموع إلى 

التحرر؟ 
 🔴

لیس بالضرورة أن تبكي 
ربما تصمت أو تضحك 
أو تفقد االحساس تماماً 

التحرر من المفاھیم داللتھ غیاب االسئلة وحضور االجابات. 
  

 ⭕
جمیل االسترسال معك و ممتن لك،،، اعرف شخص موالید ١٩٩٥ 

و اتابعھا و حصلت معھا لحظات استنارة و لیس لدیھا الوعي 
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الكافي بالحیاة و لذلك كانت تصابھا موجات الخوف ،كیف تصل 
إلى ھذه الحاالت و ھي لم تمر باسقاط المفاھیم ؟ 

 🔴
ال عالقة إلسقاط المفاھیم بالثقافة والعلم 

حتى وإن كانت مفاھیمھ قلیلة فإنھ قد یتحرر منھا ویستنیر 
لكن لیس بالضرورة أن من تتحدث عنھ استنار 

فشعور الخوف ھو احساس یسبق التحرر 
ولیس أثناءه. 

  

 ⭕
اذن ماھو الفرق بین تجاوز كمیة مفاھیم قلیلة  اصال و كمیة 

ضخمة لحالة االستنارة ؟ 
بالنسبة لحالتین منفصلتین طبعا . 

 🔴
مالم یتجاوز االنسان كل المفاھیم (أي العقل كامل) ال/لن یستنیر. 

  

 ⭕
عندي سؤال شاطح شوي دایم أفكر بمثلث برمودا بالذات ھاألیام 

ھل ھو مبالغ فیھ واال ایش  
 🔴

أحد الفورتكس لكنھ لم یعد نشط ألن البشر لم تعد تعتقد بوجود أي 
قوى خارقھ فیھ 

في الواقع ھو ممر للطائرات والسفن 
بال مشاكل وال أمور غامضة 
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 ⭕
تتوقع مع الوقت عقلي یستوعب عن ایش تتكلمون مرات افھم علیك 
ومرات احس بدوخھ بس من داخلي ودي افھم واوصل للوعي اللي 

تتحدث عنھ ،، وأحس اني مو فاھمھ شي  
 🔴

األمر بسیط 
أنت ال تفھمین، ألن عقلك ھو "انت" 

ھناك بشر اخرین 
انفصلوا عن عقولھم 

فوجدوا أن ذواتھم أكبر من مجرد أفكار ومشاعر 
ھذا ما نتحدث عنھ ببساطة. 

  

 ⭕
فھمت الفكرة بشكل عام ،، لكن عقلي یحللھا ومجرد مایحللھا احس 

بعجز فیھ ماقدر اوصل للوعي اللي انتا فیھ وتتحدث عنھ ،،، 
 🔴

كیف للعقل أن یدرك أن ھناك ما یجھلھ، إن كان یجھلھ - ھل ترین 
المعضلة؟ 

  

 ⭕
أنا أشعر أني "عالقھ" بین اإلنفصال والعقل ال طایلھ أرجع كالسابق 

وال طایلھ اإلستناره! 
 🔴

انت دائما كالسابق 
التحول یكون حین االنفصال 
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أما التعلق فھو فكرة رمزیة  
ما دمت تفكر دائما فوعیك محدود بحدود عقلك 
تتحرر حین تتسع دائرة وعیك أكبر من عقلك 

حتى ذلك الحین، أنت عقلك 
وإن بدا األمر وكأن عقلك یحاول أن یتحرر من ذاتھ (مجرد محاكاة 

وھمیة) 
ما یتحرر لیس العقل 

وانما الوعي یتحرر من العقل. 
  

 ⭕
مالمفاھیم وماھي المعتقدات✨�� 

 🔴

 !
 ٥-٦-٧

*كتاب مرآة الذات. 
  

 ⭕
كیف وصلت لھذا العلم؟ 

 🔴
ھذا لیس علم 

وإنما رمزیات لتقریب االمر للعقل 
العلم ال یخطئ 
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اما ھذا فھو تشبیھ ال یطابق الواقع أبداً. 
  

 ⭕
اسقاط عندي استفسار؟ 

انا قبل اسبوعین كنت بفراشي بنام وبنفس الوقت حسیت انو جسمي 
االثیري خارج عن جسمي المادي 

بمسافھ قصیره والحظت وجود عین كبیره بجبھتي  
المھم خفت وصحیت  

وبعدھا یمكن بساعھ او نص ساعھ رجع نفس الموقف 
سؤالي ھذا اسقاط وال ایش ؟؟ 

 🔴
انفصال الجسد اللطیف النجمي األثیري عن المادي جزء أساسي 

من اإلسقاط 
ولكن ال یمكن تسمیة التجربة اسقاط نجمي نموذجي إن لم یقم 

الممارس باالنتقال عبر الزمان و/أو المكان 
فنیا، نعم اسقاط نجمي 

على خالف حاالت االھتزازات واألصوات التي تنتھي قبل أن 
ینفصل الجسد النجمي عن المادي 

رؤیة العین الثالثة یعني أنك لم تكوني في البعد المادي بل في 
النجمي. 
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 ⭕
الحین ادا ابي اغیر حیاتي واجدب شغالت لي ابیھا اركز علي 

افكاري واختیارتي واكون واعیة لشغالت لي عم اتفاعل معھا ؟! 
صح 
 🔴

حتى لو أجبتك بنعم اشك بأنك ستنجحین في األمر ألنك تصفین 
األمر بشكل معقد 

سأحاول تبسیط األمر 
المسؤول عن صنع أحداث حیاتك (وعیك األعلى) 

ال یراقب أفكارك، بل یراقب مشاعرك التي تتولد حال فعل شيء ما 
الشيء الذي یولد أكبر قدر من المشاعر واالحاسیس حال التفاعل 

معھ، سیعطیك الوعي األعلى المزید منھ 
ال یھم أن كانت مشاعرك المتولدة غضب، حزن ام فرح وحب 

مشاعر فقط وقد أجبت عن ھذا األمر قبل قلیل 
كلما ازدادت اشتراطاتك للسعادة 

أصبحت السعادة أبعد 
ربما تظن أنك بوضع الشروط والرغبات، تعظم من السعادة حین 

تتحقق رغباتك 
في حین أن ما یحدث في الواقع أمر مختلف تماما 

الوعي األعلى یراقب مشاعرك 
حیث یتصاعد الغضب كلما تذكرت أو ذكرت أن رغباتك ال تتحقق 

یراقب حزنك أن السعادة ال تتحقق (ألن رغبتك لم تتحقق) 
وعیك األعلى ال یھتم للسبب 

یھتم بأمرین: 
1- تفاعل مشاعرك (الغضب في ھذه الحالة) 

2- سبب التفاعل (الحرمان في ھذه الحالة) 
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فسیقوم بما یقوم بھ دائما: اعطائك المزید مما یثیر مشاعرك 
وفي ھذه الحالة (سیعطیك المزید من الحرمان) 

ولكي تقلب المعادلة 
علیك أن تتوقف عن التفاعل عما یغضبك أو یحزنك 
لیس ألنك ساذج او أحمق تتجاھل أحداث "حیاتك" 

في الواقع - ھي لیست أحداث "حیاتك"  
حین تتشبث بھا، أنت من یجعلھا بشكل معلن "حیاتھ" 

لو تجاھلتھا، لكانت الرسالة واضحة 
أنك ال ترید أي عالقة مع ماال یعجبك 

وعلیھ تختار حیاة جدیدة بدیلة 
عبر التفاعل (بسعادة ھذه المرة) مع ما (تحب) مما تجده حولك 

(ویمكنك) القیام بھ 
وال تقع في فخ الرغبات المستحیلة مجدداً 

وراقب كیف تصبح في مقدمة اللحظة وفوق موجة التجسید 

❤❤❤فوعیك األعلى في صفك ❤❤❤ 
❤❤❤لكنك ال تجید تحدث لغتھ❤❤❤  

  

 ⭕
انا تحررت من جمیع المفاھیم ولكن مازال عقلي المسیطر  

ھل انا في الطریق لالستنارة 
 🔴

ال یمكن أن یكون العقل مسیطر وقد تحرر الوعي من المفاھیم  
 فالعقل = المفاھیم 
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 ⭕
 💜✨ برأیك من وصل لالستنارة ھل تحصل لھ انتكاسة؟ 

 🔴
االستنارة لیست ھویة أو میزة 

بعد المرور بتجربة االستنارة یعود اإلنسان لطبیعتھ 
وفیھا یختار ما یشاء 

ال تعد انتكاسة ألنھ لیس مجبرا على أن یعود مادیاً أو أنانیاً 
بل یختار 

ان كان ھذا ما تعنین 
لكن قد یعود لیكون یحمل نوایا شر 

األمر لیس تطھراً 
وانما رؤیة الوجود بكل جوانبھ (الخیر والشر) 

یستعصي بعد االستنارة أن یعتنق االنسان معتقد واحد ألنھ یظن أنھ 
صحیح 

لكن قد یعتنق معتقد واحد - ألنھ یرید من حولھ أن یؤمنوا بھ 
فیتحقق 

األمر مختلف 
وبھذا السیاق، ال تعد انتكاسة 

في تشبیھك الجمیل 
ما اعنیھ، ھو النزول من السیارة 

والنظر الیھا من الخارج 
فبذلك یكون التحرر 

ولكن لیس التخلص أو تدمیر المفھوم 
لیس ألنھ "ضروري" 

لكن ربما تریده 
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ستختار بعد أن تراه بشكل شامل وتكاملي مع الوجود. 
  

 ⭕
تحقیق العقل لما یرید = سیطرة  

وفي كل مره یصیر ھالشي 
یعني بأكون اشكك بكل مره من المسیطر ؟ صح كذا؟! 

 🔴
ال، لیس كل مره 

االنحالل واالنسالل من وعن العقل یحدث مره واحدة فقط 
فیھا یكون التشكیك قوي جداً بكل ما یعرف االنسان 

وأحیانا یحتاج األمر صدمة لكي یكون التشكیك جدي 
بعدھا، وبدل الضیاع 

یشعر االنسان بتكامل مع الوجود 
ھذه ھي تجربة اإلستنارة 

لو استمر بھا دون تفكیر أو خوف 
سیرى النور وكأنھ یمأل المكان 

وسعادة غامرة، وعلم ال محدود. 
  

 ⭕
عمي قبل ال یتوفى ب3 ایام حلمت بھ عمتي رایح لمقبرة  البقیع 

سألتھ وین رایح قالھا روحي البیت كلھم موجودین وھو كمل 
طریقھ 

بعدھا ب3 ایام توفى ودفن فیھا 
سؤالي عمتي ایش اللي یخلیھا تشوف ھذا الحلم؟ 

مع انھا غیر متواصلھ بعمي بدرجھ كبیرة 

! 306|   النور المحرم-حین نام الوعي، كان الحلم حیاة                                                                       



 🔴
عالقتھا فیھ لیست أساسیة 

رؤیة األموات قبل الموت داللة على انشغال صاحب الحلم بالموت 
في حاالت نادرة، یكون الحلم لیس في الماضي ولكن یشعر االنسان 

أنھ راه قبل 3 ایام مثالً (والستبعاد ھذا السیناریو، یكون صاحب 
الحلم قد أخبر من حولھ بھ قبل حدوثھ - وھو أمر قد یكون بحد ذاتھ 

سبب حدوث الموت "محیر" ألیس كذلك؟)  
األمر لیس غریب 

فرؤیة الموت مسبقا كرؤیة أي حدث مسبقاً. 
  

 ⭕
ما رأیك اسقاط ب نظریة الترانسیرفینج ل فادیم زیالند؟ 

 🔴
نظریة أساسیة في العصر الجدید New Age تقول بأن العوالم 

المتوازیة كلھا موجودة االن بكل االحتماالت ویمكن لإلنسان توجیھ 
وعیھ للعالم الذي یناسبھ 

ال تعدو كونھا صورة مجازیة رمزیة لما یحدث 
وجودیاً العوالم لیست "موجودة" أي أنھا تعمل وتتحرك وبھا بشر 

یعیشون ، .الخ 
ھذا مجاز ورمزیة فقط 

العالم الوحید الحي، واللحظة الوحیدة الحیة، ھي حیث أنت 
لكن لكي نجعل العقل یتقبل أن المستحیل ممكن، نقول بأن كل 

االحتماالت موجودة في عوالم تسیر فیھا الحیاة طبیعیا. 
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 ⭕
إسقاط��ممتنھ لوجودك في الكون أكثر مما تتصور، انا متابعتك 

من زمان لكن مشاركاتي قلیلھ او شبھ معدومة،،الفائدة التي 
استفدتھا من كتاباتك وكالمك من اثمن ماتعلمت 

سؤالي ھو كیف نبقى مستیقظین؟ كیف نحافظ على الوعي؟ كیف 
نتخلص من مشاعر االلم او الخذالن ونخفض من اھمیة المواقف 

المزعجة او المؤلمة في حیاتنا؟ 
اسقاط المواقف المزعجة والي فیھا توتر عالي كیف نعدي علیھا 

بأقل تأثیر ممكن 
  

 🔴
❤شكرا على مشاعرك ویسعدني أني قدمت لك شيء بھذه القیمة 

سؤالك ینم عن سیطرة 
أي أن مصدره العقل 

الوعي ال تحتفظ بھ 
أنت واعي دائماً اال أن یغلبك النعاس 

یطغى علیك الفكر 
وتغمرك المشاعر 

وتقیدك المفاھیم 
أن تكون واعیاً یعني أن ال تتشبث برغبة 

التشبث برغبة لیس سيء لكن المعاناة واأللم یصاحبھ دائماً حال 
عدم تحققھا 

وحتى أن تحققت 
فإن السعادة المصاحبة مشروطة 
وستخبو فور والدة رغبة جدیدة 

في حین أن من یتعلم أن یسعد بوجود الرغبات قبل حتى أن تتحقق 
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سیكون رابحاً في كل األحوال. 
  

 ⭕
ھل یستطیع شعور الخوف أن یجذب لي  ماارید؟ 

 🔴
شعور الخوف كغیره من المشاعر 

یجلب الشيء/الحدث/الشخص الذي یسلط علیھ الشعور 

سؤالك متناقض 
فالخوف نفور ولیس رغبة 

اظنك تقصدین أن الخوف یحقق ما تخافین منھ 
نعم أن كان قویاً 

وان كان قصدك أن تستخدمي الخوف لتحققي ما تریدین 
أي أن تخافي من رغباتك  

نظریاً نعم تستطیعین 
ولكن كیف لك أن تخافي مما تحبین 

وان كان قصدك أن الخوف من شيء یحقق لك شيء أخر فاإلجابة 
ال. 
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⭕
كیف یمكنني بأن اتحكم بمشاعري وانفعاالتي واجعلھا  
حیادیھ بحیث ال اتسبب لنفسي بالكبت اوااللم او الندم؟ 

 🔴
مـن الخـطأ فـي الـحقیقة الـتعامـل مـع الـمشاعـر مـباشـرةً فـالـمشاعـر إن 
صـح التشـبھ ھـي الـعَرض ولیسـت الـمرض، ھـي الـنتیجة ولیسـت 
المسـبب، ھـي األثـر ولـیس الـمؤثـر، وكـذلـك األفـكار بـل أن األفـكار 
رغـم مـا یـعتقده البشـر أنـھ یـمكن أن یـطرد األفـكار مـن ذھـنھ، أن یـتحكم 
فـیھا وأن یُسـیطر عـلیھا، األفـكار أصـعب مـن الـمشاعـر فـي الـتحكم 

ولكنھا ُمخادعة، طیارة. 
في تشبیھنا السابق قلنا أن األفكار كالھواء والمشاعر كالماء 

الـتعامـل یـكون دائـما مـع الـمفاھـیم فھـي األرض، ھـي األسـاس والـقاعـدة 
لـكل اإلثـنین األفـكار والـمشاعـر عـلى حـٍد سـواء، وال بـأس بخـطأ واحـد 
فـاعـتقاد أنـك تـتعامـل مـع الـمشاعـر مـباشـرةً عـبر مـباشـرتـھا وعـبر 
 ٌ الـتعامـل مـعھا، والـتساؤل عـن مـصدرھـا وكـیفیة التخـلص مـنھا، خـطأ
مـقبول غـیر أن الـمشكلة أنـك ال تـتوقـف عـند ھـذا الحـد، بـل فـي الـحقیقة 
مـن یـتساءل ویـحاول الـتعامـل مـع الـمشاعـر ھـو لـیس وعـیك ھـو عـقلك، 
وھـذه مـشكلة أخـرى فـال یـمكن لـعقلك أن یـتعامـل مـع الـمشاعـر حـتى 
وإن كـان الـتعامـل مـع الـمشاعـر بحـد ذاتـھا لیسـت مـشكلة، فـكیف بـھا 

وھي مشكلة. 
أعـتقد أن اإلجـابـة أصـبحت واضـحة الـتعامـل مـع الـمشاعـر یـتم عـبر 

التعامل مع المفاھیم وھي مصدر المشاكل أو المشاعر 
وأنـا أقـول الـمشاكـل ألنـھا بـالنسـبة لـك تُـعتبر مـشكلة لـكنھا فـي الـحقیقة 
ھـي لیسـت مـشكلة، شـعور الـخوف أو شـعور الحـزن ھـي صـدیـقھ لـك، 

ھي تُذكرك بأنك تملك مفھوماً ال یالئم ذاتك 
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وبـما أن اللحـظة، الـواقـع والـحیاة الـتي تـعیش ھـي انـعكاس لـذاتـك فـإن 
أي شــعور مــعارض لــھا ھــو صــادر مــن مــفھوم ال یــالئــم لحــظتك 

الحقیقیة أو ذاتك الحقیقیة، فھما سواء 
بـاخـتصار ھـذه الـمشاعـر السـلبیة كـما یـسمونـھا عـلى األقـل فـي الـوسـط 
الـواعـي، إذا مـلكت شـعور خـوف أو حـزن مـن شـيء مـا، مـعنى ھـذا 
الـشعور لـیس أن مـا تـراه أو مـالـم تـحصل عـلیھ أمـر سـیئ لـذلـك الـنتیجة 
الـحتمیة ھـي الحـزن، فـي الـواقـع الـرسـالـة عـكس ذلـك تـمامـاً ونسـیئ 

فھمھا 
الـرسـالـة ھـي أنـك تـملك شـعور مـعارض لھـذه اللحـظة أي مـعارض 
لـذاتـك الـحقیقیة ألنـك مـتعلق بـمعتقد وتـتبنى مـفھوم وتـؤمـن بـإیـمان ضـد 

ذاتك الحقیقیة 
نـعطي مـثال لـیتضح الـمقال: لـو كـنت تـریـد االنخـراط فـي عـمل تـكرھـھ 
ربـما یـكون ھـذا الـعمل مـناسـب لـك، شـعور الـكره لـیس بـالـضرورة 
انـعكاس لـذاتـك الـحقیقیة، ھـناك فـرق بـین شـعور الـسعادة الـمبني عـلى 
مـفاھـیم وشـعور الحـماس الـنابـع مـن الـفضول مـن الـرغـبة بـاالكـتشاف، 
وھـذا مـا نـسمیھ ابـحث عـن سـعادتـك ومـا تـحب فـعلھ، ال نتحـدث عـن 
شـعور الـحب والـسعادة الـمبني عـلى الـبرمـجة المسـبقة، ولـكن ال أریـد 

تعقید األمر 
الـمثال بـبساطـة عـمل جـدیـد أو عـالقـة حـب مـثالً تـخاف مـن اإلقـدام 
عـلیھا إال أنـھا تُـثیر ھـذه الحـماسـة فـیك، فـي نـفس الـوقـت ھـناك شـعور 
مـختلط، شـعور الـخوف شـعور الـتردد والحـزن مـن شـيء قـد یحـدث، 
ھـذا الـشعور ال یـعكس ذاتـك الـحقیقیة، الـتشوق والحـماسـة ھـما انـعكاس 

ترددك الحقیقي وذاتك الحقیقیة 
فـسؤالـك یـنم عـن خـطأیـن، األول كـما قـلت وبـاخـتصار الـتعامـل مـع 

المشاعر مباشرةً عبر القیام بمباشرتھا ھو خطأ بحد ذاتھ 
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ثـم إن مـن یـقوم بـالـتعامـل مـع الـمشاعـر إن كـان عـقلك فـھو خـطأ آخـر 
فـالخـطأ مـركـب ھـنا، عـقلك یـفعل مـاال یـجب عـلیھ فـعلھ وعـندمـا یـفعلھ، 

یفعلھ بالطریقة الخاطئة 
مـن یـجب عـلیھ الـتعامـل مـع مـشاعـرك ھـو وعـیك، وعـلیھ أن یـبدأ مـن 
الـمكان الـصحیح لـیس الـمشاعـر وبـالـتأكـید لـیس مـن خـالل األفـكار 
وإنـما مـن مسـتوى أعـلى بـالـوعـي وأعـمق فـي الـبعد الـفیزیـائـي وھـي 

المفاھیم 
عـندمـا یـكون الـوعـي ھـو الـحاضـر بـاللحـظة یـقوم بـمراجـعة الـمفاھـیم 
ویـعرف مـا خـلف ھـذا الـشعور، قـد تـرى أن االمـر نـظري ومـثالـي لـكن 
مجـرد مـا تـفعل األمـر سـتجد أن مـراجـعة الـمفھوم الـمسؤول عـن ھـذا 
الـشعور یـنتج عـنھ فـوراً اخـتفاء الـشعور لـیس انـعكاس الـشعور إلـى 

النقیض، إن كان حزناً یصبح سعادة ال یختفي الشعور 
یـفسح الـمجال لـك لـتشعر بـشعور جـدیـد اتـجاه شـيء جـدیـد، إن لـم تـفعل 

إن لم تختر شيء جدید ستشعر بالفراغ 
لـذلـك عـملیة مـراجـعة الـمفاھـیم أو مـا یـسمونـھا تـدمـیر الـمفاھـیم لیسـت 
عـملیة صـحیة إذا كـان ال یـملك اإلنـسان اتـجاه جـدیـد أو نـمط حـیاة 

بدیل. 

 ♦
أصـبحت اشـعر ان خـیاراتـي ال محـدودة فـي كـل شـيء واوصـافـي عـن 

نفسي ایضا كذلك، بعد ان یسألني أحدھم عن امر. 
فلدي آالف االجوبة الصحیحة والخاطئ في االن ذاتھ  

وال اھتم حقیقة بمعناھا فھو سیختار ما یناسبھ. 
اشعر بغرابة! فأمامي خیارات كثیرة بعد اذ كنت محدودة تماما  

 ⭕
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اتمنى فھم شيء لست اعرف ما ھو بالضبط 
أشعر في كثیر من االحیان ان ما لدي ھو منك او كنت انت مرآتي. 

 🔴
إن مـن تـأثـیر االسـتنارة أو االسـتزادة بـالـمنظور الـنورانـي لـلحیاة أو 
لـلوجـود بـشكل عـام ھـو أال یـعود ھـذا الـتبایـن الـطفیف بـین الـخیر 
والشـر، بـین الـصح والخـطأ بـین الـسعادة والحـزن واضـحاً فـالـوجـود 
أكـبر وأشـمل وأوسـع، ھـذه الـتبایـنات البسـیطة تـحتاج إلـى تـركـیز 

حضور مادي بعقٍل مادي للحظة، لكي یرى اإلنسان الفرق 
لــذلــك تــرى اإلنــسان الــمادي، البشــر الــمادیــین جــداً یــكونــون جــداً 
درامـیین بـما یـتعلق بـالـخیارات والـرغـبات، تـعني لـھم كـل الـحیاة مـسألـة 

الصح والخطأ 
یـعیش مـن أجـل الـصح ویـموت كـي ال یـطغى الخـطأ، ینتحـر اذا حـزن 
ویـملك كـل الـعالـم اذا سـعد، ھـذا نـتیجة مـادیـة الـعقل، مـادیـة الـوعـي 
فـالـعقل مـادي بـطبیعتھ، إن كـان الـوعـي روحـانـیاً فھـذا یـعني نسـبة 
تـدخـل أقـل مـن الـعقل، وإمـا إن كـان الـوعـي مسـتسلماً ویـترك األمـر 
لـلعقل فـإن الـوعـي یـصبح مـادي أكـثر، الـنظر مـن خـالل ھـذا الـمنظور 
یـعني عـدم االھـتمام لھـذا الـفرق الـطفیف فـأنـت تـرى ضـآلـة وھـامشـیة 
وبـساطـة ھـذا الـفرق بـین األقـطاب االزدواجـیة بـكل مـفھوم، حـتى أن 
جـمیع الـمفاھـیم بـالنسـبة لـك ال تُـشكل رأس دبـوس فـي ھـذا الـوجـود 
وھـي كـذلـك أو أقـل حـتى فـالـوجـود عـظیم جـداً، إال أن عـقلك ال یـمكن 
أن یُـدرك مـا یـوجـد فـي الـوجـود وإنـما وعـیك یسـتطیع أن یسـتشعر 
شـعوراً ال یُـترجـم ال لـكلمات وال لـصور، ولـكن یـمكن لـك أن تـشعر 
بـشعور تـجاھـھا، یسـتشعر ھـذه الـعظمة ھـذا االتـساع السـرمـدي ال بـدایـة 

وال نھایة، بل حتى أنھ ُمتغیر في اللحظة ومتعاظم 
فيـ كلـ لحظـة قبـل الزـمنـ وبعـد المـكان كلـ ھذـه العـظمة والقـدسیـة ال 
تـمنحك فـقط الھـروب مـن الـعقل كـما یـفعل الـمتدیـنین عـندمـا یُـصبح 
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روحـانـیاً یـتجاھـل مـادیـة الـحیاة قـلیالً ویـلتفت إلـى شـيء أعـظم وھـو 
الـرب أو رمـزیـة الـالھـوت أو طـقوس الـدیـن حـتى وإن كـان ال یـؤمـن 
بـالـرب، ھـذا الـجانـب یـأخـذه قـلیالً عـن الـمادیـة مـما یـسمح لـھ أال یھـتم 

ویحزن كثیراً بخصوص المادة 
ولـكن األمـر عـندمـا تـكون الـنظرة نـورانـیة تـختلف، فـأنـت ال تـؤمـن 
بـوجـود كـیان أو دیـن أو مـعتقد صـحیح وقـد حـالـفك الحـظ لـتراه، أنـت 
تـعلم أن كـل مـا ھـنالـك مـن مـعتقدات ھـي مـلكك لـتختار مـنھا ولـكن لـك 
أال تخـتار ومعـ ذلكـ تبـقى ملـكك، ھذـا ھوـ الحـب الالمشروط وفیـھ ال 
یـمكن أن تھـتم لھـذا الـفرق البسـیط بـین أوھـام صـنعناھـا ونـعطیھا الـحیاة 
عـبر الـتركـیز عـلیھا، فـكیف لـك أن تـعطیھا الـحیاة لـكي تـنزع مـنك 

الحیاة أنت لن تفعل ذلك 
فـإن كـان سـؤالـك عـما إذا كـان ھـذا األمـر طـبیعي فـھو طـبیعي حـتى 
لـي، وإذا كـنت تـسأل مـا یـجب عـلیك فـعلھ لـتغییر األمـر! افـعل مـا أفـعل 
أنـا أھـتم بـبعض األمـور لـیس كـل األمـور ویـھمني حـقاً تـحققھا، الجـمیل 
فـي األمـر أنـي ال أحـزن، عـندمـا ال تحـدث ال أھـتم حـقیقةً فـال یـوجـد 
مـفھوم أو مـعتقد تـجاه حـرمـانـي مـن ھـذا األمـر عـدم تـحقق األمـر 
باـلنسبـة ليـ ال یعـني نقـص أو قلـة حظـ ھذـا المـعتقد غیـر موـجوـد فال 
أشــعر بــالحــزن، لــكني أشــعر بــالحــماس تــجاه اســتكشاف التجــربــة 
وعـندمـا ال تحـدث ال أفـكر بـطریـقة مـثالـیة وأقـول أن األمـر لـیس مـقدراً 
وسـیأتـي زمـن وإن كـنت أحـتاجـھ سـیحدث، أعـرف أن ھـناك قـصور 
فـي شـروط تـحقق األمـر وأبـدأ فـي مـوازنـة دائـماً وابـداً أوازن بـین 
صـعوبـة وتـعقید الشـروط ومـقدار الـرغـبة والـفضول مـتى مـا وجـدت 
أن الـفضول لـم یـعد بحجـم وثـقل ھـذه الشـروط الـمعقدة أتـوقـف عـن 
الـرغـبة فـي األمـر دون حـزن، ھـذا الـتوازن عـندمـا تـكون مـدرك لـھ 
تـعلم أن الـقرار قـرارك دائـماً وأنـك حـر فـي أخـذ الـقرار عـندھـا تـكون 
مسـئول عـن الـقرارات حـتى وإن اخـترت اإلصـرار عـلى مـا انـت 
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محـروم مـنھ لـن تـشعر بـالحـزن ھـو قـرارك ف الـنھایـة، یـمكن لـك 
الـتوقـف والتخـلي فـي أي لحـظة، فھـذي ھـي قـناعـتي وھـذا ھـو تـعلیقي 

على ما قلت 
األمـر مـنوط بـك فـالـحیاة كـلھا لیسـت لحـظاتـھا وأحـداثـھا وأشـخاصـھا 

كلھا وھم 
لـكن حـتى الحـلم األكـثر ھـشاشـة مـن الـحیاة یُـعتبر حـقیقي فـي لحـظة 
مـعینة فـاخـتر لحـظاتـك بـانـتقائـیة عـالـیة جـداً وعـشھا بـجودة مـرتـفعة جـداً 
وسـتستمتع بـما تسـتمتع بـھ ولـن یحـزنـك مـاال تسـتمتع بـھ ولـكن عـدم 
االكـتراث لـلحیاة یـعني مـغادرة الـحیاة وال أعـتقد أنـك جـاھـز لھـذا األمـر 

وإال لما كنت ھنا تسأل ھذا السؤال. 
لك كل الحب. 

  

 ⭕
إســقاط لــدي ســؤال بــخصوص االنــعكاس او الجــذب كــما یــسمیھ 
الـبعض. عـندمـا یـتفاعـل الـوعـي األعـلى ویجسـد مـا تـرغـب او تـشعر مـا 
عـالقـة ذلـك بـالـتوقـیت الن االمـر احـیانـا یـأخـذ طـابـعا غـریـبا مـعي بـتحققھ 

مرحلیا وبسرعة معینھ 
 🔴

تــــسـمـى  الــــظـاھــــرة  ھــــذه  عــــن  الــــكـثـیـرون  تـحــــدث 
بـاإلنجـلیزیـة(Synchronicity) وبـالـعربـیة الـتزامـن، وال أعـتقد أن 
الـتزامـن ھـي الـترجـمة الـصحیحة ولـكن ال تـوجـد مـفردة عـربـیة مـناسـبة 

غیر التسلسل المتناسق أو شيء من ھذا القبیل 
ھـذه الـظاھـرة بـالـتعریـف لیسـت ظـاھـرة حـقیقةً ھـي لیسـت أمـراً یظھـر 
ویـختفي وفـقاً لـلظروف ھـو فـي الـواقـع طـبیعة األمـر، عـندمـا ال یُـعیق 
 ً عـقلك عـملیة الـتواصـل مـع وعـیك األعـلى فـإن وعـیك األعـلى دائـما
یـراقـب مـشاعـرك الـصافـیة تـجاه األحـداث فـیعطیك الـمزیـد مـنھا فـیكون 
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تـفاعـلك أكـبر بـمشاعـٍر أكـثر تـجاه نـفس الشـيء فـیعلم أنـك الزلـت تـریـد 
الـمزیـد مـنھ فـیعطیك األكـثر مـنھ حـتى یـصبح ھـذا الشـيء غـیر مـمكن 
تـحققھ فـي الـحیاة فـتكون حـققت أعـظم تجـربـة مـمكنة مـن ھـذا الشـيء أو 

أنك تمل قبل أن تصل إلى النھایة. 
فـي كـال الـحالـتین إمـا أن یـتوقـف الـشعور فـیعلم وعـیك األعـلى أنـك 
تـوقـفت عـن الـشعور، أو أنـك وصـلت إلـى أقـصى قـدر یـمكن لـلعقل أن 
یـتخیلھ وعـندھـا سـیتوقـف شـعورك بـأنـك ال تـؤمـن بـأنـھ یـمكن لـذلـك أن 

یحدث 
قـبل ذلـك ان كـنت مـؤمـناً بـأن أرجـحیة حـدوث األمـر عـالـیة جـداً أو أن 
عـقلك تـمامـاً لـیس فـي الـمعادلـة أي أنـك تشـبھ الـمجنون ونـرى نـماذج 
كـثیرة مـن الـفنانـین تـقارب شـخصیتھم الـجنون بـل أنـھم یـوصـفون 
بـالسـذاجـة أحـیانـاً والـغرابـة فـي مـعظم األحـوال ومـع ذلـك یـتحقق لـھم مـا 

یریدون دون أن یبذلوا جھداً كبیراً وبشكل متسارع جداً 
سـمیتموھـا تخـلي وسـمیتموھـا اسـتسالم وسـمیتموھـا إرسـال أو إطـالق 

أو وضع النیة 
انـا ال أحـب تـعقید األمـر دائـماً بـمصطلحات كـثیرة ولـكن لـغة الـحوار 
كـما قـلت فـي الـتغریـدة الـلیلة الـماضـیة أن الـوعـي األعـلى فـي صـفك 

لكنك ال تُجید لغتھ 
h t t p s : / / t w i t t e r. c o m / We R _ G o d s / s t a t u s / 

 903944375436279809

لــغة الــحوار مــع وعــیك األعــلى غــائــبة وإن كــانــت حــاضــرة فھــي 
مشوشة وفیھا سوء فھم كبیر جداً 

مـا یـنتظره مـنك وعـیك األعـلى ھـو أن تـتفاعـل مـع حـدث فـقط ال غـیر، 
مـا یحـدث ھـو أنـك إمـا أنـك ال تـتفاعـل مـع أي شـيء أو أنـك تـتفاعـل مـع 

أشیاء كثیرة أو أنك تتفاعل مع الشيء الذي تكره 
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فـي السـیناریـو األخـیر عـندمـا تـتفاعـل مـع مـا تـكره سـیعطیك الـمزیـد مـنھ 
لـیس ألنـھ یـكرھـك ولـكنھ یـرى أنـك مھـتم بھـذا الشـيء، تـعبیرك عـن 
ھـذا االھـتمام عـبر الـكره ال یـعني شـيء بـالنسـبة لـوعـیك األعـلى، ھـو 

بالنسبة لھ ال یمكن أن تكره شيء إال ألنك مھتٌم بھ 
عـندمـا تـفترق مـع مـن تـحب وتجـد نـفسك غـاضـباً مـنھ ال یـمكن أن 
تـغضب مـمن ال تـشعر بـشعور تـجاھـھ، أي أنـك ال تـكن لـھ بـعض 

المشاعر، أي أنك ال تعتقد أنھ یجب أن یكون معك 
ولسـبب مـا أنـت تـركـتھ فـتشعر بـالـغضب تـجاھـھ، الـعكس تـمامـاً عـندمـا 
تـكون أنـت مـن اخـتار تـركـھ لـیس ألنـھ فـعل أي شـيء لـكن ألنـك أنـت 
لستـ باـلنـبل الكـافيـ لتستـمر معـھ بلـ أنكـ وجدـت شخـص آخرـ، ھنـا ال 
تـشعر بـأي شـعور تـجاھـھ ربـما بـعض تـأنـیب الـضمیر ولـكن إذا كـان 
تـأنـیب ضـمیر فسـتعود، االفـتراق مـع شـخص ألنـك ُمـجبر بسـبب وجـود 
مـفھوم یـولـد شـعور غـضب، ال یـمكن أن تـغضب مـن شـيء إال ألنـك 

تھتم ألمره، ھذا ھو األمر ببساطة 
األمـر بـالنسـبة لـوعـیك األعـلى بسـیط جـداً ال یـمكن أن یُـعقد مـھماً حـاول 
عـقلك تـعقید األمـر فـالـتعقید یـكون لـعقلك ھـو نـفسھ، ھـو مـن یـنصب 
الـفخ ویـقع فـیھ ویـحاول الخـروج مـنھ عـبر تـبریـر وجـود الـفخ فـتعتقد أن 
الفـخ جزـء منـ التجرـبةـ، ال لیـس كذـلكـ إال أنكـ تخـتار أن تضـعھ وال 

یمكن ألحد أن یقول لك ال ألنك حر فیما تفعل 
وعـیك األعـلى یُـراقـب دائـماً وابـداً مـا تـفعل، وكـما قـلت ھـناك ثـالث 

سیناریوھات: 
-إمـا أنـك ال تـفعل شـيء وھـنا ال تجـد أحـداث كـثیرة تحـدث فـي حـیاتـك، 
تـكون حـیاتـك جـامـدة رمـادیـة ضـبابـیة ومـیتة، فـتتبلد أحـاسـیسك وكـلما 

تبلدت أحاسیسك كلما قلت اإلثارة في حیاتك 
-أن تـتفاعـل مـع أشـیاء كـثیرة فـال یـمكن لـك االخـتیار مـنھا وال تـملك 

الوقت الكافي والطاقة الكافیة لكي تمارسھا وتستمتع بھا 
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-كـما قـلنا أن تـتفاعـل مـع الشـيء بـشكل واضـح وجـلي ولـكن تـفاعـلك 
مـعھ عـبر شـعور غـیر ُمسـتحب كـالـغضب كـالـكره كـالحـزن، وعـیك 
األعـلى ال یـبالـي سـیعطیك الـمزیـد مـنھ ألنـك ُمھـتم وقـد أوردنـا مـثال 
االنــقطاع بــعالقــة حــب عــن شــخص ألنــھ فــعل شــيء خــطأ وأنــت 
غـاضـب تـجاھـھ وال یـمكن أن تـغضب إال ألنـك تھـتم بـالنسـبة لـوعـیك 

األعلى عندما تغضب من حدث فھذا ألنك مھتم تجاه ھذا الحدث 
السیناریو الرابع الذي لم نتحدث عنھ وھو السیناریو الصحیح  

حـیث تـولـد الـ Synchronicity وتـكون ھـي طـبیعة الـحال عـندمـا 
تـتفاعـل مـع الشـيء الـوحـید طـبعاً تـتفاعـل مـع أشـیاء أخـرى لـكن شـيء 
وحـید تـتفاعـل مـعھ بـشكل كـبیر أربـع وعشـریـن سـاعـة لـدیـك فـي الـیوم، 
ثـمان سـاعـات لـلنوم، الـساعـات الـباقـیة السـتة عشـر أنـت تُـفكر أربـع أو 

خمس أو ست ساعات في ھذا الشيء أو أكثر 
ھـذا ھـو الـتفاعـل الـحقیقي تسـتیقظ مـن الـنوم بـاكـراً مـتشوق لھـذا الـیوم 
ألنـك تـتذكـر ھـذا الشـيء، لـیس ألنـھ سـیحصل أو حـصل فـقط وجـود 
ھـذا الشـيء ھـذا الـشعور الـطفولـي شـعور نـقي جـداً یـقرأه وعـیك 

األعلى بشكل واضح فیعطیك المزید منھ 
أحـیانـاً تـكون ُمـشكك فـي إمـكانـیة حـدوثـھ فـیعطیك الـمزیـد مـن الـشك، 
فـتزیـد األمـور درامـیة وتـراجـیدیـة وتـصبح أبـعد، لـكنھ ال یـزال مـشوق 

لك 
لكن لو كنت أما مؤمن بأنھ یمكن أن یحدث لك ویتحقق 

أو أنـك مـجنون ال تـفكر إطـالقـاً وقـد یحـدث لـك وقـد أوردنـا مـثال 
الفنانین كتوضیح 

وھـاتـان ھـما الـحالـتین الـلتان یـمكن أن یـكون بـھما اإلنـسان امـا مـؤمـن 
إیمان تام بأنھ یمكن أن یتحقق، أو ال یُفكر إطالقاً 

أما التشكیك یُعیق ویجعل عملیة التجلي والتجسید أبطأ بكثیر 
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فھـذا ھـو األمـر إذا كـان تـفاعـلك مـع مـا حـولـك بـشكل واضـح مـركـز 
عـلى شـيء واحـد تـمنحھ الـشعور اإلیـجابـي أنـك تـریـد ھـذا الشـيء 
فـتشعر بـسعادة تـجاھـھ وتـملك إیـمان تـام بـأنـھ یـمكن أن یـتحقق أو عـلى 
األقلــ ال تفــكر مستــمتع مشــغول عنــ أن تعــتقد أنھــ سیــحصل أو ال 

یحصل ألنك مشغول باالستمتاع 
ھـذا الـنمط یُـسمى ركـوب الـموجـھ یُـسمى اخـتراق حـاجـز الـصوت 
یـكون سـرعـة اللحـظة-  أعـتقد أن اللحـظة مـقیاس مـعیاري ال یـمكن أن 
یـتغیر- شـعورك بـالـوقـت یـكون سـریـع جـداً، تجـلي وتجسـید األشـیاء 
یـكون سـریـع جـداً، حـتى أنـك أنـت تسـتكثر عـلى نـفسك حـدوث ھـذا 

األمر فائض احتمال كما تُسمونھا لكن ھذا ما یحدث. 

  

 ⭕
ھـل االسـتنارة نـتیجة ام ھـدف؟ وإذا كـانـت نـتیجة مـا األسـباب الـتي 

توصل الشخص الیھا؟ 
 🔴

الـسؤال عـام قـلیالً وسـطحي، ھـل االسـتنارة ھـدف أم نـتیجة األمـر 
نسـبي جـداً، لـلبعض ھـي ھـدف وھـي دائـماً نـتیجة أمـراً مـا صـدمـة أو 

مساعي متكررة للوصول لالستنارة أو نتیجة الصدفة 
أعـلم أن اجـابـتي نـاقـصة وغـیر كـافـیة ومـرضـیة ومشـبعة ألن الـسؤال 

كذلك نسبي جداً 
سأجیب على آخر الشق الثاني من السؤال: 

ال یـھم إذا كـانـت نـتیجة أو ال، كـیف یـمكن لـلشخص أن یـصل إلـى 
االسـتنارة وھـذه ھـي فـحوى الـسؤال بـاخـتصار وقـد ُسـئل ھـذا الـسؤال 

كثیراً وقد أجبت عنھ بشكل أكثر حتى بدون سؤال أجیب علیھ 
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فــي آخــر بــث " كــي ال نــضیع فــي الــزحــام" تحــدثــت عــن مــعنى 
االسـتنارة وعـرفـتھا عـلى أنـھا حـالـة ولیسـت ھـویـة، فـعلى خـالف 
الـوعـي أن تـكون نـائـم أو واعـي تسـتطیع أن تـسمیھا ھـویـة، فـالـنائـم 
یـعتقد اعـتقاداً واحـداً أنـھ صـحیح ومـا یـخالـفھ خـطأ ھـذه ھـویـة تـعریـف 
لـشخصیتك لـطبیعتك یـمكن أن تُـوصـف بـھا مـن قـبِل الـناس اآلخـریـن، 
أن تــكون واعــي یــعني أن تــكون مــتقبل فــتُسمى أو مــتفتح أو مــرن 

متعایش وُمتقبل 
أن تـكون مسـتنیر ال یـمكن ألحـد أن یـرى الـنور فـیك ولـكن یـمكن أن 
یـروا بـعض الـحكمة بـعض الـعلم بـعض السـالم ولـكنھا لیسـت ھـویـة 
ھـي حـالـة عـندمـا تـكون واعـیة ویـجب إن كـان ھـذا سـؤالـك شـرط أن 
تـكون واعـیاً فـال یـمكن لـنائـم أن یسـتنیر ال یـمكن إطـالقـاً، عـندمـا تـكون 
واعـي مـع كـثرة الـتشكیك ال یـعود ھـناك أي مـفھوم مـن مـفاھـیمك 
مـمسك بـك یُـرسـیك ویـبقیك مـربـوطـاً بـالـمادة كـل مـفاھـیمك بـالنسـبة لـك 
أصـبحت لیسـت مـرفـوضـة وخـاطـئة وانـما لیسـت صـحیحة مـئة بـالـمئة، 
أنـت اآلن تـطفو كـسفینة تـملك الـعدیـد مـن الـمراسـي عـلى مـر الـسنین 
كـل مـفھوم تـرمـي مـرسـاة فـي قـاع الـمحیط فـال یـعود یسـتطیع اإلنـسان 
حتـى أن یتحرـك لوـ شبـھناه باـلسـفینة مجـازیاـً حتـى أعتـى األموـاج ال 
یـمكن أن تـزعـزعـك فـنرى بـعض البشـر الـمتمسكین الـمعتنقین بـشكل 
دغــمائــي بــمعتقداتــھم ال یــمكن أن یھــزھــم أي مــوقــف ال یــمكن أن 

یغیرھم أي موقف أو تھزھم أیة ظروف 
بـل إنـھم حـتى وإن حـدثـت لـھم أعـظم الـصدمـات یـمكن لـھم أن یُفسـروا 
األمــر عــلى طــریــقتھم ألنــھم مــتمسكین جــداً یــملكون الــكثیر مــن 
الـمعتقدات والـمفاھـیم الـتي تُـرسـي ھـذا الـعقل فـي الـحیاة عـلى أنـھ عـلى 

حق 
االنـتقال مـن ھـذه الـحالـة مـن الـنوم إلـى حـالـة الـوعـي تُـسمى مـرحـلة 

االستیقاظ 
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عـندمـا یـمر بـھا اإلنـسان یـكون شـكك فـي أحـد الـمفاھـیم األسـاسـیة، ھـو 
لـم یـقطع الـحبل ولـكنھ أصـبح یـتساءل مـا إذا كـان ھـناك ضـرورة 
لـوجـوده أو مـا إذا كـان سـیغرق بـدونـھ أو سـتأخـذه الـریـاح واألمـواج 
بـعیداً بـدونـھ ھـو لـم یـأخـذ أي إجـراء تـجاه ھـذا األمـر ولـكنھ أصـبح 

مدركا لوجوده ویتساءل عن طبیعة الحال بدونھ 
ثـم یـبدأ بـالـتساؤل عـن الـمفاھـیم األخـرى، ربـما یـقطع الـبعض فـیصبح 
أخـف، تـصبح األمـواج تـلعب بـھ أكـثر تحـركـھ الـریـاح بـشكل أكـبر، ھـذه 
الـحالـة مـن الـتیھ والـضیاع والتشـتت الـتي یـشعر بـھا مـن یـبحث عـن 

الوعي وھو واعي 
ألن البحث عن الوعي أمٌر خاطئ، انت الوعي 

ولــكن التخــلص مــن بــعض الــمفاھــیم یــجعلك تــبحث عــن الــمفھوم 
الـحقیقي الـذي یـمكن أن یُـعید االسـتقرار لھـذه الـسفینة ومـركـبة الـوعـي، 

ال یمكن لك ان تجده فتستمر بالبحث 
إمـا أن تُـرسـي ھـذه الـسفینة عـبر تـبني مـفاھـیم جـدیـدة أو أن تسـتمر 
بـالـتشكیك بـالـمفاھـیم الـموجـودة وفـي یـوٍم مـا عـندمـا ال یـبقى إال مـرسـاة 
واحـدة أو الـمراسـي الـقلیلة ولـكن ھـناك مـرسـاة واحـدة قـویـة جـداً ثـقیلة 

جداً ھي ما یبقیك ثابتاً 
تـقوم بـقطعھا فـتنقطع كـل الـمراسـي األخـرى بـفعل ردة الـفعل، فـأنـت 
تـطفو إلـى األعـلى بـشكل قـوي جـداً یـمكن أن یـقطع كـل االرتـباطـات مـع 

كل المفاھیم والمعتقدات التي تبنیتھا على مر السنوات 
ھـذا الـطفو والـسمو والـتصاعـد ال یـمكن أن یـتوقـف سـتصعد إلـى أعـلى 

قمة، أعلى نقطة في الوجود، وھي قمة الوعي 
حـیث وعـیك األعـلى حـیث ال شـيء یـعلوه ھـناك لـن تـتساءل مـاذا یـوجـد 
فـوق ألنـك تـرى كـل اإلجـابـات تـحتك، كـل اإلجـابـات حـتى الـتي لـم 

تُسأل بعد 
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ھــذه الــحالــة تُــسمى االســتنارة بــعدھــا ســتختار بــعض الــمفاھــیم 
والـمراسـي الـتي تُـرسـیك فـي الـحیاة، أنـت الزلـت تـریـد الـنجاح فـي 
عــملك والــدراســة وأن تُــسمى إنــسانــیاً وتنشــر الســالم وربــما تــملك 

رسالة تنویر، كل ھذه معتقدات تُعیدك للحیاة 
ولـكن ال یـمكن أن تـصل إلـى االسـتنارة عـبر مـمارسـة طـقس مـعین، 
فـي الـواقـع األمـر عـكس ذلـك واعـتقد أصـبح األمـر واضـحاً جـلیاً مـن 
 ً وصـفي أنـھ عـكس تـبني الـممارسـات والـمعتقدات، ھـو عـكسھا تـمامـا

ولكنھ مشروطٌ بأن تكون واعي ال شك 
أعـتذر عـن وصـف سـؤالـك بـأنـھ سـطحي ولـكنھ كـذلـك ألنـھ نسـبي جـداً 

وقد أجبت علیھ كثیراً 
االسـتنارة لیسـت خـیار وال قـرار ھـي حـالـة تـمر بـھا عـندمـا تتخـلى عـن 
ذاتكـ الوـھمـیة والتـي تُعـّرف بأـنھـا كتـلة المـفاھیـم التـي تبـنیت، أناـ ال 
أقـول دمـرھـا وانـقضھا وأثـبت أنـھا خـاطـئة، ھـذا خـطأ ھـذا بـناء مـفاھـیم 
أخـرى تـمامـاً كـمن یـملك مـفاھـیم عـن أن الـدیـن ھـو الـصحیح وأن ھـناك 

رٌب خالق ویؤمن بالخلیقة وال یؤمن بالتطور الخ،  
ثـم یـنتقل مـنھا إلـى تـدمـیر ھـذه الـمفاھـیم عـبر تـبني اإللـحاد، فـال یـمكن 
لـك أن تـدمـر الـدیـن دون أن تـصبح ال دیـنیا امـا ربـوبـیاً أو ال أدریـاً أو 

مادیاً أو ملحداً 
كال اإلثنین یملكان مفاھیم، كالھما في نفس المركب 

االسـتنارة تحـدث حـینما تتخـلى عـن بـعض الـمفاھـیم الـتي تـملك دون أن 
تـتبنى غـیرھـا وتـقبل بـأن تـعیش اللحـظة بـدون وجـود مـفاھـیم، عـندھـا 

فقط یمكن أن تستنیر 
وعـندمـا تسـتنیر سـتعلم مـا أقـول األمـر ال یُـغیر شـيء ھـو فـقط یـفتح 

عینیك على مالم تراه من قبل 
أما خیاراتك وصعوبات الحیاة فال تزال الحیاة ھي الحیاة 
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شـبھناھـا الـبارحـة بـأنـھا سـیارة إمـا أن تـكون نـائـم تُحـركـك السـیارة بـدل 
أن تُحركھا أنت أو أن تُصبح واعي فتتحكم بالسیارة 

التشـبیھ ُمـغایـر قـلیالً عـما ھـو عـلیھ األمـر ولـكن یُـعطیك كـنایـة عـن 
طـبیعة األمـر، االسـتنارة فـي ھـذا التشـبیھ تـعني أن تـنزل مـن السـیارة 
دون أن تـدمـرھـا فـقط أن تـرى كـیفیة عـملھا مـن الـخارج وكـیفیة ھـیئتھا 
مـن الـخارج والـطریـق الـذي تسـیر عـلیھ ومـا یـحیط بـھا مـن سـیارات 

أخرى 
أن تـعرف أن الـحیاة لیسـت إال جـزء مـن ھـذا الـوجـود وأن الـوجـود كـلھ 

لیس إال جزء من وعیك 
عـندمـا تـشعر بھـذه الـقداسـة، عـندمـا تـنغمس بھـذا الـعمق ال یـعود لـلعقل 
الـذي ھـو جـزء مـن الـحیاة الـتي ھـي جـزء مـن الـكون الـذي ھـو جـزء 

من الوجود أي وجود 
لـیس ألنـھم اخـتفوا بـل ألنـك أصـبحت أعـظم بـكثیر ھـذه ھـي الـقدسـیة 

الحقیقة، وھذا معنى االستنارة 
لذلك ھي حالة ولیست ھویة 

ھـي إدراك ولیسـت مـمارسـة، ھـي لیسـت طـقس وال یـمكن أن تـوصـف 
أو یمكن تناولھا والحصول على نتیجة 

ھي جرأة وجسارة على أن تتخلى، ال أن تُدمر 
فالتدمیر نابع من الخوف، التخلي نابٌع من الثقة 

األمر لك ولغیرك. 
  

 ⭕
الـشعور الـمصاحـب للحـلم مـثل فـرحـھ او راحـھ او خـوف او خـزن ؟! 
ھـل ھـو صـحیح یـعني ھـل الـشعور بـالـفرح خـالل الحـلم مـعناتـھ ان 
مـشاعـري تـجاه ھـذا الشـي الـلي حـلمت فـیھ صـادقـھ ونـظیفھ وراح 

تتحقق !؟  
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 🔹
ماعرفت اصیغ السؤال لكن اجتھدت  

 🔴
كـل مـا قـلت فـي سـؤالـك صـحیح حـتى آخـر جـزئـیة وطـبیعي تـدخـل 

العقل وأن األمر سیتحقق ھذا ال عالقة لھ 
الــمشاعــر الــتي یــشعر بــھا اإلنــسان اثــناء حــلمھ حــقیقة جــداً تشــبھ 

مشاعرك بالحیاة بل ھي نفس المشاعر تماماً 
وباـلضـبط ھذـا ھوـ الھدـف منـ وجوـد األحالم، عنـدماـ تُرـیدـ شيـء ماـ ال 
تسـتطیع تـحقیقھ فـي الـحیاة وقـد تحـدثـت عـن ھـذا األمـر كـثیراً، عـندمـا 
تُـریـد شـيء بـشكل قـوي جـداً أو تـخاف شـيء بـشكل قـوي جـداً ھـذه 
الـرغـبة الشـدیـدة تـجاه شـيء مـا لـفترة طـویـلة دون الـحصول عـلى أي 
جـزء مـنھ -طـبعاً لـھا سـبب لـن أتحـدث عـنھ وجـود مـفھوم ُمـناقـض لھـذه 

الرغبة 
وھـذا أمـر مـعقد قـلیالً لـن أتحـدث عـنھ األن عـلى األقـل فـي بـدایـة 
اإلجـابـة- ولـكن تـملك ھـذه الـرغـبة الـقویـة الـتي تـعیش مـن أجـلھا تـتمنى 

حدوث األمر زواج وظیفة أو سفر وغیره 
ربـما مـال، تـحاول الـوصـول لھـذه الـنتیجة وال تسـتطیع قـد یـصل بـك 

األمر إلى انفصام الشخصیة أو الجنون 
لـذلـك نـملك مـفتاح أمـان إن صـح الـتعبیر صـمام أمـان شـبكة أمـان، یـقوم 
الـعقل بـمحاكـاة ھـذه الـرغـبة وكـأنـھا تـحققت لـكي یُـعطیك ھـذا الـشعور 
الـذي یُـفترض بـھ أن یـتولـد لـدى مـباشـرة ورؤیـة ھـذا الشـيء والـحصول 
عـلیھ، ھـذا الـشعور الـمؤقـت الـحقیقي جـداً یسـتطیع أن یُـقلل مـن كـبت 
واحتقان المشاعر في داخلك على أن تنفجر حرفیاً فتصبح بال عقل 
ولـكي أكـمل الـسؤال ال عـالقـة لـألمـر بـتحققھ مـن عـدمـھ، بـل عـلى 
الـعكس تـمامـاً عـندمـا یحـدث الحـلم وتحـلم فـإن ھـذا األمـر یـعني أن 
أرجـحیة حـدوث الـرغـبة أصـبحت ضـئیلة، فـأصـبحت عـن األرجـحیة 
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احـتمالـیة ولیسـت عـالـیة جـداً، لـذلـك یسـتخدم ھـذه االسـتراتـیجیة عـقلك 
لـكي یُـقلل مـن وطـأة األمـر عـلیك ألنـھ یـعلم أن رغـبتك لـن تـتحقق -
وربـما ھـذا ھـو الـوقـت الـمناسـب ألتحـدث عـن السـبب- والسـبب مـعلومٌ 
لـعقلك وھـو وجـود مـفھوم آخـر نـقیض یُـعیق ھـذا الـمعتقد أو الـرغـبة، 
فـأنـت تـرغـب بـالـمال ولـكنك تـعتقد أنـك لـن تـحصل عـلى الـمال لـن 
أتحـدث عـن أمـثلة ألسـباب ولـكن ھـناك مـن یـؤمـن أنـھ ال یـوجـد حـظ 
وھـناك مـن یـؤمـن ان غـیره قـد حـصل عـلى الـمال الـذي یـجب أن 

یحصل علیھ الخ 
ولــكم أن تــتخیلوا فــعقولــكم خــالّقــة فــي طــرح وصــناعــة األمــثلة 

وسیناریوھات التي تطبق على ھذا المقال 
فـعندمـا یشـتبك ھـذان الـمعتقدان أحـدھـما یـریـد واآلخـر یـقول بـأنـھ غـیر 
مـمكن تـبقى ُمـتعلقاً بـالشـيء تـتمناه ویـتصاعـد شـعور الـرغـبة والحـزن 
فـي حـین أن ذاك الـمفھوم راسـي وراسـخ وقـوي جـداً یـمنع حـدوث 

األمر 
یـسمونـھا بـلوكـات- طـبعاً ھـذه الـمصطلحات ھـي مـن ضـیّع الـناس - 
ولـكن عـندمـا نتحـدث عـن األمـر بـدون اسـتخدام الـرطـانـة فـي الـلغة 

واللغة التقنیة یُصبح األمر أوضح لبعض العقول 
وإن كـنت تـقول أن وعـیك عـالـي جـداً فـأنـا ال أتـكلم عـن وعـي عـالـي، 
أتـكلم عـن األمـر بـطریـقة لـغویـة مـمكن تُـفھم بـالـعقول الـمادیـة الـعادیـة 

لمن ال یُفكر، انتبھ للكلمة لم أخطئ لمن ال یُفكر ولیس لمن یُفكر 
عـندمـا تُـفكر أنـت تـحاول أن تُـعید صـیاغـة األمـر بـطریـقة أنـت عھـدتـھا 
عـندمـا تسـتمع دون أن تُـفكر ھـذا إیـمان وثـقة یسـتطیع عـقلك أن یـتغیر 
وفـقاً لھـذا الـكالم لیسـت بـرمـجة بـل تحـرر مـن بـرمـجة، لـو كـنت أبـرمـج 

بمعتقد جدید تُسمى برمجة 
االسـتماع بـثقة تـجاه أحـد یُـبرمـج الـعقل إن كـان الـعقل تـبرمـج عـلى 
مـفاھـیم ضـیقة فـلن یسـتوعـب أي مـفاھـیم أكـبر وان كـانـت بسـیطة كـالـتي 
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أتحدـث عنـھا لیستـ ُمعـقدة جدـاً أناـ ال أتحدـث عنـ علـوم الكـاباـال 
وعـمقھا وأتحـدث عـن أسـرار الـوجـود والـعلوم الـخفیة والجـماعـات 
الـتي تُـدیـر الـحیاة، وھـي نـظریـات تـبقى نـظریـات لـكن عـندمـا یتحـدث 
عـن اإلنـسان یـصبح الـعقل مشـلول، أنـا أتحـدث عـن تفسـیر بسـیط 

للوجود 
اســمح لــعقلك أن یــرتــاح دون أن یُحــلل، اســتمع بــعقل ُمــتفتح، حــلل 
بـعض األمـر ولـكن لـیس لـكي تـقبل أو تـرفـض، فـما أقـولـھ حـتى وان لـم 

تقتنع بھ ولم تفھمھ دعھ یمر عبر أذنیك ھذا كل ما أطلبھ منك 
مجـدداً الـشعور بـالحـلم لـكي نـختصر اإلجـابـة بـملخص بسـیط، الـشعور 
الـمتولـد مـن تجـربـة بـالحـلم حـقیقي جـداً، یحـدث الحـلم مـحاكـاةً لـرغـبة فـي 
الـحیاة لـم تـتحقق وال تـتحقق بسـبب وجـود مـعتقد یُـعیق تـحقق األمـر، 
وألن األمـر یـزیـد مـن احـتقان ھـذه الـمشاعـر یـقوم األمـر بـمحاكـاة تـحقق 
ھـذه الـرغـبة لـكي یـمنحك الـشعور مـؤقـتاً  لـكي ال تنفجـر حـرفـیاً فـتصبح 

مجنوناً 
ولـیس فـقط الـرغـبات أحـیانـاً یـكون لـدیـك عـدم رغـبة فـي تـحقق األمـر 
أي أنـك تـخاف أو تـكره شـيء ھـذا الـخوف ُمسـتمر مـعك كـأن تـحضر 
لـالخــتبار دون أن تُــذاكــر أو أن تفشــل فـي الــقبول فـي الــوظــیفة أو 

الدراسة أو السفر،الخ 
خـوف مـتكرر رغـم أنـھ لـم یحـدث بـعد، ویـعیق حـدوثـھ امـا الـزمـن أو 
معتقد آخر، فإنك تحلم بھذا الخوف كي تُفرغ قلیالً من ھذا االحتقان 
ثـم أجـبت بـأن ال عـالقـة لھـذا األمـر بـأرجـحیة حـدوثـھ بـل انـھ یُشـیر إلـى 
الـعكس فـإنـك عـندمـا تحـلم بـالشـيء فـإن عـقلك عـلى األغـلب یـعتقد بـأن 
احـتمالـیة حـدوثـھ أصـبحت ضـئیلة، فـإنـھ یـمنحك ھـذا الـشعور حـتى 
تسـتطیع أن تـصبر حـتى یـزول الـمفھوم الـذي یُـعیق أو أن تـقبل أنـت 

حدوث األمر 
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واخـتم بـأن حـدوث الحـلم ربـما یـكون ھـو مـثل مـا یُـقال فـاتـحة خـیر 
عـندمـا تحـلم بشـيء تـراه رأي الـعین فـترى كـیف یُـمكن لـألمـر أن 
یحـدث فـترى تسـلسل األحـداث كـیف تحـدث وھـذه مـشكلة األحـالم 
والـعیب فـیھا ولـكن حـدوث األمـر وعـیشھ أحـیانـاً یـجعلك تـعلم أن األمـر 

ممكن 
شــعور الــسعادة الــذي یــراودك كــلما فــكرت بــاألمــر یُــلغي مــفھوم 
احـتمالـیة عـدم حـدوث األمـر، فـیكون عـامـل ُمـساعـد وإن كـان قـبلھا 

مستحیل 
وفـي حـاالت نـادرة عـندمـا تحـلم بـالشـيء تـفقد االھـتمام ألنـك عشـت 

التجربة في الحلم ولم تكن ذات أھمیة. 
   

 ⭕
ممكن شرح أكثر كیف أخلق الحاجة! 

 🔴
یصر البشر على رغباتھم 

باإللحاح، بالدعاء، بالتمني، بالمحاوالت المادیة 
وغیره من وسائل تحقیق الرغبات 

حتى عمد البعض إلى وسائل وجودیة كالجذب والتجسید واالنعكاس 
في واقع األمر، أن في األمر مغالطة 

فصاحب االمنیة -المتمني- ال یعلم حقاً ما اذا كان یحتاج إلى تلك 
الرغبة أم أنھ یریدھا فقط ومع ھذا یتعلق بھا 

فإن كانت حاجة فتحققھا فوري مباشر بال أماني أو شروط أو 
وسائل أما إن كانت مجرد رغبة ال یحتاجھا في تجربتھ، فتحققھا 

غیر وارد 
كل ما في األمر أنھ قام بمراقبة، أو مقارنة، أو وراثة مفھوم عن 

تلك الرغبة، وكیف أن حصولھا لغیره، كان سببا في سعادتھ، 
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فاعتقد مفاھیمیاً أنھا ستحقق لھ السعادة ھو األخر، وھذا غیر 
صحیح غالباً إال على سبیل الصدفة المقّدرة 

لھذا ال تتحقق األماني، ألنك ترید األمر وال تحتاجھ 
لذا ولكي تحصل على رغبة 

 ً علیك خلق الحاجة الیھ، لكي تحصل علیھ تلقائیا
فأنت دائما وحاالً تحصل على ما تحتاج 

وال تحصل على ما ترید، بالضرورة مالم یكن یحقق لك حاجة 
ولكن كیف تخلق الحاجة 

حین تظن لسبب ما أنك تحتاج إلى شيء 
وال یتجلى في حیاتك 

قم باالھتمام بھذا الشيء بالحدیث عنھ، بفعل ما یشبھھ، بالقراءة، 
والتعلم عنھ، باالستعداد لتحققھ الخ 

قم بزرع بذور مفاھیم االیمان أنھ متحقٌق ال محالة 
مؤمن أنك ستحصل على ما ترید ما أن تتولد حاجة لتحققھ في 

حیاتك 
المفارقة المضحكة 

أنك حین تبدأ بممارسة بعض األعمال الصغیرة الدقیقة التمھیدیة 
لتجلي تلك الرغبة، یحدث أمر من ثالثة: 

-اما أن تفقد اھتمامك بالتجربة بعد تجربة ما یشبھھ 
-أو أن ترى غیرك یملك تلك الرغبة، فترى أثرھا علیھ وال یعجبك 

-أو أن تستمتع بھ بحماس مطرد حتى یتجلى في حیاتك 
فتخلق حاجة، لتحقیق تلك الرغبة، فتصنع واقعاً بھ ما ترید 

حیث یضیف قیمة لتجربتك الحیاتیة 
بدل أن كان مجرد رغبة فارغة منسوخة ممسوخة من غیرك ال 

یمكن لھا أن تتحقق 
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اما وقد علمت كل ھذا، فستعلم أھمیة ما تفعلھ في یومك من تفاصیل 
صغیرة 

وكیف أنھا ھي ما یصنع واقعك ویحقق رغباتك 
لذا نواصل تردید: 

افعل ما تحب، تحصل على ما ترید 
لكم كل الحب، بال شروط 

لیس ألني أنا، بل ألنكم أنتم. 

 ⭕
لدي استفسار؟! 

اخــبرنــي شــخص ان حــبلي االثــیري مــرتــبط بــشخص واحــد فــقط 
وصـدیـقھ لـي اخـبارھـا بـان حـبلھا االثـیري مـرتـبط ب٣٢ شـخص ذكـور 
و أنـاث كـیف اعـرف مـن الـشخص الـمرتـبط بـھ وھـل یـمكن التخـلص 

من ھذا االرتباط بدون مشاكل؟ 
 🔴

 ً رغـم مـا قـرأت واطـلعت عـلیھ فـي مـجال اإلسـقاط النجـمي خـصوصـا
فـي بـدایـات الـبحث فـي ھـذا الـمجال قـبل أن أتـحول إلـى مـوضـوع 
الـوجـودیـة والـتنویـر لـم یسـبق أن رأیـت شـخص یتحـدث عـن ظـاھـرة 
اإلسـقاط النجـمي والـبعد النجـمي والخـروج مـن الجسـد وأحـد مـعالـمھا 
وھــو الــحبل األثــیري ثــم یتحــدث عــن ارتــباط االقــدار والــعوالــم 
الـمتوازیـة فـي نـفس األن، ھـذا الـتعقید ھـو نـتیجة تـراكـم قـاعـدة الـمعرفـة 
الـتي نـصنعھا فـي الـتنمیة البشـریـة وأظـن أن ھـذا اإلنـسان بـدأ فـي تـعقید 
األمـر أكـثر مـن الـالزم، لـم یسـبق أن سـمعت أن الـحبال األثـیریـة 
تـرتـبط بـأشـخاص وحـتى إن كـان األمـر كـذلـك فـھو عـلم مـبني عـلى 
مـعتقدات ال صـحة لـھ وجـودیـاً إال إن آمـنت بـھ تـمامـاً كـغیره مـن 
العـلوم، فإـن شئـت أن تؤـمنـ فسـأل منـ قاـل بھذـا األمرـ ولیـس أناـ، ال 
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اعـلم حـقیقةً مـنطق ومـنھجیة ھـذا الـعلم لـكي أسـاعـد فـي التخـمین كـیف 
یـمكن أن تـكون االجـابـة األمـر كـلھ بـالنسـبة لـي جـدیـد وسـخیف ان صـح 
الـتعبیر، سـخیف لـیس بـمعنى أن یُـحتقر ولـكن ارتـباط حـبلك األثـیري 
بـأشـخاص أظـن انـھ عـندمـا تـمارس اإلسـقاط النجـمي سـترى ھـؤالء 
األشـخاص، كـل مـاتـحتاجـھ ھـو أن تُـفكر بـھم، أي أن ارتـباطـك بـھم 
مـبني عـلى مـشاعـرك تـجاه ھـؤالء األشـخاص، وإن كـنت ال تـعرفـھم 

حقیقةً فكیف یھمك األمر 
ال أحـب حـقیقةً أن أرى خـصوصـاً الـواعـیین یُسـلمون عـقولـھم لـغیرھـم 
فـیما یـتعلق بـأمـور بسـیطة مـثل ھـذا، اسـتخدم التحـلیل حـتى فـیما أقـولـھ 
أنـا عـندمـا تـكون واعـي فـأنـت قـد وصـلت إلـى قـمة اللحـظة لـك الـحق فـي 
أن تُحـلل وتـنتقد، حـلل وانـتقد كـل مـایُـقال حـتى كـالمـي قـبل كـل شـيء 
انـتقد كـالمـي خـصوصـاً إن وجـدت فـیھ ُمـعتقد أو مـفھوم فـلك الـحق فـي 

أن تُشكك 
فـلم یسـبق أن عـلمت بـارتـباط الـحبل األثـیري، الـحبل األثـیري كـمفھوم 
مـوجـود فـي عـلم الـتنجیم ولـیس الـتنجیم رؤیـة الـنجوم وتخـمین األحـداث 
ھـذا تـرجـمة خـاطـئة وال تـوجـد كـلمة مـناسـبة غـیر الـتنجیم ولـكنھ مـختلف 
عـن الـعرافـة ربـما ُمـقارب لـھا فـي بـعض الـجوانـب ولـكنھ لـیس نـفس 

العلم 
فـي ھـذا الـعلم الـحبل األثـیري ھـو إسـقاط رمـزي لـلعقل لـكي یـعرف أن 
ھـناك صـلة بـالـمادة رابـط بـین الجسـد الـمادي والجسـد األثـیري لـكي 
یــطمئن بــأن جســده األثــیري لــن یــضیع وأنــھ عــلى اتــصال بجســده 
الـمادي ویـتضح مـن بـساطـة الـفكرة الـرمـزیـة الـلي ھـي الـحبل أنـھ 
وجـودیـة جـداً وغـریـزیـة جـداً، فـأول مـا یـولـد اإلنـسان فـي بـطن أمـھ 

یكون مرتبط معھا بحبل سري 
وأبسـط االخـتراعـات البشـریـة مـنذ بـدء الخـلیقة وھـي مـوجـودة الـحبل، 
فـال یـوجـد فـیھا تـعقید وال یـوجـد فـیھا عـمق ھـي مجـرد فـكرة یـحتاجـھا 
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الـعقل إسـقاط لـفكرة االرتـباط الـذي ال یـنقطع ُسـمي الـحبل األثـیري أو 
الـحبل الـفضي، الـذي یـربـط الجسـد النجـمي بـالجسـد الـمادي، ولـمن 
یـطلّع عـلى تـجارب الـممارسـین للخـروج مـن الجسـد وھـي بـاآلالف 
یـعلم أن مـا یـربـو عـن الـنصف مـنھا یـذكـر الـممارس تحـدیـداً أنـھ لـم یـرى 
الــحبل األثــیري، وربــما الــربــع ال یــذكــرون أي شــيء عــن الــحبل 

األثیري ربما رأوه لكنھم لم یذكروا أي شيء 
الــُربــع فــقط یتحــدث عــن الــحبل األثــیري وغــالــباً إذا رأیــت الــحبل 

األثیري أو النجمي ھو ألنك سمعت من غیرك أنھ موجود 
كـل تـجاربـي لـإلسـقاط النجـمي لـم یسـبق أن رأیـت الـحبل األثـیري ألنـي 
لـم أكـن اطـالقـاً وال زلـت قـلق بـخصوص ارتـباطـي بجسـدي الـمادي، 
بـل كـل مـا أسـعى الـیھ فـي أثـناء مـحاولـة االنـفصال والـتي عـادةً تفشـل 
فـأنـا أنـجح فـي اإلسـقاط النجـمي بـطریـقة غـیر مـباشـرة، عـلى الـنقیض 

من الطریقة المباشرة 
أكـون تـواقـاً لـالنـفصال عـن جسـدي الـمادي ال أریـد أي عـالقـة بـالجسـد 
الـمادي فـبالـطبع لـن یـكون ھـناك أي ارتـباط لـن یـكون ھـناك حـبل لـكن 
مـن یـخاف الـضیاع وأعـرف ھـذا األمـر مـن أسـئلة الـمتابـعین 2013 
وطـلوعـاً عـندمـا كـان مـوضـوع االھـتمام ھـو اإلسـقاط النجـمي كـانـت 
أھـم األسـئلة " ھـل یـمكن أن أضـیع؟ ھـل یـمكن أن أمـوت؟ ھـل یـمكن 

أن أجن؟" وطبیعي فھي أھم غریزة البقاء 
لـذلـك فـكرة الـحبل األثـیري والـذي یـمتد بـشكل النـھائـي وكـلما ابـتعد 
الجسـد النجـمي كـلما اسـتدق أصـبح رفـیعاً جـداً وسـخیفاً جـداً الـحبل 

ولكنھ ال ینقطع ابداً 
ھـذه ھـي الـقناعـات الـموجـودة فـي ھـذا الـعلم، أخـذ الـفكرة وتـعمیمھا 
وجـعلھا مـعقدة وارتـباط الـحبل األثـیري ببشـر آخـریـن سـیأتـي یـوم 
ونـقول أن الـحبل األثـیري ھـو شـبكة تـربـط كـل البشـر بـكل البشـر 

! 331|   النور المحرم-حین نام الوعي، كان الحلم حیاة                                                                       



ولیسـت شـبكة ثـالثـیة األبـعاد فـال یـمكن أن تـصُّف كـل البشـر بـشكل 
ثالثي األبعاد دون أن تضع عوائق بین كل إنسان وآخر 

ھـي ربـاعـیة أبـعاد یـمكن لـكل إنـسان أن یـتصل بـكل إنـسان دون أن 
یحتاج إلى الزمان والمكان 

نسـتطیع أن نُـعقد األمـور اإلسـقاط النجـمي ھـو الخـروج مـن الـحیاة 
الـمادیـة بـكل بـساطـة حـتى الجسـد النجـمي أحـیانـاً ال یـكون حـاضـر فـي 
أحـد تـجاربـي لـإلسـقاط النجـمي لـم یـكن جسـدي النجـمي حـاضـراً ولـم 

أھتم ولم أنظر لم أقلق،أتمنى أن تكون اإلجابة واضحة 
أتـمنى انـھ مـا یـزعـلكم صـراحـتي احـیانـاً ألنـي اریـدكـم واعـین مـتفردیـن، 

وال بأس فكلنا نمر بالمراحل ھذه. 
  

 ⭕
وكـیف اعـرف انـھ انـا مـرتـبطة اثـیریـاً مـع شـخص وھـل یـصیر انـھ احـد 
مـرتـبط فـیني بـس انـا اقـدر امـنعھ یـأثـر عـلي وال اكـون مـرتـبطة فـیھ ؟ 

ارتباط من طرف واحد ؟ یصیر ؟ 

 🔴
كـنت قـد تحـدثـت عـن األمـر فـي اإلجـابـة الـسابـقة، قـلت بـأن األمـر تـعقید 
لـلفكرة وھـا أنـت تـطرح األسـئلة الـتي إن أُجـیبت سـتخلق الـمزیـد مـن 

المعرفة المعقدة التي تجعل من األمر مستحیل للعقل البشري 
لـن أجـیب عـلى أي سـؤال مـن ھـذه األسـئلة ألن الـعلم كـلھ بـالنسـبة لـي 
حـدیـثاً ولـیس قـدیـماً ال أعـلم لـھ مـنھجیة وال مـنطق، وأرجـو أال تـسألـون 

مثل ھذه األسئلة 
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إن كـنتم لسـتم واعـیین فـأنـتم فـي الـمكان الخـطأ، فـمن یـأتـي لـكي یـتبني 
مـعتقدات الـوعـي ویـنام عـلیھا فـاألفـضل لـھ أن یـنام عـلى مـعتقدات 
آمـنت بـھا البشـریـة مـنذ اآلالف الـسنین فھـي أكـثر نـضج وقـد اسـتھلكت 

كل األسئلة التي یمكن أن تُسأل 
فـلم یـعد ھـناك إال أسـئلة بسـیطة لـم تُـطرح غـالـباً ال یھـتم بـھا عـقلك، فـلك 
أن تـنام قـریـر الـعین بـدل أن تنخـرط فـي وسـط الـوعـي حـیث كـل شـيء 
جـدیـد وبـدل أن تـصعد إلـى األعـلى أنـت تھـبط إلـى األسـفل عـبر خـلق 
الـمزیـد والـمزیـد مـن الـمفاھـیم والـمعتقدات نـحن نـحاول أن نتحـرر او 
عـلى األقـل أن نـرى الـمفاھـیم الـموجـودة الـتي تُـحیط بـعقولـنا ومـشاعـرنـا 

وذواتنا، ثم نجد أنفسنا نصنع المزید منھا 
كل الحب لكم لكن ال یعجبني ھذا األمر إطالقاً. 

  

 ⭕
مـن فـترة كـنت أسـوي تـأمـل و اسـتوالـي شـي غـریـب. كـنت أسـوي 
تـمریـن اإلسـتحقاق مـع قـروب و رد راسـي ورا مـا قـدرت أرفـعھ أبـداً 
طـاقـة قـویـة كـانـت تـدفـع رأسـي للخـلف كـان مـؤلـم الـشعور و رقـبتي 

عورتني جداً، شو سبب ھالشي؟ 
 🔴

انفصال عن الوعي بسبب التأمل. 
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 ⭕
ھـل یـتفاعـل وعـي انـسان مـع انـسان آخـر؟ أو ان الـوعـي یـظل مـنفصل 

الیتأثر 
 🔴

ھذا ما نفعلھ في الحیاة 
تفاعل وعیك األدنى مع غیرك 

لكن وعي الجمیع األعلى مشترك. 
  

 ⭕
لـھ عـالقـة بـالـنفور مـن بـعض الـشخصیات احـیان والـتقرب مـنھم 

احیانا؟ 
 🔴

الـسؤال عـام قـلیالً مـوضـوع الـتفاعـل ھـو بـالـضبط الھـدف مـن وجـود 
الـحیاة ھـذه االخـتبارات البسـیطة والـتجارب البسـیطة الـتي نـقوم بـھا 
أنـت تـملك شـيء غـیرك ال یـملكھ فـیحاول الـتقرب إلـیك كـي یجـرب امـا 
الــشعور الــذي حــصلت عــلیھ مــن ھــذا الشــيء أو تــكرار تجــربــتك 

والعكس تماماً أنت تبحث عن شيء یملكھ غیرك 
ھـذا الـتبادل التجـربـي -وان كـانـت كـلمة جـدیـدة التجـربـي- تـبادل 
التجـربـة ولـیس الـمعرفـة ھـو الھـدف مـن وجـود ھـذه الـحیاة، تـفاعـل 

وعي! نعم وال 
فالوعي األصغر ھو من یتفاعل بأفكاره ومشعره ومعتقداتھ 

أنـت الـیوم تـؤمـن بـمعتقد وغـداً تُـغیر ھـذا الـمعتقد، الـمشاعـر تـتبدل 
وكذلك األفكار 

أمــا الــوعــي األعــلى فــھو وعــي غــیرك، الــوعــي األعــلى مشــترك 
للجـمیع، كـل مـا یخـلق فـي ھـذا الـوعـي ھـو ُمـنتج ھـو مـصنوع وقـابـل 

! 334|   النور المحرم-حین نام الوعي، كان الحلم حیاة                                                                       



لـلتغیر، الـتفاعـل بـینھ قـد یُحـدث تـكامـل أو ازدواجـیة، فـالـتكامـل یـجعل 
الوعیین یصبحان واحد فتقل كمیة التفاعل، تقل كمیة التجارب 

أو أن یــكون ازدواجــیاً فــیفترق الــوعــیین إلــى تجــربــتین مــختلفتین، 
وربما نفس الوعي یفترق إلى تجارب مختلفة 

ونـرى ھـذا األمـر كـثیراً فـي الـدیـن، بـشكٍل صـریـح أنـا ال أتحـدث 
بـطریـقة مـبطنة وأعـتقد أن الحـدیـث مـتواتـر عـن الـرسـول بـأن األمـة 

تفترق على اثنین وسبعین فرقة 
االزدواجـیة ھـي جـزء مـن التجـربـة والـتفاعـل ھـو مـا یُـنتج ھـذه الـتفرقـة 

أو االزدواجیة 
ولـكن یـبقى الـسؤال عـام،كـلمة تـفاعـل ال مـعنى لـھا بـالـمعنى الـوجـودي، 

ماذا یعني التفاعل؟ 
فـأثـناء الـنوم عـندمـا تحـلم وتـرى انـسان فـي الحـلم وتـعلم أنـھ وھـم ومـع 

ذلك أنت تتفاعل مع ھذا اإلنسان. 
  

 ⭕
اذا كان الوعي األعلى لدینا مشترك فأین تفردنا  

ھل التفرد یكون في وعینا األدنى فقط؟ 
 🔴

التفرد، مفھوم 
بمعنى آخر 

یدك قدمك عینك كلھا منك وفیك  
أنت بدونھا لست أنت، كلھا انت 

وأحدھا أنت 
لو أن أحد أطرافك أو أعضائك أصبح یملك وعیاً مستقالً 
ثم بدأ ازدواجیة یفرق بینھ وبین غیره، ویشعر أنھ مستقل 

ھل یلغي ھذا انھ جزء من جسدك؟ 
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حتى لو لم یرى األمر 
یبقى جزء منھ/منك 

الوعي الكلي لیس ھویة 
الوعي الكلي ماھیة 

األمر أشمل من أن یُحدد 
في الواقع ھو مجموع الھویات، وبما أن الھویات متغیرة 

فالوعي األعلى في اتساع 
وھو مشترك، وان لم نرى االشتراك 

ألننا نعتقد، 
كما تعتقد الید، أنھا عندما تكون جزء من الجسد والجسد واحد 

أن وعیك سیختلط بغیره وتضیع 
الواقع، 

أن اختالطك تكامل ولیس انحالل 
اي أنك تعلم أنك ما كنت علیھ باإلضافة إلى كل شيء اخر. 

  

 ⭕
عـندمـا یـموت مـن نـحب مـن الـطبیعي أن نحـزن وربـما نـغضب رغـم 

معرفتنا انھ رحل باختیاره،سؤالي عندما یموت من  
ال تـربـطنا صـلة بـھ لـماذا نحـزن ونـغضب وكـأنـھ تـربـطنا صـلة بـھ،لـم 

ھذه المشاعر؟ 
 🔴

األمر بسیط وقد اجبتك قبل زمن طویل عن شيء مشابھ لھ. 
سبب الحزن: ھو أننا نتذكر أننا سنموت. 

قلت في اجابتي السابقة: 
أن حزن االنسان على من یعرف - كما في سؤالك ھو أنانیة 

فھو ال یحزن ألن اإلنسان مات-  وإن ادعى ذلك 
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ھو یحزن ألنھ سیفقد السعادة مع ھذا الشخص فقط 
ألنھ لن یحب ذاتھ دون ذلك الشخص 

ألنھ یعلم یقینا أن ھذا الشخص جزء من ذاتھ 
فغیابھ، غیاب جزء من ذاتھ 

العزاء، عزاء لك على فقد جانب منك. 
  

⭕
مثل القطرة والمحیط یعني! 

 🔴
نعم 

فالقطرة قطرة، حین تراقب لوحدھا 
حین تنفصل عن الماء 

لكن حین تعود 
ال یھم أن تبقى قطرة أو تنحل في الماء 

فھي منھ والیھ 
ولم یكن للفردیة والھویة معنى إال حین كانت قطرة فقط 

اما قبلھ، فتماما كبعده 
ال معنى للفردیة. 

  

 ⭕
فـعال اسـقاط الـعزاء لـك عـلى فـقد جـانـب لـك لـذلـك نـحن نحـزن فـي 
بـعض االحـیان عـلى مـن ال نـحب ألنـنا نـظن أن بـقاءه كـان جـزء مـن 

سعادتنا  
 🔴
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أحسنت 
واود نسب الفضل لك في تشبیھ النوم والوعي بقیادة السیارة 

فأنت صاحب التشبیھ وقد اختلط االمر علي  
بینك وبین ابراھیم 

احبك♥ 
  

 ⭕
إسـقاط، فـي صـدیـقة تحـلم دائـماً بشـيء وتـصحى ویـتحقق نـفس الحـلم، 
صـار الشـيء بـالنسـبة لـھا مـرعـب تـقریـبا، الن تحـلم بـأشـیاء سـیئة 

وتتحقق ماذا یعني ھذا؟ 
 🔴

األمر یحدث كثیراً لبشر كثر 
من یؤمن ایمان قوي بأن االحالم لھا رسالة 

كنبوءة أو استبصار 
یعیشون مثل ھذه التجربة. 

  

 ⭕
لو سمحت إسقاط تحدثنا عن مفھوم التعلق!؟ 

 🔴
ال أعـلم حـقیقة مـا تـعنیھ بـسؤالـك فـالـتعلق لـیس مـفھوم وإنـما ظـاھـرة 
وفـعل، عـادةً یـكون الـتعلق بـمفھوم إن كـان ھـذا مـا تـعنیھ إن كـان 

المعنى شيء آخر فأرجو تنبیھي 
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ولـكن تـحت ھـذا االفـتراض الـتعلق بـمفھوم واإلصـرار عـلى أن واقـع 
الـحیاة یـجب أن یـكون عـلى ھـذا الـنحو أن تـملك مـفھومـاً یُـملي عـلى 

الحیاة كیف علیھا أن تسیر 
اإلصـرار عـلى ھـذا الـمفھوم اسـمیھ تـعلق، ھـذا الـتعلق أحـیانـاً یُـعیق 
تـحقیق مـا تـریـد رغـم أنـك تـتعلق بھـذا األمـر ألنـك تـریـد تـحقیق رغـبةً 

ما فیُعاق تحققھا 
وھـذا األمـر مـفارقـة مـضحكة ألنـھا بـارادوكسـیة فـي حـین أنـك تـفعل 
األمـر ألجـل تـحقیق شـيء مـا، یـكون فـعلك ھـو بـذاتـھ وبـشكل سـاخـر 
یـمنع تـحققھ، وھـذا نـابـع مـن اعـتقاد الـعقل بـأنـھ یـعلم طـریـقة تـحقیق 
األمـر، وقـد قـلت بـأن الـمشكلة ال تـكمن - وإن كـانـت مـشكلة إال أنـھا 
لیسـت مـشكلة عـظیمة- أن یُـصر الـعقل عـلى رغـبة مـا وأن یُـریـد الـعقل 
رغـبة مـا ھـذا أمـر سـيء ولـكن لـیس األسـوأ، األسـوأ عـندمـا یـبدأ الـعقل 

بافتراض بل وفرض الطریقة األنسب لتحقیق األمر 
فـكما تـرى الـحیاة مـتنوعـة بـخیاراتـھا، ولـكن عـندمـا تـریـد أن تـقرر أن 
تـختار خـیار واحـد مـن ھـذه الـخیارات األمـر جـید، ولـكن عـلیك أن 
تـتفاعـل مـع مـا تـملك مـنھ أو عـلى األقـل أن تتحـدث عـنھ وتـبحث عـنھ، 
ولـكن عـندمـا تُـصر عـلى الـطریـقة الـمثالـیة لـتحقیق ھـذا األمـر فـإن 

الخطأ یصبح مضاعف 
الخـطأ مـضاعـف والخـطورة مـضاعـفة وحـتى إن كـانـت الـرغـبة الـتي 
لیسـت مـن الـمؤكـد أن تـتحقق حـتى لـو أصـبحت مـحتملة ومـرجـحة فـإن 

اصرارك على الطریقة التي یجب أن تتحقق بھا یُعیق تحققھا 
فـیكون وعـیك األعـلى مسـتعد بـل تـواق إلـى تـحقیق رغـبتك وتـمنعھ 
بـتعلقك بـمفھوم مـعین، فـالـتعلق لـیس مـفھوم وإنـما یـتم الـتعلق بـالـمفاھـیم 

فھو بحد ذاتھ لیس مفھوم بل ھو متعدي على المفاھیم 
أخــتم ربــما بــأن األســوأ مــن الــتعلق بــمفھوم ھــو وجــود مــفھومــین 
مـتناقـضین والـتعلق بـكالھـما، كـأن تُـریـد الـمال وتـفترض أیـضاً أن 
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الـمال ال یـمكن أن تـحصل عـلیھ بـسھولـة، ھـذا مـفھوم وھـذا مـفھوم، أن 
تُـریـد الـمال ثـم تـفترض أن الـطریـقة الـوحـیدة لـلحصول عـلیھ عـبر 
الوـظیـفة، التـعلق بمـفھوم المـال یمـنع تحـقق أي رغبـة منـ رغبـاتكـ إال 
بـحصولـك عـلى الـمال ثـم عـندمـا یُـریـد وعـیك األعـلى أن یُـحقق لـك 
الـمال لـكي تُـحقق رغـباتـك لـكي تـبدأ بـالـعیش، یـصطدم عـقلك واقـعك 
بـالـمفھوم اآلخـر وھـو أن الـمال ال یـمكن أن یـأتـي إال عـبر وظـیفة، 
والـوظـیفة ال یـمكن أن یـأتـي إال عـبر تـعلیم وفـرصـة وكـل ھـذه األمـور 

تملك تعقیداتھا عبر تجارب اإلنسان الكثیرة جداً في مجتمعھ 
لـذلـك دائـماً أحـاول أن اُبّسـط األمـر عـندمـا أتحـدث إلـیكم، ابـتعد عـن كـل 
ھـذه الـمفاھـیم رغـبتك الـحقیقیة سـتأتـي إن انـشغلت عـنھا ھـذه ھـي 

اختصار الرسالة رغبتك ستتحقق إن انشغلت عنھا ان تركتھا، 
 إن انـشغلت عـنھا بـفعل مـا تـملكھ مـن رغـبات مـشابـھھ لـھا بـحیاتـك 
فـھناك الـكثیر مـن األشـیاء یـمكن أن تـفعلھا، أقـلھا أن تـأخـذ قـلم وتجـذب 
ورقـة وتـبدأ بـالـكتابـة وأعـمقھا أن تـأخـذ حـقیبة ظھـر وتـبدأ بـالـسفر حـول 
الـعالـم بـحثاً عـن مـا تـبحث عـنھ، بـین ھـذا وذاك ھـناك عـدد ال محـدود 
مـن االحـتماالت یـمكن أن تـفعل أیـاً مـنھا، فـعل أیـاً مـنھا سـیُشیر إشـارة 
واضـحة لـوعـیك األعـلى بـأنـك مھـتم بھـذا األمـر وسـتقوم الـحیاة أو 
وعـیك األعـلى بـإعـطائـك الـمزیـد والـمزیـد مـنھا، بشـرط أال تـتعلق 

بمفھوٍم یُعیق ھذه التجلیات 
اذاً رغـبتك الـحقیقیة سـتتحقق إن انـشغلت عـنھا ولـیس كـما یـوھـمك 
عـقلك بـأن تتشـبث بـھا، ھـذا ھـو فـھمي لـسؤالـك وھـذه ھـي إجـابـتي 

للسؤال وفقاً لھذا الفَْھم. 
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 ⭕
الـعقل عـندمـا یـحاول مـحاكـاة الـوعـي ویـقوم بـالسـیطرة ھـل ادراك ھـذا 
االمـر كـافـي إلیـقاف ھـذه الـمحاوالت ام ان الـواعـي سـیسقط الـمره تـلو 

المره في نفس الحیلھ؟! 
 🔴

سؤال جمیل جداً ویسعدني ویزید من حماستي اإلجابة علیھ 
عـندمـا یُـحاول الـعقل مـحاكـاة الـوعـي فـكیف السـبیل إلـى إفـشالـھ ومـا إذا 

كان إدراك الوعي لھذا األمر سیوقف ھذه العملیة! ال طبعاً، 
الـعقل سـیستمر دائـماً بـفعل مـا یـعتقد أنـھ أفـضل اسـتراتـیجیة لیسـیطر 
عـلى الـحیاة ویـحقق الـمزیـد مـن الـرغـبات، ال یـمكن أن یُـقاوم ھـذا 

األمر ھي طبیعة العقل ال یمكن أن یتوقف عن األمر 
فـقط سـؤالـك یـدل عـلى الـمشكلة، اعـتقادك أن الـعقل یـجب أن یـتوقـف 
عـن األمـر لـیفسح لـك الـمجال لـكي تـكون حـاضـراً بـوعـیك دون سـیطرة 

العقل، في حین أن ما اتحدث عنھ ھو انفصال وعیك عن العقل 
فـكما تـرى سـواء حـاكـى عـقلك الـوعـي وحـاكـى االسـتنارة وحـاكـى 
 ً تجسـید الـرغـبات أو لـم یـكن یـعلم كـل ھـذه األمـور وكـان عـقالً بـدائـیا
یـفكر تـفكیراً بسـیطاً ویـعتنق بـعض الـمعتقدات ال یـھم كـان السـیناریـو 
األول أو اآلخـر، مـا یـھم حـقاً ھـو أن تـترك الـعقل لـوحـده وتـكون أنـت 

وعیك 
دائـماً نـبحث عـن طـریـقة لـتغییر شـيء مـا، ومـا أقـولـھ لـیس الـتغییر فـي 
الـواقـع ال یُـحاول الـتغییر إال الـعقل ألنـھ ال یـملك طـریـقة إال الـطریـقة 
الـمادیـة الـتي تـفترض أحـادیـة التجـربـة، أي أن ھـذه التجـربـة وھـذا 
الـواقـع وھـذا الـمحیط الـذي یُـحیط بـك ھـو الشـيء الـوحـید الـموجـود، فـي 
حـین أن الـوعـي یـعلم أنـھ لـیس الشـيء الـوحـید وحـتى إن كـان الشـيء 

الوحید فیمكن لك تغییره 
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إذا عـوضـاً عـن مـحاولـة إیـقاف الـعقل عـن فـعل مـا یـفعلھ بـشكل غـریـزي 
وال إرادي ربـما األفـضل أن تـتعلمي كـیف تـنفصلین عـنھ، االنـفصال 
عـن الـعقل یـتم عـبر الـتجاھـل ولـیس عـبر الـتغییر بـكل بـساطـة ال تـوقـف 
 ً الـتفكیر وإن كـان ھـذا مـا نـقولـھ فـي الـتأمـل أوقـف الـتفكیر مـا نـعنیھ حـقا
ھـو أال تُـعیر الـتفكیر أھـمیة لـكي تـكون شـيء آخـر، ھـذا مـا أتـمنى مـنك 

فعلھ 
فـفي الـواقـع دع الـعقل یُـحاكـي فـھو ال یـجید إال أن یُـحاكـي ھـذه ھـي 

طبیعتھ 
 ً وجـرب أن تـكون شـیئاً مـختلفاً لـمرٍة واحـده، شـیئاً غـیر عـقلك، شـیئا
یُـسمى الـوعـي، ال تـتخیل وال تـفترض أنـھ فـي مـعركـة مـع عـقلك كـل 

ھذه محاكاة من عقلك حتى سؤالك محاكاة من عقلك 
الوعي یشمل العقل ال یمكن أن ینھزم أمام العقل 

ھـل تـعلم لـماذا؟ لـیس ألنـھ أقـوى فـالـقوة نـاتـجة عـن ضـعف تـغلب عـلیھ 
ھـذا الـطرف وأصـبح قـوة وال یـمكن أن ینھـزم ألنـھ ال یـمكن أن یـدخـل 

في معركة مع عقلك 
فـعندمـا یـؤلـمك جـزء مـن جسـدك ال تـقاومـیھ وتـقطعیھ ألنـھ جـزء مـنك 
حـتى وإن آلـمك، ھـذا بـالـضبط مـا یـفعلھ الـعقل یـؤلـم وعـیك ربـما حـتى 
تشـبیھ األلـم مـبالـغ فـیھ فـھو لـیس ألـم ھـو یـفعل مـا یـفعل ألن الـوعـي یـریـد 

منھ أن یفعلھ 
ولـكن التشـبیھ مـجازاً عـن أن الـعقل یـفعل مـا یـفعلھ بـشكل ال إرادي 
وقسـري فـي حـین أن الـوعـي ال یـحتاج حـتى لـكي یـقاومـھ ھـو یسـتطیع 

أن یكون شیئاً آخر غیر العقل 
أطـلت وأسھـبت رغـم أن اإلجـابـة واضـحة وبسـیطة أجـبتھا فـي أول 
األمـر، ولـكني أسھـبت لـكي یـكون فـي اإلجـابـة شـمولـیة ربـما ألحـد 

آخر. 
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 ⭕
بالفعل السؤال جداً جمیل من الصدیقة عھود والجواب بنفس الجمال 
نـحن نـنفصل عـن الـعقل ونـكون ذاتـنا الـعلیا وذاتـنا الـعلیا تـحتوي الـعقل، 
ال نـحتاج ان نـوقـفھ او نـقاومـھ او نـحاربـھ كـما تـفضلت فـي تـوضـیح 

ھذا، 
لكن أرى أننا ننفصل عنھ ونحتویھ في نفس الوقت بالحب المشروط 
فــال نــقلل مــن قــیمتھ أو نــرفــض مــا یــقوم بــھ مــن مــحاكــاة أو أي 

استراتیجیات اخرى فھذا دوره 
لـذلـك انـا أحـب حـین أنـفصل عـن عـقلي ان اتحـدث مـعھ واتـفق مـعھ 

وأطمئنھ ان صح التعبیر 
وإن كـان بـالـحقیقة ال داعـي لھـذا فـھو فـي الـنھایـة مـشمول بـحبي 

المشروط 
لـكن ھـذه الـطریـقة اتـبعھا مـعھ وأرى انـھا فـعالـة تـوصـلني مـعھ إلـى 

ھدوء وسكون (انفصال عنھ) من باب التقدیر لھ 
ما رأیك ھل ھذه ایضاً لعبة من ألعابھ؟! 

اكتب لك واشعر بحب عظیم لھذة األداة الجبارة (العقل) 
اشـعر بـتكامـل وروعـة فـي احـساس مـدھـش بھـذة الـعظمة الـتي انـا 

علیھا 
مع إمتناني لك 

 🔴
لـیس لـعبة اطـالقـا، أنـت بـبساطـة تـعیدیـن قـول مـا كـنت اتحـدث عـنھ 

بلغتك. 
ھذا بالضبط ما یجب أن تكون علیھ العالقة مع العقل 

ال توقفھ وال تسیطر علیھ 
فھو لن یتوقف ألنھ یفعل ما یفعل بإخالص وبشكل ال ارادي 

وال تسیطر علیھ فھو سید السیطرة 
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أسمو عنھ فقط،  
وسترى أنھ لم یكن یعیقك 

أنت كنت مندھشا منھ 
كمن یحاول أن یوقف عرض تلفاز ألنھ یعیقھ عن اكمال یومھ 

رغم أنھ یستطیع أن یمضي مبتعداً 
غیر أنھ متشوق للمراقبة. 

  

 ⭕
كأنك تدعونا لتقبل كل شي كما ھو وأن نرى الجمال في اي شيء 

كن جمیال ترى الوجود جمیال 
 🔴

ھذه فلسفة البوذیة 
ما أدعوك لھ، ھو أن تعرفي أن كل شيء حقیقي 

حتى ما ترینھ كذب 
اما الجمال، فھو مفھوم نسبي 

كـالـجوع، مـن لحـظة ألخـرى، مـن طـعام آلخـر، ومـن انـسان آلخـر، 
یتغیر مفھوم الجوع 

ما أریده منكم 
ھو أن تختاروا بحریة معتقداتكم 

فھي من یصنع الواقع 
ومن ثم تكونوا مسؤولین 

ألن مع الحریة تأتي المسؤولیة. 
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 ⭕
ما رأیك بمصفوفة القیم؟ 

 🔴

مفھوم جدید ال اعرف منھجیتھ وال العلم/المعرفة التي بني علیھا، ال 
استطیع أن أتحدث عنھ 

األفضل سؤال أول من تحدث عنھ 
ان سألتني، 

من وصفك یبدون منظومة مفاھیم جدیدة  
أعلم أن البعض یبرر البرمجة الحدیثة أنھا أقل وطأة من البرمجة 

القدیمة 
 Software upgrade وكأنھ

ولكنھا لیست نبالة 
وھي ما فعلھ أصحاب "البرمجة القدیمة"  

كُل كان یبرر برمجة البشر، بأنھا أفضل مما ھم علیھ  
الواقع 

أن البشر مثالیین كما ھم 
بمصفوفة قیم أو بدون. 

  

  ⭕
ھل ھناك طرق معینھ للطلب!؟ وماھي؟؟  

مـع انـي اعـتقد ان اجـابـتك عـلى كـثر مـاھـي بسـیطھ سـتكون عـمیقھ كـیف 
ال اعـرف ،، لـكن ھـل اطـلب قـبل ان اقـوم بـالـتأمـل فـقط ،، اطـرح 

االسئلھ بشكل بسیط وذكي لكي تتجلى في عالمي المادي ،،  
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 🔴
رغـم أن الـسؤال عـام جـًدا ولـكن سـأحـاول أن اسـتخلص الھـدف مـن 
الــسؤال وافــترض أن الــمقصد مــن الــطلب ھــو تــحقیق الــرغــبات 
واألمـانـي، تـحت ھـذا االفـتراض اإلجـابـة ھـي ورقـة اإلذن كـما اسـمیھا 
دائـًما وقـد أتـت عـلى لـسان بـشار كـثیر ألنـھا تـسمیة مـجازیـة جـمیلة لـما 
یـفعلھ البشـر، فـي الـحقیقة نـحن نـؤمـن بـأنـنا بشـر ضـعفاء، ال یـوجـد 
إنسـان یؤـمنـ بأـنھـ قوـي قوـة خاـرقةـ، قاـدر علـى تحـقیق كلـ ماـ یحـب ال 
یـوجـد، ولـكننا نـتفاوت فـي مـعتقداتـنا عـن الـوفـرة، أي حـصول مـا 
نـتمنى، ومـا نـرغـب بـھ، أسـمیھا حـظ أحـیانًـا إذا كـانـت تـتجاوز الـمعدل 
الـطبیعي، وأحـیانًـا نـسمیھا قـلّة حـظ إذا كـنا أقـل مـن غـیرنـا، حـتى أكـثر 
وأقـل ھـي نسـبیة فـیعتمد عـلى الـمجتمع الـذي یـحبك، بـل یـعتمد عـلى مـن 
تـریـد أن تـراھـم مـن الـمجتمع حـولـك، فـي مـعظم األحـوال لـو راقـب 
اإلنـسان كـل الـمجتمع مـن حـولـھ لـوجـد أن مـقدار حـظھ ھـو بـمقدار 
حـظھم، ولـكن عـندمـا یـركـز عـلى فـقط مـن ھـم أوفـر مـنھ حـظ یـرى 
نسـبیًا أنـھ أقـل مـنھم حـظ، ھـذا یـسمى مـفعول الـتبایـن وھـو انـتقائـي 
ازدواجيـ، وعنـدماـ ینـظر لمـن ھمـ أقلـ منـھم حظـ فقـط وبشـكل ساـذج ال 
واقـعي یـعتقد أنـھ محـظوظ، ویـعتبر نـفسھ قـد أُنـعم وأُكـرم عـلیھ فـیشعر 
بـالـقناعـة وھـذا یـسمى تـفاعـل ولـكنھ سـاذج أیـضاً، الـواقـعیة ھـي أن 
تـراقـب كـل مـن حـولـك، وسـتعرف أنـك تـجاوز الـمعدل الـطبیعي، لـم 
تنحـرف كـثیًرا عـن الـمعدل الـطبیعي، لنتحـدث عـن الـمعدل الـطبیعي 
فـي الـمجتمعات خـصوصـاً الـمجتمعات الشـرقـیة، نـعلم أن ھـناك الـكثیر 
مـن الـمعیقات فـنحن لـسنا مـتقدمـین بـالـعلم ولـسنا مـتقدمـین فـي الـمجال 
الـریـاضـي وال فـي السـیاسـة وال فـي االجـتماع، ربـما نـحن مـجتمعات 
تـكافـلیة وھـذه مـیزة وذات طـابـع تـلمیحي فـي الـتواصـل، عـلى الـنقیض 
مـن الـطابـع الـمباشـر فـي الـمجتمعات الـغربـیة ، فـنحن نـمیل إلـى فـھم 
الـمعنى الـمضمون مـن  الـرسـائـل عـبر السـیاق ولـیس عـبر الـمفردة 
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نـفسھا، ھـذا مـا جـعلنا مـمیزیـن قـلیالً فـي الـجانـب االجـتماعـي ولـكن 
سـیاسـیًا وعـلمیًا مـتأخـریـن، حـتى روحـانـیًا أصـبحنا مـتأخـریـن وھـذا 
باـلضـبط ماـ أریدـ أن أتحدـث عنـھ اآلن عنـدماـ ال تكـون متـقدًماـ علـمیًا ال 
یـمكنك تـحقیق كـل تـلك األمـانـي عـندمـا ال تـكون مـتقدم مـادیًـا ال یـمكن 
لـك تـحقیق أمـانـیك، فـال یـعود ھـناك سـوى خـیار واحـد وھـو أن تخـرج 
عـن حـدود الـمادة، فـقد وضـعت مـن الحـدود مـا فـیھ الـكفایـة أن ال یـسمح 
لـك أن تـحصل إال عـلى مـا قـد حـصلت عـلیھ وھـو شـيء بسـیط لـیبقیك 
حـیًّا لـیتغیر كـل یـوم، لـكن ال یـوجـد قـفزات عـلمیة مـن لحـظتك إلـى 
لحـظة قـادمـة، وإجـابـةً عـلى سـؤالـك نـعم ھـنالـك طـرق والـطرق كـثیرة 
جـًدا، بـدایـةً مـن الـدعـاء مـن أقـدم الـوسـائـل وتـعتبر ورقـة إذن وتـعتبر 
ورقـة رابـحة جـًدا، عـندمـا تـؤمـن مـنذ والدتـك بـأنـك ضـعیف وعـاجـز 
ولـكن ھـناك مـن خـلقك ویـملك كـل الـقدرة والـعلم وھـناك طـریـقة لـلطلب 
مـنھ وھـناك ظـروف لـیجیب بـھا طـلبك، وتـلجأ إلـى ھـذه الـطریـقة فـي 
بـعض األحـیان عـندمـا تعجـز مـادیًـا عـن تـحقیقھا، الـدعـاء أحـد الـطرق 
وأھـمھا، الشـك أن الـطریـقة الـمادیـة وھـي عـبر فـعل مـا یـفعلھ اآلخـرون 
ومـحاولـة الـحصول عـلى الشـيء طـریـقة أوضـح مـن أن أقـولـھا، ثـم 
ھـناك طـریـقة الجـذب وھـي أنـھ یـتعلم اإلنـسان كـیف یـؤمـن بـقدرة فـوق 
الـمادة، وحـتى لـو كـانـت الـمادة وكـل الـظروف تـكالـبت ضـده إال أنـھ 
یـؤمـن أنـھ قـادر عـلى جـذب الحـدث، أو ربـما إذا كـان الجـذب صـعبًا 
بسـبب كـثافـة اللحـظة، فـقد ظھـر مـفھوم جـدیـد ورقـة إذن أخـرى وھـي 
االنـتقال إلـى عـالـم مـوازي حـیث لـدیـك نـسخة أفـضل مـنك تـملك مـا 
تـتمنى، و بـرأیـي كـلھا طـرق مـلتویـة لـلوصـول مـن الـنقطة ألـف إلـى 
الـنقطة بـاء أنـا ال أقـول أن الـنقطة بـاء حـتمیة ولـكن دائـًما أقـول أنـھ 
ھـنالـك طـرق أبسـط، وربـما ھـذا أكـثر شـيء تحـدثـت عـنھ خـصوًصـا فـي 
الـفترة الـماضـیة، افـعل مـا تـحب مـما لـدیـك تـحصل عـلى مـا تـریـد مـما 
لـیس لـدیـك، أخـلق الـحاجـة لـتحقق الـرغـبة، فـطرق كـثیرة مـنھا كـأن 
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تـمارس الـتأمـل وتـحاول إزالـة الـعوائـق تـحاول الـتواصـل طـاقـیاً مـع 
األرواح الــمرشــدة، كــل ھــذه تــعتبر أوراق إذن، أي أنــھا مخــرج 
طـوارئ مـن اللحـظة أنـت ال تـقوم بـتدمـیر الـمفاھـیم عـن الـحیاة، أنـت 
الزلـت تـظن أن الـحیاة صـعبة والزلـت تـظن أنـك قـلیل الحـظ فـیھا، لـم 
تـقم بـالـمساس بـقدسـیة ھـذه الـمعتقدات حـاشـا ھـذا الـمعتقدات أن تـغیّر 
فـأنـت تـقدسـھا جـًدا مـع أنـھا تظھـر وكـأنـھا نـقیضك أو عـدوك، إال أنـھا 
لیسـت قـریـنك ھـي مـا یـكّونـك ھـي تـعریـفك، ومـا تـراه حـولـك ھـو 
انـعكاس لـھا ال غـیر، فـأنـت ال تـقوم بـتدمـیرھـا وال تـدنـیسھا وال حـتى 
الـتشكیك بـھا، أنـت تـقوم بـاسـتئذانـھا، االنـصراف عـنھا وتـحقیق مـا 
یـناقـضھا دون أن تـناقـضھا حـقًا، نـعم فـأنـت تـقول أنـا لسـت وافـر الحـظ 
ولـكن ھـناك إلـھ یـحقق مـا یـریـد وقـتما یـشاء، رغـم عـن كـل الـحقائـق 
وعـندمـا یـحققھا أنـت ال تـعود تـشكك بـالـمفھوم وتـغیر ھـذه الـحقیقة ألنـھ 
بـبساطـة شـيء فـوق الـمادیـة، فـلن أتحـدث عـن الـطرق الـمادیـة ألن 
الـطرق الـمادیـة كـثیرة، فـأنـا اتحـدث عـن الـطرق الـنورانـیة الـوجـودیـة 
كـأن تـفعل مـا تـحب لـتحصل عـلى مـا تـریـد، ونتحـدث عـن خـلق الـحاجـة 
لـكي تـتحقق الـرغـبة ونتحـدث عـن تـلك الـطرق الـتي ال تحـمل حـقیقة 
بـداخـلھا إال أنـھا تـحقق الـمراد عـندمـا تـملك اإلیـمان الـكافـي بـھا، اإلیـمان 

بالدعاء قادر على تحقیق أیًّا كان رغم عن معتقداتك.  
  

 ♦
بالحیاة كل شخص یختار مایرید، 

ارید أن اعرف عن 
االشخاص المصابین بالتصلب اللویحي 

   ms المعروف باسم ال
 ⭕

ھل ھم اختاروا المرض بنفسھم؟! 

! 348|   النور المحرم-حین نام الوعي، كان الحلم حیاة                                                                       



او مـن امـراض نفسـیھ مـصابـین فـیھا وبـعدھـا تـوقـفت شـاكـرات الـجسم 
عن العمل ؟ 

 🔴
 " MS " قبل أن أنجّر إلى إجابة سؤالك عن ال-
أو أي مرض آخر كان عصبي أو غیر عصبي. 

طبیاً أستطیع اإلجابة عن السؤال. 
ولكن، ال أظنك تسألین شخصاً غیر ممارس للطب سؤال طبي 

أفترض أن سؤالك وجودي 
االفتراض الذي بدأت فیھ: 

" بالحیاة كل شخص یختار ما یرید" 
ھذا االفتراض بالحیاة كل شخص یختار ما یرید 

ال أعلم ان كنت تفھم ما تقول، أعلم أني أقول ھذا الكالم. 
أعـلم أن كـثیرون مـمن ھـم فـي الـوسـط الـواعـي یـرددون ھـذا الـكالم لـكن 

علینا أن نفھم أن عقلك لم یقم باالختیار، 
وعـلیك أنـك عـندمـا یُـشار الـیك بـأنـك أنـت مـن یـختار تـفترض مـباشـرةً 

بأن أنت تعني عقلك ألنك ال تعرف ذاتك إال على أنھا عقلك. 
اذن االفـتراض الـذي بـدأت فـیھ صـحیح وخـاطـئ فـي نـفس اآلن وھـذا 

تناقض إال أنھ صحیح. 
فأنت من یختار نوعیة التجربة، 

لكن على مستوى وعي أعلى بكثیر من عقلك. 
ال یـمكن ألفـكارك أن تُـدرك وال حـتى لـمشاعـرك أو مـفاھـیمك، األمـر 

أعلى بمراحل من ھذا المستوى. 
عـلى ذاك المسـتوى تـعلم أن غـزارة وعـمق وكـثافـة وغـنى التجـربـة 

منوط ومعلق ومرتبط طردیاً بصعوبة التجربة 
عندما تسافر ویكون كل شيء سھل 
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ال شك أنك ستستمتع لكنك ال تلبث أن تنسى، 
فألذ ما یكون الماء عندما تكون عطشان 

وألذ ما یكون النوم عندما تكون متعب 
ھذه الخالصة بالضبط: 

كـلما كـانـت التجـربـة أصـعب كـان الـشعور بـالـحصول عـلى الـنقیض 
منھا أجمل. 

كـما تـرى األمـر یـبدو فـي ظـاھـره أن اخـتیار الـتجارب الـصعبة خـیار 
غبي 

أو ربـما اذا أردنـا أن ال نـقلل مـن قـیمتھ نـقول عـنھ خـیار جـسور وفـیھ 
طیش و شجاعة زائدة عن اللزوم، 

فـلما عسـى إنـسان یـختار تجـربـة صـعبة فـي حـین أنـھ یسـتطیع أن یـكون 
ملك مثالً أو غني على األقل أو مشھور في أسوأ حال من األحوال 
أو ربـما كـل الـثالثـة مـلٌك یـملك الـكثیر مـن الـثروة والـكل یـعرفـھ ولـدیـنا 

أمثلة على ھؤالء 
لو تأملت األمر بعمق حقیقي لیس بعقلك❗ 

لمن یقرأ اآلن وأنا أكتب الیھ وعیك، 
وطبعاً عقلك لیس وعیك  

عقلك جزء من وعیك. 
لو تأملتم األمر 

ألدركـتم أن مـن یـحصل عـلى الـثروة أو الشھـرة أو السـلطان لـیس فـي 
الواقع أناني، 

نحن نعرف أن من یختار تجربة فیھا معاناة شجاع، 
ونعرف أن من ال یختار إنسان ضعیف جبان. 

لكني ال أتحدث عن مقیاس الشجاعة أتحدث عن مقیاس األنانیة، 
فیبدو أن ھذا الجبان أناني یُرید أن یحصل على كل الثروة لنفسھ 
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 ً مـاذا ان قـلت لـك أن مـن یـختار التجـربـة الـصعبة ھـو أكـثر البشـر طـمعا
؟! 

ربما بعضكم یُدرك ھذا األمر. 
لـمن ال یُـدرك دعـونـي أحـاول فـتح أعـینكم عـلى األمـر بـشكل بسـیط 

دون إسھاب أو اختزال  
كـما قـلت مـن یـختار الـثروة والسـلطان أو الشھـرة ھـو یـراھـن عـلى أن 
ھـذا الشـيء سـیسعده، فـإن عـاش الـحیاة ولـم یـسعد سـینتحر أو عـلى 

األقل سیموت وھو حي ألیس كذلك؟ 
فـھو یـملك كـل مـا یـمكن لـإلنـسان أن یـملك ومـع ذلـك ھـو لـیس سـعید فـقد 

خسر الرھان بالفعل 
أما من اختار أن یكون محروماً في الحیاة 

فإن فرص السعادة لھ كثیرة جداً 
ھو لم یملك المال بعد فأي مال یأتیھ سیسعد بھ، 

وال یملك الشھرة فأي شھرٍة تأتیھ سیسعد بھا 
وأعتقد أنكم تفھمون النمط، 

السلطان كذلك أي ُسلطة تأتیھ سیشعر بھا ویسعد بھا طبعاً 
فإذاً من ھو األكثر طمعاً؟ 

ھل ھو من أتى إلى الحیاة یملك كل شيء؟ 
أمن ال یملك أي شيء على اإلطالق ألنھ یرید أن یسعد بكل شيء؟ 

تأمل بھذه الكلمات ربما ستدرك ما أقولھ، واعلم انك ستفعل. 
اذاً مـن یُـعانـي مـرض وأنـا ال أریـد أن أتحـدث عـن مـرض محـدد 
فـاألمـراض تـتشابـھ كـلھا تُـعیق عـمل جـزء مـنك ولـكن بـالـنھایـة مـن 

نحن؟ 
نحن لسنا أرباباً بالمعنى المادي 
فنحن ال نستطیع فعل كل شيء 

نحن ال نطیر مثالً وال نسیر بسرعة السیارات 
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وال نستطیع أن نعرف ما یحدث في مكان آخر، 
أال نـعتبر ھـذه األشـیاء أمـراضـاً تُـعیقنا مـن عـمل وظـائـفنا الـحیویـة عـلى 

سعة وطاقة أعلى مما ھي علیھ األن 
ربما أننا كلنا مرضى وألننا كلنا مرضى ال نرى األمر 

وكـما قـلت الـبعض ال یـریـد أن یُـراھـن حـتى عـلى الـحیاة الـعادیـة الـتي 
یُحرم فیھا اإلنسان، 

ربما یرید أن یحرم نفسھ حتى من الصحة 
وبذلك یكون كل شيء یُسعده 
أما الشق الثاني من سؤالك: 

ال أعـلم حـقیقةً مـا تـرمـي إلـیھ مـن الـسؤال اخـتاروا الـمرض بـأنـفسھم أم 
من أمراض؟! 

الـخیار األول ال یُـناقـض الـخیار الـثانـي فـإذا كـانـوا اخـتاروا أو لـم 
یختاروا ال یعني أن یكون مرض نفسي أو ال. 

فإن كانوا اختاروا أو لم یختاروا فإن المسبب سیكون نفسھ 
وبالمناسبة ھو مرض عضوي ولیس نفسي 

*ھو تلف في نھایات الجھاز العصبي* 
ویعتبر مرض یمكن تشخیصھ مادیاً وتشریحیاً. 

فھل ھم اختاروا المرض بأنفسھم! 
شأن المرض ھذا كشأن كل األمراض 

-اعلم أن المسألة شخصیة لذلك تسأل عنھا على وجھ التحدید 
وألن اإلجابة لیست لك وحدك-   

یجب أن یفھم الجمیع؛ 
أن األمراض كلھا تشترك في نفس الشيء 

وھي أن كل إنسان یعیش الحیاة ال یمكن أن یكون لھ قدر لم یختره 
لكنھ ال یقوم باختیاره بعقلھ   

لذلك ال یذكر وال یمكن لھ أن یفھم بعقلھ لما یختار! 
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فقط بوعیھ قد یُدرك السبب وربما أقول ربما یتذكر. 
وغـالـباً ال یـفعل، لـكنھ سـیُدرك أھـمیة الـمرض فـي حـیاتـھ، عـلى مسـتوى 

وعي معین  
إذا ارتقى اإلنسان وسمى  

سیرى أن المرض ھو ما جعل كل لحظات السعادة 
–لیس الحیاة- 

كل لحظات السعادة في حیاتھ تُصبح ممكنة 
لك أن تُصدق أو ال فإن لم تكون محروماً، 

لن تعرف تجربتھ إال أن كنت أنت المصاب بالمرض. 
فأعد شریط حیاتك دون أن تفكر بعقلك بل بوعیك 

وسترى أن مرضك كان جزًء ال یتجزأ من كل لحظات السعادة. 
   

 ♦
اسقاط انا بنھایة الثالثین االن ،، 

بـالـمتوسـط مـریـت عـلي فـتره طـووویـلھ كـل مـانـام یـجون اشـخاص 
یـاخـذونـي مـعاھـم بـین لـیلھ ولـیلھ وفـتره وفـتره كـنت انـتقل مـعاھـم لـزمـن 
غـیر زمـنا یـمكن اقـدم ب 20 سـنھ كـانـوا لـطفاء مـعاي ونـروح الـمالھـي 
وامـاكـن كـثیر ونتسـلى بـالـوقـت مـع بـعض، انـا فـعلیاً كـنت اشـعر انـي 
رحـت وجـیت ومـاكـان حـلم شـعور مـختلف تـمامـا عـن الحـلم احـس انـي 

روحي طلعت ورجعت. 
 ⭕

ھل ھذا اسقاط نجمي ؟؟ 
او بماذا یفسر ؟ ولیھ اختاروني تحدیدا ؟ 

 🔴
-في البدایة ال أستطیع الحكم صراحة 

اما اذا كان إسقاط نجمي 
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وال أجزم وأرجح أنھ سفر نجمي وھو أقرب. 
  

األمــر مــعلق بــما اذا كــان بــذھــابــك لھــذه األمــاكــن تــشعریــن قــبلھا 
بانفصالك عن جسدك وما اذا كانت ھذه األماكن مادیة، 

أما اذا كانت سریالیة مختلفة عن الواقع 
ففي االحتمال األول: 

اذا كـانـت التجـربـة مـادیـة أي كـل مـا تـریـنھ مـادي واألمـاكـن الـتي 
تـزوریـنھا ومـن یـرتـادھـا كـلھم مـنتجات مـادیـة وأجـسام واشـیاء مـادیـة 

فالتجربة تسمى اسقاط نجمي 
-إن كـانـت مـباشـرة فسـتشعریـن بـانـفصال جسـدك النجـمي عـن جسـدك 

المادي ومغادرة سریرك بصحبتھم. 
-وان كـانـت غـیر مـباشـرة تخـلدیـن إلـى الـنوم أو ربـما تـكونـین مـرتـاحـة 

في مكان ما تغمضین عینیك وال تستفیقین إال بصحبتھم. 
وھي ایضاً لیست حلم ھي ایضاً اسقاط نجمي 

ولكنھ بطریقة غیر مباشرة 
المسألة في كال الحالتین 

منوطھ بما اذا كنتم تزورون أماكن مادیة أو ال، 
طبعاً السفر النجمي واإلسقاط النجمي واحد. 

ما یجعل اإلسقاط النجمي إسقاطاً نجمیاً: 
ھو أنك تستمر في البقاء في البعد المادي. 

(أي أنك تتجول في البعد المادي) 
في حین أن السفر النجمي: 

تذھب إلى مكان یُسمى البعد النجمي 
حیث یمكن لك صنع ما تشاء 

وھو المكان الذي عندما تحلم تكون فیھ. 
اما عملیة االنفصال وحضور الوعي، فھي عملیة متشابھة تماماً. 
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سبب تسمیة اإلسقاط النجمي بھذا اإلسم❗ 
ھو أنك تقوم بإسقاط وعیك أو جسدك النجمي في البعد المادي. 

فجسدك النجمي كما ترین من التسمیة، 
یـنتمي لـلبعد النجـمي وھـو الجسـد الـذي یـقوم بـالحـلم الـذي یـطیر فـي 

الحلم الذي ینتقل من حدث إلى حدث 
ومن مكان إلى مكان ومن شخص إلى شخص 

في غضون لحظات وطرفة عین. 
ھذا الجسد عندما یكون الوعي مصاحباً لھ 

فإن تردده عالي جداً أو وعیھ عالي جداً 
فھو ینتمي إلى ھذا البعد العالي جداً، 

غیر أنك في بعض األحیان تكون واعي ومتعلق بالمادة 
عـندھـا یـكون اإلسـقاط أي أنـك تُـسقط ھـذا الجسـد النجـمي ھـذا الـمنتج 

النجمي في البعد المادي، 
فوعیك عندما یصاحب جسدك النجمي 

تـكون فـي الـبعد النجـمي غـیر أن تـعلقك كـوعـي ولـیس عـقل فـي الـبعد 
الـمادي لـتأدیـة غـرض أو زیـارة شـخص أو ذھـاب إلـى مـكان ھـذه 

الرغبة 
إن كانت شدیدة جداً 

فإن لھا القدرة على أن تُثقل الجسد النجمي وتُسقطھ 
لیس سقوطاً   

وإنما إسقاط فالعملیة عملیة حب ولیست سیطرة وإجبار، 
فإن جسدك النجمي یكون ُمسقط في البعد المادي 

وحــیث ألن لھــذا الجســد خــصائــص فــریــدة مــثل االنــتقال بســرعــھ 
اخـتراق الـزمـن والـمكان، یـمكن لـك أن تـزور الـماضـي فـي الـبعد 

المادي 
حیث أن البعض یستطیع اكتشاف جرائم من قام بھا وكیف قام بھا؟ 
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أو الذھاب إلى المستقبل ومعرفة األحداث 
غیر أن مفاھیمك تعیقك أحیاناً كما قلنا 

العقل ھو أفكار ومشاعر ومفاھیم، 
لكن العقل كأفكار ال یمكن لھا السیطرة على التجربة 

لكن المفاھیم لھا القدرة على أن تتحكم 
لـذلـك مـن یـؤمـن بـوجـود كـائـنات شـریـرة كـالشـیاطـین والـجن عـندمـا یـقوم 
بـاإلسـقاط النجـمي ویـتذكـر ھـذه الـمفاھـیم یـراھـا لـیس ألنـھا مـوجـودة 

ولكن ألنھ یؤمن بھا 
وھذه قصتنا منذ البدایة 

الحدیث شیق ھنا ولكني ال زلت أحوم حول السؤال 
ولم أجب السؤال 

مـا كـان یحـدث مـعك لـكي نـجیب الـسؤال بـشكل مـباشـر ھـو أمـر شـائـع 
حقیقةً بین األطفال 

وإن كنت حقیقة في مرحلة المتوسط لست طفلة 
إال ان مسألة الطفولة مسألة نسبیة، 

فتحول اإلنسان إلى ناضج ھو أن یصبح مادیاً أكثر 
ال روحانیاً 

غیر أن ھذا األمر یتفاوت من إنسان إلنسان 
فھناك من یعیش في األربعینات والخمسینات 

وال زال روحانیاً ونسمیھم دراویش وطیبین وعلى نیاتھم 
األطـفال یشـیع بـینھم األمـر كـثیراً إال أنـھم یـنسون وعـندمـا یـتذكـرون 

یفسرونھ على أنھ كان حلم 
منـ یحدـث لھـم األمرـ مثـلك فيـ حیـن أنھـم كبـار بمـا فیـھ الكـفایةـ أنھـم ال 

ینسوا ویعرفوا الفرق أیضاً بین الحلم وغیره من الظواھر، 
فإن ھؤالء یتساءلون وھذا ما حدث معك 

من تسألیني عنھم من صاحبوك 
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ھذا أمر منوط تماماً ومتعلق تماماً بمفاھیمك، 
إن كـنت تـؤمـنین بـوجـود مـالئـكة إن كـنت تـؤمـنین بـوجـود فـضائـیین أو 

ربما بشر آخرین من فئة معینة أو طائفة أو عرق ال أعلم 
یجب أن یكون الحدیث معك مباشر 

لكي آخذ منك المزید من التفاصیل، فأفھم 
 فیصبح الحوار والجلسة واالستشارة نفسیة 

أكثر ومجرد أن أصل إلى ھذا المفھوم في ذلك الوقت 
لیس اآلن.  

في ذلك الوقت سأعرف من ھم؟ ماھیتھم؟ 
أو ربـما رمـزیـتھم فـقد یـكونـون یشـیرون إلـى شـيء لـیس مـعتقد واضـح 

لدّي 
فكونھم طیبن وحبوبین 

ربما یكون ناتج عن حالة وحدة تعیشینھا 
وبـطبیعتك األنـثویـة فـي مـجتمع مـنغلق إسـقاط ھـذه الـرغـبة فـي ارتـیاد 
أمـاكـن الـمتعة والـسعادة نـتج عـنھ تـعلق الـوعـي بـشكل قـوي جـداً بـالـمادة 

وعدم االكتفاء باألحالم مما أسقط وعیك في البعد المادي. 
  

-ھل ھي تجربة إسقاط نجمي؟ 
كـما قـلت إن كـانـت الـمالھـي الـتي تـذھـبین إلـیھا مـادیـة كـل شـيء فـیھا 

منطقي إذاً فأنت بالبعد المادي وھذا التجربة فریدة من نوعھا. 
أما ان كانت غریبة وتتغیر األحداث بسرعة فھذا سفر نجمي 

أما اختیارھم لك! 
في الواقع ولكي أجیب طبعاً فسرت األمر. 

ولكن أجیب على آخر شق من السؤال 
-واقع األمر ھو أنك انت من اختارھم 
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وربـما عـلى األغـلب أنـت مـن صـنعھم وخـلقھم شـئت أم أبـیت. ھـذه ھـي 
الحقیقة وسأجیبك 

وإن كانت اإلجابة صادمة فأنت ھنا عندي ضیفة 
فأنا من یضع القوانین، 

أنت من صنعھم ومن ثم اختارھم 
ویعتقد عقلك أنھم ھم من اختاروه 

وھذه ھي المتناقضة العظیمة التي یعیشھا كل البشر. 
یفعلون ما یفعلون، 

یصنعون ما یصنعون، 
ویخلقون ما یخلقون، 

ثم یخلقون من یوھمھم بأنھم ھم موضع خلق، وموضع اختبار. 
القرار قرارك ولكن ال یھم حقاً، 

المھم أنك فعلت األمر، 
الـمھم أنـك رأیـت بـنفسك تجـربـة مـباشـرة لیسـت نـقالً عـن أحـد أن 
االنــتقال مــن مــكان إلــى مــكان مــمكن وسھــل فــعلتیھ وأحسســت 
بـالـمشاعـر فـیھ تـمامـاً كـالـمشاعـر الـمادیـة وربـما أكـثر بـل عـلى األغـلب 

أكثر 
وعــرفــت وأدركــت وعــلمت وربــما نســیت أن ھــذا األمــر یــشابــھ 
المعجـزات كمعجـزة اإلسـراء والـمعراج حـیث كـانـت األرض تُـطوى 
والـسموات تُـرتـقى وكـان كـل رمـز مـن رمـوز الـیھودیـة الـقدیـمة یـراه 

محمد متجسد 
ھذا كان إسقاط نجمي تحول إلى سفر نجمي. 

فھو انتقل إلى المسجد األقصى 
نظراً لتعلقھ كونھ خلفیتھ یھودیة 

كما تُسمى بملة إبراھیم ھي یھودیة 
كان متعلق بالمسجد األقصى كما یفعل الیھود، 
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وعندما انتقل شعر بالروحانیة 
وسمى إلى السماء سماھا السماء ھي لیست السماء   

فالسماء الدنیا ال یمكن أن تُبلغ 
ال یوجد شيء اسمھ السماء الدنیا. 

ولكن ھناك مستویات من الوعي ارتقاھا 
وكان یرى تجسیداً في البعد النجمي 

حـیث كـل شـيء خـرافـي، أنـواع وألـوان وأصـناف الـعذاب الـتي كـان 
یخافھا لدیھ ھذه المفاھیم فتجسدت 
 ❗ أعلم أن ھذا األمر صادم لك 

ولكني سأفعل رغماً عن حجم الصدمة وھذا الواقع. 
فأتمنى أني أجبت على السؤال 

وأتمنى أن تعرف رمزیة األشیاء 
فـلیس كـل مـا تـراه -ال أتحـدث عـن فـوق الـمادة وفـي األحـالم وفـي 
اإلسـقاط النجـمي وفـي الـسفر النجـمي وفـي حـال االقـتراب مـن الـموت 

وبعد الموت أتحدث عن الحیاة- 
لیس كل ما تراه موجود ألنھ موجود قبلك أنت تفرض ذلك. 

فـلماذا تـتوقـف عـن افـتراض أن مـا تـراه فـي أحـالمـك مـوجـود قـبل 
وجودك؟! 

لماذا تفترض أنھا توجد فقط في لحظة وجودك؟! 
ألن وعیك ھناك یكون أعلى 

أما في الحیاة وعیك یكون أقل بكثیر 
تكون نائم ولو ارتقى وعیك   

لعلمت أن كل ما تراه یولد في نفس اللحظة ویموت بعدھا 
إال أنھ ال یختفي من الوجود، 

فالموت لیس مرادفاً لالختفاء واالنعدام 
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سأختم ھنا ال أرید اإلطالة 
ولكن أتمنى أن ال تكون الصدمة قویة جداً 

وال أن تكون مناقضة للھدف منھا 
الھدف منھا: 

أن یفھم اإلنسان عظمتھ 
دون أن یقلل من عظمة غیره 

فوحدانیة التجربة ھي من معالم ومظاھر النوم، 
ال یعني أن تكون عظیماً أن غیرك لم یكن عظیما 
فلنتوقف عن التفرد واالسئثار بالتجارب ألنفسنا   

والتقلیل من قیمة تجارب غیرنا، 
فإما أن نكون تابعین أو قادة 

البشـر كـلھم عـلى صـٍف واحـد تـتبایـن مـعتقداتـھم وأفـكارھـم ومـشاعـرھـم 
فقط ال غیر، 

ال أحدـ أماـم أحدـ وال أحدـ أعلـى منـ أحدـ إال فيـ الوـعيـ وھوـ أمرـ ال 
مادي، على المستوى المادي الجمیع متساوون 

اختم بھذا القدر. 
   

 ♦
انا اعرف انني واعي جدا 

ورغم ذلك لدي تشویش فكري 
حیث كلما أغفل قلیال ارى نفسي افكر في امور آتیھ 

حتى غیر مھمة 
كالتخطیط لالیام التالیة 

او ما حصل للتو الیوم او قبل ایام 
و یستمر حتى في نومي 

و عند الصباح اشعر بتعب في فكري. 
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 ⭕
كـیف اكـشف الـمفاھـیم خـلف ھـذا الـنوع مـن الـتفكیر الـمزمـن و بھـذه 

المواصفات . 
لــو كــانــت الــتفكیر فــي اشــیاء محــددة بــامــكانــي تحــلیل الــمفاھــیم و 

معالجتھا 
 🔴

مع احترامي الشدید لك ولكلمتك، 
وبدأت باالحترام لكال تشعر بأي إھانة مما سأقولھ. 
ما وصفتھ واضح جداً من طریقة صیاغة السؤال 

فالسؤال بحد ذاتھ فیھ خلط كثیر 
فما وصفتھ من أعراض سألت عن مسبباتھ 

وقلت ماھي المفاھیم التي جعلت ھذه األعراض تظھر! 
ال یوجد مفھوم یجعل عقلك یعمل 

عـقلك مـجبول مخـلوق مـصنوع مـصمم لـكي یـعمل عـلى ھـذه الـطریـقة 
ال یجید عمل غیر ھذا العمل 

عـندمـا تـقول أنـا واعـي ومـع ذلـك أفـكر -والحـدیـث للجـمیع- أنـت فـي 
الواقع غالباً تتحدث من عقلك 

وعقلك ال یمكن أن یصبح واعي 
عقلك ال یمكن أن یكون إال عقلك 

أن تكون واعي ھو أن ال تُفكر بعقلك 
في الواقع ال تُفكر وما دمت تُفكر فعقلك مشوش 

فإن ما یحدث ھو أن عقلك یُحاول أن یُحاكي وعیك 
قلت ھذا األمر كثیراً ولكن ربما علّي أن أشبھ األمر 

ربما لتوضیح المقال بمثال: 
االبن عندما یرى والده یقود السیارة 
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سیحاول قیادة سیارة وھمیة أو لعبة 
سیمتطي تقریباً أي شيء ویحاول تقریباً أن یحاكي مایفعلھ والده. 

ھذا ال یجعل أیاً مما یفعلھ حقیقي 
وال نتیجة منھ وال یجعلھ ناضجاً وممارساً للقیادة 

ال یعلم أي شيء عن القیادة 
ھو فقط یحاكي األمر 

ھو یعلم أن األب كائن علو 
حتى أنھ إذا رآه یفعل أیاً من العادات السیئة 

كما تُسمى وال أراھا سیئة 
كالتدخین أو كشرب الشیشة سیقلده 

ھذا ما یفعلھ عقلك فعقلك طفل أمام وعیك الكھل 
سیقلد وعیك وسیحاول إیھامك 

أنھ أصبح یرى الحیاة بمنظور مختلف لذلك ھو واعي 
في الواقع 

*عندما ترى الحیاة من منظور آخر أنت ال تفكر بعقلك* 
عنـدماـ تصـبح واعيـ وترـى الحـیاة منـ منـظور شخـص آخرـ أنتـ ال 

تفكر بعقلك 
وترى بعقلك الحیاة من منظور شخص آخر. 

أي أن عقلك أصبح واعیاً وأصبح یرى الحیاة من زوایا عدة 
عقلك یبقى ھو عقلك یرى الحیاة من زاویة واحدة فقط 

ال یمكن أن یرى الحیاة من زاویة أخرى 
إال أن تُغیر مفاھیمك ومفاھیمك ھي ما یُعّرفك 

ال یمكن أن تتغیر إال بتغییرھا 
عندما تُصبح واعیاً وترى الحیاة من زاویة أخرى 

أنت في الواقع ال ترى الحیاة بعقلك من زاویة أخرى 
عقلك ال یزال یرى الحیاة بنفس الزاویة 
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إنـما وعـیك یـنتقل إلـى عـقل ذاك اإلنـسان ویـرى الـحیاة مـن خـالل 
عینیھ 

یبـدو األمرـ ساـحرـ، یبـدو األمرـ عمـیق، یبـدو األمرـ خطـیر وصاـدم إال 
أنھ فعلیاً ماذا یعني، 

األمر مشابھ إلعدادات جھاز مثالً: 
عندما تضعھا في أي جھاز آخر 

فإن الجھاز اآلخر یتحول ویتصرف وفقاً لإلعدادات. 
ولكون وعیك ھو من یصنع اإلعدادات 

فإنھ یتقن قراءتھا والتصرف وفقاً لھا 
أن تُـصبح واعـیاً ھـو أن تسـتطیع أن تُـفكر بـاسـتخدام عـقل شـخص 

آخر، 
غریمك عدوك أو نقیضك أو ربما شخص آخر فقط 

لیس بالضرورة أن یكون نقیضك 
ال تـفترض إطـالقـاً أن مـعنى الـوعـي ھـو أن یـصبح الـعقل واعـي ویـرى 

الحیاة من زوایا أخرى 
*ھذا االفتراض خاطئ* 

نعم العقل یمكن أن یصبح أعلم وأكثر مھارة 
یمكن أن تقول أصبحت مثقف أو أصبحت عالم 

أو اتـقنت مـھارة مـعینة، لـك أن تـفعل ذلـك فھـذه مـن مـھام الـعقل الـتي 
ُصمم وُصنع من أجلھا  

تماماً كالتخطیط والتحلیل والمحاسبة 
ھذا ما یفعلھ العقل دائماً وابدا حتى یتعب 

أما رؤیة الحیاة من زوایا أخرى 
فھذه مسألة وعي فقط ولیست مسألة عقل 

ومعنى رؤیة الحیاة من زاویة أخرى 
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ال تـعنى إطـالقـاً أن عـقلك أصـبح واسـعاً وشـامـالً أنـھ حـوى عـقل إنـسان 
آخـر فـأصـبح یُـفكر بـطریـقتین ھـذه ازدواجـیة شـخصیة ال أكـثر، مـرض 

نفسي 
 أنت بعقلك ال زلت عقلك ال یمكن أن تتغیر إطالقاً 

تبقى عقلك، وعقلك ھو كتلة المفاھیم التي تتبناھا فقط ال غیر 
تعریف عقلك: ھو كتلة المفاھیم التي تملك 

لكي تُغیر عقلك غیّر مفاھیمك 
ولـكي تُـغیر مـفاھـیمك عـلیك أن تـرى مـا لـدیـك وتحـللھا وتـقوم إمـا 

باستبدالھا أو تعدیلھا، 
األمر لك لكن ال عالقة لألمر برؤیة الحیاة من زاویة أخرى. 

یمكن أن تصبح تلك الزاویة 
عـندمـا تـسمح لـوعـیك أن یـرى الـحیاة مـن زاویـة ذاك اإلنـسان وتـعجبك 

الزاویة تلك وتبدأ باإلیمان بھا 
فربما كل مفاھیمك السابقة ستتركھا خلفك 

ال تحتاج إلى تدمیرھا ستتركھا خلفك وتتبنى المفاھیم الجدیدة 
فتصبح أنت كعقل شخصاً جدیداً یشبھ ذاك الشخص 

ھذا ما یحدث ھذا ھو ما یُسمى بالتحول من شخصیة لشخصیة 
یـفترض الـناس أن الـعقل أصـبح یـرى الـحیاة مـن زاویـة أخـرى ھـذا 
افـتراض خـاطـئ، فـور الـتحول بـالـطبع سـتكون لـك تجـربـة عـمیقة فـي 
زاویـة مـعینة واآلن تـملك زاویـة جـدیـدة سـتختبرھـا وتـختبر عـمقھا ھـذا 
مـا یُـسمى بـالـخبرة فـي الـحیاة، لـذلـك الـكبار بـالـسن الـذیـن تـنقلوا بـین 
مـواقـف الـحیاة وزوایـاھـا وانـتماءاتـھا فـي نـاحـیة الـحیاة یـكون لـدیـھم الـكم 
الـكافـي مـن الـحكمة أنـھم ال یـتعصبون لـفریـق مـعین وال یُـقدمـون عـلى 
أعـمال مـتطرفـة ألنـھم یـعلمون أن الجـمیع یـمكون قـدراً عـالـیاً مـن 

الصحة 
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أتـمنى أن اإلجـابـة واضـحة فـقد عـملت عـلى أن تـكون واضـحة وبـنفس 
الوقت أعلم أنھا صادمة وھذا ھو واقع األمر ختاماً نفس ما بدأت بھ 
ال یـمكن إطـالقـاً حـتى وإن أصـبحت واعـیاً ال یـمكن إطـالقـاً لـلعقل أن 
یـرى الـحیاة مـن زاویـة إنـسان آخـر، دائـماً وأبـداً سـیرى الـحیاة مـن 

زاویتھ، العقل ال یرى الحیاة إال من زاویتھ. 
عـندمـا تـصبح واعـي، فـإن وعـیك یـنتقل لـیرى الـحیاة مـن زاویـة ذاك 

اإلنسان 
من خالل عینیھ ویفكر بعقلھ، 

وعیك ولیس عقلك. 
وافتراضك في السؤال كان خاطئ. 

ولكي ترتاح تعلم كیف تنتقل من وعیك إلى عقلك 
وھذه تُسمى مرحلة االستیقاظ. 

ویجب أن تمر بھا إن لم تمر بھا بعد 
فستمر بھا بعد ھذه اإلجابة أتمنى، لك كل الحب. 

    
 ♦

اسـقاط،حـكیت ان بـعد الـموت تـرى كـل مـاتـعتقد أنـھ مـوجـود كـالحشـر 
والحساب وو 

 ⭕
كیف ذلك؟ وكیف اقوم بتغییر ھذه الفكرة عن الحساب والحشر؟ 

 🔴
-توقعت أن یسأل أحد ھذا السؤال وفي الواقع ھذا السؤال مھم جداً، 
وأرجـو االنـتباه أرجـو الـتركـیز فـیما سـأقـول ألن ھـذه اإلجـابـة كـالـكثیر 

من اإلجابات یُساء فھمھا دائماً 
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الحیاة تجربة كل ما فیھا انعكاس لمفھوم لدیك 
وبما أننا اشتركنا في خلق ھذه التجربة 

فإننا اتفقنا على بعض المفاھیم التي تراھا ال تتزعزع في ھذه الحیاة 
ھذه أمور في ال وعیك راسخة جداً ال یمكن أن تُنقض 

وثم ھناك أمور على مستوى عقلك الباطن 
ثم ھناك مستوى الوعي أي العقل والمشاعر والمفاھیم 

تختار ما تختار فیھا وتصنع ما تصنع منھا 
وتعیش حیاة وفقاً لھا 

لـكن أحـیانـاً یـكون الـعقل فـضولـي فـیما یـتعلق بـما بـعد الـحیاة -رغـم أن 
ما بعد الحیاة ال یھم 

فإنك بعد الحیاة ستخلق الحیاة مرة أخرى 
إن شـئت إعـادة الـظھور أو تـناسـخ األرواح أو ربـما تـرتـقي لـكي تـعود 
لـما كـنت عـلیھ وعـیاً یـملك كـل شـيء ویـدرك كـل شـيء ویـقدر عـلى كـل 

شيء، 
ربما تراقب إنسان یعیش الحیاة ربما تفعل أي شيء. 

وال یھم حقیقةً أن تقرر، ألنك ھناك ال تحتاج إلى التقریر. 
ال تملك تعقید مسألة القرار 

عندما تحتاج أن تقرر أي حذاء تشتري 
أو أي نكھة تأخذ مثالً أو أي طعام تتناول 

فإنك تملك تعقیداً في القرار 
أمـا بـعد الـحیاة فـال یحـدث تـعقید فـي الـقرار، األمـور تحـدث بـشكل 

عفوي تماماً 
كـما تـفعل أنـت عـندمـا تمشـي، أنـت ال تـفكر بـأن تُـقدم قـدمـك الـیمین ثـم 

الیسار ثم الیمین ثم الیسار ثم الیمین  
أنـت ال تـفعل ذلـك ألنـك تـعلم أن األمـر ال یـحتاج إلـى قـرار األمـر 

بدیھي.  
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كـلمة بـدیھـي ھـي طـبیعة الـحیاة أن كـانـت تُـسمى حـیاة طـبیعة الـوجـود 
خارج الحیاة. 

كل شيء یحدث بشكل مباشر وعفوي 
ال یوجد تعقید في القرار  

فال یحتاج عقلك أن یتدخل فیما یحدث بعد الحیاة، 
إال أن عـقلك أحـیانـاً بـل غـالـباً اإلنـسان یـحاول أن یُفسـر وجـوده وكـي 
یـفھم سـبب وجـوده الـذي ال یـوجـد سـبب حـقیقي لـوجـودك فـي الـحیاة 
سـوى أن تُجـرب، عـندمـا تـحاول فـھم وجـودك غـالـباً ھـناك الـكثیر مـن 

الفلسفات التي تستطیع أن تفسر لك الوجود بشكل مقبول منطقیاً 
(یعني یمشي الحال) 

إال أنھا تأتي بأعراض جانبیة 
وھي محاذیر في الحیاة وعقوبات ما بعدھا 

فـال مـانـع مـن الـمحاذیـر إن لـم یـكن ھـناك عـقاب ألـیس كـذلـك؟ فـنحن 
متمردین بطبیعتنا نحتاج إلى تخویف  

ولـكي یـبقى اإلنـسان دون أن یـتمرد بـطبیعتھ الـمتمردة فـإنـنا نـرمـي تـلك 
الـكرزة فـوق الـكیكة نـقول أن ھـناك نـعیم یـمكن لـك أن تـحصل فـیھ 

على ما ترید وھي طبیعة الوجود 
الـنعیم ھـو طـبیعة الـوجـود ھـناك تـملك كـل شـيء وتسـتطیع أن تـحصل 
عـلى مـا تـریـد لـكن صـدقـني لـن تـطلب أي شـيء فـي الـنعیم أو فـي الـجنة 
أو فــي الــفردوس أو فــي الــوجــود ألنــك تــملك كــل شــيء وتــعرف 
اإلحـساس الـمتولـد مـن كـل شـيء اذاً فـما الـذي سـیجعلك تـطلب أي 

شيء على اإلطالق؟ 
فكر باألمر قلیالً وستدرك- 

عـودةً مـن ھـذا الـتفّرع الـمھم نـعود إلـى الـنقطة األسـاسـیة، _الـعقل 
أحیاناً یتدخل فیما یحدث بعد الحیاة 

فیبني مفاھیم قویة عما یحدث بعد الحیاة، 
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إن كان خائفاً منھا فإنھ سیراھا 
حتى قبل الموت یراھا في حلمھ أن یدخل النار أو یدخل الجنة، 

وإن كـان یـؤجـلھا لـما بـعد الـحیاة فـإنـھا مـحتقنة تـحتاج إلـى ان تُـختبر 
لـكي یـنفصل عـن الـحیاة فـھو مـتمسك بـالـحیاة یـعلم أن ھـنالـك فـي الـحیاة 

مالم ینتھي 
-مـا تـرونـھ فـي الـمجتمع الـغربـي وغـالـباً یـرد فـي األفـالم كـثیراً ھـو 

حقیقي ما یسمى بتجربة االقتراب من الموت 
عندما یموت اإلنسان ویرى نفقاً من النور 

(وھو أمر لیس شائعاً في المجتمع الشرقي) 
فتجـربـة الـموت تـملك بـعض الـخصائـص الـمختلفة قـلیالً وسـأعـود إلـیھا 

فھي الفكرة الرئیسیة 
لـدیـھم ھـذا الـمفھوم أن ھـناك نـفقاً مـن الـنور عـندمـا تخـطو فـیھ تـصعد 

روحك إلى السماء حیث المالئكة تُغني  
إال أن تـلك اللحـظة لحـظة مـفارقـة الـحیاة لیسـت مـفارقـة الجسـد فـقد 

فارق الجسد بالفعل  
إن كـان ھـناك مـسعفون یـحاولـون إسـعاف الـمیت فـإن قـلبھ سـیكون 
مـتوقـف عـن الـنبض وأنـفاسـھ مـنقطعة بـطبیعة الـحال وربـما یُـعلن 

إكلینیكیاً أنھ میت، 
إال أنـھ ال یـزال یـحوم فـي األنـحاء إن رأى الـنور وسـمع الـموسـیقى 

وأحس بالسالم فإنھ سیخطو في النور 
وستنتھي تجربتھ الحیاتیة  

لكن أحیاناً یكون ھناك أمر معلق 
أمر سخیف وفكرة سخیفة ولكنھا حقیقیة  

عندما یكون اإلنسان متعلق بشيء یرید فعلھ بالحیاة 
قبل أن یموت 

فإنھ سیعود لیس كشبح 
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فھذا السخف الحقیقي لیست المسألة مسألة أن تكون شبحاً 
إنـما كـوعـي تـرى الـحیاة كـما یـراھـا كـل مـن فـي الـوجـود وقـد غـادرھـا 

كما ستفعل أنت بعد أن تغادر الحیاة 
من أكثر األمور متعة أن تشاھد الحیاة أمر ممتع جداً 

أن تراقب الحیاة وما یحدث فیھا ممتع جداً 
إلى حد أنك تُرید أن تقفز إلى داخلھا 
وھذا بالضبط سبب وجودك بالحیاة 
یا من تبحث عن التفسیر الوجودي  

ترغب في القفز بالحیاة 
فلو كان سینما فأنت على المقعد األمامي دائماً   

ومتعة ھذه الحیاة تجعلك تقفز فیھا 
فـلدى مـفارقـة الـحیاة حـینما تـحاول أن تخـطو داخـل الـنور تـتذكـر ذلـك 

األمر المھم أنت لم تنتقل من عقلك بعد 
لم تلتحم وتلتقي بوعیك األعلى بعد 

الذي ھو أنت أصالً 
ال زال ھـناك مـفھوم یُـثقل وعـیك فـتذھـب إلـى ذلـك الـمكان وتـزوره أو 

إلى ذلك الشخص وتراه، 
لذلك لدى المجتمع الغربي تحدث ھذه الظاھرة كثیراً 

ألنھم متمسكین جداً بالمادة   
على خالف المجتمع الشرقي الروحاني 
ھم متمسكین بما فوق المادة بشكل أكبر 

فمجرد أن یموت انتھى 
ذھـب إلـى الـعقاب والـعذاب الـذي یحـدث فـي عـالـم الـبرزخ - فـھم 

متعلقین بالمادة كثیراً   
ال یـذھـب إلـى مـا یُـسمى عـالـم الـبرزخ إنـما یـعیش فـي الـحیاة بـطریـقة 

مطابقة تقنیاً لإلسقاط النجمي إال أنھا لیست مؤقتھ وإنما دائمة، 
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فـوعـیھ وجسـده النجـمي یـتجول فـي أنـحاء الـبعد النجـمي لـیفعل مـا یـفعل 
وال یسـتطیع أن یـؤثـر إال نـادراً عـلى الـمادة غـالـباً ال یسـتطیع أن یـؤثـر 

على المادة، 
وفور أن یفعل ما یرید فعلھ   

وحـتى لـو لـم یـفعل مجـرد إدراك أنـھ وعـي وأن الـوجـود ال ینتھـي بـعد 
الموت 

غالباً سیتوقف عن التعلق بھذا الشيء المادي 
وسینتقل عبر ذاك النفق الرمزي 

فال یوجد نفق في الحقیقة 
تماماً كما ال یوجد عذاب وعقاب 

وال یـوجـد عـالـم بـرزخ وال یـوجـد مـیزان وال جسـر وال نـار تـلتھم أحـد 
إال أننا سنمر علیھا إن كنا نؤمن بھا. 

فعندما یرى أن الوجود أكبر من مجرد حیاة 
ربما یتخلى عن ذاك المفھوم وإن لم یفعل 

سیمارس ذاك المفھوم ثم یغادر الحیاة 
وفـي بـعض األحـیان یـكون مـتمسك جـداً بـالـحیاة إلـى درجـة حـتى فـكرة 

أن الوجود أعمق وأكبر وأشمل من الحیاة  
لم تُثر اھتمامھ فیعود للجسد   

وھنا یحدث أن یُعلن أن الشخص میتاً 
ومـع ذلـك یـعود إلـى الـحیاة وھـو أمـر ال یـوجـد لـھ تفسـیر عـلمي ولـكنھ 

یحدث، 
 ً والـعلم لـیس حـاسـم بـمدى قـابـلیة عـودة اإلنـسان لـلحیاة بـعد أن أُعـلن مـیتا
ألن إعـالن الـموت لـیس مـعیاراً حـقیقیاً واقـعیاً مـبني عـلى حـقائـق 
عـلمیة وإنـما مجـرد افـتراض بـأن اإلنـسان إن لـم یـنبض قـلبھ لـمدة سـبع 
دقائق یُعلن میت سریریاً ولكن قد یعود، فال معنى لمسألة أنھ میت 
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والـعودة إلـى والـعودة إلـى الجسـد وقـد ُدفـن اإلنـسان قـد تـكون حـقیقیة 
اآلن عــودة إلــى الــسؤال مــن یــؤمــن بــأن بــعد الــحیاة -أتحــدث عــن 
الـمجتمع الشـرقـي اآلن- یـوجـد حشـر وحـساب وعـذاب أو نـعیم فـإن 
عـقلھ لـن یـقبل أن یـنفصل وعـیھ عـنھ، وعـیھ لـن یـنفصل عـن الـعقل 
وھـذا الـمفھوم عـالـق لـذا سـیمر بھـذه التجـربـة سـیرى الـمیزان وسـیرى 
األعـمال تـمر عـلیھ كـما یـمر شـریـط األحـداث عـلى مـن یـوشـك عـلى 
الـموت لـدى الـمجتمع الـغربـي یـتشابـھ الـفعل وإن كـان السـیاق مـختلف، 
یـرى كـل األعـمال تـوضـع فـي كـفة األعـمال الـخیرة واألعـمال الـخاطـئة 
وھــذا مــفھوم یــھودي إســرائــیلي قــدیــم تــوارثــتھ الــدیــانــة المســیحیة 
الـنصرانـیة ومـن ثـم اإلسـالم ومـن ثـم أیـما كـفة تـرجـع یـكون الـعذاب أو 

العقاب، العذاب أو النعیم أو العقاب أو النعیم وھكذا تباعاً 
فـنعم یـوجـد حـساب وعـذاب، یـوجـد حشـٌر ونشـر، یـوجـد نـعیم ویـوجـد 
أعــراف بــین ھــذا وذاك ویــوجــد بــرزخ مــنطقة یــمكن لــكل ھــذا أن 
یحـدث، الـممتع أن ھـذا الـبرزخ یـسمح لـك أن تجـرب حشـراً ونشـراً 
وعـذابـاً وعـقابـاً وحـسابـاً ونـعیماً مـختلفاً عـن كـل إنـسان آخـر، فـمن یـؤمـن 
أن الـنیة كـافـیة إن كـانـت خـیرة ان یـدخـل اإلنـسان الـجنة، سـیدخـل الـجنة 

ألنھ لن یحتاج أن یمر على جھنم على العذاب على النار 
أما من یؤمن أن أدنى شيء یفعلھ 

كالخوارج یؤمن بأن أي شيء یفعلھ أنھ ال ینفع 
مـع الـمعصیة إیـمان فـإنـھ سـیُعذب مـھماً فـعل مـن خـیرات وسـیبقى فـي 
جـھنم فـترة كـافـیة حـتى یـدرك أنـھا مجـرد وھـم وأنـھ یـعیش الـعذاب فـقط 

ألنھ آمن فیھا 
سینتقل منھ إلى ما فوقھ.  

أمـا مـن یـؤمـن أن ال یـضر مـع اإلیـمان ان شھـدت بـوجـود الـرب وآمـنت 
بھ 
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فـحتى تـقصیرك واخـطائـك سـتغتفر فـإنـھ سـیذھـب إلـى الـنعیم ربـما 
سیأخذ صفعة على الرسغ 

ربما یُعذب قلیالً ثم یوضع في نھر الحیاة 
كـل ھـذه مـفاھـیم وأیـاً كـان مـفھومـك عـندمـا تنتھـي مـن أیـاً كـان مـا تـؤمـن 

بھ 
ستنتقل إلى حیث یذھب كل أحد 

المؤمن والملحد والال أدري 
 ً ومـن كـان یـؤمـن إیـمانـاً مـتطرفـاً متشـدداً ومـن یـؤمـن إیـمانـاً مـتسامـحا

روحانیاً 
كـلھم سـینتھون مـن مـعتقداتـھم الـدنـیویـة ثـم مـا فـوق الـمادة بـرزخـیة ومـن 

ثم ینتقلون إلى الوجود 
الوجود ھو النعیم للجمیع 

من یؤمن أن النعیم صعب لن یحصل على النعیم مباشرة 
صـدق أو ال تـصدق أولـئك الـذیـن ال یـؤمـنون بـوجـود الـنعیم ھـم أول مـن 

یصل إلیھ 
أنـا ال أقـول بـأن الملحـد الـمادي الـذي یـقول بـأن الـحیاة ھـي الـموجـودة 

وما بعد الحیاة غیر موجود ھو من سیصل إلى النعیم 
ال بـالـعكس ھـذا سـیعانـي كـمعانـاة الـمتدیـن الـمؤمـن عـندمـا یـموت لـن یـعلم 
أیـن یـذھـب عـندمـا یـرى الـنور لـن یُـقدم عـلى الـذھـاب إلـیھ، سـیعلق بـین 

الحیاة وما بعد الحیاة 
لـذلـك أن تـكون مـتدیـناً أفـضل بـكثیر مـن أن تـكون مـؤمـناً بـالـمادة فـقط، 

فالمادة ال تُفسر كل شيء 
إال أن تكون جسوراً وال تؤمن ألنك ال تخاف فقط 

ولـیس ألنـك تـؤمـن أن الـمادة ھـي كـل شـيء، فـالـنعیم ھـو لـمن ال یـؤمـن 
بالعذاب 

أول من یصل إلى النعیم ھو من ال یؤمن بوجود العذاب 
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ھذا كل ما في األمر باختصار 
أتـمنى أن تـكون الـمدة تـناولـت تـساؤلـك بـشكل كـافـي وأشـعر بـذلـك، 
واشـعر ان الجـمیع سـیحصل عـلى مـعلومـة أو مـعلومـتین مـن ھـذه 

اإلجابة 
لكم كل الحب. 

   

 ⭕
اخـترت مـعتقداتـي وصـنعت لـي مـنھج حـیاة مـختلف ،لـكني اشـعر بـانـي 
لـــوحـــدي وال احـــد یـــفھمني فـــأصـــبحت اصـــمت أكـــثر مـــن ان 

اتحدث ،وھذا شيء ال أریده ،لكن ال اعرف كیف انصرف. 
 🔴

-لیس من الصعب على اإلنسان أن یتمرد 
لكن من الصعب أن یتفرد بتجربتھ 

فـمن الـممتع جـداً أن ال تـلتزم بـالـقیود والـقوانـین الـتي نـصبت ووضـعت 
لكن ال تأتي الحریة بال ثمن 

دائماً أردد: 
مع الحریة تأتي المسئولیة 

فـإن لـم تـكن جـاھـزاً ألن تـكون مـسؤوالً عـن ھـذا الـتوجـھ الجـدیـد الـذي 
صنعت برمتھ لوحدك عن نفسك 

فربما قد أخطئت 
وأعلم أن األمر صعب 

فال یمكن لك التراجع عما فعلت 
بـعد أن تـمردت عـلى مـا تـمردت عـلیھ یـكون مـن الـصعب أن تـؤمـن بـھا 

من جدید 
إال انـھ ال زال ھـناك خـیار لـلتوبـة واإلیـمان بـما قـد تـوقـفت عـن اإلیـمان 

بھ، اإلجابة الالحقة التي نسختھا  
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لیس من المھم حقاً المعتقدات التي تؤمن بھا 
والتي ترى معالمھا في حیاتك 

ویستعصي على عقلك العاقل أن ینكرھا 
ألنك ترى معالمھا 
و أنك تؤمن بمبدأ 

أن ما یظھر حقیقي  
وتنسى، أن ما ظھر ھو نتاج إیمانك 
ولو توقفت عن اإلیمان بھ، الختفى. 

لنتذكر أمًرا بسیطًا 
إن ما یھم في نھایة الیوم حقًا 

ھو اھتمامك بھذا المعتقد،ھو ممارساتك الیومیة. 
فعندما تعتقد أن في العالم شر 

و تمارس كل الخیر في حیاتك 
أال تُالحظ أنھ ال یھم حقًا، كل الشر من حولك؟  

فـیھا مـا یُـجیب عـلى سـؤالـك ولـكن سـأجـیب عـلیھ بـطریـقة مـغایـرة وإن 
كانت ھناك إجابة سابقة 

إن كنت ال تستطیع العودة إلى مفاھیمك السابقة 
فـھناك الـكثیر بـل ھـناك تجـمعات وجـماعـات عـقائـدیـة أكـثر بـكثیر مـن 

الجماعات القدیمة الموجودة 
ھناك دیانات جدیدة ال یعلم عنھا أحد 

ولكنھا مثیرة جداً لالھتمام بل أنھا قابلة للتصدیق 
ھـناك اآلن مـن یـؤمـن بـأن األرض مسـطحة رغـم كـل مـا مـررنـا بـھ ثـم 
انـتقلنا مـن سـطحیة األرض وسـطحیة الـعقول لـعمق الـعلم وكـرویـة 
األرض ثـم أتـى ھـناك مـن یـؤمـن بـأن األرض سـطحیة مسـتخدمـین 

العلم ذاتھ 
فإن كان ھناك علم متماسك یقول بأن األرض مسطحة 
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فـأنـا أجـزم لـك بـأن ھـناك مـن الـمعتقدات والـمفاھـیم مـنظومـات كـافـیھ 
لكي یبقى عقلك متعلقاً بھا ومثاراً تجاھھا  

أنا ال أقول التحق بأحدھا 
وال أقول عد إلى ماكنت علیھ 

وال أقول ابق على ما أنت علیھ  
أنا أقول الخیار لك  
فالحریة تأتي بثمن 

وبما أنك اخترتھا فیجب أن تكون مسؤول عنھا 
وال تأتي لتتذمر منھا  

ھناك من یتمنى ھذه الحریة وال یعرف لھا طریق 
أما ان كنت ترید مفاھیم جدیدة تتبناھا وتشعر باالنتماء فلیس ھنا 

نحن ال نشترك بالمفاھیم ھنا في ھذا التجمع 
نشترك في أمر واحد فقط وھو 

أن المفاھیم أمر ثانوي 
ألن حقیقیتھا أمر نسبي 

نسبة لمن یجربھا نسبةً للمجرب 
لـلمختبر ھـذه الـحقیقة ھـي مـا یجـمعنا فھـي مـنبع لـلنور ومـنارة تسـتدل 
بـھا وإلـیھا كـل مـراكـب الـواعـیین الـباحـثین والـتي انـطلقت مـن مـوانـئ 

النوم واالعتقاد 
فـإن كـنت تـریـد أن تـبقى مـتجھاً تـجاه الـنور فـالـرحـلة سـتستمر حـتى 

الموت 
إن كان یتعبك األمر؟ 

إن كان یُجھدك التفرد وینھكك الصمت؟ 
فكما قلت ھناك خیار العودة والبحث عن جماعة أخرى 

أما ان كان لدیك االستعداد أن تقبل األمر كما ھو 
فأنت بین من یحبونك ومن یشبھونك إال 
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أنك ال ترى األمر ألنك ال ترید أن تراه. 
   

 ♦
انا سعیدة جدا بحریتي   

وأتمتع بھا وأتحمل كامل المسئولیة عن اختیاراتي 
وال انتظر من أحد صك الرضا او ختم القبول عني 

كنت ھكذا قبل ان أصل لھذه المرحلة من الوعي 
وازددت أكثر االن ،  

وحــقیقة ال تــھمني االنــتماءات كــثیرا وال أســعى ان آكــون ضــمن 
مـنظومـة او طـائـفة فـأنـا احـب الجـمیع مـن اي عـرق او دیـانـھ او أصـل 

كلھم بنظري اخوتي 
ولكني قصدت المحیط الذي حولي 

اھـلي أصـدقـائـي زمـالئـي أصـبح الـتواصـل مـعھم لـیس كـما كـان سـابـقا 
وكأن خط االتصال انقطع ،  

 ⭕
كـیف تـتفاعـل مـع مـحیطك ھـل تـعبر عـن آرائـك بـبساطـھ كـما تـفعل ھـنا 

معنا ؟ 
_وكیف تتعامل مع من یعترض او ینتقد افكارك ؟ 

_كـیف تـحتوي مـن الیـفھمك دون ان تحـدث فـجوة بـینكم ؟ انـت مـن 
بلدي وستشعر بَِما اقصده ، ! 

 🔴
اشعر تماماً بما تقصدین! 

وال شك أن شخصیتك تتغیر 
المھم ان ال تحتاج إلى ان تتحدث عن معتقداتك 

فالحدیث عن المعتقدات ھو دیدن من یشك في معتقداتھ 
او عدم وجود المعتقدات! 
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یجب أن ال تتحدث عن عدم وجود المعتقدات 
في مجتمع عقائدي.  

لیس ألن ھذا خاطئ ولكن ألنھ غیر مفید! 
فالحدیث عن المعتقدات 

 ھو دیدن من یحاولون تعزیز المعتقدات  
إلى جانب ھذه االمور العقائدیة المفاھیمیة 

یمكن لك التعایش! 
في الواقع ستتغیر شخصیتك حتماً 

وأشعر بما تقولین تماما بھذا الوطن 
وھذا البلد، وھذي البقعة من األرض 

أعرف بالضبط ما تتحدثین عنھ! 
وسیُحِدث تغیراً جذریاً على شخصیتك! 

 اال أن التغییر یكون لألفضل دائما 
فأنت غیر متردد 

غیر مشكك بإمكانیة حدوث االمور 
غیر قلق وتملك الحریة 

وإن كنت تشعر بالمسؤولیة تجاھھا 
ھذا النوع قد یبدو لك وكأنھ فجوة 

اال انھا فجوة لألعلى 
بمعنى أن من حولك یشعر أنك 

متقدم علیھم، أعلى منھم مستوى فكریاً 
ھـم ال یـفھمون السـبب، ولـكن یـشعرون بـتأثـیر شـخصیتك عـلیھم بـحال 

وجودك بقربھم والتحدث إلیھم. 
نعم توجد فجوة ولكنھا نسبیة 

أي أنـك تجـد قـواسـم مشـتركـة ومـواضـیع ذات اھـتمام مشـترك مـع 
البشر حولك 
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یـمكن أن تتحـدث عـنھا بـنفس المسـتوى وربـما تسـتفید مـن غـیرك 
عنھا! 

لكن ھذا على مستوى الحقائق والوقائع 
لكن على مستوى األراء ستشعر دائما بالفجوة 

ألن ارائھم قاصرة، في حین أن رأیك أكثر شمولیة  
فركز دائماً على البشر الذین یتداولون الحقائق 

والوقائع أكثر من االراء والمعتقدات 
ھذا رأیي لك، ولكن لك الحریة ھي أمر قسري ال مفر منھ 

وافھم بالضبط ما تقولین. 
    

 ⭕
إسقاط بالنسبة الختیار التجارب الصعبة، 

تـقصد انـھ نـوع وكـمیة الـحب الـلي یـحصل عـلیھ الـلي اخـتار تجـربـة 
الـمرض مـثال أكـبر وأنـدر والـذ وال یـمكن ان یـحصل عـلیھا اال مـن 

خالل ھذه التجربة؟! 
 🔴

-في أحد األمثلة ولم یكن حصریاً ھذا ھو السبب 
فكل ما یملكھ اإلنسان وھو مریض 
كل ما یتمكن من فعلھ وھو مریض 

یُـعتبر مـمتع، طـبعاً یـعتمد األمـر عـلى الـمرض ووقـت حـدوثـھ لـدي 
اإلنسان في تجربتھ 

كل ھذه اإلعدادات أو التركیبات من التجارب ھي ما یحدد 
ولكن من یعیش طول حیاتھ یولد على أنھ 

كسیح مثالً أو مشلول 
ثم فجأة یصبح قادر على المشى 

أو حتى یحصل على كرسي   
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لو حصل على كرسي واستطاع أن یتعلم علیھ 
أو استخدم أقدام صناعیة لمن أقدامھ مبتورة 

عند حصولھ على ذلك 
سیملك سعادة بھذه األطراف الصناعیة 

وبھذه العربة وبھذا الكرسي الكھربائي   
أكثر بكثیر ممن یملك سیارة 

أو یملك قدمین طبیعیتین 
ھـذا كـمثال عـلى تـبایـن الـمرض مـع حـصول اإلنـسان عـلى الشـيء 

الطبیعي  
فـھو یـنزل أقـل درجـة أو درجـات مـن تـركـیبة تجـربـة اإلنـسان الـطبیعي 

لكي یحصل على سعادة 
من مجرد تحولھ إلى إنسان طبیعي ھذا جانب 

الجانب اآلخر، 
أن كـونـك مـریـض یـعني تـقدیـرك لـألمـور األخـرى أصـبح أكـبر وھـو مـا 

أشرت إلیھ بشكل خجل قلیالً 
ولكن ھذا ھو األمر عندما تكون مریضاً 

لیس مسألة إشفاق الناس وحبھم لك 
ال طبعاً ھذه بحد ذاتھا تعتبر مثال 

أقـصد الـطعام، زیـارة األمـاكـن، عـندمـا تـكون مـریـض تسـتشعر جـمال 
المكان 

عـندمـا تـكون مـریـض تـملك الـوقـت والـطاقـة والـمال والسـیارة والـقدرة 
والعلم والذھاب ألي مكان في كل زمان 

تجد أنك دائماً وأبداً تعیش الفوقیة ولكنك ال تستشعر جمالھا 
تماماً كالفقراء عندما ینزلون حدیقة عامة 

یستشعرون الجمال یسعدون والعكس صحیح 
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مـن یـملك الـمال ویـذھـب فـي نـھایـة األسـبوع ویـأخـذ طـیارة درجـة أولـى 
إلى أفضل دولة یمكن السفر إلیھا 

ویسكن في أرقى الفنادق   
ال یستشعر نفس السعادة التي شعر بھا الفقیر في الحدیقة العامة  

أتمنى أن فھمت السؤال ألن ال یوجد طریقة إال ان 
تجرب المرض لتفھم 

المسألة تحتاج وعي كما قلت في إجابتي قبالً 
أن تسمح لوعیك أن یرى الحیاة من زاویة المریض  

األمر سیئ ولكن إذا لم یملك شيء یقارن بھ سوى اآلخرین 
ھو لم یجرب أن یكون متحكم بأعصابھ   

أو أن یستطیع المشي أو ال 
فـلن یـشعر بـاأللـم بـقدر مـا تـشعر بـھ أنـت عـندمـا تـرى الـمریـض مـما 

یوفر لھذا المریض أن یحصل على أشیاء مثل الحب 
ال یحصل علیھا الصحیح 

بمعنى آخر، 
تـرى إنـسان صـحیح وسـلیم مـعافـى فـي بـلد غـربـیة ھـومـلیس ال یـملك 

قیمة الوجبة في یومھ كامل 
أمـا الـمریـض فـقد یـكون مـوضـع اھـتمام وتنشـيءجـمعیات خـیریـة غـیر 

ربحیة ألجلھ 
ال أقول أن ھذا أفضل من ذاك فاألمر نسبي 

ولكن ربما الھوملیس 
الذي ال یملك سكن وال حتى قیمة الوجبة 

والذي یُطرد من كل مكان والذي یتبول في مكان عام 
یُعتبر فندق خمس نجوم عندما یكون في مستشفى 

أتمنى أنك فھمت التناقض والتباین 
ألنك عندما تنظر من األعلى إلى المریض 
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تشعر أنھ أقل منك حظ 
ولكن ھناك من ھو أقل منھ حظ 

وقد بدأت أول إجابة في ھذه األمسیة بھذا األمر 
أن مسألة الحظ وتحقیق األماني 
قلت بأن المعدل الطبیعي دائماً 

یكون اإلنسان في المعدل الطبیعي 
عندما یراقب كل الشرائح وكل التجارب 

فاالقتصار بالنظر إلى المرضى فقط 
یجعل تجربة المعاناة تتجلى بشكل أوضح لك 

لذلك أنا ال أشفق على المرضى 
أساعدھم طبعاً لكن ال أشفق علیھم 

لیس ألنھم اختاروا 
فاختیارھم كان على مستوى الوعي ولیس العقل 

ولكن ألني أعلم أنھ ال ینقصھم الشعور في الحیاة 
وإن كان ینقصھم طرف مثالً 

إن كان ینقصھم طرف أو كان ینقصھم عضو 
فالشعور ال ینقص بالنھایة 

الحیاة لیست إال مشاعر حتى االآلم 
أنا لم أمرض منذ زمن طویل 

أعرف معنى أن یؤلمك بطنك، مثالً:  
ال تعلم لما وربما تعلم السبب فور انتھاء النوبة 

تشعر بسعادة عارمة قویة جداً 
والسبب ال شيء تغیر 

بطنك ھو بطنك 
لكن كان یؤلمك وبعد أن انتھى األلم 

أصبحت تشعر بالسعادة 
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فقط فكر باألمر بھذه الطریقة 
أو ربما ال تفكر فقط انظر الیھ من ھذه الزاویة 

كل الحب لك. 
   

 ⭕
كیف اجعل اشخاص یختفون من حیاتي، وكذلك اماكن ؟! 

 🔴
تمني اختفاء البشر یعني اھتمامك بما یمثلونھ لك 

ما تحتاج إلى التخلص منھ ما تحتاج لجعلھ یختفي 
ھو ذاك المعتقد تجاھھم 

ما الذي یمثلونھ لك 
توقف عن ھذا الربط بینھم وھذا التمثیل 

وبمجرد أن ینتھي 
سترى حقیقةً لیس فلسفة أن وجودھم من عدمھ لم یعد یھم 

وفي تلك اللحظة تحدیداً 
ال یـھم اخـتفائـھم فـھم ال یـعنون لـك شـیئاً اطـالقـاً بـقوا أو انـتھوا وربـما 

یختفون ولكن ال یعود یھم، 
وباـلنـھایةـ عنـدماـ ال یھـمك األمرـ ال یھـم حقـیقةً اذا اختـفوا أو ال فأـنتـ ال 

تھتم بوجودھم حتى إن وجدوا 
أعتقد أن األماكن نفس المقیاس 

ال أحتاج للتكلم عنھا 
لكن أتكلم كثیراً عن موضوع التمثیل؛ 
ما یمثلھ لك األمر وما یعنیھ لك األمر 

ھو بحد ذاتھ ما یھم حقیقةً 
فأعتقد أن الربط یجب أن یختفي یجب أن ینتھي 
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لـیس الـمفھوم عـندمـا أقـول تخـلص مـن الـمفھوم لتتخـلص مـن انـعكاسـھ 
الناس تفھم غلط اذا فھمت أصالً 

ھناك أشخاص یقولون أنا ال افھم ما تتحدثوا عنھ 
لكن نقول توقف عن ھذا التمثیل 

ھذا الخالصة التي تستنتجھا من ھذا اإلنسان 
الشعور الذي یتولد كلما رأیت وتذكرت ھذا اإلنسان 

لماذا؟ ستأتیك اإلجابة من مفھومك توقف عنھا 
اترك المفھوم قد یكون صحیح تؤمن بھ 

لكنك تتوقف عن أن تعطیھ أھمیة فقط ال غیر 
لیس اإلنسان ال تعادي اإلنسان وال تعطیھ أھمیة 

ھـذا تـعزیـز لـوجـوده تـوقـف عـن إعـطاء الـشعور أھـمیة سـیختفي 
الشعور وسیبقى اإلنسان  

"بال أي معنى لك وربما سیختفي ایضاً". 
   

  
 ⭕

فسر لنا امثولة الكھف ألفالطون 

 🔴
نظریة الكھف ألفالطون؛ 

أعتقد أنھا بحد ذاتھا تفسیر 
فال یمكن أن أفسر التفسیر 

ھو تفسیر الوجود 
أما أني أترك لك أعادة صیاغة السؤال 

أو أفترض معنى آخر للسؤال، 
ال أستطیع أن أجیب السؤال وھو على ما ھو علیھ 
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أفالطون كان یحاول أن یفسر الحیاة 

فقدم صورة رمزیة مجازیة 
أنا ال أؤیدھا تماماً فھي قاصرة تماماً 

على خالف نظریات أخرى للحیاة 
ولكنھا فلسفة جمیلة 

فیھا رمزیة عالیة جداً وعمق قد یفیق اإلنسان 
أجمل ما فیھا قد یكون 

أن األسرى النیام-أنا أسمیھم النیام 
وھي بالمناسبة النظریة 

تُقدم شریحتین من البشر النیام والواعین 
ال تقدم مستنیرین لألسف 
أجمل ما في النظریة ھو 

أن من یصبح واعي ال یستطیع أن یوقظ النیام 
حتى إن حاول فلن یستطیعوا أن یروه أو یفھموه 

ولمن ال یعرف نظریة أفالطون 
صـّور البشـر الـذیـن یـعیشون الـحیاة أسـرى فـي كـھف مـقیدیـن بسـالسـل 

ال یستطیعون أن یتحركوا من شدة التقیید 
وال یملكون سوى خیار واحد 

وھو النظر إلى حائط الكھف الذي أمامھم وخلفھم 
ممر تمر بھ أجسام كثیرة 

تنعكس ظاللھا على الجدار الذي یرونھ 
بفعل ناٍر موقدة في بدایة الكھف، 

فھم یرون ھذه الصور واإلسقاطات في بدایة الكھف 
ظلیاً وال یفھمون سببھا 

ولكنھا كل الحیاة بالنسبة لھم 
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فعندما یُطلق سراح أحدھم ویستیقظ ویصبح واعي 
وھذا ھو اإلسقاط في النظریة 

اسقاط بمعنى الصورة الرمزیة 
إسقاط الكاتب او الفیلسوف 
أنھ عندما یستیقظ اإلنسان 

ویذھب إلى الحیاة خارج الكھف 
ویرى الحیاة على ماھي علیھ 
أي حقیقة الوجود ولیس الحیاة 

فإسقاط الكاتب مره أخرى 
الفك من األسر یعني االستیقاظ ورؤیة الحیاة 

یعني رؤیة الوجود 
الحیاة في ھذه النظریة ھي الجدار 

فـعندمـا یـرى اإلنـسان الـحیاة أي الـوجـود یُـدرك أن الـحیاة مجـرد وھـم 
انعكاس للمفاھیم فقط ال غیر 
یعود لیحدث األسرى زمالئھ 

الذین كان یُشاركھم األسر والنوم 
فیقف صارخاً لكن لألسف 
عندما یصرخ في الكھف 

یكون صوتھ مشوشاً بفعل الصدى 
وموقعھ في مناداتھم أیضاً ال یخدمھ 

ألنـھ یـقف عـلى الـممر الـذي تُـسقط الـظالل مـنھ عـلى الجـدار فـیرون 
ظل صدیقھم یتحرك وال یدركون أن ھذا الظل یعود لصدیقھم 

فیرون جسماً آخر كسائر األجسام 
إال أنھ مختلف قلیالً ویتحرك بشكل جنوني 
ویھمھم بكلمات غیر مفھومة بفعل الصدى 

فمھماً حاول سیمل ویتعب 
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وھـذا ھـو واقـع الـحال لـما نـفعلھ حـین نـحاول ایـقاظ الـنیام، فـدعـوا الـنیام 
یستمتعون بأغاللھم 

فالذي جعلك تتحرر من أغاللك سیجعلھم یتحررون 
فالوجود ال یُحتم أن تكون مقیداً أو حراً 

الوجود بحب ال مشروط ھو أن تفعل ما تشاء 
حتى وإن كان أن تبقى مقیداً 

فدعوا الناس تختار القید واالسر بحریة 
أتـمنى أنـي فسـرت التفسـیر ھـي واضـحة لـكن مـحاولـة ربـط بـعض 

مفاھیمھا بمفاھیم نتداولھا نحن ھنا في ھذا التجمع. 
   

 ⭕
اسـقاط ھـل اسـتطیع تـبني مـعتقدات جـدیـدة خـاصـة فـیني و االیـمان فـیھا 

كـ نوع من خداع العقل و مھما یكون، ھل ینجح االمر؟ 
 🔴

األمر یعتبر مستحیل نظریا اال أن تكون مریض نفسي 
فـما تـتبناه مـن مـعتقدات عـندمـا تـضعھا بـنیة خـداع الـعقل، مـن یـقوم 
بـصنع ھـذه الـمعتقدات ویـحاول أن یـجعلھا مـخادعـة ھـو نـفسھ مـن 

سیقع تحت تأثیر الخداع 
ال یـمكن اطـالقًـا فـأنـت كـمن یـحاول الـلعب أمـام الـمرآة مـھما كـانـت 

أوراقك رابحة فھَي ذات األوراق داخل المرآة 
ال تحاول تبني معتقد ألن ھذا نوع من السیطرة! 

تـحاول ان تـختار الـمعتقدات الـتي تـجعلك أقـوى وأشھـر، أجـمل وأقـدر 
وبالطبع اغنى. 

الـعقل ال ینخـدع وحـتى لـو انخـدع ھـو ال یـصدق بـأنـك یـمكن ان تـكون 
أغنى 
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وھـو مـؤمـن بـأنـك محـروم ولـو لـم تـكن محـروم لـما تـمنیت ان تـؤمـن 
بھذا المعتقد 

ھل ترى التناقض! 
في حین أنك تحاول اللعب بالعقل ھو یلعب بك 

ھو ما یجعلك متحمساً لفكره زراعة المفاھیم 
لكي تصنع الواقع ھو یجعلك تابعا لھذه الفكرة وعبدا لھا 

ألنھ یعلم بأنك ستقدم على زراعة نقیض وتباین مفاھیمك الراسخة. 
فـانـت مـؤمـن بـانـك محـروم مـن الـمال مـثالً فسـتقدم عـلى زراعـة مـفھوم 

الغنى 
ھذه الزراعة تعزیٌز لمفھوم الفقر ال اتحدث عن الفقر وانما النقص 

لیس ألن فكرة أن الواقع ھو نتاج وانعكاس مفاھیم ال 
ھذا ھو الواقع 

ولكن ادراكك لھ كما قلت دائما ال یعني اطالقا بأنھ 
یمكن لك أن تغیره 

یمكن لك أن تغیر طریقة تعاملك مع المفاھیم 
مما یجعلك تعطي اھمیة أكبر للمفاھیم 

التي تخدم ذاتك الحقیقة أكثر 
لـذلـك مـؤشـرك دائـما ھـو الـحب مـا الـذي تـحب أن تـفعلھ اخـتر ذاك 

األمر فقط! 
دعـك مـن زراعـة الـمفاھـیم وصـناعـة الـناتـج مـنھا او االسـقاط والتجسـید 

والتجلي 
ھـذه حـلقة مـفرغـة یـدور فـیھا كـل المھـتمین بـالـتنمیة البشـریـة ھـذه االیـام 

وھو أمر متعب جًدا 
وسترى الكثیر یتحدث عن كیفیة التحكم بالحیاة 

المقاربة التي تعتبر فیھا جرأة على السیطرة 
ھي: اصنع الحاجة لتحقق الرغبة 
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فإنك ان اردت ان تحقق الرغبة احترم ذاتك 
واقولھا بالمعنى لیس أنك مخطئ. 

وانـما احـترم ذاتـك الـتي تسـیّر ھـذه الـحیاة واصـنعھا بـطریـقة غـیر 
مباشرة 

اطلب منھا أن تحقق لك ما ترید . 
كما كنت تطلب في السابق من أیاً كان رب قدر أو حظ  

لن یأتي یوم یصبح عقلك قادر على صنع ما یشاء. 
حتى عملیة السحر كن فیكون انتھت  

االستعانة في الشیاطین والجن انتھت   
اال لقلیل من البشر 

فاألغلب انتھت  
لم یعد لھا أي قدرة ھذه االیام! 

اتمنى یا عزیزي ان تفھم ھذا الكالم. 
وال اتوقع أن ھذا السؤال یأتي من امرأة 

دائما یأتي من رجل   
ألن الـتفكیر الـمنھجي فـي حـین أنـھ مـن اقـوى االنـماط فـي الـتفكیر وھـو 

الشق االیسر من العقل. 
اال انھ دائماً ما یكون موضع ضعف 

فنقطة قوتھ ھي نقطة ضعفھ 
عقلك الذي یفكر بطریقة منھجیة 

یمكن أن یوقعك بفخ بطریقة منھجیة 
كما قلت لك. 

محاولة زراعة مفاھیم لتوھم عقلك انھا حقیقیة 
ینبع دائما من ایمانك بأنك ال تملك ھذه مفاھیم 

فكر باألمر. 
اختصاًرا، 
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حـتى وان اسـتطعت ان تـزرع مـفاھـیم فـأنـك دائـما سـتزرع مـفاھـیم 
نابعة من ایمانك بمفاھیمك السابقة. 

  
 ⭕

الـمعذره إسـقاط ولـكن لـم افـھم اجـابـتك ھـنا لـعزیـزمـو ھـذا الـلي نـسویـھ 
احـنا تـبني مـعتقدات ومـفاھـیم جـدیـده اجـل كـیف وصـلنا ھـنا ! لـو 
مـاغـیرنـا مـفاھـیمنا الـقدیـمھانـت دایـم تـردد غـیروا الـمفاھـیم واال انـا 

فاھمھ غلط 
 🔴

أنا لم أقل غیّروا مفاِھیمكم بالضرورة 
أنا أقول: 

إذا اردت تغییر الواقع، غیري مفاھیمك! 
االمر لك، إن لم تریدي تغییر مفاھیمك، 

إن لم تستطیعي تغییر مفاھیمك 
فمفاھیمك ھَي ھَي. 

وواقعك سیبقى كما ھو انعكاس لھا 
ومشاعرك ھي ما یغیر ھذه االحداث 

وإن لم تكن لدیك مشاعر، فلن یتغیر واقعك 
مشاعرك تكون نابعة من مفاھیم كل ھذه الحقائق، 

ھـي مـا تـحتاجـین لـكي یـرتـاح عـقلك وتـصبحین مسـتقرة الـبال، مـسالـمة 
الفكر 

ولك الحریة في أن تقرري أن تُغیّري او ال تغیري مفاھیمك 
أنا أقول: 
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 إن اردِت تغییر واقعك فعلیِك تغییر مفاھیمك! 
ویتم تغییر المفاھیم بطریقة صعبة! 

ولكن دائماً اقول: 
علیك فعل ما تحب لتحصل على ما ترید 

وقد قدمت لھا نسخة اخرى 
-اعادة صیاغة للجملة- لكي تكون أوضح! 

افعل ما تحب مما تملك 
لتحصل على ما ترید مما ال تملك . 

  

 ⭕
یـقال أن لـكل ألـم رسـالـة عـلى االنـسان أن یـدركـھا، كـیف نسـتطیع 

معرفة رسائل اآلالم بدقھ ؟ 
 🔴

ارجـو مـنكم ومـن كـل مـن یـتابـعني او یـتوقـف عـن الـسؤال عـن رسـالـة 
االشیاء! 

فـعندمـا اقـول انـا ان رسـالـة الشـيء الـفالنـي كـذا وكـذا ال اقـولـھا بـنفس 
الـطریـقة الـدائـرة أو الـشائـعة فـي ھـذه األیـام فـي وسـط الـتنمیة البشـریـة 

والوعي! 
ال یملك المكان أو الشخص أو الشيء رسالة 

ھو ال یوجد لكي یرسل رسالة لك 
انت من یستخلص منھ الرسالة التي یشاء 

الشجرة تثمر بعد أن تزرع وتعیش لمدة سنوات 
وحین یحین موسمھا تثمر لیس لكي تقطفھا لكنك تختار أن تقطفھا 

ھي ال تخبرك بان الثمار لذیذة أنت من یختار أن یستلم ھذه الرسالة 
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انت المرسل وانت المستقبل  
ھي رسالة فقط ال غیر ولكن ال شيء مكتوب 

اال ما تقرأه انت 
ارجو منكم توقفوا عن السؤال عن رسائل األحداث والمواقف  

عندما یحدث لك شيء ال تتساءل عن رسالتھ 
ألسباب عدة 

األول: انك قد تخطئ وتفھم رسالھ خاطئة 
الثاني: ان ھناك عدة رسائل لكل شيء. 

الـثالـث: ان الشـيء ذاتـھ ال یحـمل رسـالـة لـك وحـدك یحـمل رسـائـل عـدة 
لعدة أشخاص 

بالعربي ھو ال یحمل اي رسالة 
ولـكن ألشـخاص عـدة عـندمـا یـتفاعـلون مـع ھـذا الحـدث یـعطیھم رسـالـة 

في ھذه اللحظة ثم یكتشفون انھا كانت خطأ 
ورسالة اخرى كانت صحیحة  

وفــي یــوم اخــر یــكتشفون أن ھــناك رســالــة أعــظم كــانــت مــن ھــذا 
الشخص أو الشيء أو المكان 

ویدركونھا في ذلك الحین 
ثم یكتشفون بعد أوان انھا لم تكن اصالً معنیة لھم! 

الرسالة مجرد مفھوم 
نعم كل شيء یحدث في الحیاة یعنیك 

لكن لماذا ال تسأل عن كل شيء في الحیاة؟! 
ماذا یعني لك الشارع واالحجار والقمامة والھواء واالشجار؟ 

البشر الذین یسیرون وال تعرفھم؟ 
المنازل الكثیرة؟ 

الوقت كل دقیقة تمر لھا رسالة؟ 
انت ال تسأل اال عما تھتم بھ! 
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لو صح التعبیر ربما اسأل ما الرسالة التي تحملھا انت؟ 
ما الدافع الذي یحملك على ان تسأل عن ھذا الحدث؟ 

ما ھذا االھتمام المفاجئ بھذا الشيء؟ 
سـتعرف انـك أنـت مـن یحـمل رسـالـة عـبر اھـتمامـك وتـفاعـلك مـع ھـذا 

الشيء دائما وابًدا لو لم تكن مھتًما بھ لما سألت عن رسالتھ 
فكل شيء في الحیاة یستحق ان تسال 
وكل شيء في الحیاة ال یحمل رسالة. 

كخاتمة: توقفوا عن السؤال عن رسائل 
  

الن االشیاء ال تحمل رسالة 
انت من یحمل رسالة لألشیاء. 

   

 ⭕
إسـقاط ھـل یسـتطیع أحـد اإلسـقاط النجـمي داخـل الـجسم الـمادي یـعني 
أصـغر نفسـي وادخـل داخـل جـسمي الـمادي اشـوف وش فـیھ خـلل 

داخل الجسم واالعضاء وال اإلسقاط بس خارج الجسم 
 🔴

في الواقع ھناك حاالت وتقاریر مسجلة   
عن اشخاص استطاعوا 
ولیس باإلسقاط النجمي 

وانما بتجربة االقتراب من الموت، 
وھي تجربة خروج من الجسد 

وھي نفس التصنیف حیث ظاھرة االسقاط النجمي. 
اثناء الحادث خرج إنسان -ولدي الحالة 

یمكن ان اشاركك ایاھا اذا احببت-   
بعد الحادث مباشرة وعلى لسان الشخص 
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الذي یروي الحكایة.   
یقول قفزت من جسدي حرفیًا. 

وفیھ رأیت الحادث وھو یحدث -اي لحظھ االصطدام- من علو! 
وبعد مرور الزمن كنت ملقى على الشارع 

والناس یحاولون مساعدتي! 
تسللت إلى جسدي، ولكن بشكل أصغر 

زي ما وصفتھا بالضبط 
ووجد تجلط بمكان ما! 

وھنا الفارق والفرق 
استطاع ان یزیل التجلط من الشریان الرئیس 

أیاً كان في العقل، أو في المخ، أو في القلب 
ال أعلم تحدیًدا! 

ولكن یمكن أن أعود للقصة 
عندما یستطیع الخارج من الجسد 

التأثیر على المادة  
   ( Mind over matter) تسمى ظاھرة

أي القدرة على تحریك األشیاء ورفعھا 
او التأثیر فیھا دون أي اتصال مادي. 

وقد وردت فیھا تقاریر، وتجارب كثیرة 
مـن نـاس مـثالً انـتقل لـمن یـحب ولـكي یـعلمھم بـوجـوده مـثال یـقوم 

بمحاولة نفخ شمعة، 
او اغالق الباب، او تحریك قطعة قماش. 

نادرة ولكنھا تحدث  
التداخل بین البعد والتردد النجمي والمادي 

صعب جدا ولكنھ یحدث. 
وبالنظر إلى التاریخ، تاریخ البشریة 
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مــایــسمون بــالــشامــانــیین وھــو مــنصب أو دور فــي كــل قــبیلة مــن 
الحضارات البدائیة 

في االمازون وغیرھا من مناطق العالم. 
كان ھناك من یلجأ الیھ 

افراد القبیلة لكي یقوم بمساعدتھم بعالج المشكلة  
وكان غالبا یقوم بتأدیة طقوس،  

واحیاناً تتضمن استنشاق بعض المواد المخدرة 
التي تساعد في االنفصال عن الوعي 

ك االیوكاسا في االمازون. 
وھي تتم عبر التناول ولیس االستنشاق!  

اال ان ھناك بعض المواد التي یمكن 
لھا أن تجعل االنسان ینفصل باالستنشاق 

وبعد ان ینفصل عن الجسد سواء 
باألصوات أو بالطقوس أو بتناول مواد. 

یقوم بالدخول إلى جسد المریض 
لیعرف تحدیًدا موضع الخلل! 

لـذلـك نـرى فـي الـتاریـخ عـن الـحضارات كـانـت تسـتطیع تـشخیص 
بعض االمراض الصعبة 

الباطنیة. 
وربما تجرى عملیة استئصال 

وإن كانت بدائیة اال انھا تحدث 
ف نعم یمكن 

ونظریا إذا كان االنسان یستطیع أن یكون واعیاً 
بجســده النجــمي، وجســده النجــمي قــادًرا عــلى أن یــكون فــي الــبعد 

النجمي أو البعد المادي على حٍد سواء 
فإن أي مكان 
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وفي أي زمان 
یمكن لجسده النجمي أن یزوره  

أن یراه ویتفاعل معھ ربما 
اقول ربما في بعض الحاالت فقط! 

لكنھ نظریا یستطیع الذھاب إلى اي مكان! 
اذا یمكنھ أن یتعمق لمستوى الخالیا 

والكائنات المجھریة. 
لكن األمر منوط تماماً بمفاھیمك وقبولك بھذا االمر. 

ومن ثم منوط ایضا بدافعك بالقیام باألمر 
فأن لم تكن تملك دافع غالبا لن تذھب 

یشابھ الذھاب للفضاء 
فیجب أن نفھم أن الدافع یجب أن یكون قوي 

والمفھوم یجب أن یكون غیر معیق 
من ال یؤمن بقدرة االنسان على ھذا الشيء ان یحدث لھ. 

أو على االقل ال یملك مفھوم ضد ھذا االمر. 
ونعلم أننا في مجتمعنا نؤمن 

أن االنسان جسد وروح 
وان الروح من أمر الرب 

وال یمكن أن یتصرف بھا االنسان 
ھذا المعتقد بحد ذاتھ یمنع معظم التجارب من ان تحدث! 

عـلى االقـل لـیس بـنفس الـوتـیرة الـتي تحـدث بـھا بـمجتمعات الشـرق 
االقصى او الغرب. 

فإالجابة نعم، 
سؤالك ممتع وان كان مظھره مضحك لمن یقرأ 

السؤال یعتقد انھ شيء غیر ممكن 
اال انھ واقع ویوجد على االقل قصة واحدة مرت علي 
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 ⭕
ھل الجاثوم ھو إسقاط نجمي؟ 

 🔴
مـا یحـدث عـندمـا یخـلد االنـسان إلـى الـنوم ھـو أن وعـیھ یـغیب لـذلـك 

یسمى النوم غیاب للوعي! 
یكون االنسان في لحظتھا 

على تردد مختلف 
اي أن جسده نائم إال أن عقلھ 
أو وعیھ األدنى ذا تردٍد عالي 

اذن وجوده لیس في البعد المادي 
انما بالبعد النجمي حیث االحالم. 

ولكن بحكم أن االنسان ینام، یغیب وعیھ 
قبل ان ینتقل فإنھ ال یرى ذلك االمر! 

باستثناء بعض لحظات االستیقاظ 
التي تحدث أثناء الحلم، وھذا ما یجعلك 

تشاھد االحالم ثم تغیب عن الوعي، ثم تعود لتشاھد االحالم. 
ولكنك ال تتذكر ابدا اثناء الحلم انك نائم 

وتحلم االن 
تتذكر أن جسدك ملقى على السریر 

إذا تذكرت تسمى ظاھرة -االحالم الجلیة- 
ونحن لسنا بصدد الحدیث عنھا 

ولكن ما الذي یحدث قبل ان یغیب الوعي؟ 
ھناك ترتیب زمني واضح! 

تحدث االحداث بترتیب زمني محدد! 
اوالً: یغیب الوعي عن الحضور 
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اي انك ال تعود واعیا لما یحدث! 
ثم یتم تعطیل جسدك 

وشلھ عن الحركة، ویكون الترتیب الزمني 
متتابع ومتقارب؛ 

 ألن وعـیك احـیانـاً یـقفز إلـى عـالـم االحـالم، ویـبدأ بـعیش االحـالم قـبل 
أن یشل جسدك؛ لذلك یتم شل الجسد بسرعة 

وسبب شل الجسد 
ھو آلیة وصمام أمان لمنع 

اإلضرار بالجسد 
فتخیل لو كنت تحلم وتتفاعل 

مع احداث الحلم بِأعضائك المادیة! 
وتحدث للبعض مثل السیر اثناء النوم 

او الحركة المفرطة اثناء النوم. 
ولكن لغالبیة البشر الطبیعین 

یتم شل الجسد مباشرة بعد غیاب الوعي. 
ثم یبدأ الوعي بزیارة البعد النجمي 

بعد عشرین دقیقة او أكثر 
وتستمر على مر خمس دقائق. 

حركة العین السریعة وھي فترة االحالم 
وتساوي النصف ساعة او أكثر في البعد النجمي! 

إال أن ھذا التسلسل احیانا یكون فیھ شذوذ! 
اول شذوذ لیس شلل النوم 

ھناك شذوذ اخر ویحدث كثیراً أكثر من شلل النوم، 
وھو عندما یغیب وعي االنسان عن الوجود 

یـكون مـتعباً جـدا إلـى درجـة انـھ یـقفز إلـى عـالـم االحـالم مـباشـرة قـبل ان 
یتم شل جسده! 
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وھذا عكس شلل النوم 
عندھا اول موقف في الحلم كالمشي او الطیران 

یـصاحـبھ ردة فـعل مـن الجسـد، فـتشعر بـردة فـعل قـویـة مـن جسـدك 
حالة فزع! 

فتستیقظ مباشرة تحدث كثیر 
عندما تنام وأنت متعب 

فالسبب ھو انك متعب جدا وغالبا 
ال تحدث اال إذا كنت منھك. 

فیكون عقلك تواق إلى االنتقال 
إلى البعد النجمي حیث الراحة! 

وینتقل بشكل سریع جدا قبل ان یتم شّل 
جسدك والذي یأخذ وقت وإن كان الوقت قصیرا اال انھ یأخذ وقت! 

ھذا ھو الخلل االول 
ولیس خلل بمعنى خلل ولكنھ نقیض الكمال! 

اآلمر االخر: 
ھو ان تحدث االحداث بشكل طبیعي، 

یغیب وعیك ثم یشل جسدك 
ثم بعد زمن یذھب وعیك إلى البعد النجمي   

ویرى االحالم حتى حین 
ثم تعود ویستیقظ جسدك 

احیانا یعود وعیك لجسدك المادي بشكٍل سریع جداً 
قبل أن یتم تحریر الجسد من الشلل المؤقت 

فتستیقظ وتحاول تحریك جسدك وال تستطیع! 
طبعا لمن یھتمون بالتشریح والوظائف الحیویة للجسد فسیولوجیاً. 

الجسد ال یتم شلھ بمعنى ارسال امر شلل 
الزال الجسد یتحرك 

! 398|   النور المحرم-حین نام الوعي، كان الحلم حیاة                                                                       



فلو رفعت الید لتحركت 
مـا یـقصد بـالشـلل حـقیقةً، ھـو أن یـنتقل الـوعـي مـن الـعقل إلـى مسـتوى 

أعلى 
فیصبح العقل كالمتوفى سریراً 

یتنفس الجسد ولكن ال یتحرك وال یستجیب   
فعندما یعود الوعي! 

ویكون مصاحب للجسد، دون ان ینتقل حرفیاً 
إلى العقل، لیستعید السیطرة على الجسد 

فـأنـھ یـشعر انـھ عـاد لـلعقل، وانـھ أصـبح فـي جسـده إال انـھ ال یسـتطیع 
التحكم بھذا الجسد! 

فیشعر بشعور االنفصال یشعر بشعور شلل! 
ھو لیس شلل حقیقي 

لیس بمعنى أن جسدك ال یتحرك 
لیس بمعنى ان جسدك فسیولوجیاً 

أصبح عاجز عن الحركة 
كـل مـا فـي األمـر أن عـقلك الـذي یـصدر أوامـر الحـركـة ال یـوجـد مـن 

یحركھ كالمركبة بال قائد. 
القائد ھو وعیك الذي یقبع أو یطفو فوق جسدك أو داخل جسدك. 

لكنھ لم یلتحم لم یجلس على مقعد القیادة بعد 
ھذا التفصیل مھم 

الظاھرة اعراضھا تشبھ الشلل 
لكنھا لیست شلل 

واقع األمر ھو ان جسدك یعمل بشكل مثالي 
وعقلك یمكن ان یصدر أمر التحریك ویتحرك مباشرة. 

اال ان وعیك لیس في عقلك. 
لذلك في االسالم یسمى النوم الموتة الصغرى 
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ألنك حرفیاً غادرت الجسد 
اعتقد ان ما أقولھ ھنا ھو ان العودة مبكًرا، 

إلـى الجسـد دون جـاھـزیـة الـوعـي إلـى ان یلتحـم بـالـعقل تـؤدي إلـى شـلل 
النوم أو العكس. 

العكس یحدث عندما تكون مصاب باألرق 
أي أن عقلك أو وعیك حاضر جداً 

اال أن جسدك منھك 
فـیبدأ عـقلك بـالـنوم ألنـك ال تتحـرك فـیفترض انـك نـائـم فـیبدأ بـعملیة 

الشلل 
فعلیاً ھو ال یقوم بالشلل 

وعـیك یـرتـفع دون أن یـغادر الـمكان ال یـغیب عـن الـوعـي كـما یـفعل 
كل لیلة. 

فشلل النوم یمكن أن یحدث في بدایة النوم 
أو نھایتھ 

یحدث في بدایة النوم عندما یكون االنسان 
مشغوالً وحاضراً بوعیھ، ال یغیب عن الوعي 

فتحدث كل تلك السلسلة من االحداث المرتبة زمنیاً. 
والوعي لم یغادر الغرفة بعد 

لم یغادر ھذا العالم المادي بعد 
 ً عـندھـا وعـندمـا یـقرر إن یتحـرك، یجـد أن كـل شـيء مشـلول ھـو فـعلیا

لیس مشلول لكنھ مرتبط بجسده النجمي ولیس جسده المادي 
السیناریو اآلخر: 

العودة إلى الجسد قبل أن یصبح الوعي جاھًزا لإللتحام بالجسد. 
ویحدث االمر عندما تفكر بجسدك المادي 

وانـت تحـلم فـیبدو لـك االمـر وكـأنـك اسـتیقظت، مـن الـنوم فـتحاول 
التحرك وتجد انك غیر قادر على الحركة.  
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ألنھ في الواقع وعیك الزال خارج الجسد المادي 
ھذا ما یجب علینا فھمھ 

على االقل أنتم  
فشلل النوم علمیاً وطبیًا ال یوجد لھ تفسیر ألنھ لیس مادي 

تشریحیاً لو فحصت الجسد لما وجدت اي علة فیھ 
ألنھ بكل بساطة یعمل. 

لـو تـمكن االنـسان مـن اخـتراع الـة تـتحكم فـي الـعقل وارسـلنا اشـارة 
تحریك ید أو طرف لتحرك ولََكان العقل یعمل 

ولـكن مـن یـأمـر أو یحـرك الـعقل، لـكي یحـرك االطـراف بـدوره ھـو 
الوعي والوعي لیس مصاحب للعقل في تلك اللحظة 

ھذا ھو شلل النوم وشلل النوم -الجاثوم- 
لیس ھو االسقاط النجمي!  

ولـكن عـندمـا تحـدث لـك ظـاھـرة شـلل الـنوم، تسـتطیع أن تحـرك جسـدك 
النجمي بعیًدا عن جسدك المادي 

وھنا فقط ھنا یمكنك ان تسمي التجربة اسقاط نجمي  
ولـكن فـي كـال االمـریـن الشـلل واالسـقاط النجـمي كـالھـما یـسمیان 

خروج من الجسد 
تصنیف خروج من الجسد أكبر من إسقاط نجمي وشلل نوم 

الظاھرتین متشابھتین اال انھم مختلفتین في طبیعتھما. 
ولكن كلھما یعتبران خروج من الجسد! 

باإلضافة إلى االختطاف الفضائي  
وتجـربـة االقـتراب مـن الـموت وكـذلـك تجـربـة المعجـزات الـدیـنیة 

واالستبصار وغیرھا. 
أطـلت فـي االجـابـة ألنـي أُریـد لھـذا الـسؤال ان تـتم االجـابـة عـلیھ 

بوضوح ألنھ یتكرر كثیًرا 
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وفـي االجـابـة تـعریـف لـإلسـقاط النجـمي وتـعریـف لـحالـة الـنوم وتـعریـف 
لألحالم وھذه االمور قد تفید القارئ. 

   

 ⭕
مـثالً لـما تـصحى احـیانـا ومـا تسـتوعـب انـت فـین او اي شـي اخـر 

للحظات؟! 
 🔴

نعم ولكن ھذا أمر أقل حدة 
یحدث عندما یبدأ وعیك باالتصال بعقلك 

وتستیقظ أثناء االتصال 
عندھا ال تستطیع الوصول لذاكرتك أو مكان نومك والزمن 

ألنك الزلت لم تتكامل مع العقل. 

   

 ⭕
"من ال یُْؤِمن بوجود العذاب ھو أول من یصل إلیھ"~إسقاط 

 🔴
"من ال یؤمن بوجود العذاب، ھو أول من یصل إلى النعیم" 
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 ⭕
 كــیف أعــرف ان الــمعلومــات الــتي تظھــر لــي او لــك او لــغیرك 

باإلسقاط النجمي؟! 
او عـندمـا اكـون مـتصال كـیف اعـرف حـقیقتھا وقـطعیتھا وانـھا لیسـت 

من خیالي او عقلي! 
 🔴

اإلجـابـة الـمختصرة ھـي أنـك ال تـعرف، فـلو تـذكـرنـا مـن جـدیـد مـا یـعنیھ 
مـصطلح حـقیقي لـوجـدت تـعارضـاً وتـضاربـاً فـي الـتعاریـف الـتي 

یملكھا البشر 
لـوجـدت أن أحـد ھـذه الـتعاریـف أن یـكون ھـذا الشـيء مـوجـود فـقط 
بـبساطـة ھـذا مـا یـعنیھ أنـھ حـقیقي، فـقط تجسـد الشـيء ھـو بحـد ذاتـھ 

مقیاس المصداقیة والحقیقیة 
ومـن خـالل سـؤالـك أنـت تـتساءل عـما تجسـد ورأیـت، إال أن تجسـده لـم 

یكن بالحیاة المادیة 
فـأفـترض أن تـعریـفك الـخاص لـلحقیقیة أن مـا یتجسـد فـي الـحیاة الـمادیـة 

أمر مفروغ منھ وكما سمیتھ قطعي أو حتمي 
اذاً الـسؤال مـا یتجسـد خـارج الـحیاة الـمادیـة ھـو حـقیقي أو ال؟ األمـر 

شأنھ شأن الخیال عندما تتخیل شيء یحدث أحیاناً وأحیاناً ال 
وعندما یحدث أنت ال تُسمیھ خیال تسمیھ استبصار أو جالء بصري 

أال ترى ما یحدث ھنا! 
أنا أعتذر أني أجیب بشكل نوراني وال أجیب بشكل موضوعي 

ولكن حقیقة األمر أن األمر كلھ لیس حقیقي، األمر كلھ ازدواجي 
فـعندمـا نـتخیل نـحن نـتخیل وعـندمـا یـتحقق األمـر نـقول ھـذا لـم یـكن 

خیال وإنما استبصار 
ولكن عندما ال یحدث نقول إنھ كان مجرد خیال 
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عـندمـا نـرى حـلماً ویحـدث نـقول إنـھا كـانـت رؤیـا وعـندمـا ال یحـدث 
نقول مجرد حلم 

اذاً مقیاسنا للحقیقة ھو اآلخر ازدواجي وانتقائي 
لو أدركت معنى كلمة حقیقي في الوجود لما سألت ھذا السؤال 

الـمعنى األبسـط لـكلمة حـقیقي ھـو كـل مـا تجسـد وإن سـألـتني عـن رأیـي 
الـشخصي لـمعنى حـقیقي فـإنـھ كـل مـا یـقبل الـتخیل او الحـدیـث عـنھ، كـل 

ما یُشاھد من باب أولى 
كلھا أمور حقیقیة 

ال یـتكثف-واخـتیار كـلمة تـكثف صـحیحة مـجازیـاً تشـبیھاً بـالـظاھـرة 
الـفیزیـائـیة حـیث أن الـمادة الـطیارة الـتي تـكون أخـف مـن الـمادة الـصلبة 
عـندمـا تُـالمـس سـطحاً بـارداً وتـتكثف ھـذا بـالـضبط مـا یحـدث لـكل تـلك 
األمـواج مـن الـترددات االحـتماالت واألفـكار والـمشاعـر والـمفاھـیم 
كـلھا مـن نـفس النسـیج مـن نـفس الـمادة والـخامـة مـن نـسج وعـیك ولـیس 
مـن نـسج خـیالـك، فـخیالـك مـن نـسج عـقلك وعـقلك مـن نـسج وعـیك، 
كـلھا مـن نسـیج ھـذا الـوعـي الـمتشابـك الـمتداخـل الـمعقد جـداً إال أن فـي 
تسجـده بـساطـة – ال یـتكثف مـنھ إال مـا تـضع فـوقـھ سـطحاً مـن الحـدود 

لكي یسمح لھ أن یتجسد 
فـي الـحقیقة، الـحقیقة مـن اخـتیارك ومـا تـراه فـي اإلسـقاط النجـمي أو 
الحـلم أو الـخیال كـلھ مـوجـود، بـال شـك لـیس بـالـضرورة أن یـكون 
مـوجـود فـي الـحیاة الـمادیـة ولـكنھ مـوجـود فـي مـكان مـا وإال لـما رأیـتھ 

وھناك في العصر الجدید تسمیات كثیرة لھذه األماكن 
الحـلم مـثالً یحـدث فـي الـبعد النجـمي، األفـكار والـخیال یُـعتقد بـأنـھا ذات 

تردد واحد لذلك یمكن التخاطر ویمكن التواصل مع شخص آخر 
مـمكن سـرقـة أفـكار بشـر، فـكرة انـسان لـم یُـشاركـھا مـع أحـد ولـم 
یُـشاركـھا إطـالقـاً، ولـم یُـعبر عـنھا لـفظیاً ومـع ذلـك یـمكن لـك أن تجـد 

نفس الفكرة، وتسمي توارد أفكار 

! 404|   النور المحرم-حین نام الوعي، كان الحلم حیاة                                                                       



وإن كان من جھتین فھو تخاطر 
أنـا ال انحـرف عـن الـسؤال ولـكني ال أجـد أرضـاً ُمشـتركـة یـمكن لـھا أن 
نتحـدث فـوقـھا، فـكلمة حـقیقي الـتي تـملكھا غـیر الـتي أمـلك، كـل مـا 

یحدث وال یحدث لكنھ قابل للتصور بالنسبة لي حقیقي 
ال شـيء غـیر حـقیقي إال مـاال یـمكن تـخیلھ، وال یـوجـد شـيء ال یـمكن 

تخیلھ فكل ما ھنالك حقیقي 
أمـا احـتمالـیة أن یحـدث األمـر فـي حـیاتـك! ھـذا أمـر مـختلف، الـمعلومـة 
الـتي تجـدھـا فـي اإلسـقاط النجـمي ھـل سـتكون حـقیقیة فـي حـیاتـك! 

األمر منوط تماماً بتجربتك 
إن كـنت مـؤمـناً أن اإلسـقاط النجـمي-أعـلم أن ھـذا الـكالم أصـبح مـبتذالً 
وقـد رددتـھ كـثیراً ولـكن تـأمـل بـساطـتھ وال تـحاول أخـذه عـلى أنـھ أمـر 
مــعروف-یــقودك إلــى مــصدر لــلمعلومــات الــحقیقیة فــإنــھ بــال شــك 
سـیكون دائـماً مـصدراً لھـذه الـمعلومـات الـحقیقیة وسـتجدھـا فـي الـحیاة 

حقیقیة 
مـن اكـتشافـات وأسـرار وأخـبار –ربـما خـبر بسـیط ولـكنھ حـقیقي-األمـر 

منوط بمفاھیمك عنھا 
ولـكن إن سـألـتني بـشكل عـام نـظریـاً مـا تجـده فـي اإلسـقاط النجـمي 
تـمامـاً كـالحـلم یـقبل االحـتمالـین الـمعلومـة والـشخص الـذي تـراه فـي 

االسقاط النجمي قد یكون حقیقة وقد یكون مجرد خیال 
ال یـمكن لـك أن تـعرف، كـما بـدأت اإلجـابـة اخـتم بـھا ال یـمكن لـك أن 

تعرف إال إذا أردت أن تعرف 
ولـكن یـكفینا ھـذا الـفضول الـذي یـدفـعنا إلـى أن نـرى مـا إذا كـان مـا 
حـصلنا عـلیھ مـن إسـقاط أو غـیره حـقیقي أم ال، نـعیش ألجـل ھـذا 

السبب 
وھـذا بحـد ذاتـھ كـاٍف، وان سـألـتني بـالمجـمل فـإن مـا تـحصل عـلیھ مـن 
اإلسـقاط النجـمي أعـلى احـتمالـیة وأرجـحیة مـن تـلك الـتي تـحصل عـلیھا 
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مـن األحـالم ولـكنھ أقـل احـتمالـیة وارجـحیة مـن تـلك الـتي تـحصل عـلیھا 
من كتاب أو شخص تنقل عنھ في الحیاة المادیة 

اذاً نــضع اإلســقاط النجــمي فــوق الحــلم وتــحت الــحیاة الــمادیــة فــي 
األرجحیة من حیث التجسد 

أتـمنى أن فـي األربـعة أو الخـمس طـرق فـي اإلجـابـة عـلى ھـذا الـسؤال 
تجد ضالتك، وغیرك وإال لما كنت عددت اإلجابات. لكم كل الحب 

    

 ⭕
مـاھـو تفسـیر بـعض الـرمـوز الـلي تظھـر لـي وقـت الـتامـل مـثال مـفتاح 
بـني ، ورق نـقدي( فـلوس )، صـوره مـع شـخص اعـرفـھ تـمامـا بـموقـف 

ماكنت فیھ قبل ، سیاره لونھا رمادي من طراز معین! 
 🔴

ھذا سؤاٌل ازدواجٌي اخر! 
اجبت قبل لیلتین تقریباً عن معنى الرسائل لألشخاص. 

ارجو أن تراجعیھا وأن یراجعھا 
كل من یھتم باإلجابة عن سؤالك 
فعندما نسأل عن تفسیر الرموز، 

أو تفسیر االحالم 
نحن نسأل ایضا عن رسائل الرموز 

ورسائل االحالم 
ما تراه في التأمل بشكل عام 

ونظري وتجردي من كل ھذه االمثلة 
التي اوردتھا. 

ھي اسقاطات لبعض ما یختزنھ عقلك الباطن 
رمزیھا ظرفیة جًدا 

أي أنھا تختلف من شخص إلى اخر 
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وذات الشخص من زمن إلى اخر 
مفتاح بني؟ 

حتى نفس الشخص وفي نفس الزمان 
قد تعني أكثر من نفس الشيء 

قد تعني شیئین او أكثر 
كل امر منوط بما تبحث عنھ حقاً 
فبدل االھتمام بھذه الرموز التي 

ان كانت تحمل رسالة جوھریة لك في حیاتك 
دائما ستحضر ھذه الرسالة في وقتھا 

ھـذا الـنوع مـن االصـرار ھـو لـیس مـن طـبیعة الـوعـي بـل ھـو تـصرف 
نموذجي من العقل! 

فالعقل یتوق دائماً إلى فھم كل ما یحدث 
وال بأس ال ضیر في ذلك، 

فھو ُصنِع لیفھم الحیاة. 
فقط الحیاة! 

عندما تترجل من ھذه المركبة 
عندما تبتعد عن ھذا السجن أو الزنزانة، 

یجب أن تدع عقلك ھناك، 
یجب أن تتجرد من ذاتك 

إن كانت ذاتك ھي عقلك! 
وھذا ھو حال الجمیع تقریباً 

اال من ندر وھم قلة  
فالوعي لیس عقلك! 

ان كنتم تتذكرون دروس الریاضیات في المتوسط 
ینتمي وال ینتمي وجزء من مجموعة 

فالعقل جزء من الوعي ولیس العكس. 
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وعندما تحاول اخذ عقلك إلى خارج الحیاة، 
لیس فقط أنك ستحصل على صورة مشوھة 

عن الوجود! 
بل أن عقلك ال یستطیع أن یضبط نفسھ ویمنع نفسھ 
ویحجم عن أن یتصرف بالعفویة التي اعتاد علیھا، 

وھو أن یحاول فھم كل الوجود في نفس الوقت، 
ان یحاول استخدام ھذا العلم وھذا النور الوجودي. 

لكي یسیطر على الحیاة ال یملك خیاراً سوى ان یفعل ذلك! 
ھو صنع على ھذا االساس 
الخطأ في أن ال یفعل ذلك 

لو لم یفعل عقل االنسان ھذا الشيء! 
لكان ھناك خلل في ھذا العقل. 

وعندما یكون االنسان غیر مھتم بفھم كل شيء خارج الحیاة! 
وعـندمـا ال یـكون یـحاول أن یسـتخدم ھـذا الـعلم لـصالـحھ لـكي یسـیطر 

على الحیاة! 
فانھ ال یملك عقالً مختلفاً. 

ھو في الواقع وببساطة وبصریح العبارة 
مؤقتاً ال یملك عقل  

اي انھ ترجل من مركب الحیاة، 
وترك عقلھ ھناك 

وفي الواقع والحقیقة، 
ال یـوجـد مـن یسـتطیع أن یخـرج عـن ھـذه الـحیاة، أي أن یـبتعد مـسافـة 
كـافـیة عـنھا لـیرى جـمیع جـوانـبھا وھـو مـازال مـتقلدا عـقلھ ومـرتـبطا 

بھ. 
یمكن لھ أن یسمع من االخرین كیف یبدو األمر 
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وكـأنـما یـضع اذنـھ عـلى بـاب الخـروج ویـسمع مـن خـرج یـصف لـھ 
األمر. 

أو على األقل أن یحاول اخراج رأسھ من النافذة دون أن یخرج. 
ھذا التشبیھ لیس دقیقاً وانما كنایة عن ثقل العقل 

فھو مادة ال أكثر. 
وما نتحدث عنھ اعلى وفوق، 

ویسمو على المادة، 
ال اقول لك ذلك، ألنھ ال یوجد معاني 

لھذه الرسائل أو لھذه الرموز 
أو رسائل لھذه االشیاء! 

فـرسـائـل االشـیاء الـمادیـة أو رمـزیـة االشـیاء الـغیر الـمادیـة ھـي نـفس 
الشيء! 

وصدقیني أن لكل مجال من ھذه المجاالت 
بحر وعلم یصنع، 

وركزي ع كلمة یصنع، 
یصنع من العقل 

والعقل كما قلت لیس وجودیاً، 
وانما مادي فیبقى ما یصنعھ العقل مادي من نسج العقل المادي! 

  
علم من مفاھیم مركبة 

تتدمر بتدمر المفھوم االساس 
وتبقى قائمة ما قام ھذا االساس 

الخیار لك أن تتبنیھ أو أن تختاري غیره 
أو ال تصنعیھ من االساس 

أو تتبعي من صنعھ 
تفسیر االحالم كان حقیقًا 
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والزال بعض الشيء حقیقي! 
السحر أصبح ضعیف 

وجود الجن أصبح شبھ معدوم! 
وفـي إجـابـة سـابـقة عـن مـدى حـقیقیة االشـیاء الشـیاطـین والـجن عـندمـا 
تتجسـد، كـنا نـسمیھا حـقیقیة ولـكن االن الیـزال الـبعض یـظن أنـھا 

حقیقیة وھم لم یروھا ولن یروھا. 
فأیضا معنى كلمة حقیقي امٌر نسبي! 

فلكي اختم االجابة على سؤالك 
وبغض النظر عن كل ما قلت 

ما یحتاج أن تنتبھ الیھ، 
ھو أن انشغالك بھذه الرمزیات والمعاني الخفیة 

للرموز رغم ما یبدو علیھ االمر من أھمیة 
وضرورة ملحة فأنھا خدعة من العقل! 

لكي تبقي داخل تلك الزنزانة 
او فوق ذاك المركب وھذه ھي طریقة العقل 

في أن یبقیك منشغالً بالحیاة! 
ما معنى ھذا؟ وماذا یعني ذاك؟ 

وكیف ھي عالقتي بالشيء الفالني؟ 
ھكذا تبقى منصت واضع اذنك 

على الباب لتسمع من خرج یصف لك االمر 
بـدل أن تـرمـي عـقلك داخـل الـحیاة وتخـرج أنـت خـارجـھا َكــوعـي. 

األمر لك 
اثناء التأمل ھذه الرمزیات، 

وھذه الرموز ابسط بكثیر 
مما سیأتیك الحقا 

سترى كل رغباتك تتجسد 
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لیس بشكل تلمیحي مبطن 
وانما بشكل صریح وجريء واضح! 

تغریك وتغویك وربما ترعبك! 
كل ھذه تعیقك من الذھاب 

الن العقل یجید التمسك بالحیاة، 
والتمسك بك. 

ھو یفھم الحیاة تماًما 
ویستخدم ھذا الفھم، 

لكي یبقي وعیك ھنا منشغالً! 
لن تنجح في االنفصال 

عن ھذه الحیاة 
وعن عقلك 

واالتصال مع وعیك االعلى والوجود 
اال بعدم االكتراث بكل ما قیل! 

  
واالمر لك! 

أنا ال احتاج للتأمل لكي انفصل عن عقلي، 
ولكن عندما كنت احاول التأمل، 

كانت كل ھذه المعوقات تقف في طریقي! 
وكنت أفشل في كل مره في تجاوزھا 

حتى توقفت عن االیمان بانھا موجودة 
ألني توقفت عن التفكیر! 

وكنت انا الوعي أكثر بكثیر من العقل 
كنت أخف بكثیر واعلى وأسمى من ان یمسك بي العقل! 

االن ال احتاج وال أفكر حتى برمزیة االشیاء 
بل انھا حتى لم تعد تظھر لي! 
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*فعقلي ملكي ولم اعد انا ملك لھ* 
اختم بھذا القدر ولِك كل الُحب. 

    

 ⭕
شـكرا عـلى االجـابـھ الـشافـیھ ،، مـمتنھ لـك ولـكن ھـذا یـدفـعني لـسؤال 
اخـر كـیف اتـصل بـروحـي اذا كـان الـتامـل مـثل مـاقـلت سـیفشل ھـل مـن 

طرق اخرى تجسد لي أحالمي على ارض الواقع 
 🔴

كیف اتصل بروحي؟ 
- لم أقل أن ھناك اتصال بالروح، 

وإنما بالوعي االعلى 
وإذا كان التأمل مثل ما قلت سیفشل 

أنا لم أقل حتمیاً سیفشل، 
إال إذا فكرت وأعطیت لعقلك االھتمام 

وھذا ما تفعلھ عبر طرح االسئلة 
غالباً ستفعلھ أثناء التأمل، 

بإعطاء األفكار ورمِزیتھا اھتمام 
ال یوجد طرق اخرى للتأمل غیر التأمل 

اال العبادة والخلوة، 
وقد تحدثنا عنھا كثیًرا 

ولكنھا ال عالقة لھا بتحقیق وتجسید أحالمك على أرض الواقع! 
فَلنفتِرض أن التأُمل ھو الطریقة الوحیدة! 
أو ُربما ھناك بدائل تعتبر تأُمل بطبیعتھا 
ولكن لنقل انھ ال یوجد اال طریقة واحدة! 

حتى لو نجحت فیھ ١٠٠٪ 
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ال عـالقـة لـلتأمـل، واالتـصال بـوعـیك األعـلى بِتجسـید مـا تـریـدیـن فـي 
أرِض الواقع! 

أعلم أن اإلجابة صاِدمة ولھذا قُلت أنِك جدیدة على التجمع! 
فـلم یسـبق أن قـلت ان اتـصالـك بـوعـیك األعـلى یـعني أن تـملك السـیطرة 

وتحصل على كل ما ترید! 
ارجو أن تأخذي جولة على األجوبة 

أو على االسك ربما والتغریدات. 
لِك ما شئت ولكن ھذا السؤال متأخر جًدا! 

   
 ♦

انـت كـوعـي ادنـى انـفصلت عـن الـوجـود فـي اقـل مسـتوى مـن الـوعـي و 
االدراك و دخــلت إلــى تــجارب فــي ابــعاد مــختلفة مــنھا ھــذا الــبعد 

المادي و ممكن تلي ھذه التجربة، 
وتحمل معك رصیدك من تطور المعتقدات و المفاھیم  

وبـاشـكال تجسـید مـتتالـیة و قـد یـكون مـختلفة فـي انـظمة مـتبایـنة للتجسـد 
لحد الوصول إلى التطابق التام مع الوعي االعلى او الوجود! 

 ⭕
ھل ھذا االستنتاج العقلي مقنع بالنسبة لك ؟ 

و ماھو نوع االرتقاء الحاصل من ھذه التجربة ككل؟ 
إذا كان عن طریق اختبار المشاعر ھنا في ھذا البعد المادي! 

وھـل یـتبع نـفس الـطریـقة فـي االبـعاد االخـرى قـبل ھـذا و بـعد ھـذا الـبعد 
؟ 

محبتي لكل ھذه الغزارة من الوعي و لك. 
 🔴

اسألھ كثیرة، ومجدداً فیھ شتات في السؤال، 
وارى أن ھذا األمر نمطي في أسالتك! 
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لكن سأحاول أن اجعل االجابة قصیرة وبسیطة 
لكي اناقض ھذا التشعب. 

استنتاج صحیح ولكنھ أكثر من الالزم! 
أنت كوعي أدني انفصلت عن الوجود؟ 

ال لم تنفصل ما زلت في الوجود وال یمكن ان تنفصل عنھ 
وكذلك لم تنفصل عن وعیك االعلى ان كان ھذا ما تقصدین، 

وانما أنت فیھ وجزء منھ 
اال أنك حمیت نفسك، 

واحطت نفسك، 
بدائرة مفاھیم حرمانیھ قیدیھ 

لكي تصنع مؤقتا تجربة! 
تـمامـاً كـما عـندمـا تـفعل، عـندمـا تـنام وال تـملك أي مـفاھـیم اطـالقـا، تجـد 

أن التجربة تكون عشوائیة 
لـكن فـي الـحیاة، تـكون الـمفاھـیم أكـثر وضـوح وأكـثر اسـریـة واحـدیـة، 

فتصبح التجربة واضحة المعالم! 
دخلت تجارب في ابعاد مختلفة؟ 

-ال لیست عملیة تسلسلیة ولیست مرحلیة وانما انتقائیة ، 
تختار تجربة وتدخل فیھا، 

او تصنعھا في نفس اللحظة! 
ولیوجد للزمن معنى على فكرة 

ولكن اثناء التجربة تشعر بالزمن! 
لـكنك انـت فـي الـخارج َكـوعـي اعـلى تـراقـب نـفسك! وانـت تـعیش 

التجربة وقد رأیت النھایة قبل ان تبدأ. الخ 
ولكن ان تعیشھا كعقل، 

امر جدید تماماً بالنسبة لك. 
ومسألة حمل الرصید 
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ھذا أمر لیس دقیق ولكن یحب ان یؤمن بھ اتباع الدیانة البوذیة. 
فحمل رصید التطورات 

نعم لعقلك قد یصبح االمر صحیح 
ولكن این یذھب ھذا المخزون عندما تنام 

نعم عندما تستیقظ من الحیاة اي أنك تموت 
ستتذكر كل ما حدث في الحیاة، 

وستعرف كل المشاعر التي حدثت في الحیاة 
ولكن دعني اسالك سؤال بسیط 

وان ركزت واتمنى أن تفعل صراحةً انت وغیرك. 
ھل متعة تناول الطعام او ممارسة الجنس 

او النوم مثالً! 
رغم أنك متمرس علیھا على 
االقل الطعام والنوم للبعض! 

ھـل تـذكـر ھـذه الـمشاعـر كـافـي لـكي تـعید اخـتبار الـعمق الـذي عشـتھ فـي 
لحظتھا؟ 

سؤال اخر 
عندما تنام وتحلم بشيء جمیل، 

اال تتمنى احیانا عندما یقاطع 
ھـذا الحـلم بـفعل أحـد، أو بـفعلك انـت تـتمنى أن تـنام مجـدًدا وتـرى الحـلم 

مره اخرى؟ 
رغم أنك الزلت تملك ذاكرة كافیة 

عنھ وعما شعرت بھ! 
اتمنى ان االجابة نعم! 

ألن ھذا المنطق 
وان كانت كذلك فھذا بالضبط ما أعنیھ وما نعنیھ! 

فمخزون التجارب والتطور، 
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ال یعني اي شيء نظیر ومقابل عیش التجربة نفسھا~ 
 (First hand experience)

سأكتفي عند ھذا الحد للشق االول من سؤالك 
كي ال اعقّد كما وعدت. 

اما نوع االرتقاء ال شيء، 
ال شيء ال یوجد ارتقاء، 

ال یوجد انفصال، 
كل ما یحدث وحدث وما سیحدث 

جزء من ھذا الوعي 
ویســتطیع الــوعــي االعــلى ان یــصنع كــل ھــذه الســیناریــوھــات 

واالحتماالت قبل ان تحدث! 
بل ھذا ما یفعلھ! 

ولكن عقلك الذي یعیش فیھا 
یشعر أنھا أمور جدیدة، 

ویـعیش فـیھا كـأنـھا أمـر زمـني یـحتاج إلـى ان یـمضي الـزمـن حـتى 
تنتھي! 

-ولـكن وعـیك األعـلى یـدرك مـا سـیحدث قـبل أن یحـدث مـن یـختبر ھـنا 
ھو عقلك وعیك االدنى- 

لم یمر بھ أحد! 
وعیك االعلى یعرف الشعور لكنھ لم یجربھ 

كتجربة وعیك االدنى! 
فأنت عندما تمرر یدك ع سریرك قبل النوم! 
كنت تعرف الشعور، فانت تنام ھنا كل لیلة 

اال ان یـدك تخـدمـك فـي أن تـرسـل ھـذا الـشعور عـبر جـھازك الـعصبي 
لك! 

لتذكرك ولكن بطریقة حقیقیة، ولیس عبر االستذكار 
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نعم األمر بسیط! 
عندما تمرر یدك األمر سریع جًدا 

ربما لیدك یكون طویل جداً! 
یعني باختصار وربما تكون ھذه الحقیقیة صادمة للبعض: 

"عـیش الـحیاة الـمادیـة الـدنـیویـة الـتي نـعیش ھـو بـبساطـة طـریـقة الـوعـي 
األعلى في تذكر وتخیل الشعور المتولد من تجارب الحیاة المادیة" 

اتمنى 
أنى ازلت قلیال من التشعب، 

والكثافة في االفكار. 
محبتي لك ایضا على غزارة االفكار. 
وارجو أن ال تسمح لعقلك باالستطراد 
فخلق المتاھات من اقوى ملكات العقل 

والوعي ال ینخدع فیھا! 
ولكن عقلك یبقیك عالقا ھناك ألنھا 

ببساطة تصبح ھي واقعك! 
وھو ال یمانع أن یسمح لك 

أن تستفیق وأن تستنیر! 
بشرط أن تحل لھ ھذه المعضلة! 

وعنـدماـ تحـاول، سیـخلق لكـ معـضلة داخلـ ھذـه المـعضلة انتـ ال 
تدرك األمر. 

علیك أن تتوقف یوما عن ھذه النبالة المصطنعة! 
وتترك العقل لوحده وكأنك غدرت بھ 

كما یحاول ان یفھمك في ارض المعركة 
وقد اصیب، 

ألنھ ال توجد معركة وال یوجد جیش وال یوجد حرب  
انت عدو نفسك، 

! 417|   النور المحرم-حین نام الوعي، كان الحلم حیاة                                                                       



عقلك یقف في صفین، 
أو ربما یقف في صفك 

ویخبرك أن العدو یھاجم! 
وال یوجد عدو! 

فاألمر لك 
اجبت واقول مجدًدا. 

بأن ھذه الحیاة ھي طریقة وعیك االعلى في تذكر وتخیل الشعور! 
بالنسبة لوعیك االعلى ھي تحدث 

في اقل جزء من الثانیة 
تحدث بدون زمن، 

تحدث بلحظھ. 
امـا بـالنسـبة لـوعـیك االدنـى فھـي تـأخـذ زمـنا طـویـال نـسمیھ سـبعین إلـى 

مئة سنھ! 
(في یوٍم َكاَن ِمْقَداُره َخمسیَن أَلَف سنْة) 

  
في التجارب یمر الوقت اطول! 

لـذلـك االنـتقال مـن الـحیاة الـمادیـة إلـى الحـلم اطـول بـكثیر مـن الـحیاة 
المادیة! 

ھذا الفارق في المعیار الزمني نفس الفارق في 
بین الوجود والحیاة المادیة! 

وعندما تصل إلى الوعي االعلى، 
سیحدث كل شيء في نفس اللحظة 

من بدایة الزمن وحتى نھایتھ 
كل شيء حدث ویحدث وسیحدث 

في نفس الوقت. 
لذلك أن تكون وعیك األعلى ال یعني أن تدرك كل شيء! 
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أنت تملك كل شيء بالفعل، 
أنت تعیش كل شيء بالفعل 

اتركك عند ھذا الحد. 
واتمنى أن تكون االجابة واضحة للجمیع 

اما انت یامن سأل 
فتوقف عن السماح لعقلك 
بان یجرك لھذه المتاھات 

لیس ألن األمر خطیر! 
ولكنھ یؤخر استمتاعك بھذه التجربة الطویلة جًدا لك 

والقصیرة جدا على وعیك االعلى! 
لك كل الحب على ھذه االسئلة الجمیلة. 

   

⭕  

اسـقاط انـا تخـلیت عـن فـكرت الـجنھ و الـنار بـس بـنفس الـوقـت احـس 
انـي بـمنطقھ رمـادیـھ مـانـي عـارفـھ احـدد مـوقـعي و لـدي خـوف مـن ان 
مـعتقدي الـسابـق و شـكوكـي عـن الـنار و الـجنھ راح تـأثـر عـلى واقـعي 

بعد الموت؟ 
 🔴

سأبدأ من نھایة السؤال 
قلق عقلك من واقعك بعد الموت فیھ من الرعونة الشيء الكثیر! 

فعقلك عاجز عن أن یقلق بشكل مسؤول عن واقعك الحالي، 
فكیف لھ ان یقلق عما ال یفھم! 
ولكن بعید عن مھاجمة العقل، 

سأُجیب عن فكره الجنة والنار بتجرد. 
التخلي عن األفكار والقلق بخصوص ما بعد الموت، 
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ھو نابع من مفھوم باقي ومتأصل! 
فكما ترین بطریقة سردك للسؤال 

األمر واضح! 
ما تخلیت عنھ حقاً، ھو فكرة الجنة والنار 

ولكنك تؤمن بأن ھناك محطة بعد الحیاة المادیة! 
ھذا ھو المفھوم الحقیقي، 

الذي بني علیھ مفھوم الجنة والنار، 
والحساب والنشر والعذاب ان كان مستحقاً! 

ولكن لما نفترض أن ھناك محطة توقف بعد الموت؟ 
ال الومك. 

فھذا المفھوم من أشد المفاھیم ترسیخاً في أیدیولوجیتنا! 
فـكل مـعتقداتـنا تـقوم عـلى ان مـا بـعد الـحیاة ھـو نـظره وتـقییم لـما حـدث 

في الحیاة. 
لیس من السھل على االنسان أن یغیر ھذا المعتقد! 

فـاإلنـسان الزال عـاجـز عـلى أن یفسـر وجـودیـاً مـعنى الـحیاة الـمادیـة 
فكیف بھ أن یفسر مالم یُختبر بعد! 

وھو ما بعد الحیاة! 
او بعد الموت لنكن ادق. 

صدقیني ان قلت لك بأن الجنة والنار موجودة! 
تخلیك عنھا دون فھم لعدم وجود الجنة والنار ھو مشكلھ بحد ذاتھ 

عندما تموتین سترین أو سترون 
من یعانون بنفس المعضلة مع ریم 

ان كنتم تشتركون مع ریم في نفس المعضلة 
فـأن مـا سـترونـھ بـعد الـموت، اسـوأ بـكثیر مـن ان یـكون ھـناك جـنھ 

ونار، حشر ونشر، حساب وعذاب! 
ستتمنون العذاب! 
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سیعیش االنسان فیما یشبھ اللیمبو 
وھو أقرب ما یكون 

حیز من الفراغ، 
ال بدایة وال نھایة، 

ال معنى وال ھدف، 
ضیاع، شعور متراكم وعمیق جداً بالخوف، 

بل ھو تراكمات كل المخاوف التي في الحیاة! 
الخوف من عدم دخول الجنة، 

الخوف من النار، 
الخوف من سؤال المالئكة، 
الخوف من عملیة الحساب، 

اتحدث عن المخزون المعرفي والموروث الثقافي لإلسالم! 
  

والخوف من غیر ذلك من الكائنات الشریرة او الجن او الرمادیین. 
الخوف من كل ما تعلمت عنھ في حیاتك المادیة! 
ھذا القلق وھذا الخوف یعاني منھ عقلك كأفكار! 

وال یجـد اجـابـة، ألنـھ یـشعر بـمشاعـر مـرعـبة تـجاه ھـذا االمـر فـي الـحیاة 
المادیة! 

ألنھا مبنیة على مفاھیم مختزنة موجودة عما خارج الحیاة! 
فعندما تخرج من الحیاة وال یكون ھناك جنة ونار 

انـت ال تـعلم ایـن سـتذھـب! سـترى كـل مـا تـعلم انـھ مـوجـوٌد خـارج 
الحیاة! 

االمر مقلق، 
تخیل بعد ان تموت 

وقد اجتمعت كل ھذه المخاوف في نفس الوقت!! 
وانت في مكان ال یعد مكان، 
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وفي زمان ال یكاد یمضي، 
الشعور اسوأ بكثیر من الجحیم! 

لذلك ھو الجحیم بذاتھ! 
ستشعر بالظالم وبالضعف وبالعذاب! 
بالخوف من ال شيء ولكن كل شيء 

ھذا عذاب ھذا ھو الجحیم بمعناه الحقیقي الوجودي! 
لذلك لیس علیك أن تكفر وأن تنكر ما تعتقد! 

فإن كنت تعتقد بأن ما بعد الحیاة یستحق ان یعاش 
ھـناك واقـع یسـتحق الـنظر، فـیجب عـلیك ان تـؤمـن بـمن یـقدم لـك 

تفسیرا لما سیحدث بعد الموت. 
امـا إن تحـررت مـن ھـذه الـفكرة وعـلمت حـقیقة الـحیاة الـمادیـة عـلى 

انھا تجربة تصنع في الوجود في لحظة 
 ان علمت ھذا الشيء صدقاً ولیس تزلفًا وكذب على العقل! 

أو العقل نفسھ یكذب على نفسھ 
عندما یكون االمر حقیقي، 

عندما تدرك معنى أن الحیاة تجربة، 
تُصنع في لحظھ، 

وتنتھي في لحظھ، 
یعیشھا وعیك األعلى كأنھا ذكرى تخطر في بالھ! 

-وعلى فكره ھذي رمزیة ال یوجد بال للوعي ھو كلھ وعي- 
كل الحیاة مجرد لحظھ تمر في خیال الوعي االعلى! 

بعدھا ال حاجة وركز ارجوك وكل من یھتم! 
ال حاجة لوعیك االعلى بأن یختبر العذاب او النار! او الجنة حتى! 

اال أن ترید أنت  
فأنت وھو واحد! 

إن اردت إن اھتمت! 
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ان عنى لك األمر الشيء الكثیر. 
فإنھ قد أصبح جزء من تجربتك الوجودیة 

ولیست المادیة الحیاتیة! 
بعد أن تنتھي من الحیاة وتموت، 

سیكون أول شيء تفعلھ في قائمة االعمال؛ 
ھو ان تختبر معنى الحساب والعذاب 

حتى لو انكرتھ االن! 
ستُفاِجأ نفسك بعد الموت، أن االمر أصبح حقیقي 

وأنك كنت تعیش كذبة وتعیش وتعاقب على ھذا الكفر. 
وعندما تمر وتنتھي من العذاب! 

ثم تذھب إلى ما یسمى بالجنة! 
تدرك انھا لم تكن كذبة! 

وان ما عشتھ قبل قلیل یشابھ وھمیة الحیاة 
حتى العذاب نفسھ بنفس الدرجة من الوھمیة 

او بنفس الدرجة من الحقیقیة! 
فحقیقي كلمة نسبیة ال معنى لھا. 

ان كان ما أعنیھ ھو أن تعیش الشيء فأنك ستعیش كل ھذا وذاك! 
تماماً كما تعیش الحلم عندما تستیقظ منھ ستدرك حقیقة الوجود! 

شيٌء اقوى وأكثر صالبة من ھذا الوھم المؤقت، 
الـذي طـال فـي وقـتھ كـما یـطول الحـلم ولـكن عـندمـا تسـتیقظ تجـد ان 

المؤقت لم یمر اال بضع دقائق! 
األمر بالنسبة لي بسیط، 

ولم أفكر حقیقة بإجابة على ھذا السؤال من قبل! 
ألنھ لم یخطر في بالي 

ولكن اما وقد سألتم 
فانا استحضر ھذا السؤال االن! 
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واتمنى ان اإلجابة واضحة. 
ما یھتم حقا وعیك األعلى بھ ھو أن تجرب ھذه الحیاة المادیة. 

ولكن ما تھتم لھ أنت بما سیحدث بعد الموت، 
فأنھ جزء من تجربتك الوجودیة. 

ویطول ویقصر، 
كـما تـطول الـحیاة وتـقصر ولـكنك سـتفرغ مـنھ! وسـتكتشف انـھ مجـرد 

تجربة اخرى 
ال یملك الحساب والعذاب 

وال تملك الجنة، 
وال تملك النار، 

وال یملك الصراط وال تملك االعراف بین ھذا وذاك، 
وال یملك القبر، 

وال أیا من رمزیات البرزخ! 
قدسیة او علویة على الحیاة كلھا تملك نفس الدرجة من الحقیقیة! 

تعیش الحیاة وتعیش ما بعد الحیاة! 
-ان اردت و إن آمنت - 

كٌل وفق لمعتقده! 
ھناك من یؤمنون 

بأن ما بعد الحیاة إعادة تجسد (Reincarnation) او استنساخ! 
فـبعد مـا یـموت مـباشـرة سـیختار أن یـكون غـراب أو حـیوان أو حجـر 

أو جبل! 
او ربما انسان أخر في حیاة أخرى في وقت اخر! 

ان كان ھندوسیا. 
 وان كـان بـوذیـا، یـصعد مـباشـرة لـكي یـكون جـزًءا مـن ھـذا الـنور وھـذا 

الوجود 
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وان كـان مسـلماً، سـیحاسـب ویـعذب ثـم یـذھـب إلـى الـجنة فـیكتشف أن 
الجنة ھي الوجود! 

حیث یملك كل شيء ویعلم كل شيء 
بل المسـیح! عـندمـا ضـحى  وان كـان مسـیحیاً، فـانـھ قـد ُخـلِص مـن قـِّ
بنفسھ! فال یحتاج إلى حساب وعذاب فاألمر ابسط بكثیر بالنسبة لھ! 

االمر لك حقیقةً! 
ال یمكن أن أقول لك غیر صحیح ال یوجد جنة ونار! 

ھناك جنة ونار وسیراھا الكثیر من البشر! 
اعلم أنى انا لن اراھا 

واعلم أن من سیرونھا كٌل وفقاً لما عمل 
وما یعتقده! 

ان كان یعتقد أنھ في النار، 
سیذھب الیھا وینتھي ویذھب إلى الجنة! 

وان كان یعتقد أنھ في الجنة سیذھب الیھا وإن فعل ما فعل! 
حتى وان قَتَْل! 

ان كان یرى أن القتل أمٌر نبیل. 
وانتبھوا لھذا االمر! 

االن ھناك من یعلم أن الجنة والنار موجودة، 
وسیمر بالحساب 

وھنـاك منـ یعـلم أن ال شيـء بعـد الحـیاة، سوـى ماـ یخـتار لذـلكـ ھوـ ال 
یختار وجود ھذه االشیاء! 

فلن یمر بھا 
یدرك معنى الوجود حقیقةً 

كما افعل! 
بین ھذا وذاك، 

ھناك من ترك ھذه الرمزیات البرزخیة 
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دون أن یدرك حقیقة الوجود. 
ال شك بأنك تشعر بھذا الشعور ال شك! 

انت لم تختر شيء، 
ولم تدرك بعد الوجود، 

لذلك االنسب لك ھو اما ان تتخلص من ذاك المفھوم االساس! 
وھو أن ما بعد الحیاة حقیقٌي جًدا ویجب أن یكون ھناك شيء! 

وتبدأ بادراك معنى الوجود الحقیقي! 
او أن تعود إلى ماكنت تؤمن بھ! 

او شيء جدید عما بعد الحیاة فھذا آمن! 
وإن ما ستعیشھ اسوأ بكثیر من عذاب جھنم للناس 

وربـما االسـتنتاج كـما قـال اقـتبس أحـد الـمتابـعین صـحیح" أن وعـیك 
األعـلى یـدرك مـا سـیحدث قـبل أن یحـدث لـكنھ ال یـعرف الـشعور، 
الذـي یعـرفھـ ھوـ أنتـ الذـي تعـیشھ" باـستـثناء أن وعیـك األعلـى ال 

یعرف، ھو یعرف وبمجرد أن یتساءل 
- قـبل أن یـتساءل فـي الـحقیقة فـھو ال یـتساءل- عـلى كـیف مـا سـیكون 
عـلیھ الـشعور لـو صـنعنا حـیاة فـیھا كـرة أرضـیة وجـاذبـیة وفـیھا حجـر 
وشجـر وفـیھا جـبال وسـماء ومـاء وفـیھ بشـر یـتفاوتـون ویـتمایـزون 
ویـتلونـون وفـوق ھـذا یـملكون مـعتقدات تـزیـد مـن تـبایـنھم حـتى وإن 

تشابھوا 
ماذا سیكون علیھ األمر؟ قبل أن یسأل ھذا السؤال سیعرف الشعور 

انھ بالفعل قد عاش ككل إنسان وجد على ھذه األرض 
وفنـا ویعـیش اآلن وسیـعیش، كلـھا فيـ أقلـ منـ لحظـة، فيـ وقتـ ال 

یخضع ألي معیار زمني 
غـیر أنـھ بـالنسـبة لـعقلك الـذي یـعیش ھـذه التجـربـة لـكي یـولـد ھـذا 

الشعور، یبدو األمر وكأنھ یأخذ وقتاً 
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فـالـوقـت مـن صـنع الـعقل بـالـنھایـة، لـكن وعـیك األعـلى ال یـخضع لھـذا 
المعیار أو المقیاس 

فال یشعر بالوقت ھو یملك فقط الشعور المتولد من التجربة 
بـاخـتصار وبـشكل بسـیط جـداً وعـیك األعـلى یـعرف بـالـفعل الـشعور 
الـذي سـتعیشھ فـي تجـربـتك الـمادیـة، كـیف یـعرفـھ؟ ألنـك عشـتھا، مـتى 

عشتھا؟ فیما تسمیھ مستقبل 
ولـوعـیك األعـلى ھـو الـماضـي قـبل أن یحـدث قـد حـدث، ال یـمكن لـك 
أن تـفھم ألن عـقلك ثـالثـي األبـعاد مـادي یـفھم خـطیة الـزمـن وال یـفھم 

شيء عن تداخل الزمن 
ولعل نظریة النسبیة ھي أقصى ما وصل إلیھ العلم 

وفـیھا نـرى مـعنى تـداخـل الـزمـن، فـما یحـدث اآلن ومـا حـدث فـي 
الماضي وسیحدث في المستقبل 

كـلھ یحـدث فـي نـفس اللحـظة، عـقلك ھـو مـا یـختبر األمـر وكـأنـھ شـریـط، 
أضـع تشـبیھاً بسـیطاً وخـصوصـاً لـمن ولـد قـبل األلـفین مـن یـعرف 
الـكاسـیت األشـرطـة الـقدیـمة لـلمسجالت أو أشـرطـة الـفیدیـو vcr یـعلم 

أنھا تحتوي على بكرتین 
یـنتقل الشـریـط الـممغنط مـن بـكرة إلـى أخـرى وعـندمـا یـمر عـلى الـرأس 
الـقارئ سـواء فـي المسجـل أو فـي الـفیدیـو یـتم عـرض الـصورة أو 

الصوت على التوالي 
ھذا بالضبط ما یحدث في حیاتك المادیة 

حـیاتـك الـمادیـة كـلھا شـریـط مـمغنط بـل رأسـك ھـو الـرأس الـقارئ، 
ویالجمال المفردات حین تتزامن مع المعاني 

فـأنـت ال تـعلم مـا سـیحدث قـبل أن تـمر عـلیھ، ولـكنھ فـي الـحقیقة مـوجـود 
قـبل أن یحـدث ولـلذي یـمسك بـالشـریـط ھـو یُـمسك بـالـماضـي والـحاضـر 

والمستقبل في نفس اآلن 

! 427|   النور المحرم-حین نام الوعي، كان الحلم حیاة                                                                       



وھـذا بحـد ذاتـھ یُـعطینا تـصور عـن مـعنى أن كـل تجـربـة الـحیاة وكـل 
تجارب الحیاة موجودة بالفعل ووعیك األعلى یملكھا كلھا 

مـن نـفس التشـبیھ نسـتخلص كـنایـة أو مـجاز آخـر، وھـو أن فـي الـبكرة 
الـتي نُـسمیھا مسـتقبلیة الـتي لـم تـأتـي بـعد فـي الشـریـط الـصوتـي أو 
الـفیدیـو لـو الحـظت أن مـركـز الـبكرة یـكون أقـرب جـزء لـھا مـن 
الشـریـط ھـو آخـر جـزء سـیُقرأ مـن الشـریـط بـطبیعة الـحال -ألنـھ لـن 
یـصل لـلرأس الـقارئ إال آخـر شـيء-بـینما الجـزء األبـعد مـن الشـریـط 
وھـو أبـعد إطـار مـن الشـریـط بـعید عـن الـمركـز ھـو أكـثر اللحـظات 

قرباً التي سیتم قراءتھا 
اآلن لـو نـجحنا فـي أخـذ الـرأس الـقارئ ومـررنـاه عـلى الشـریـط بـشكل 
سـریـع لـقرأ كـل الـزمـن فـي نـفس اللحـظة أو عـلى األقـل فـي وقـت قـصیر 

جداً 
أقصر بكثیر مما یجب أن یمر بھ في الوضع الطبیعي 

  
األمـر اآلخـر أنـنا لـو أخـذنـاه مـن مـركـز الـدائـرة، مـركـز الـبكرة، إلـى 
الـمحیط األبـعد حـرفـیاً ونـظریـاً نـحن نـنتقل بـھ فـي الـزمـن، مـن المسـتقبل 
عـودةً لـلماضـي أو مـن الـماضـي الـذي ھـو أبـعد جـزء مـن الـبكرة 

المستقبلیة إلى المستقبل 
ولــو أمــسكنا بھــذه الــبكرة المســتقبلیة وقــمنا بــفردھــا ووضــعنا عــدة 
رؤوس عـلیھا السـتطعنا رؤیـة الـماضـي والـحاضـر فـي نـفس اآلن 

والمستقبل 
ولـو مـلكنا عـدداً كـافـیاً مـن الـرؤوس كـي نـغطي كـل الشـریـط لـرأیـنا كـل 

لحظات الحیاة في نفس اللحظة 
ھذا ما یحدث بالضبط لوعیك األعلى 

تـخیل األمـر اآلن وعـلى كـل األشـرطـة الـتي تـملكھا حـیث أن كـل 
شریط یمثل تجربة حیاتیة مستقلة إلنسان أو حیوان 
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 ً كـل ھـذه األشـرطـة تـدور فـي نـفس الـوقـت والـوعـي األعـلى یـملك رأسـا
على كل لحظة من لحظاتنا، أي أنھ یعرف بالفعل ما سیحدث 

لـكن لـلرأس الـواحـد عـندمـا یـعیش التجـربـة بـشكل أحـادي خـطي، یـجب 
أن یمر عل الشریط في الزمن المعطى 

أتمنى أن التشبیھ واضح، وإن لم یكن فنتذكر ظاھرة الدي جا فو 
تـلك الـظاھـرة الـتي لـطالـما أثـارت اھـتمام مـن ال یـعرفـھا فـھو ال یـعرف 
مـا یحـدث لـھ، بـعضھم یـشك أن بـھ عـلة وحـیرت مـن یـبحث فـیھا 
عـلمیاً، ومـا یـھمنا حـقاً ھـو الـعرض الـناتـج عـنھا ولـیس المسـبب لـھا أو 

المحفز لھا 
مـا یحـدث ھـو أنـك تـعیش الـحاضـر تـعلم مـا سـیحدث فـي المسـتقبل ألنـك 

تشعر أنھ حدث في الماضي، كل ھذه المشاعر متداخلة 
  

تـعیش اللحـظة الـحالـیة تـعلم مـا سـیحدث فـي المسـتقبل ألنـك تـشعر أنـھ 
 ً حـدث فـي الـماضـي، مـا یحـدث فـي ھـذه اللحـظة ھـو أنـك تـكون مـرتـبطا
مـع وعـیك األعـلى الـذي یـملك حـق الـوصـول لـكل أجـزاء ذلـك الشـریـط 

الممتد من الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل 
  

وعـندمـا تسـتغرب األمـر وتسـتغرق بـالـتفكیر تـعود لـتكون ذاك الـرأس 
األحادي الذي یختبر التجربة بشكل خطي 

  
فــاســتفیقوا، اســتیقظوا، الــحقیقة لیســت مــعقدة لــكنھا مســتحیلة الــفھم 
لـعقلك، لـذا أنـا ال أخـاطـب عـقولـكم مـھماً كـانـت حـادةً والمـعة، أنـا 
اخـاطـب وعـیك الـذي یـتشابـھ عـند كـل البشـر قـادر عـلى فـھم طـبیعتھ 
عندما أذكره بھا، بشرط عندما تكون أنت وعیك عندما أتحدث إلیك 
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ھـذه االخـتبارات الـحیاتـیة وغـیر الـحیاتـیة ھـي ال تـعدو كـونـھا فـكرة 
تخـطر فـي بـال وعـیك األعـلى وفـي لحـظة یـعرف كـل التجـربـة وكـل 

المشاعر المتولدة منھا قبل أن تحدث 
  

لـك أنـت أن تـعیش التجـربـة بحـذافـیرھـا ألن ھـذا ھـو مـا یـجعل الـتخیل 
حقیقي 

  
ونـختم بـتخیلك أنـت عـندمـا تـكون جـالـساً مسـترخـیاً تـتأمـل أو تـتخیل أو 
تحـلم أحـالم یـقظة، فـإنـك الـم تـعطي تـركـیزك واھـتمامـك لـلخیال لـن 

یكون بنفس الجودة، ستكون مجرد أفكار ضبابیة 
  

لـكن عـندمـا تـعطي اھـتمامـاً لـذلـك الـتخیل فـإنـك سـتشعر بـأنـھا تجـربـة 
حـقیقیة، وھـذا مـا یـفعلھ وعـیك األعـلى عـندمـا یخـلق ھـذه التجـربـة 
الـمادیـة، یـعیشھا حـقاً ولـكي یـفعل یـجب أن یـكون جـزء مـن وعـیك 
األعـلى یـنزل لـیعیش ھـذه التجـربـة حـرفـیاً، ھـذا ھـو أنـت وأنـت لسـت 
إال وعیك األعلى في مھمة مؤقتھ لكي ینتھي من ھذه الفكرة العابرة 

  
ھـذا كـل مـا أمـلكھ لـكي أجـیب عـلى ھـذا الـسؤال وأتـمنى أن اإلجـابـة 

كافیة شافیة 
  

وإن لـم تـكن فـلربـما لـن یسـتطیع عـقلك أن یـدركـھا كـما قـلت فـاألمـر 
مسـتحیل لـلعقل فـھو بـالـنھایـة لـیس إال رأس قـارئ ال یـرى إال ذاك 
الجـزء مـن الشـریـط الـذي یـمر عـلیھ، ال یـعلم مـن أیـن أتـى وال یـعلم إلـى 
أیـن یـذھـب، لـكنھ یـجید حـقاً وبـشكل رائـع أن یـقرأ الجـزء الـذي یُـقابـلھ 
وھـي اللحـظة الـحالـیة فـعش لحـظتك كـما یـنبغي وال تـقلق بـشأن مـا بـعد 

الحیاة وما قبلھا فستعیشھا كما عشتھا قبل الزمن وبعد ھذا المكان 
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لـكم كـل الـحب یـا أحـبتي ویـامـن أحـب وأتـمنى أنـي أجـبت عـلى ھـذا 
السؤال الذي یھم الكثیرین. 

    

 ⭕
االجـابـھ مـخیفھ بـغیر الـمتوقـع نـصحتني انـي ابـحث عـن اعـتقاد جـدیـد او 
الـرجـوع لـالعـتقاد الـسابـق لـكن عـقلي رافـض االعـتقاد الـسابـق و 
رافـض اعـتقادات جـدیـده كـل شـيء یـطلع فـیھ عـلھ حـاولـت سـابـقا 
االعـتناق و فشـلت لـكن ھـل الـبحث عـن الـتنویـر او الـتطور الـروحـي 

ممكن یفكني من الخوف و یفیدني من السیناریو السيء ؟ 
 🔴

سأختصر األمر علیك! 
  

ال یوجد شيء سیخلصك من ھذا الخوف، 
اال التوقف عن الخوف! 
ولن تتوقف عن الخوف، 

اال إذا توقفت عن االعتقاد أن ما بعد الحیاة یھم! 
ما بعد الحیاة ال یھم ~ 

  
اسـتمع إلـى االجـابـات االخـیرة، ربـما تـفتح عـینیك عـلى بـعض الـوجـود 

وھذا كافي! 
  

الخوف الذي داخلك غیر مبرر! 
عندما اقول اذھب إلى مفاھیمك القدیمة، 

عندما اقول ابحث عن مفھوم جدید! 
ألنـي اخـبرك بـأنـك إن عجـزت عـن أن تـزیـل الـمفھوم االسـاس -الـجنة 

والنار- 
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فأنك ستضیعین بعد الحیاة! 
بانتظار ماال تعرف ما ھو! 

ولن یطول االمر. 
  

في النھایة ستعرف أن ال شيء ھناك! 
وستغادر ذاك المسمى -بالبرزخ - 

  
لكن إن لم تستطیع فإبحث عن معتقد، 

عن مفھوم، 
ولكن اعلم أنك تستطیع! 

كما فعل ناس كثیر. 
االمر لك ~ 

  
انــا اضــع أمــامــك الــخیارات وأنــت اتجھــت مــباشــرة إلــى االجــابــة 

المخیفة! 
وھي اعتناق مفھوم! 

لست مضطراً ~ 
الجانب األخر أقصیتھ بطبیعة الحال! 

لو كان مرجح لك لما فكرت بالخیار األول! 
  

اعتذر أنى أحلك شخصیًا ونفسیًا! 
ولكن اعتقد ان ھذا االمر صحیح. 
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 ⭕
عــقلك األعــلى یــدرك مــا ســیحدث قــبل ان یحــدث ، . عــیش الــحیاة 
الـمادیـة الـدنـیویـة الـتي نـعیش ھـو بـبساطـة طـریـقة الـوعـي األعـلى فـي 

تذكر وتخیل الشعور المتولد من تجارب الحیاة المادیة. 
 🔴

أحـسنت الـنقل والـتصرف اال بشـيء واحـد "لـكنھ ال یـعرف الـشعور" 
ھو یعرفھ 

وھذه ھي طریقتھ في معرفتھ. 
   

 ⭕
كیف ندرك الوجود الحقیقي بعد الموت ؟ 

انا ال أؤمن ال بلجنھ وال بلنار وال اتخیل شیئ بعد الحیاة! 
 🔴

ال یوجد وجود غیر حقیقي 
كل شيء حقیقي 

الوجود فیھ كل شيء متاح 
ما تؤمنین أنھ سیحدث بعد الحیاة 

سیحدث 
لكن ان لم تملكي أي ایمان 

وال ذرة ایمان عن ما بعد الموت 
ستعودین لتكوني كل الوعي 

وبعدھا ال یعود المستقبل مسارات تختارین منھا 
تصبح كل المسارات لدیك حتى قبل أن تحدث. 
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 ⭕
اسـقاط االحـظ لـي شھـر او أكـثر كـل مـاكـون بـغرفـتي االغـراض تـطیح 
حــتى وانــا نــایــمھ اســمع صــوت واصــحى االقــي شــي طــاح بــشكل 
مـتكررررررر ومـمكن بـالـیوم أكـثر مـن مـره واشـیاء خـفیفھ یـعني مـو 
ثـقیلھ مـثل مـرایـھ او ابـجوره او كـذا ،،، احـتاج اعـرف تفسـیر سـقوط 

االغراض بشكل متواصل مجرد ماتدخل غرفتي ؟؟؟ 
 🔴

ال یمكن التنبؤ بسبب ذلك، واعلم أن سؤالك أنى تكلمت عن ظاھرة 
 (Mind over matter)

خـالل االسـقاط النجـمي، وھـي مـحاولـة بـعض االرواح أو مـمارسـین 
االسقاط تنبیھك بوجودھم 

قد یكونون موتى، 
قد یكونون شیاطین، 

یعتمد األمر حقیقة على ما تعتقدین! 
  

ویـبدو لـي مـن طـریـقة طـرح الـسؤال أنـك ِمـْن َمـن ال یُـِعملون الـعقل 
بشكل كبیر جًدا! 
لیس ألنك غبیة! 

ولكن ألنك خالقة أو مبدعة وإیمانیة أكثر! 
إن اكدتي لي ھذا االمر أكون ممنون! 

  
وھذا یفسر شیئًا كثیر! 

ھذه ظاھرة منتشرة ونمطیة عند النساء بالذات، 
وخصوًصا من عاشت حیاتھا بطیبة! 

لیس غباء ارجو أن ال یساء الفھم! 
بطیبة أي انھا تقبل أن كل شيء ممكن. 
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ھذا یلغي الحواجز بین الحیاة المادیة، 

وغیرھا من الحیوات فتتداخل! 
  

ان كـان لـدیـنا مـعتقد عـن وجـود بـعد فـیھ شـیاطـین، فـإن ھـؤالء الشـیاطـین 
سیتداخلون مع الحیاة، 

او مالئكة سیتداخلون مع الحیاة. 
  

یعتمد إذا ما عاشت على مفاھیم، 
ایجابیة او سلبیة، 

خیر أو شر أو االثنین معا! 
  

المھم أنھا ال تملك تلك الحسمیة في التفكیر! 
 (Critical thinking)

اي أن ماال یوجد في الحیاة المادیة، 
ال یعتبر حقیقي مجرد ھذه الفكرة 

وھذا المعتقد یلغي التداخل 
یضع حاجز قوي بین تداخل العوالم! 

  
لیس ألن العوالم موجودة ولكن مجرد االیمان بھا یجعلھا موجودة! 

  
وعندما ال تضع حاجز كأن تقول: 

ال یمكن للشیاطین أن تتجسد في الحیاة فأنھا ستتجسد في الحیاة!! 
  

وھذا ما توقف عنھ البشر. 
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بـدأوا بـعدم انـكار الشـیاطـین، أو اثـبات وجـودھـا ولـكن بـدأوا بـاألیـمان، 
بأن ال عالقة لھا بالبعد المادي 

  
وكذلك الفضائیین ان وجودو فأنھم لم یأتوا للحیاة المادیة بعد! 

ھذا المعتقد بحد ذاتھ یضع حاجًزا! 
  
  

وھناك من ال یؤمن اصال بوجود مثل ھذه الكائنات 
ولكن لمن یؤمن، یجب أن یَختبر 

ویُقیّم ما یؤمن بھ! 
ع وجھ الخصوص وبشكل فردي، 

خاص بھ ھو! 
  

عندھا فقط یمكن معرفة ما خلف ھذه االشارات، 
ان كنِت مؤمنة باإلسقاط النجمي، ربما ھناك 

من یحاول التواصل معك! 
  

أو ربما وبكل بساطة تسیئین وضع وترتیب اغراضك! 
أو في منطقة زالزل، ان كان التفسیر مادي! 

  
ال أعلم حقیقة!! 

  
انت من یملك االجابة فـَ ساعدیني أُساعدك! 

أخبریني ان كان الوصف األول والنمطیة االولى تنطبق علیك! 
فأننا نرى ونقف على حالة تداخل ابعاد. 

اتمنى االجابة. 
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 ♦

تكلمت عن المعتقدات وقلت إنھ مانقدر نخدع العقل 
النھ اصالً ھو یلعب معانا بفكرة زرع المعتقدات ، 

 ⭕
شـلون أقـدر أغـیر شـيء عـرفـت انـھ مـایـناسـبني و كـنت أؤمـن فـیھ 

بطریقة غیر زرع المعتقدات ؟ 
وبــصراحــة مــللت مــن فــكرة زرع الــمعتقدات تــاخــذ مــني جھــد و 

ترھقني 
 🔴

مجرد اعتقادك 
بأن ھناك معتقد ال یُناسبك! 

وأن ھناك ُمعتقد بدیل! 
ھذي بحد ذاتِھا سیطرة وخدعة من العقل! 

لن اُطیل. 
سأتوقف عند ھذا الحد. 

إن كانت االجابة واضحة، 
وإال اسأل سؤاًال آخر! 

فھذي سلسلة من االسئلة لن تنتھي! 
فعقلك یحب ھذه اللعبة كثیًر. 

    

 ⭕
الجمیع ھنا یسأل . مالغرض من السؤال ؟ 

اذا كان الوعي یعي كل شيء. 
وھل ھناك مرحلھ نكتفي فیھا من االسئلھ 
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لنعرف كل االجابات .؟ 
ومن این یخرج السؤال ، .من العقل او من الوعي؟! 

 🔴
من العقل 

وسأبدأ من نھایة السؤال ألصل إلى بدایتھ! 
  

الجمیع ھنا یسأل! 
لیس ألن الوعي یحتاج إلى إجابة، 

وإنما ألن العقل أصبح ھو ھویة البشر! 
  

ولكي یتحرر االنسان من العقل، 
یجب ان یُجیب على بعض االسئلة 

الـتي وضـعھا الـعقل بـین االنـسان بـین وعـیھ وبـین الخـروج مـن دائـرة 
العقل! 

  
ھذه المتاھة تبدو وكأنَك تخُرُج ِمنھا! 

تحاول اإلجابة على سؤال ثم سؤال ثم سؤال 
ألنك تقترب من البوابة، 

والواقع انھا دوامة !! 
كلما ابتعدت عن المركز كلما اتسعت دائرةُ االسئلة 

فھي ال تنتھي! 
ما أتمناه وأصبو إلیھ عندما أُجیب على البعض 

ھو ان أُریھم ان العقل عندما طرح السؤال 
وكأنھ إعجازي! كانت ھُناك إجابةٌ بسیطة، 

واقفة أمام عینیك ال تراھا؛ ألن العقل ھو الحاجز 
ولیس السؤال! 
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ھذا ما یساعد االدراك! 
وھذي ھي إجابة سؤالك! 

نُجیب لكي یستیقظ االنسان في لحظة من اللحظات اثناء االجابة! 
إن لم یفعل فـَ اإلجابة ال تعني اي شيء 

إطالقًا! 
  

انا ال أُقدم رسالة 
وال أُقدم ِعلم او معرفة، 

او دیانة او طائفة! 
انا أُقدم فرصة استیقاظ! 

  
عندما تفقد الثقة بعقلك، 

ألنھ قدم لك سؤال یشبھ المستحیل! 
ثـم تجـد ان اإلجـابـة بسـیطة جـًدا ومـنطقیة ووجـودیـة! لـكن عـقلك لـم 

یراھا! 
بل ان عقلك تَعمد أن یُخفیھا خلفھ! 

عبر طرح االسئلة. 
عندھا فقط، تفقد الثقة بھ، 
تسقط مصداقیتھ واھلیتھ، 

فتتحرر ِمن عقلك، 
وتشعر بالتیھ والضیاع! 

حتى تشعر بانك الزلَت موجود. 
ھنا تُدرك أنك أكثر من ُمجرد عقلك! 

أنت وعي، 
وعندھا سترى انھ یمكن للوعي 

أن یتصل بوعیك االعلى! 
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وھذا ھو شعور االستنارة 
  

عندھا ستجد أن اإلجابات حاضرة قبل االسئلة 
ھذا ما أصبو الیھ بشكل طویل االمد! 

الھدف قریب االمد ھو ان یستیقظ االنسان! 
والبعید ھو أن یستنیر. 

    

 ⭕
ھـل مـن الـممكن بـاالسـقاط النجـمي أقـابـل نـاس احـبھم بـذا الـزمـن 

وازمان بعیده راحت؟ 
 🔴
نعم 

كل شيء ممكن في االسقاط 
غیر أن ما سیحدث ھو 

ما تؤمن أنھ ممكن 
وتملك دافعا لتراه، 

ھـذیـن الشـرطـین ھـما الـتركـیبة الـتي تـرفـع احـتمال حـدوث مـا سـیحدث 
في االسقاط 

وغیابھما أو احداھما قد یعني أن ال یحدث االسقاط النجمي اساسا. 
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⭕  

كـیف افـھم رسـالـتي و سـبب وجـودي فـي بـقعھ جـغرافـیھ اكـره الـتواجـد 
فـیھا و تـعیق احـالمـي مـثل قـمع دیـني سـیاسـي قـمع حـریـات كـیف مـمكن 
اعـرف سـبب تـواجـدي ھـنا و كـیف مـمكن اتخـطاھـا اعـرف انـك مـو 

مھتم كثیر بكتشاف الرسالھ لكن لما یكون یعیق جمیع الرغبات،  
اتمنى احصل على جواب مثل عادت اجوبتك الجمیلة احبك. 

 🔴
اجبت على ھذا السؤال كثیًرا، 

وأجبت على سؤال الرسائل كثیًرا 
وأجبت على رمزیة بعض االشیاء اثناء التأمل! 

وال مانع َسأُجیب على ھذا السؤال، 
ألنھ یعني الكثیرین. 

  
االجابة ببساطة تصبح واضحة، عندما نفھم لماذا اتینا للحیاة! 

لْم نَأتي للحیاة لنُجرب الَرفاھیة! 
ولم نأتي للحیاة لنُجرب وفرة المال! 

وال الُسلطة أو الشھرة. 
رغم أَن البعض یختار ھذا االمر! 

  
معظم البشر، 

أتوا لھذه الحیاة لتجربة شيء واحد فقط! 
المعاناة، 

الحرمان، 
الحدیة والقیدیة 

كلھا تتمحور حول المعاناة  
ھناك من یفضلل أن یُجرب القلیل منھا! 

! 441|   النور المحرم-حین نام الوعي، كان الحلم حیاة                                                                       



وھناك من یُحب المستوى الصعب! 
  

لو كانت الحیاة مسبحاً او بحًرا! 
لكان البعض یقف على الشاطئ. 
وناس مشھورون یملكون المال 

والشھرة والسلطة 
  

والبعض یقف على بدایة الشاطئ، 
حیُث یُبقي رأسھُ فوق سطح الماء دون أن یخاف أن یموت! 

  
فقط الجسور والشجاع، 

ھو من یقفز إلى أعماِق البحر ویُصارع لكي یبقى حیاً 
وبعد أن یعوَد إلى الشاطئ، 

سیعلم أن ما فعلھ ھَو اختبار البحر حقیقةً! 
  

اما ما فعلھ غیره، 
لم یَُكن اال رؤیة البحر عن قرب! 

وربما اختبار بعًضا منھ. 
  

اختیار ھذه البقعة الجغرافیة! 
ھُو تجسیٌد للجسارة، 

واختیاٌر للمستوى الصعب، 
ولیس األصعب على فكرة! 
فھناَك من یختار ھذه البقعة، 

رغم ما فیھا من تعقیداٍت دینیة، سیاسیة، اجتماعیة! 
ثم یختار فوقھا المرض! 
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والحرمان من المال! 
وربما لكي یضیف علیھا بعض اإلثارة، 

یختار ان یُالحق قانونیًا؛ 
بسبب نقص المال أو بِسبب معارضة األفكار! 

او ربما االثنین! 
  

الُمعاناة یاسیدتي الُمعاناة ھي السبب! 
البعُض ال یرید أن یُضیع الوقت! 
یرید أن یختبر األمر كما یجب. 

  
البعض یخاف، 

والبَعض ال یحتاج الكثیر، 
  

وعیك األعلى سیحصل على نتائج كل ھذا وذاك. 
  

وقد اجبت عن األمر علیِك انِت 
وھذا اكمال االجابة بشكٍل ُمتفرع. 

لِك كل الُحب، . 
   

 ⭕
تـقبل الـواقـع یـعني تخـلي عـن كـل رغـباتـي و ھـنا الـموت الحـل بـدون 

رغبات 
_قبول الواقع الیعني الرضوخ واالستسالم، 

ھو وسیلة لمساعدتك للتغلب على مشاعر. 
الـرفـض والـمقاومـة الـتي تـعیق الـقوانـین الـكونـیة مـن الـعمل لـصالـحك 

بصناعة الواقع الجدید المرغوب 
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 🔴
ھذین الَردین قائِمیّن على اتخاذ القرار بَما یجُب أن تفعلھ بالمعاناة! 

  
ما نجیب علیِھ في الحقیقة! 

ھَو لماذا یعاني االنسان؟ 
ولماذا یختار أن یكوَن في المعاناة؟ 

  
ما یجب علیَك أن تفعلھ امٌر منوط بك! 

أن تتقبلي الواقع، حتى من قال لك أن تتقبلي الواقع. 
  

وزینب عندما وضحت 
ان تقبل الواقع یخفف من وطئھ االمر! 

كُل ھذا لیَس مجال للنقاش اصالً! 
فاألمُر َمنوط بك! 

  
ما نقولھ دائًما، 

ھو أنھُ مع الُحریة تَأتي المسؤولیة ~ 
  

ما أتیت تبحثیَن عنھُ ھنا! 
ھي االجابة. 

لتَتحرري من قید الّسؤال 
وقد قدمناھا! 

ولكن معھا تأتي المسؤولیة 
انت االن حرة، تعلمین أنك أنِت من اختار ھذه البقعة! 

ال یحق لِك التذُمر! 
ابًدا !! 
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فمن یسأل ویحصل على االجابة، 

یَسقُط َحقھُ فوراً! 
وُربما یجب أن یكوَن ھذا إقرار قبَل أن یَطَرح الُسؤال! 

أنـَك ِعـندمـا تـسأل وتـحصْل َعـلى اإلجـابـة الـشافـیة! یَـسقُط حـقك فـي أن 
تتشكى وتتذمر ِمن ُمعاناتك. 

  
األمر لك، 

ال تقبلي الواقع! 
االمُر لك، 

أن تتمردي علیھ وتعتَرضي علیھ! 
فـَ ذاك جزٌء ایًضا من التجربة! 

وخلٌق للمزیِد من المعاناة! 
  

االمر لك، ومن حقك أن تَخلُقي المزید من المعاناة! 
ال أقوُل لِك كما یقول لك المتابعین! 

وھم یملكون نیةً طیبة. 
ولكن انا ال أرى انَّ في ذلك مساعدةً لِك 

انت ُحره في أن تُقاومي! 
وُربما تكوني أنت من یُغیّر كل الحیاة في السعودیة! 

وربما ال تعنین أَي شيء في السعودیة 
  

األمُر لك! 
ارجو أن تفھمي ھذا االمر! 

ال نقدم توصیات وال نصائح ھنا! 
نقدم تفسیر، 
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إن كاَن كافیًا فقد تحّررتي وأصبحِت مسؤولة! 
وان لم یكن كافیًا ستستمرین بالبحث 

أتمنى أن ھذا الجانب واضح للجمیع، .! 
  

ال أُعاتِْب ولكنھ نمطٌ سائد عند البشر! 
عند المنشغلین كذلك بالوعي! 

عادة ما یقول تقبل الواقع، 
م امتنانك لما تملُك،  قدِّ

في الواقع ال یھم  
وھذِه لیسْت قناعتي، وال مدرستي 

وال اتجاھي! 
  

أن تتقبل او تتَذمر أَنت ُحْر! 
ولكنك تملك ما تحتاج في كل مرة 

  
أَما ما ترغب بھ! 

فقد تكون ال تحتاجھ !! 
اآلن لَك الحُق في أن تتذمر، 
ولكنك تعلم أنك ال تحتاجھ! 

  
ھذه ھَي الُحریة ~ 

وبمجرد أْن أصبحَت حًرا، 
وَعلمَت االجابة! 

وتحررت من قید السؤال! 
أصبحَت مسؤوالً  
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فھل تشعر بالنبالة وانت تتذمر 
مما تعلم بأَنھُ لیَس احتیاجاً لك؟ 

  
ُربما تُنِكر ما أقول وتستمر بالتذمر! 

وھذي ایضا حریة! 
ولكنَك مسؤول في أن تترك االجابة! 

ھل ترون المعضلة االخالقیة؟ 
  

مع الحریة تأتي الَمسؤولیة 
فتوقفوا عن تقدیم النصائح! 

السعودیة متعبة ولَك حُق التذُمر! 
ولكن ماذا ستفعلین تَِجاھھا؟ 

   

⭕  

أعـانـي مـشكلة وھـي لـما أریـد شـيء تـجتاحـني مـشاعـر قـویـة وشـدیـدة 
تصدر من صدري وأفقد وعیي. 

 🔴
ُربما أحتاج إلى الحدیِث الیك شخصیاً! 

فما تصفینھُ إن كان صحیًحا وأنا أثق واُصدِّق انھ صحیح! 
یعني أنِك تفتقرین إلى حسمیة الفكر 

 (Critical thinking) او الـ
المقدرة على تقییم الواقع بشكٍل مادٍي منھجْي! 

ُجلَّ ما تملكینھ ھو الجانب العاطفي، 
الجزء االیمن من العقل، الطاقة االنثویة، سمیھا ما تشائین 

  Epilepsy قد یصبح االمر حتى صرع
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 ال اعـلم حـقیقة، اریـد ان اعـرف مـنك الـمزیـد، وأتـمنى أن تُـقدمـي لـي 
نقالً عمن یراِك حین تفقدي الوعي! شكًرا 

   
  

 ♦
عدم المباالة ینتج َعْنھ تبلد العقل 

 ⭕
كیف أجعل عقلي متیقظ؟ 

 🔴
ھذا افتراض خاطئ! 

عدم المباالة ال ینتج عنھ تبلد العقل، وإنما صفاء العقل! 
  

وال عالقة لألمر بیقظة الَعقل، 
فیُمكن للعقل الُمتبلد أن یكون یقظ، او أن یكون نائم! 
ویمِكن للعقل النشِّط أن یكون یقظ او أن یكون نائم! 

  
فیھ تداخل كبیر في اجزاء السؤال! 
دعینا نجیب عن الجزئیة االولى، 
عدم المباالة ینتج عنھ تبلد العقل؟ 

- معـلومةـ او افتـراض غیـر صحـیح ، عنـدماـ ال تبـاليـ بشيـء تصـبح ال 
تملك شعور تجاه الكثیر من االشیاء 

ربما ال تملك أي شعور تجاه أي شيء! 
بالتالي ال توجد الكثیر من االفكار 

لـكن الـعقل لـیَس بـلید الـعقل صـافـي! تـبلُد الـعقل ھـو أال یسـتطیع أن 
یُفكِّر! 

فـَ ُربما خالفي معك على كلمة تبلد ھنا! 

! 448|   النور المحرم-حین نام الوعي، كان الحلم حیاة                                                                       



  
ولكن لحظة استشعار االحساس تجاه شيء، 

سـتبدأ األفـكار بـالـظھور والـطفو عـلى سـطح الـعقل بـشكل واضـح 
جلي، نقي صافي، 

غیر ُمعكر من كثرة االفكار وتشویشھا! 
والسـبب ھـو عـدم وجـود مـشاعـر كـثیرة ألن االنـسان مـتبلد اإلحـساس 

او ال یبالي! 
   

 ⭕
كیف أوجد فجوة بین األفكار والمشاعر؟ 

 🔴
باختصار االمُر مستحیل! 

د االنسان فجوة بین االفكار والمشاعر،  ال یمكن أن یوجِّ
ال یمكن أن تأتي الفكرة بال شعوٍر یدفعھا، 

وال یمكن أن یأتي الشعور بدون معتقٍد یصنعھ او یولده 
ال یمكن أن تخلق فجوة بین المفاھیم والمشاعر، 
وال یمكن أن تخلق فجوة بین المشاعر واالفكار 

اال أن یكون االنسان ُمعتل! 
فاالنفصال بین المشاعر واالفكار، ھو حالة تسمى “الجنون" 

واالنفصال بین المشاعر والمعتقدات یسمى 
 (Delusion)"التوھم"

وغیاب المشاعر وبقاء االفكار والمفاھیم ربما 
 (Psychosis) "ذھان"

ربما! ال أقول على وجھ التحدید! 
یُـمكن غـیاب أيٌّ مـن ھـذه الـثالثـة دون أن یـختَل قـواُم اإلنـسان وتـكاُمـلھ 

واستقراره الذھني النفسي!  

! 449|   النور المحرم-حین نام الوعي، كان الحلم حیاة                                                                       



وفـي الـوضـع الـطبیعي، ال یـوجـد فـجوة بـین االفـكار والـمشاعـر دائـًما 
مرتبطة! 

والمشاعر لھا االفضلیة، إن طغت إن كثرت تغلب على 
 Overflowاالفـكار وتُـغطیھا وتـغرقـھا وھـذا مـا یـسمى بـحالـة ال الـ

أو الطغیان، 
حـیث یـغیُب الـعقل فـي حـالـة الـغضب او الحـزن الشـدیـد، مـا تـسمى 

بالھیستیریا احیانًا، تُعطیك حالة جنون مؤقتة! 
الھیستیریا: ھي طُغیان المشاعر على االفكار! 

ال توجد فجوة! ولم تختَفي األفكار، 
لكنھا ُغمرت بعد أن فَاضْت علیھا المشاِعر 

فحدثت حالة الھیستیریا 
فتخیلي ان العملیة مستمرة! 
تُصبح الحالة حالة جنون! 
اتمنى ان االجابة واضحة! 

   

 ⭕
تتحـدث كـثیرا عـلى الـوعـي االعـلي مـاذا تـقصد بـالـوعـي االعـلى ھـل ھـو 

شيءمستقل عنا ام ھو ایضا معتقد كباقي المعتقدات؟ 
 🔴

تحدثُت عن ھذا األمر، 
وقلُت أنَّ الوعي األدنى جزٌء من الوعي االعلى! 

وقلُت إن درًسا في الریاضیات قد یوِضح لنا المقال! 
وإن كان سؤالك عما إذا كان ما أُقدم ھو معتقٌد اخر!؟ 

نعم فَـ بالنسبِة لعقلك ھو ُمعتقد آخر! 
معتقد بمعنى أنھُ یمكن لعقلك أن یتجاھل ما أقول 

إن كان ھذا ما تلمح إلیِھ بشكل خفي! 
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وأعلُم أن نیتك جیده. 
ولكن ھذا التلمیح من حقِھ أن یُطرح بشكٍل صریح! 
ھل ما أُقدم ھي مجموعة مفاھیم ومعتقدات اخرى؟ 

ام ھي الحقیقة النورانیة للوجود!؟ 
الجمال في ھذا االمر ھو أنَّ عقلَك ال یمكن أن یجزم! 

ولـو كـاَن ھُـناك طـریـقةٌ للجـزِم بـأن مـا یـقال لـیَس مـفھوم وإنـما حـقیقة 
وجودیة! لكان أدركھا اإلنسان منذ أول سنة 

وإن بالغنا نقُول أّول عشرة سنین 
لكي تعیَش عشرة اآلف سنة، 

أو كما یُقال مئة وخمسین ألف سنة ِمن الحیاة البشریة! 
یجب على العقل أن یجد طرق للعودة إلى الحیاة، 

ونقض ُكل ما یقدم كتفسیر للحیاة، 
أو خاِرج الحیاة، او للوجود، او ما فوق الُوجود ومن صنعھ! 

األمر لك! 
خالف َغْیري لن أُدافع عما أُقدم  

فما أقدم یعتبر معتقدات لعقلك! 
وقد یُعتبر ھو الحقیقة النورانیة  

لن تعرف! واعتقد أن ال أحد سیعرف، 
اال بعد أن یتبنى ھذا المعتقد الذي سّمیتَھ ُمعتقد! 

ویرى النُوَر بنفسھ  
عـندھـا لـن یـھُمھُ حـقیقة مـا إذا كـان مـعتقد أم ال؛ ألنـھ رأى الـنور خـلف 

الحیاة وقبلھا وفوقھا وبعدھا 
ورأى الوجود كما ھو! 

وأصبح كل ما قدمت ِمن إجابات أو أفكار، 
لیست إال وسیلة! 

والوسیلة ال تعني شيء امام الغایة 
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الوصول إلى الغایة ھو ما یھم! 
والطریق أیا كان ال یھم إطالقًا في الحقیقة! 

م ربما یكون أقصر الطرق!  لكن نسبیاً، الطریق الذي أُقدِّ
أقل الطرق تعقیدا لكي تصل إلى ما حیث بدأت 

إلى المصدر ~ وھو المنتھى والوجھة! 
االمر لك في اختیار ما تشاء، 

وال یوجد شيء في الحیاة ال یصنف على أنھ معتقد! 
فَـ بِالنھایة ما نقدمھ یُصاغ بكلماٍت بشریة، 

مبنیة على منطق! 
ھـذا ھـو بـالـضبط الـتركـیب والـبناء والنسـیج لـلَمفاِھـیم األُخـرى! األمـرُ 

لَك! 
   

  

 ⭕
اتـمنى أن أعـرف لـما الـمطلوب مـننا الـتغلب عـلى الـعقل والـتذكـر ، .مـا 
دمـنا نـعیش التجـربـة ووعـینا االعـلى حـاضـر بجـمیع األحـوال ، . وكـل 
مــایــریــده ھــو اخــتبار الــحیاة فــقط لــما نــصحو أصــالً مــا الــداعــي 

لھذا ، .اذا كانت كل المشاعر سواء عند الوعي األعلى ،  
 🔴

سؤال جمیل جًدا، 
االجابة: ال داعي ال یوجد َمطلوب! 

لـیس ھـناك حـاجـة إلـى الـبحث عـن تفسـیر الـوجـود، إذا كـان وعـیك 
األعلى حاضًرا في كٍل األحوال ویعرُف كَل شيء! 

كُل ما في األمر ھو أنَّ بعَض العقُول تساءلت! 
وعندما تساءلت تدمرت المفاھیم! 
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أو عـلى االقـل أصـبحت غـیر ذات مـصداقـیة فـأصـبحوا یـبحثون عـن 
التفسیر! 

بدل ھذا التیھ، 
م ھنا بعض النور، االرشاد  نُقدِّ

أو بعض االطمئنان، بعض الراحة! 
نَقول بأن المفاھیم لم تكن ھي ھویَتك فقط ال غیر! 

ھناك ما یسمى بوعیك االعلى وھو أنت! 
ھذا االعتقاد كما قُلت 

ھو لیس اعتقاد برأیي ولكن یمكن أن یفسر على انھ اعتقاد! 
كافٍي لكي یسمح للعقل بأن یعود إلى الحیاة 

وھذا ھو المطلوب! 
لذلك انا ال أسعى ألُناقش من ال یؤمن  

باألحرى ال اناقش من یؤمن بمعتقد! 
بل أنى أقوم بطرد ُكل من یرى بأنَّ ما أقولھ خاطئ! 

ألنھ لیس في المكان الصحیح وال في الزمان الصحیح. 
ربـما یـكون فـي الـمكان الـصحیح بـعد زمـن أو قـبل زمـن، أّمـا اآلن فـھو 

یتبنى ُمعتقد وھذا مناِسب لھ! 
لكن عندما تتخلى عن معتقداتك وتصبح تائھاً، 

فھذه حالة تسمى -الوعي- 
وتحـُدث بـعد أن تسـتیقظ مـن ُمـعتقداتـك وكـمالـیة ومـثالـیة الـمفاھـیم الـتي 

تتبناھا وتعتقدھا! 
عندما تكون المفاھیم مثالیة، أعتقد أنَّ كل من ھنا 

إال ُربما واحد أو اثنین، 
ولكن األغلب بل السواد االعظم، 

یـتَذكـر كـیَف كـانـت الـحیاةُ واضـحةً وصـادقـة ومحـددة الـمالمـح، عـندمـا 
كان یملك معتقدات یثق ویؤمن بھا ١٠٠٪ 
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والبأَس بھِذه الشریحة ِمن النیام لھم أن یستمروا كما یفعلون! 
لـكن إن تـساءلـت فھـذا یـعني أنـك اسـتیقظت مـن ذاك الـنوم مـن تـلك 

التجربة المثالیة! واآلن أصبحت تائھ، 
ال یمكن لَك أن تتبنى معتقد جدید ألنك ال تقتنع بأي شيء! 

وال یمكن لك أن تعوَد إلى ما شككَت بِھ! 
ستتخبط بین كثیر من المعتقدات 
وھُنا نقدم لك ما أعتقد بأنھ النور 

ان كان یبدو كنور، 
إن كنت ترى الوجود من خالل ھذا النور، 

فإنھ ھو ما تحتاج وإال فال داعي! 
أمـا مـن یـملك مـعتقدات صـلبة وقـویـة فـال یـوجـد مـطلوب لـھ إلجـابـة 

سؤالك! 
   

⭕  

ال تـنتقل الـمشاعـر لـلوعـي األعـلى بـدون وعـینا بـھا كـوعـي أدنـى 
صحیح ؟ 

 🔴
 أجبُت على ھذا االمر! 

قـلُت بـأنـھا تـنتَقل لِـوعـیك األعـلى، یُـمكن لـوعـیك األعـلى أن یُـدرك 
المشاِعر المتولِّدة من الحیاة المادیة في لحظة واحدة! 

ولكن ھذه ھي طریقتھ في أن یدركھ! 
لنِضرب مثاًال بشكل بسیط، 

-ولكنھ مجازي ال تأخذونھ حرفیًا- 
لو تساءل وعیك األعلى! 
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كـیف یـبدو االمـر بـأن أَعـیش كـَ إنـسان یمشـي عـلى األرض محـرومٌ 
من الطیران؟ 

ویملُك الحاجة إلى االكل والشرب لكي یعیش، .الخ 
مجرد أن یسأل ھذا السؤال، 

سیبُدو لھ األمر واضح، 
سـیرى طـبیعة االمـر مـن بـدایـتھ حـتى نـھایـتھ لـكل البشـر الـذیـن عـاشـوا 

وسیعیُشون! 
وسیعرف ُكل الشعور الذي اختبره كل البَشر! 

ولكنھ عندما یفعل ھذا االمر، 
ھو بھذه الحركة، بھذا الفعل حقیقةً َخلَق حرفیاً كل ھذه التجارب! 

وكــل وعــي یــعیش! یشــتَرك فــي ُصــنع ھــذا الــشعور اإلجــمالــي 
والتجارب المتَكاِملة التي أدركھا الوِعي األعلَى في لحظھ! 

ما یحدث على مستوانا، 
یبدو ممدداً خطیًا ولكنُھ بالنسبِة للوعي األعلى قد انتھى قبل أن یبدأ! 

أو في نفس اللحظة فال یوجد زمن! 
ولـكن ھـذه ھـي طـریـقةُ الـوعـي األعـلى فـي أَن یـختَبِر الـحیاة أو غـیر 

الحیاة! 
ال یمكن للعقل أن یفھم ھذا االمر! 

أرجو التخلِّي قلیًال َعن محُدودیة العقل! 
استماع بعقل متفتح كما یقولون، 

ُربما تَصل اإلجابة بشكٍل أوضح! 
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 ⭕
شكراً جزیالً الجاباتك الرائعة واعترف انني ال أؤمن  

 ً بـ وال مـعتقد ،وانـني امـر بـمرحـلة الـتیھ الـتي ذكـرتـھا اشـعر احـیانـا
وحـتى اشـعر ان عـقلي مـتوقـف عـن الـتفكیر تـمامـاً وھـذا یـتعبني ربـما 
النـني كـنت احـب عـقلي كـثیراً وكـنت اشـعر بـالـتواصـل مـع وعـیي 

االعلى من خاللھ. 
 🔴

لیس ربما 
وانما تحدیدا 

ألنك كنت تحبین عقلك 
ألنك عرفت نفسك على انك ھو 

لزمن طویل 
األمر أسھل في بدایة المطاف 

كلما طال الزمن 
أصبح االنفصال مؤلم ومحزن 

في مراحل متقدمة 
یصبح مرعب 

وبعدھا مستحیل 
حتى الموت. 
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 ⭕
ھـل ھـي جـزء مـن الـمعانـاة ومـا الـذي یحـدث حـین نـرفـض عـیش 

المعاناة؟ 
 🔴

كـل مـا یـولـد مـن رحـم الـنقص والحـرمـان، ویسـبب األلـم والحـزن ھـو 
معاناة 

وال یمكن أن ترفض أن تعیش المعاناة 
فما دمت تملك رغبات 

ستعیش المعاناة 
وال یمكن أن تعیش دون رغبات 

أقلھا رغبة البقاء 
ھل بدأت تفھمین عمق المفاھیم؟ 

   
  

 ⭕
ماذا اقصد حتى الموت ؟؟ ھو مؤلم جداً ومحزن ھذه الفترة 

 🔴
اقول انھ لك محزن ومؤلم 

لغیرك یصبح مرعب ومخیف لمن ھم أكبر وعاشوا فترة اطول 
ولغیرھم من شاخوا یصبح مستحیل 
حتى یموتوا فیدركوا ماھیة الحیاة. 
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 ⭕
اعـتبر انـني مـوجـودة وھـذا یـكفیني حـالـیاً ولـكن ال اخـفیك ان فـي داخـلي 

حزن عمیق اعیشھ ھذه الفترة. 
 🔴

حِول ھذا األمر إلى جلسة تحلیل نَفسي ونِقاش شخصي معِك! 
 لـكي ال یَـشُعر اآلخـریـن أنَّ ال عـالقـة لـھم بـاإلجـابـة ولـكن أعـتقد أنَّ 

ھُناك من یملِك نفس المشكلة! 
ُشعورِك بالُحزن ھو نتیجةٌ حتمیة لُمفارقة العقل! 

كنُت أتحدث بشكل لطیف، ولكن سأتحدث بصراحة! 
ُكـلما تـقاَدم الـُعمر بـإنـسان، كـلما أصـبح فِـراق الـعقل أصـعب وفـترة 

الحزن علیھ أطول! 
ھـذا إن اسـتطاع أن یـنفَصل انـفصال تـام! ولـیس فـي مـرحـلة لـنَقول -

زعل-افتراق مع العقل، لكن لیَس انفصال تام 
وال یُمِكن أن یزوَل الُحزن إال باستبدالھ بشٍيء آخر! 

وتعِریف ھویَتك عندما قُلت، 
أعني بأنِك تُقررین ما ستفعلینھ بعد ذلك! 

ال شـك بـانـك تـملكین عـلى االقـل شـيء واحـد مـما لـدیـك یُحـمِّسك لـفِعلھ، 
ابـحثي عـنھ وافـَعلیھ أو اسـتمتعي بـالُحـزن حـتى تـنفتح عـینیك عـلى ذاك 

الشيء الذي یشوقك لِفعلھ! 
توقَفي عن االدعاء بأن الحیاة ُكلھا حزینة! 

فـذاك وھـم یـصنعھ الـعقل، لـكي یُـعیدِك إلـى بـراثِـنھ وشـباكـھ وقـیوِده 
وزنزانتھ! 

لیس ألنھُ یكرھك بل ألنُھ یحبك جًدا. 
ولكن طریقتُھ في التعبیر عن الحب لیست األفضل. 
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 ⭕
اریـد ان اعـرف فـقط لـما عـندمـا كـنت اسـتعمل عـقلي وابـحث كـنت 
اتـواصـل مـع وعـیي االعـلى بـشكل اوضـح واشـعر بـااللـھامـات الـكثیرة 
وكـنت سـعیدة جـداً بھـذه اللحـظات لـما ذھـبت مـني واشـعر انـني وحـدي 
كـلیاً بـدون أي مـساعـدة مـن وعـیي االعـلى وعـندمـا كـنت مـع عـقلي كـان 

یتواصل معي 
 🔴

عـندمـا كـنت تـحصلین عـلى الـھامـات لـم تـكونـي عـلى اتـصال مـع وعـیك 
االعلى 

كان عقلك یعمل بأفضل حاالتھ ویقدم أفضل اداء 
لكنھ منفصل عن وعیك االعلى 

االتـصال مـع وعـیك االعـلى ال یـعني الـمزیـد مـن االلـھامـات او الـوفـرة 
او غیره 

یعني ان ترین بشكل أشمل فقط 
وطبعا یعني الوحدة 

فنت ال تشبھین أحد االن. 
   

 ⭕
اعـلم ان اسـالـتي الـلي اطـرحـھا مـمكن تـكون مـتاخـره ،، لـكن ھـذا دافـع 
لــي لــلتعلم عــشان اعــرف اطــرح اســئلھ صــح !؟ نــعم انــا جــدیــده 
وبـصراحـة أكـثر مـاعـمري سـمعت عـن اإلسـقاط النجـمي بـس الـلي 
دفـعني لـحسابـك لـتویـتر اول شـي وراءه سـر عـظیم لـكي اتـعلَّم وھـا انـا 
ھـنا اسـال وانـت تـجیب بـغض الـنظر عـن االسـئلھ لـكن ھـي مـحاولـھ 
ودعــني اقــول لــك مــحاولــھ جــاده مــني النــي اریــد ان اتــعلَّم وان 
اعـرف ،، صـدقـیني یـا إسـقاط مـمتنھ لـك جـدا جـدا جـدا مـتأكـده بـعد فـتره 

! 459|   النور المحرم-حین نام الوعي، كان الحلم حیاة                                                                       



قــصیره راح اعــرف اســال صــح وراح اعــرف بــالــظبط عــن مــاذا 
تتحدث لك مني كل االحترام 

 🔴
ال أُریدِك أن تسأل صحر 

وال أمتَعض من أسئلتك المتأخرة 
ألننا ال نقدم ِعلم كَما سمیّتیھ! 

أتـمنى أن یـأتِـي یـوم وتُـدرك أنَّ األسـئلة لیسـت ضـروریـة لـكي تـنَام 
بسالم! 

ولَو لم أشُعر بأَن ھذا الیَوم قریب وُمحتمل لِك، 
لما كنت اجبت على كل سؤال تسألین! 

لكي كل الحب، 
م اإلجـابـات لـكي أحـصل عـلى االمـتنان  ویـصل امـتنانـك ولـكني ال أُقـدِّ

أمانةً! 
أفعل ألني أَرى أنَّ في الُسؤال ِصدقاً في البَحث! 

وعندما ال اشعر، أَقوم بحذف الُسؤال وأقُولھا صریحھ! 
وُكـل مـن ُحـِذَف سـؤالـھ إْن لـم یَـكن ُمخـطئ فـي الـسؤال أو ُمـتجاوز أَو 
ُمـتطاِول، فـإنـي َحـذفـت الـُسؤال ألنـھُ ال یـبدو وكـأنـھُ ُمـتِجھ إلـى الـبحثِ 

عن الَحقیقة بِقدر ما ھو یرید المزید من المتاھات! 
ولن اساعد في ھذا االمر. 

لِك ُكل الُحب، 
وَوصل ُكل ما قلت، 

وأتمنى أن یَصل ما قلت أنا ایًضا. 
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 ⭕
ولـكن كـیف اعـرف بـانـني مـن المسـتحیل ان انـفصل عـن عـقلي و لـكي 

ال ابقى مستمرا في محاوالتي لالنفصال ؟ 
 🔴

ھھھھھھھھھھھ انتبھي لمن یسأل 
عقلك یسأل كیف اعرف بأنني مستحیل أن انفصل. 

  
 ⭕

انا لست انثى // و من یحاول ان ینفصل ویحاول؟ 
 🔴

حـسنًا وأَعـتذر عـن الخـطأ بـالـجنس، ولـكن كـان عـلى أن أِعـرف، فـمن 
طـبیعة الـمنھجیة فـي الـتفكیر كـان مـن الـواضـح ان الـطاقـة ذكـوریـة إن 

صحَّ التَعبیر. 
من یحاول ان ینفصل؟ 

ال یوجد أحْد یحاول یاعزیزي 
ال أَحد یُحاول! 

وعیك یُعرِّف نفسھ على أنھُ العقل ال أكثر! 
یـتم االنـفصال بسـالم وبـدون مـعانـاة، عـندمـا تـقول بـَ أنـَك أكـبر مـن 

ُمجرد عقل! 
بُمجرد أن تؤمن بھذا الّشيء، 

تعتقد ھذا الشيء، تصدق بھ وتُدِركھ! 
یتم االنفصال بشكٍل َسلس جًدا وسریع جًدا! 

ال محاولة وال معاناة وال صعوبة، 
وال استئصال وال انفصال، 

فقط مسألة إدراك! كفتح العینین تماًما! 
كاالستیقاظ ِمن النوم تماًما 
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لذلك تُسمى -یقظة-! 
ولكن حتى أن تستیقظ أنَت تؤِمن بأن عقلك ھو كل شيء! 

من یؤمن ھو وعیك! بأَن العقل ھُو كل شيء 
ولكي یؤِمن بأنھُ أكبر یجب أن یؤمن بأن الُمعتقدات 

امر ثانوي، والمشاعر واالفكار أمر ثانوي، 
والحیاة امر ثانوي. 

وكل ھَذا صعب! 
فأنت تُعرِّف نفَسك على أنَك كل ھذا! لكن صدقني ھُناك شيء أكبر! 

عندما تتَوقف َعِن االعتقاد بأنَّك عقلك، 
سترى بأنك ما زلت موجود وبشكل أشمل! 

وسترى أن العقل جزٌء ِمنك، إال أنھ ال یفكر في ھذه اللحظة! 
یبدو االمر وكأنك نائم لكنك مستیقظ! 

ھذا بالضبط ھو التعریف -نائم ولكنك مستیقظ- 
نائِم ألن عقلك ال یعمل، وُمستیقظ ألنك ما زلت ھُنا 

یقظًا متنبھًا! ترى وتُراقِب بِوضوح، 
ولـكنك ال تـملك تـلك الـغریـزة والـدافـع الـقوي الـتواق لتحـلیل كـل شـيء 

واالستنتاج واتخاذ القرارات! 
أنَت تَعیش فقط 
أنت تُوجد فقط  

أتمنى أنَّ اإلجابة واضحة 
وُربـما كـانـت إجـابـتي ھـذه الـمرة ُمـختلفة بـعد أن عـَرفـت ِجـنسك! لـَك كـل 

الُحب. 
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 ⭕
اسقاط ممارسة بعض الشعائر دون ایمان بھا 

بیأثر على وعي وفھمي لطبیعة الحیاة 
یعني ان اعیش تناقض بین افعالي وما أشعر بھ؟! 

مادري وضح السؤال وال ال؟! 
 🔴

واضح 
ممارسة الشعائر ألنك مؤمن بھا 

ال یختلف عن ممارستھا وانت ال تؤمن بھا 
لكنك مؤمن بانھ من الضروري ان تمارسھا ولو بدون ایمان 

كلھا معتقدات 
اتمنى فھمتیني یا جولي 

  
ال شيء أكثر قدسیة وصدق من االخر 

المھم أن تكون راض عما تفعل 
وال تنظر الیھ بازدراء 

  
كما نقول دائما 

التدخین لیس سيء 
لكن من السيء، أن تدخن وأنت تعتقد أنھ ضار. 
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 ♦
عــندي صــدیــقة اعــرفــھا مــعرفــة روحــیة ولیســت مــجتمعیة ،یــعني 

الاعرف عنھا الكثیر ،  
بل اشعر بھا جدا ،  

كل فترة نتبادل الكلمات احیانا تغیب كثیرا 
او انا اغیب ،  

بعدھا نلتقي على النت بمحبة كبیرة ،  
ھي مصدومة عاطفیاً صدمة كبیرة ،  

وانا اشعر بھا جدااااااا ،  
اشعر بحزنھا لدرجة كل ما تكلمت معھا ابكي ،  

كالمنا فقط على النت ،  
لكن الیمكنني وصف ھذه الصلة التي بیننا وال افھمھا ،  

 ⭕
١_ھـل لھـذا دلـیل او مـمكن ان نـشعر بـاآلخـر لھـذه الـدرجـة الـتي اشـعر 

بھا ؟ 
 🔴

اإلجابة المختصرة ستكون نعم األمر ممكن وأشد من ذلك 

فـأعـرف حـاالت رأیـتھا بنفسـي وقـیمتھا بنفسـي یـتعرض أحـد الـطرفـین 
مـن ھـو بـموضـعك فـي ھـذه الـحالـة إلـى األذى الجسـدي نـظیر شـعور 
اإلنـسان اآلخـر، رغـم أن اإلنـسان اآلخـر ال یـعانـي مـن أي ألـم جسـدي 
ولـكن لـفرط فـیضان الـشعور تـجاه ھـذا الـشخص الـذي یـختبر ھـذا 
الـشعور یـشعر بـمشاعـره بـشكل مـكثف حـتى أنـھ یُـصیبھ بـاأللـم وربـما 
الـمرض فـي بـعض األحـیان یـكون طـریـح الـفراش فـترة مـن الـزمـن 

حتى یتعافى الطرف اآلخر من المعاناة العاطفیة 
وأذكر احدى الحاالت كانت مؤلمة ألنھا معقدة شيء ما 

! 464|   النور المحرم-حین نام الوعي، كان الحلم حیاة                                                                       



فـالـطرف الـثانـي كـان مـختفیاً عـن الـطرف الـثانـي ال تـعلم ھـذه اإلنـسانـة 
أین صدیقتھا ولكن تشعر بھا كل فترة 

رأیـي بـاخـتصار أن ھـذه التجـربـة حـقیقیة جـداً ولـكنھا نـابـعة مـن عـدم 
تفرد الشخص 

أنـت ال تـملك تجـربـة، أنـت عـندمـا تـتفاعـل مـع ھـذا اإلنـسان، تـعطیھ كـل 
اھـتمامـك، تُـصدق كـل مـا یُـصدق، دون اسـتثناء كـل مـا یـقولـھ بـالنسـبة 

لك حقیقي، لیس ألنھ انسان وقد یكذب 

أنـا أتحـدث عـن األمـر بـشكل تجـردي أنـت تُـصدق كـل مـا یـقول دون أن 
تُـفكر "بـالـعربـي" عـندمـا تـكون بـحضرتـھ أنـت ال تـملك عـقل أنـت وإیـاه 

عقٌل واحد 

وقـولـي لـي أنـي مخـطئ أتـمنى، فـطبیعة الـحال عـادةً فـي مـثل ھـذه الـنوع 
مـن الـتجارب عـلى ھـذا الـنمط ولـیس أمـر سـیئ، كـل مـا فـي األمـر أنـك 

حرفیاً تختبر معنى تكامل الوعي 

ووھـمیة الـفردیـة اإلنـسانـیة البشـریـة كھـذه االزدواجـیة الـتي خـلقناھـا، 
ھذا الفاصل بسبب الجسد المادي أنت شخص وأنا شخص مختلف 

والـتي نـتج عـنھا مـشاعـر مـختلفة ومـعتقدات مـختلفة وأفـكار مـختلفة 
طبعاً 

ولـكن عـندمـا نـتجاوز ھـذا الـفاصـل الـمادي الـذي یـفصل الـواحـد عـن 
اآلخـر ونـبدأ بـالـتواصـل بـشكل صـادق عـلى مسـتوى األفـكار ونـبدأ 
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بـتبادل مـشاعـر وعـندمـا نـبدأ بـقبول ھـذه الـمشاعـر بـشكل مـنفتح ومـن ثـم 
نتبادل معتقدات دون أن نحلل وننتقد 

نـصبح نـفس الـشخص، فـال یـعود یـمنعنا مـن اخـتبار نـفس الـواقـع أي 
شيء 

حتى الفاصل الزمني أو المكاني ال یمنع أن نختبر نفس الشيء 

وھـذه الـظاھـرة بحـد ذاتـھا اثـبات عـظیم لـكون التجـربـة بـرمـتھا مجـرد 
تـركـیبة تـتفاوت مـن انـسان آلخـر مـن الـمعتقدات الـمختلفة ودرجـات 
االیـمان بـھا، أمـا عـندمـا تـتزامـن شـخصیتین فـإن التجـربـة والـواقـع 
یــكون مــشابــھ حــتى وإن كــانــوا فــي مــكانــین مــنفصلین وزمــانــین 

منفصلین 

لـكن الـزمـن أمـر صـعب یـجب أن یـكون الـتواصـل عـبر قـناة كـالـكتابـة 
وغـیرھـا ولـكن الـتواصـل رغـم اخـتالف الـمكان یـكون عـبر الـتواصـل 

االجتماعي أو عبر األثیر في ھذا العصر 

 ً اسـتمتعي بـاألمـر فـھو جـمیل وال یـمكن أن یـحصل اال لـمن كـان مـنفتحا
للطرف اآلخر 

أتـمنى أن شـرح الـظاھـرة واضـح لـك فـأنـا غـیر مھـتم بـعالج الـمسألـة 
ألنھا لیست مشكلة أصالً 

كـل مـا عـلیك لـتغییر األمـر ھـو أن تسـتقلي بـذاتـك تـتبني مـعتقد یـختلف 
عن معتقدھا وستصبحین انسان منفصل منعزل عنھا 
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ولـیس تـمامـاً ربـما تشـتركـین مـعھا بـعض اللحـظات ولـكن مـعظم 
اللحظات أنت متفردة. 

   
 ♦

ادركت كالمك سیدي ،  
لكن فقط للتوضیح 

انا ال اعلم اي تفاصیل عن عالقتھا السابقة سوى اشیاء بسیطة ،  
ولم یصل الموضوع لالذى الجسدي ،  

حتى عندما نتواصل نكون بحدیث عادي جدا 
ھي ال تتكلم عن تجربتھا ابدا ،  

لكن برغم كل ذلك اشعر بھا وبألمھا ،  
ھي ایضا تمشي طریق الوعي اشعر اني متصلة بھا روحیا ،  

والسبب بسؤالي 
   

 ⭕
_لسـت مـن االشـخاص الـذیـن یـتعاطـفون جـدا مـع االخـر ،لـكن ھـذه ثـانـي 

صدیقة بعیدة قریبة اشعر بھا بھذه القوة. 
 🔴

 أعـتذر إن كـنت قـلت بـأنـِك تـعرفـین الـكثیر عـن حـیاتـھا الـشخصیة، أنـا 
لم أقل ھذا وإن كنت قلتھ فأنا ُمخطئ. 

مـاقـلتھ ھـو أنـك عـندمـا تشـتركـین مـعھا بـالحـدیـث فـأنـكم تـكونـون مـنفتحین 
لبعضكم وتصدقینھا بكل ماتقول. ھذا ماقلتھ. 
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ھـذه األمـور الـتي تـتفقون عـلیھ قـد ال تـكون أحـداث مـاضـیة فـي حـیاتـھا، 
أو حـیاتـك، أو حـیاة شـخص مـا، قـد تـكون مـفاھـیم ومـعتقدات تشـتركـون 

فیھا. 

أرجـو اإلسـتماع إلـى وصـفي بـدقـة ومـن ثـم اإلجـابـة مـادمـت ومـازلـت 
ھُنا. 

    
 ♦

دائماً عندي الخطھ " ب " لـ الوصول ألي ھدف 
لألمانھ عندي ملیون " ب "  

 ⭕
فـ ھل یعتبر تكیف وقبول ولعب ع الوقت والظروف؟ 

أو ثـقتي فـي خـطوتـي نـاقـصھ وأحـتاج ثـبات ع الـطریـق وتـرقـب الـنتیجھ 
!؟ 

 🔴
 تحـدثـنا كـثیراً عـن عـبقریـة الـعقل وقـدرتـھ وإتـقانـھ لـلحیاة وإجـادتـھ 
لـعیشھا، أحـد ھـذه الـطرق االحـتراز والحـذر والتخـطیط واالسـتعداد 

المسبق 

بـال شـك االسـتعداد دائـماً یـكون ُمسـبق ولـكن أنـت تسـتعد أحـیانـاً ألمـر 
أنـت عـلى وشـك فـعلھ لـكن عـندمـا تسـتعد لشـيء لـیس عـلى وشـك 

الحصول فإنھ استعداد مسبق 

فھـذا الـفعل لـیس خـاطـئ وإن كـان مـنبعھ الـتشكیك فـي أن مـا تـریـده أو 
ما تترقبھ ربما لن یحدث 
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ال بـأس فھـذه ھـي طـبیعة الـحیاة عـلى أي حـال، االحـتماالت مـتفاوتـة 
دائماً 

ال مــشكلة فــیما قــلت ســوى أمــٌر واحــد، إن كــان مــنبع ھــذا الحــذر 
واالحـتراز إیـمانـك بـأنـك ال تـملك الحـظ الـكافـي لـتحقیق مـا تـریـد وانـما 

ھو على وشك الحدوث غالباً لن یحدث 

فـإن ھـذا الـمفھوم بحـد ذاتـھ قـد یـتعبك ألنـھ یـساھـم فـي تـنحیة وإلـغاء 
أحـداث عـلى وشـك الحـدوث -أحـداث ربـما كـنت تـتمناھـا-امـا ان كـان 
غـالـباً مـا یحـدث لـك مـا تـتمنى ولـكن تـملك خـطة بـدیـلة فـإن مـا فـي األمـر 

كما سمیتھ تعتبر لعبة للظروف او إتقان للظروف 

أي أنـك لـن تحـزن إطـالقـاً حـتى لـو لـم یحـدث األمـر ألنـك دائـماً تـملك 
خطة بدیلة ولكنك متشوق لھذا األمر 

فـي ھـذه الـحالـة أنـا ال أمـلك أي شـيء ضـد ھـذا الـنوع واالسـتراتـیجیة 
في عیش الحیاة 

جمیلة جداً وتنم عن ذكاء شدید جداً. 
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 ♦
قرأت لك ان الوعي ٩ مستویات 

 ⭕
ھل فیھ طریقة اعرف انا في اي مستوى؟ 

 🔴
 مسـتویـات الـوعـي رمـزیـة ولیسـت مـرحـلیة یـنتقل بـینھا االنـسان فـي 
كـل مـره، ربـما الخـمس مسـتویـات األولـى تـرمـز إلـى مـكان تـكون فـیھ 

عادةً في یومك وفي حیاتك 

ولـكن غـالـباً أنـت ال تـرتـقي إلـى المسـتوى الـرابـع أو الـثالـث أو الـثانـي أو 
األول 

وأنـا أتحـدث مـن األعـلى نـزوالً، فـما نـسمیھ "المسـتوى األدنـى، الـتاسـع 
مسـتوى الـالوعـي" ھـنا یـكون فـیھ أمـور ُمسـلمة ال یـمكن أن تُـنقض 

وشبھ الوعي یكون فیھ ما اعتدت على فعلھ من روتین 

ثــم ثــالث مســتویــات واعــیة وھــي الــمفاھــیم ھــنا تــبني مــعتقداتــك 
ومفاھیمك وتنظمھا وتؤمن بھا وتتخلص منھا 

ثـم الـمشاعـر الـمتولـدة مـن ھـذه الـمفاھـیم ونـحن نـشعر بـھا وأحـیانـاً نـشعر 
أنھا قریبة من القلب 

وتحـدثـت إلـى شـخص مـا بـاألمـس عـن سـبب شـعورنـا بـالـمشاعـر فـي 
منطقة القلب أو الوجدان أو الصدر 
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فـي الـواقـع ھـذا شـعور مـجازي كـما یُـختبر مـؤشـر اإلنـسان الـحیوي مـا 
إذا كـان حـي أو مـیت عـبر نـبض الـقلب حـیث أن الـنبض ھـو الـمؤشـر 

األصدق والصحیح واألوحد على حیاة االنسان من عدمھا 

فــإن الــشعور الــذي یــشعره االنــسان ھــو ایــضاً نــبض االنــسان فــي 
المسـتوى الـوجـودي، ان كـان یـشعر فـھو حـي وإن كـان ال یـشعر فـھو 
مـیت وجـودیـاً وانـت كـان شـعوراً ضـعیف فـھو یـعانـي مـن حـالـة لیسـت 

صحیة وإنما حالة وجودیة 

لذلك تشعر برابط بین الشعور والقلب فكالھما مؤشران للحیاة 

ویـعلو ھـذا المسـتوى مسـتوى الـمشاعـر، مسـتوى األفـكار ونـعرفـھ جـیداً 
حیث نمضي معظم وقتنا 

فـعودةٌ لـسؤالـك أیـن أنـت؟ أقـول إنـك دائـماً تـتنقل بـین مسـتوى الـمفاھـیم 
نـادراً ثـم الـمشاعـر فـي أحـوال كـثیرة وغـالـباً ومـعظم األوقـات أنـت فـي 

مستوى األفكار 

عـندمـا تـتوقـف عـن االنـشغال بـمشاعـرك وأفـكارك ومـفاھـیمك تـتوقـف 
تـوقـف تـام، لـیس ألنـك نـائـم أو فـاقـد لـلوعـي حـیث تـكون فـي مسـتوى 

الوعي شبھ الواعي أو الباطن 

عندما تتوقف وأنت ما زلت یقظ فإنك ترتقي إلى مستوى أعلى 

فـي أحـد المسـتویـات تـبدأ بـفھم الـحیاة كـیف تـعمل الـحیاة تـبدأ األمـور 
تُصبح منطقیة لك 
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یـصبح كـل شـيء مـنطقي لـك ھـنا تـفھم الـحیاة ال أكـثر، لـكنك لـم تخـرج 
إلى مستوى وعیك األعلى 

أمـا الـوعـي األعـلى فـھو أعـلى نـقطة، قـسمتھا إلـى ثـالث مسـتویـات كـما 
تُقسم المستویات الواعیة كالمشاعر والمفاھیم 

بـالـنھایـة الـوعـي األعـلى ھـو حـیث تـفھم كـل تجـربـتك وال تـعرف 
الـتجارب األخـرى ولـكن فـي نـفس وعـیك األعـلى-ولـیس وأنـت حـي 
فـأنـت مـا زلـت مـرتـبط بـعقلك-عـندمـا تنتھـي مـن حـیاتـك الـمادیـة وتـعود 
الـیھ تـرى كـل شـيء وھـذا مـا سـمیتھ بـالـروح الـكلیة أو الـروح الـفردیـة 

أو شيء من ھذا القبیل 

ولـكن ال تـھم ھـذه المسـتویـات األربـعة أو عـلى األقـل الـثالثـة الـعلویـة 
فھي واحد بالنسبة لي 

ومسـتوى الـقوالـب ھـو فـھم الـحیاة ویـكون عـادةً سھـل عـلى اإلنـسان 
الـذي یـنفصل عـن عـقلھ ولـكنھ یـفكر بـنفس الـطریـقة الـمنھجیة لـلعقل 

یفھم الحیاة وكیفیة عملھا اذاً ھو في مستوى القوالب 

فـال یـمكن أن أقـول لـك أن الـمسألـة مـرحـلیة أي أن اإلنـسان ینتھـي مـن 
مرحلة ویرتقي بالنجاح إلى المستوى الذي بعده 

ھـو قـد یـكون فـي المسـتوى الـثامـن ثـم یـصبح فـي الـرابـع أو الـثالـث ثـم 
یعود إلى الخامس أو السادس 
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األمر كلھ لحظي ومتفاوت لیس مرحلي متتابع 

أتـمنى أن اإلجـابـة واضـحة، وان كـنت تـملك كـتاب مـرآة الـذات فـأرجـو 
قـراءة الـفصل كـامـل وربـما الـفصول الخـمس األولـى –الـصفحة 14 
فـیھا تـفصیل لـألمـر-وأتـمنى ان یـكون االمـر واضـح وان لـم یـكن فـھنا 

اإلجابة. 
   

 ♦
الحـظت عـند اغـلب الـمتنوریـن رغـم انـھم یـقولـون انـنا نـحن مـانـعتقده و 

كذا 
بس یلتزمون بانظمة غذائیة احیانا تكون صارمة، 

مثال: 
صیام متواصل او اكل عضوي فقط،  

 ⭕
لـیش الـتكلف اذا انـت فـقط تـقدر تـغیر وجـھة نـظرك تـجاه تـأثـیر الـطعام 

علیك؟ 
 🔴

الجـمیل فـي سـؤالـك قـلت إنـك الحـظت أن أغـلب ولـیس كـل المسـتنیریـن 
یـلتزمـون بـنظام غـذائـي مـعین، أنـا ال أفـعل ومـع ذلـك أحـافـظ عـلى 

جسدي جداً صحي ورشیق وآكل ما اشاء متى شئت 

مـسألـة أغـلب المسـتنریـن تـنم عـن اعـتقاد لـدیـك بـأن بـعضھم ال یـنطبق 
علیھ ھذا الكالم وفي نفس السؤال تكمن اإلجابة 

لـكن بـعیداً عـن كـل ھـذا مـن قـال لـك أسـاسـاً أن المسـتنیر یـملك السـیطرة 
على الحیاة 
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كونك مستنیر یعني أن تفھم الوجود، ال یعني أن تُسیطر على الحیاة 

فـحیاتـك الـمادیـة یـعیشھا عـقلك ولـیس الـنور الـذي وصـلت إلـیھ، وعـقلك 
دائـماً وأبـداً ینخـدع بھـذا الـوھـم ویـقع فـي بـراثـن الـحیاة وتـعقیداتـھا 

وأحداثھا التي تتكشف بشكل مفاجئ في كل مره 

فھـمك للـوجوـد ال یعـني بشـكٍل مبـاشرـ أن تُسیـطر علـى الحـیاة وإال 
لكان كل البشر یسعون لالستنارة لیسیطروا على الحیاة 

ولـكن عـندمـا تـفھم الـوجـود وتـفھم الـحیاة، تـفھم كـیف تـصل إلـى مـن 
یتحكم بھذه األحداث لكي تكون في تناغم معھ 

وأقـول بـاخـتصار لـیس كـل مسـتنیر یسـتطیع تـغییر مـفاھـیمھ فـالـبعض 
یملك مفاھیم أقوى منھ 

أرجـو أن تـغیر ھـذا الـمعتقد لـدیـك قـبل مـسألـة مسـتویـات الـوعـي أو 
النظام الغذائي او غیرھا 

المسـتنیر ال یـملك السـیطرة عـلى الـحیاة، ال أحـد، ال یـوجـد إنـسان 
یُسیطر على الحیاة، حتى الساحر ال یسیطر على الحیاة 

كـل إنـسان یـملك مـخاوفـھ ألنـھ یـملك مـعتقدات، أعـظم السحـرة وأعـظم 
الـقادة، وأعـظم األغـنیاء، وأعـظم الـرسـل واألنـبیاء، وأعـظم رمـوز 
الـتاریـخ قـادة فـالسـفة عـلماء، كـلھم یـملكون مـعتقدات وكـلھم یـملكون 

مخاوف 
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وكذلك المستنیر 

مـا یـجعل المسـتنیر مـختلف ھـو أنـھ رأى كـیفیة عـمل الـحیاة بـل وكـیفیة 
عـمل الـوجـود ودور الـمفاھـیم فـي كـل ھـذا، فـأصـبح لـیس مـضطراً ألن 

یمتلك مفھوم فقط لیس مضطر 

لـكن إذا لـم یُـدرك إذا األمـر أو إذا لـم یـلتزم بـھ ووكـد أنـھ مـضطر أن 
یؤمن أن الغذاء الفالني مضر فإنھ حر أن یختار ذلك األمر 

ولكن یستطیع أن یُغیر وجھة نظره تجاه تأثیرات الطعام علیھ 

الـسؤال األھـم لـماذا ال یـغیر نـظرتـھ تـجاه الـطعام ویـعیش بـال غـذاء 
على اإلطالق؟ 

فـكر بـاألمـر وسـتفھم أن الـحیاة قـیدیـھ وحـدیـة ال یـمكن ألیـاً كـان أن 
یخرج من حدودھا وقیودھا 

لـو كـانـت االسـتنارة سـیطرة عـلى الـحیاة آلمـن المسـتنیر بـأنـھ ال یـحتاج 
الطــعام علــى اإلطالق وال یحــتاج الجــنس وال یحــاج إلىــ النــوم وال 

یحتاج إلى البشر 

ألیس كذلك؟ 

وربـما مجـرد تخـمین وھـذا مـا یـدفـع بـعض المسـتنیریـن كـالـبوذیـة إلـى 
االنتحار وھم مبتسمین، فكر باألمر. 
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♦ 

شـعور الـراحـة او الـسعادة أو الـمشاعـر الـمریـحة اجـماال ،نـابـعة مـن 
الذات الحقیقیة ! 

یعني نتیجة صدق وشفافیة مع الذات 
او ممكن تكون نتیجة توافقنا مع المفاھیم المتواجدة في وعینا ،  

فـالـلي بـیوافـقھا مـن تـصرفـات مـریـح والـلي بـیناقـضھا مـتعب او یجـلب 
مشاعر سلبیة !! 

 ⭕
ھل ھذا صحیح؟؟ 

 ♦
دور العقل یقتصر على ، ، . !؟ 

انت قلت بتغریدة لك مقتصر على المراقبة والمشاھدة !! 
؟تقصد إدراك الحیاة المادیة ومراقبة معالمھا !! 

 ⭕
تنتھي الحیاة عندما نختبر جمیع المفاھیم المتواجدة لدینا ،؟ 

 ♦
إدراكـي بـأن مـاسـبق مـن أسـئلة مـالـو داعـي _ وصـمت عـمیق یـجعل 

كل األسئلة تذوب وتخبو 
 ⭕

أأختبر تجربتي بكل مافیھا، فأعیشش فقط كما أنا أحب؟ 
 🔴

 سـؤال بـل اسـئلة جـمیلة جـداً، ُرغـم كـثافـة االسـئلة إال أنـھا جـمیلة، 
سأحاول اإلجابة علیھا بشكل مختصر 
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كـال اإلثـنین، عـندمـا یـصبح اإلنـسان بـتوافـق مـع مـفاھـیمھ عـندمـا یـؤمـن 
بـأن الشـيء الـفالنـي یجـلب لـھ الـسعادة وھـو یـملك ھـذا الشـيء فـإنـھ 

سیكون سعید. 

وعـندمـا یـؤمـن بـأن الـرغـبة الـفالنـیة تجـلب الـسعادة وال یـملك أي شـيء 
یـمنع تـحققھا وھـو متحـمس لـھا ثـم تحـدث فـإنـھ سـیسعد فـیشعر بـالـراحـة 

والسعادة والمشاعر المریحة كما سمیتھا إجماالً. 

فـیرى الجـمال فـیكون بـحالـة حـب، وعـندمـا یـحب تتجـلى لـھ الـمزیـد مـن 
الرغبات فیسعد 

ھذا ما یسمى بالتزامن مع الواقع.  

مـع اللحـظة، األمـر مـختلف فـیما یـتعلق بـالـرغـبة مـن إنـسان آلخـر ولـكن 
نمط العیش واحد 

إمـا أن تـكون تـملك مـفاھـیم جـمیلة عـما تـملكھ مـن األشـیاء فـي حـیاتـك، 
أو أنك ترغب بأشیاء ممكنة وعندما تتحقق تسعد بھا. 

أو اإلثنین 
 سعیٌد بما لدیك وتسعد بما یتحقق مما لیس لدیك 

األھم أنك ال تغضب عندما ال یتحقق ما لیس لدیك. 
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إن سـألـتني شـخصیاً فـإن أعـظم الـرغـبات الـتي تُـسعدنـي ھـي األشـیاء 
الـتي أسـتطیع فـعلھا، والـغریـب فـي األمـر أنـھ كـلما زدت فـي فـعلھا كـلما 
أصـبحت ُسـلطتي أقـوى وقـدرتـي عـلى فـعل مـالـم أكـن قـادراً عـلى فـعلھ 

أكبر 

رغـم أنـي ال أریـد الـمزیـد مـن السـلطة إال أنـھا تـتسع ھـذه الـدائـرة مـن 
اإلمكانیة 

وإكماالً لسؤالك. طبعاً ھذا ُمجمل األمر بما یتعلق بالشق األول 

مـا یـتعلق بـدور الـعقل طـبعاً قـلت إن الـعقل دوره الـمراقـبة، الـمشاھـدة، 
التحلیل، االستنتاج، الرغبة، االختبار، وتولید الشعور. 

إن كـنت حـقاً تـریـد دور الـعقل فـإنـھ أخـذ مـا یـقارب سـاعـة وزیـادة فـي 
الحدیث في بث كي ال نضیع في الزحام. 

أقــوم بشــرح دور الــعقل بــشكٍل مــفّصل ال یــقبل بــعد ذلــك إال أســئلة 
فــلسفیھ شــعوبــیھ، ولــكن الــدور الــرئــیس بــشكٍل عــمیق قــد تــناولــناه 

وأشبعناه 

*أما تنتھي الحیاة عندما نختبر جمیع المفاھیم؟ 

لیس بالضبط 

مـا أقـولـھ دائـماً وقـد یُخـطئ الـبعض بـاالقـتباس ویـقول ھـذا األمـر أو 
یقولھ بالطریقة التي قلتیھا، 
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تنتھـي الـحیاة عـندمـا تـكتفي مـن اخـتبار الـمفاھـیم ولـیس عـندمـا تـختبر 
جـمیع الـمفاھـیم. فـال یـمكن لـك أن تـختبر جـمیع الـمفاھـیم بـل أن ھـناك 

مفاھیٌم عما بعد الحیاة كما أقول دائماً 

ولـكنك بـكل بـساطـة تـكتفي، فـأنـت الزلـت تـعتقد أن الـحاجـة لـلجنس 
اآلخر موجودة فتحتاج إلى أن تحب إنسانھ أو إنسان وتعیش معھ 

ولكنك تكتفي من ھذا الشعور، تكتفي منھ. 

فـإن لـم یـكن یـھمك فـي ھـذه الـحیاة إال ھـذا الـشعور وقـد اكـتفیت مـنھ فـإن 
مـوتـك یُـصبح أقـرب، ونـراه كـثیراً، لـدى مـن شـاء خـوف الـحیاة، لـذلـك 

االقتراب منھ جمیل یعطیك دروس جمیلة جًدا 

ال أتحـدث عـن أولـئك الـنازفـین الـغاضـبین، أتحـدث عـن أولـئك الـذیـن 
تـعدوا مـرحـلة الـحكمة إلـى الـصمت وراقـب تـصرفـاتـھم وأنـظر إلـى 
اھـتمامـاتـھم، سـتجدھـا بسـیطة جـًدا ولـكنھا قـویـة مـازالـت، ولـكن فـي 
لحـظة سـیكتفون، . وعـندمـا یـفعلون، عـندمـا یـتوقـفون عـن تـناول 

الطعام. یبدأ بحساب الساعات فالموت على األبواب 

وأشكر لك ما ختمت بھ فھو أمر جمیل جًدا 

الـصمت وعـمقھ یـمكن لـھ أن یـجعل لـك أن تُـدرك آفـاقـاً لـم تـكن لتخـطر 
على بالك 

لك كل الُحب. 
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 ⭕
كیف أحب ذاتي؟ 

 🔴
(كي تحب ذاتك) 

علیك أن تتوقف عن المقارنة، عن تمني ما لیس لدى ذاتك. 

فعندما تتمنى ما التملك ذاتك 
ال تملك إال أن تكره ھذه الذات القاصرة  

وقـد قـلت أن االنـسان أحـیانـاً یـحتاج إلـى أن یـحب انـسان لـیس ألنـھ نـبیل 
أو أن یعیش معھ تجربة رومانسیة 

بل ألنھ أناني وطّماع في نفس اآلن 
فـما تـحتاجـھ مـن ھـذا اإلنـسان ھـو أن یـخبرك بـحقیقٍة أنـت بـعبثك 

وشقاوتك تناسیتھا 
وھي أنك كامل 

وأنك قابل للحب وأنك جمیل  
فـتحب ھـذا اإلنـسان بـعالقـة تـجاریـة تـبادلـیة بـحتة تـخبره بـأنـك تـحبھ 

وتنتظر منھ بأن یخبرك بالمثل 
وعندما یفعل ویفعل بصدق ممزوج بالمشاعر العمیقة 

تـتذكـر أنـك مـصدر ووجـھة الـحب عـندھـا تـكتفي مـن ھـذا اإلنـسان وھـنا 
تكمن األنانیة في الموضوع  

أما الطمع فھو الرغبة بالمزید من الحب 
  

أحب ذاتي عندما ال أحزن ألني ال أملك ماال أملك فقط 
ألن النتیجة الحتمیة عندما ال تحزن ھي أن تسعد بما ال تملك 
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وعندما تسعد بما تملك، كما قلت قبل قلیل في اإلجابة السابقة 
  

فإن المثلث المقدس یبدأ بالعمل 
تـسعد بـما تـملك فـترى كـل شـيء جـمیل فـتحبھ، وعـندمـا تـحب تـسعد، 

وعندما تسعد ترى الجمال  
  

تـتعاظـم ھـذه الـدوامـة الـثالثـیة بـشكل مـطّرد ومـتصاعـد ومـتكاثـر عـلى 
مر الزمن 

  
ھذه ھي أبسط ولكن أعظم طریقة وأقصرھا إلى حب الذات 

  
أتمنى أن اإلجابة رغم بساطتھا كافیة.   

   

 ⭕
متى یجب علي ان اتدرع ؟ وماھي طریقھ التدرع ! 

كلمات؟ تأمل ؟ 

 🔴
مـن ال یـعتقد بـوجـود الشـر الیـحتاج أن یـتدرع مـنھ، ومـن یـؤمـن بـأن 
الشـر مـوجـود فـعلیھ أن یـسأل مـن عـلمھ عـن ھـذا الشـر كـیف الـطریـق 

الجتنابھ 
فـكل مـعتقد یـأتـي بـوجھـین خـیر وشـر وكـل شـر یـأتـي بـطریـقة للحـمایـة 

منھ  

ھكـذا تكـون المـعتقدات مقـبولةـ ومنـطقیة وقاـبلـة للـتصدیقـ للـعقل، فال 
یوجد شر مطلق 
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العقل یرفض مثل ھذه المعتقدات 
دائماً وأبداً یوجد ھناك طریقة الجتنابھ 

  
إن كان الشر بصورة الشیاطین والجن 

فالتدرع عبر األوراد واألذكار والقرآن واألحادیث 
  

وإن كـان الشـر عـبر األرواح الشـریـرة الـموجـودة فـي الـوجـود، عـندمـا 
تــحاول تــعمل تــشانــلینغ (Channeling) مــثالً أو تــواصــل مــع 

األرواح فإن ھناك مانترات تُردد،  
بـل أنـھا جـمل واضـحة، ربـما تسـتخدم بـعض الـمسمیات الـمشھورة فـي 

العصر الجدید أو في مجال الطاقة ،  
  
  

تسألیني أنا ال أحتاج أي تدرع وال اقوم بأي تدرع على اإلطالق،  
  

ولیسـت الـمسألـة أنـھ أراھـن وأخـاطـر بسـالمـتي ولـكن أنـا أقـولـھا بـكل 
حب وسالم ال یجرؤ أي شيء على أن یضرني 

لیس ألن االمر تحدي  
  

ألنھ ال یوجد شيء أخشاه 
لـیس ألن شـعور الـخوف ھـو الـمشكلة، أنـا لـم اتـوقـف عـن الـخوف أنـا 

توقفت عن دوافع الخوف 
ال أؤمن بأن ھناك شيء مخیف  

  
أتمنى أن تفھمي ما أقول، لیس عقلك فإن عقلك لن یفھم 

لو كان عقلك منصتاً ربما یفھم، ولكن وعیك سیفھم دائماً ما أقول 
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أتمنى أن االجابة واضحة وإن لم تكن فسأفعل 

فكلمة التدرع بدأت تنتشر كثیراً 
وھـا نـحن نخـرج مـن كـومـة مـعتقدات سـابـقة ومـن أنـقاضـھا یـزحـف 
وعـي االنـسان مـحاوالً الـنجاة، ومـا ان یـلبث لحـظات، ومـا أن یـرى 

بصیص النور 
حتى یبني فوق رأسھ بناء ومنظومة مفاھیم جدیدة  

  
ال یـوجـد مـا یـخیف لـذا ال یـحتاج أي شـيء مـن أن تـتدرع مـنھ وان 

كنت مؤمناً بھ فربما حتى التدرع ال یفید. 
   

 ♦
نفس الفكره لدي عن المستنیر، 

انھ یستطیع ان یملك ویخلق مایرید 
المفھوم ھذا فھمتھ من الوسط الواعي 

 ⭕
تستطیع تشرح لنا أكثر عن صفات المستنیر وشكلھ؟ 

 🔴
 أعلم أن ھذا ما یُدار في الوسط الوعي أو في أي وسط آخر،  

عـادةً یُـعطى لـلمفھوم الجـدیـد أو الـتقلیعة الجـدیـدة، أھـمیة كـبرى وطـاقـة 
وقـدرة عـظیمة ال تـوجـد وال تـُمت لـھا بِـصلة، وھـي وسـیلة لـلتسویـق 

وخاصةً لمن یستنفعون وینتفعون باألمر مادیاً 

-المستنیر؛ حتى وإن رأى أنھ إلھ، فھو لیس إلھ في الحیاة- 
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أتمنى أن اإلجابة ُمختَصرة وواضحة 

ومنـ سؤـالكـ الجمـیل فيـ بدـایتـھ الذـي یمـلك الكـثیر منـ المـعلوماـت إال 
أن آخره لیس بنفس الجمال، صفاتھ وشكلھ 

قـلنا كـثیًرا بـأن اإلسـتنارة لیسـت ألحـد ولیسـت ھـویـة، وإنـما ھـي حـالـة 
یمر فیھا اإلنسان 

فـكیف لـِك حـتى أن تـتخیلي أن الـشكل یـختلف مـن إنـسان آلخـر بـناءً 
عـن إسـتنارتـھ، إن كـانـت اإلسـتنارة حـق للجـمیع فـكل األشـكال یـمكن 

أن تكون مستنیرة 

أمـا ان كـنِت تـسألـین عـن مـاھـیة اإلسـتنارة وھـذه الـمرحـلة الـتي یـمر بـھا 
اإلنسان 

 فشـرح اإلسـتنارة ودور الـعقل كـٌل أخـذ سـاعـة كـامـلة تـقریـبًا وإن كـانـت 
مـتداخـلة ھـاتـین الـساعـتین إال أن شـرحـت اإلسـتنارة بـشكٍل ُمسھـب 

وكافي في بث -كي ال نضیع في الزحام- وأتمنى العودة لھ. 
    

 ⭕
ھل ھناك طریقة مبسطة جدا لتغییر المفاھیم ؟ 

ام فقط عن طریق تحلیل المسألة و الوصول إلى مفھوم اخر ؟ 

 🔴
ال یمكن لألمر أن یصبح أبسط من ھذا 

فاألمر بسیط بما فیھ الكفایة 
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المفاھیم تشبھ -بیت من ورق- مھماً عظم، فإن النار تُحرقھ، 

فإعمال العقل ضروري جًدا. 

الـــتفكیر الـــناقـــد'Critical Thinking' - ُمـــھم فـــي مـــقاربـــة 
المفاھیم، 

وتلك المفاھیم التي ال یمكن تدمیرھا عبر اإلنتقاد والتحلیل، 

یجب أن تقف لھا احتراماً، 

یجب أن تُقّدسھا، 

أنــا ال أجــد اآلن مــفھوم یــقف بــعناد وبــقوة لیتحــدى الــفِكر، الــفكر 
الـواعـي، فـاسـتمتع بـھ مـادام مـوجـود ھـذا الـمفھوم الـعنید، فـإنـك سـتشتاق 

إلیھ. 
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⭕  

لو سمحت اشرح لي عبارة: 
ان تستخدم عقلك فقط مما لدیك من مكانیات؟؟ 

الواردة في : حتى ال نضیع في الزحام 

 🔴
حـسناً سـأفـعل، رغـم أنـي فـعلت فـي الـبث ولـعلي لـم أجـزل فـي الشـرح، 

فسأفعل اآلن 

الـرغـبات عـلى حـالـتھ إمـا أن تـكون حـاضـرة مـمكنھ؛ تسـتطیع أن تـفعل 
ھـذه الـرغـبة، أن تسـتمتع بـھا، أن تجـربـھا، ولـكنك لـم تـفعل ألي سـبب، 

أو أنھا غیر حاضرة غیر ممكنھ لم تتحقق بعد 

الرغبات لیست سیئة 

السيء أن تتعلق بتلك الرغبات التي لم تتحقق بعد 

واألسـوأ أن تـنشغل عـن تـلك الـرغـبات الـحاضـرة الـتي یـمكن لـك أن 
تستمتع بھا 

وال تسـيء الـفھم، فـحتى الـرغـبات الـتي اسـتمتعت بـھا مـن قـبل ربـما لـم 
تستمتع بھا بشكٍل كامل 

مـا قـصدتـھ بـأن تسـتخدم عـقلك، ھـي االسـتمتاع بـما لـدیـك فـقط مـن 
اإلمكانیات 
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أقـصد؛ أن تسـتمتع بـتلك الـرغـبات الـحاضـرة الـتي یـمكن وھـذا مـا أعـنیھ 
بـأن مـمكن أو اإلمـكانـیات أو دائـرة اإلمـكانـیات، تـلك الـرغـبات الـتي 

یمكن لك أن تفعلھا 

إن كنت تتمنى أن تمثل في فلم 

ولكن ال تستطیع إال أن تشاھد فلم 

فـالـرغـبة األولـى؛ الـتمثیل بـفلم ھـي رغـبة غـیر حـاضـر الـتعلق بـھا، 
مضیعة للجھد وُمجلبة للحزن 

فـي حـین أن الـثانـیة؛ رغـبة مـمكن أن تـفعلھا وتـسعد بـھا. وربـما، بـل 
عـلى األغـلب ھـي سـتجلب لـك الـرغـبة الـنھائـیة. إن كـنت صـادقـاً فـي 

رغبتك  

ولـكن عـلیك أن تُـراقـب بـعد أن تـشاھـد ھـذا الـفلم بحـماس مـا یـتكشف 
بعدھا من رغبات تصبح ممكنة، لم تكن ممكنة في السابق، 

عـندمـا تـفعل تـلك الـرغـبات فـأنـت تـبدأ بـإشـارة، بـإرسـال إشـارة أو 
إشارات أو رسائل واضحة -لوعیك األعلى- 

بـأنـك تھـتم بھـذا الـنوع والـنمط مـن الـحیاة وال یـملك أي سـبب لـیمتنع 
فھو ال یختبرك وال یعاندك وال یملك أي أجندة ضدك 

ھو ینتظر منك رسالة واضحة بما ترید 
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والرسالة الواضحة تُنطق عبر أفعالك 

عندما تستمتع بما لدیك من إمكانیات 

فأختر دائماً الرغبة الممكنة األكثر قرباً من رغباتك النھائیة 

واســتخدم عــقلك لــكي تســتمتع، فھــذا ھــو دوره وھــذا الھــدف مــن 
وجوده. كما قلت في بث حتى ال نضیع في الزحام. 

   

 ⭕
باألمس قلت أن الشبیھ ال یجذب الشبیھ أن األمر خاطئ فما ھو 

الصح؟ 
 🔴

ولكن ھذه ھي إجابة السؤال، صورة من كتاب ال تعني أن المعتقد 
صحیح وأتمنى أن نتوقف عن ھذا الفعل 

إن لم تكن أنت قادر على فھم األمر وتفسیره، فكل الكتب في العالم 
ال تفید، مسألة جذب الشبیھ للشبیھ سخٌف وسذاجة في طرح قانون 

الجذب 

وكان سؤالك ھل تعني أنھ ال یوجد قانون جذب؟ 
نعم یوجد قانون جذب 

وإن كان لي رأي مختلف عن مایحدث میكانیكیاً، طبیعة األمر 
عندما یحدث تجلي وتجسید األشیاء اللي ترغب فیھا، األمر ال یشبھ 
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الجذب، لیس أن رغبتك موجودة في مكان بعید وتقوم بجذبھا 
بطاقة، وإلى آخره  

ھذا ما خلق -علم الطاقة- وھذا ما خلق البلوكات، وتنظیف 
الشاكرات، الھوبونوبونو،إلى اآلن ما تعلمت حتى قولھا، األمر كلھ 

برمتھ تجارة وعلى أقل تقدیر یعتبر -Cult- أي؛ جماعة دینیة 

حقیقة األمر؛ 
في الواقع أن اإلنسان إن كان //یجذب////، وأنا أقوِّس وأضع 
عالمات إقتباس حول كلمة یجذب، إن كان یجذب الرغبة فإنھ 

یجذبھا عبر التفاعل معھا 

 كلمة الشبیھ، أنت ال تُشبھ الرغبة، وإال لما كنت تجذب عدوك وال 
یكاد أن یكون ھناك ال یملك عدّو، وإال لما كان كل ھذا التنوع 

حولك لكان كل ما حولك یشبھك 

واقع األمر أنك تخبر وعیك األعلى، إلھك، الكون، الوجود، الحیاة، 
تخبر الحظ، تخبر الصانع، 

أنك ترید الشيء الذي یثیر مشاعرك 
ھذا كل ما في األمر. باختصار 

بعیًدا عن كل ھذه الفلسفة 

عندما یثیر شيء مشاعر فإنك تخبر الكون بأنك ترید المزید منھ  
وعندما أقول مشاعر  

ال تقفزین للمشاعر اإلیجابیة مباشرة 
السعادة والحب والفرح  
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كل المشاعر، عندما تخاف من شيء ستحصل على المزید منھ، 
عندما تكره شيء طبعاً ال یشبھك ألنك تكرھھ، فإنك تحصل على 

المزید منھ  

^من قال ھذه الجملة كان یقصد بأنك أثناء تولید ھذه المشاعر 
كمشاعر الكره، تصبح أنت بذاتك ھذاك الشيء، ألنك تكرھھ 

ولكن قد یكون ھناك ضعف في الطرح أو ضعف في االستقبال، 
والنتیجة أن نجد أن اإلنسان یجذب ما یشبھھ، تُنقل رسالة مشوھھ، 

الفكرة غیر دقیقة لذلك سمیتھا مفھوم غیر دقیق ولیس خاطئ 

ولكن إن أردت أن تؤمن بالمعتقد فعلى األقل إفھم المعتقد بشكٍل 
كامل. 

-> بعد أن بیّنت صدقك في الرغبة بالفھم ھا ھي اإلجابة. 
   

 ⭕
نومي متقطع كل شوي استیقظ واحلم كثیر جدا 

واحیان كثیرة احس اني بین عالم الحلم والیقظة  
واحداث تصیر وخواطر مش حلم ومش حقیقة  

ابي تفسیر ھالحالة مشكوراا 
 🔴

ھل حیاتك محدودة جدا 
ھل انت عاطلة ؟ 

 ⭕
نعم حالیاً عاطلھ  

كیف محدوده  
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ما الحل برأیك وما السبب ؟  
ھل ھي حالة انتقال لوعي جدید 

 🔴
األمر بسیط جداً وكل ما علیك فعلھ - إن كنت متضایقة مما یحدث 
لك- تقطع النوم، واألحالم، وتداخل األحالم مع الواقع والخواطر 

وغیرھا  
إن كان كل ھذا مزعج لك فأنِت تحتاجین إلى نمط مادي، نمط حیاة  

غیاب العمل كان ھو تخمیني المرجح وقد كان صائباً  
تحتاجین إلى ما تعتادین على فعلھ  

نوعاً ما مسئولیة تجاه شيءما 
ملتزمة تجاھھ  

تشعرین بالواجب تجاه ھذا الشيء 
ابحِث عن عمل او عن عمل تطوعي إن لم یكن عمل حقیقي  

فلن أعطیك أمثلة ولكن لك أن تختاري ما تشاءین  
فالھوایات لیست أمر شائع في ھذا اإلقلیم فلن أقول لك مارسي 

ھوایة  
فالھوایات لو مارسناه ستكون على سبیل التسلیة  

الھوایة ھي التزام وال یُجید الكثیرون منا االلتزام بأي شيءال یكون 
لھ عواقب حین التخاذل 

فالعمل یكون مثال جید دائماً سواء كان مادي أو تطوعي  
فابتدأي من ھنا ولیست مشكلة كبیرة. 
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إن كنت تظن أن ھناك حیاة تستحق العیش غیر حیاتك 

أو ظروف من شأنھا أن تحسن من جودة ونوعیة لحظاتك 

فاعلم أن من یتحدث عقلك، ولیس أنت 

اعلم أن كل لحظة فیھا من التشویق ما یكفي لتعیش عشرات السنین 

لو فقط سمحت (أو باألحرى لو سمح لك عقلك برؤیتھا) 

أو لكي یكون التعبیر أدق: لو سمحت (أنت) لعقلك بأن "یسمح" لك 

فالعالقة بینك (كوعي) وبین عقلك معقدة جداً 

فحین تحاول تحدید المالمح وفھم األدوار 

غالباً تتوه 

فتظن أن االثنین واحد 

وھذا من بدیع صنعك 

وإتقان عملك 

یا من تظن أنك ال تعلم! 
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إنه ملن الرعونة تصور الحیاة وتصویرھا على أنھا معركة 

أو رحلة استكشاف وبحث 

إن كانت الحیاة أي شيء، فھي اختبار ال أكثر 

  First-hand experience اختبار لما نعرف، بطریقة مباشرة

فحتى المكان الذي تعرف، وربما قد زرتھ، ترید زیارتھ مجدداً احیاناً 

فكیف إن لم تكن زرتھ اطالقاً! 

لمباشرة التجربة، واختبارھا شخصیا 

(بعقل احادي، ال یعرف المستقبل، وال یملك الحاضر، وال یتذكر الماضي 

یحكمھ الزمان، ویقیده المكان، ویحده الجھل والعجز) 

عمق ال تختبره حین تقفز من الحاضر للمستقبل 

فقط ألنك تعرف 

ان في نزع المعرفة 

والقدرة 

سحر 

یجعلك تعیش اللحظة اجبارا قسریا 

مما یخلق عمق (المشاعر) 

اال تراك ال تسعد بتجارب الصغار 

رغم انھا كانت في یوم ما، "كل حیاتك" 
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فكذلك الحیاة االن، ھي "كل حیاتك" وحین تشیخ، لن تعود تسعدك 

سیأتي یوم، ال یعود في الحیاة ما یستجدي فضولك، وال یسترعي اھتمامك 

ستموت حینھا 

مكتفیا ال محروما من الحیاة 

لتعود إلى حیث تعلم كل شيء 

وتقدر على كل شيء 

لكنك لن تختبر العمق 

اال حین تكرر ھذه التجربة 

مجددا 

ان اردت طبعا 

ولكنك وقد جربت فسترید بالتأكید. 
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لعل من الجميل أن نتحدث قليالً عما یعنیھ أن المعتقد ھو ما 
یصنع الواقع 

وربما تحدثت عن األمر بما فیھ الكفایة في أكثر من بث 

غیر أن تكرار األمر یستلزم إعادة الصیاغة أحیاناً وفي ظروف مختلفة قد تصل 
الفكرة بطریقة لم تصل بھا من قبل 

في ھذه المرة لن أتحدث عن اآللیة وكیفیة صناعة الواقع عبر المفاھیم وعالقتھا 
بالمشاعر واألفكار واستجابتھا للوعي األعلى 

وقد تحدثت خصوصاً ھذه األیام كثیراً عن ھذا االمر 

سأتحدث عن جانب آخر مظلم لھذه العملیة 

وھي اعتقاد العقل أن یمكن لھ أن یسیطر على ھذه االلیة 

بحكم أنھ تعلم وعلم وعرف طریقة عملھا 

فیحاول تسخیرھا من أجل تحیق مبتغاه 

تحدثت كثیراً عن ھذه الظاھرة 

كثیراً جداً في بث حتى ال نضیع في الزحام 

ولكن أوردھا بصیاغة مختلفة كما قلت 

فكما أقول العقل یحاول احیاناً أو یفترض حكم أنھ تعلم اآللیة فإنھ یستطیع أن 
یسخرھا لتحقیق مبتغاه 

اسال نفسك، معظم من یستمع لھذا التسجیل قد یكون ھذا أھم دافع لدیھ للتواجد في 
غرف التلجرام وفي حسابات تویتر وفي بیرسكوب عندما یبث 

یرید أن یتعلم كیف تعمل الحیاة لكي یتمكن من تحقیق مبتغاه 

لذلك أرید اختصار األمر 
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للغالبیة العظمى منكم فحتى وان فھمت األمر على أكمل وجھ 

فإن عقلك سیبقى دائماً تابع 

أي أن الحیاة ستعمل بطریقة مفاجئة لعقلك 

لن ینجح عقلك بأن یسبق الوعي األعلى والحیاة بخطوة 

بل أنھ لن یسیر معھم خطوة بخطوة 

دائماً وأبداً سیكون متأخراً على األقل بخطوة واحده، وغالباً تكون أكثر 

ھذا األمر باختصار، أحببت أن اھمسھ بآذانكم الواعیة 

ال تسمح للعقل خصوصاً في مجال الوعي واالستفاقة أن یكون ھو من یلعب الدور 

فتعريف االستفاقة هو التشكيك فيما يملكه العقل 

وتعريف االستنارة هو االنفصال عن العقل 

فال تسمح للعقل أن یعیش عنك نیابة عنك ھذا الدور بالتحدید ألنھ بالذات 
وبالتعریف وبالتصمیم 

ھو في حالة عدم وجود العقل أو على األقل التشكیك فیھ 

سواًء في االستنارة أو في الوعي على الترتیب 

أتمنى أن الھمسة أو الرسالة واضحة لآلذان الصاغیة والمصغیة 

والعقول النیرة الواعیة والمستمعة 

لكم كل الحب. 
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أما وقد وصلنا للنهاية فال أملك لكم إال ما تملكون أنتم  
وإن نسیتم، 

حٌب ال مشروط 

أترككم في ھذا البئر ولیس البحر من الجھل 

فال قاع وإن ضاق البئر إال أنك ال ترى حده من شدة ظالمھ 

حتى وإن طفیت على السطح فإن النور یبدو مستحیالً من شدة بعده 

أملك لكم فقط ھذا الحب الال مشروط الذي بھ أتیتم إلى ھذه الحیاة كٌل بتجربتھ 
الفریدة 

ال یمكن لتجربتك أن تكون معروفة قبل أن تأتي إلى الحیاة 

وإال لما كان ھناك داٍع لتأتي إلى الحیاة 

تجربتك متغیرة في كل لحظة وفقاً لتجارب من حولك 

تختار ما یعجبك ھذه ھي الحریة المنسیة 

إن شئت أن تتذكرھا فھا أنا أذكرك 

وإال فستتجاھل عبر االنشغال أو الغفلة كما تفعل دائماً 

إال ھذه المرة 

سأذكرك ولكني لن أجبرك فال أستطیع وإن أردت 

أحبتي 

ال تھتم كثیراً بسؤالك، اھتم بسؤال غیرك 

حاول أن تفھم من أین أتى السؤال ثم استمع إلى اإلجابة 
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ألن ما یھم حقیقة وھذا أكثر ما یعجبني 

لیست طبیعة السؤال ولیست اإلجابة علیھ 

وال تلك الفجوة بین السؤال واالجابة ومدى نجاحنا وفاعلیتنا في اغالقھا وبناء 
الجسر بین السؤال واالجابة 

ما یھم حقاً ھو ذاك اإلصرار على أن اإلجابة ستأتي بالحل 

بل مرادفة اإلجابة، كلمة إجابة للحل 

وكأن باإلجابات حل 

ونستمر بطرح األسئلة ونستمع إلى اإلجابات المقنعة 

وربما یطرح غیرنا أسئلة تثیر اھتمامنا وتطرح ویجاب علیھا بإجابات منطقیة 
مقنعة جداً 

ومع ذلك ماذا نفعل؟ 

نستمر بطرح المزید من األسئلة 

ھذا ما یثیر اھتمامي 

متى یتوقف الوعي عن إعطاء العقل قیادة اللحظة وطرح األسئلة بال توقف 

فلو كانت اإلجابة ستحل شيء 

لكانت كل اإلجابات السابقة قادرة على أن تجیب! 

اإلجابة ھي ضوء أخضر للعقل لكي یستمر بطرح المزید من األسئلة 

ألنھ یفترض أن اإلجابة المنطقیة 

تعني أن السؤال الذي طرح ھو السؤال الصحیح 

الغریب أن النقیض من ھذا األمر ال یعطي عكس الرسالة 

فعندما یسأل سؤال وال تتم اإلجابة علیھ 

یفترض أنھ سؤال صحیح ألن ال أحد یعلم اإلجابة 

وھذا ما یعجبني كثیراً بالعقل 
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أنھ مخادع وال یمكن لصاحبھ أن یرى خداعھ ألنھ ھو نفسھ العقل 

ھو یبرر كل ما یفعلھ العقل 

لذلك نرى وسأختم بھذه الجملة او التعلیق 

نرى أن من یتبنى معتقداً أو یؤمن بمفھوم 

یفترض دائماً أن خالفھ خاطئ حتى وإن كان من أفضل انسان 

حتى وإن رأى إنجازات ھذا االنسان 

سیفترض دائماً أن ھذا االنسان خاطئ فقط ألنھ ال یؤمن بما یؤمن بھ 

أو ال یؤمن بما تؤمن بھ أنت 

اذن فھذا اإلصرار واالدمان إن صح التعبیر 

اإلدمان على األسئلة ھو ما یُثیر االھتمام ألن العقل دائماً ما یفترض من اإلجابة 
أنھ على المسار الصحیح ألنھ طرح السؤال الصحیح فحصل على إجابة 

والمضحك أنھ عندما ال یحصل على إجابة أیضاً یفترض أنھ على المسار الصحیح 
ألنھ طرح السؤال الذي لم یسألھ أحد بعد ألنھ ال توجد إجابة بعد 

األمر كلھ حلقة مضحكة، ال بأس أن تسأل وال بأس أن تحصل على إجابة مقنعة 
وتتبناھا لفترة من الزمن، فستزول مع الزمن 

تماماً كأوراق الخریف ال تلبث أن تتساقط 

غیر أنك مدرك بأن ھذا التفاوت في المواسم ھو ما یحدث 

أنت ال تسیر في خط مستقیم، أنت تسیر في حلقة 

فالمواسم لیست إال حلقة أذا أدركت فال بأس 

قد تكون ھذه ھي متعتك طرح األسئلة واالجابات 

وتسمى في العلم أو تاریخ البشریة تُسمى فلسفة 

وال بأس بالفلسفة المھم أن تعرف انھا فلسفة لن تنتھي ألنھا لم تنتھي منذ ما یربو 
على خمس آالف سنة أو أكثر حتى، والموثق منھا ثالث آالف سنة 

ثالث آالف سنة من الفلسفة لم تصل إلى نتیجة، لیس ألن الفلسفة سیئة 
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ولیس ألنھاعلى المسار الخاطئ 

ولكنھا لیست المسار الوحید 

وألنھا دائریة كسائر المسارات 

المسار الوحید الذي لھ نھایة ھو التوقف عن السیر 

ھنا تسمو إلى أعلى قمة في الوجود، وعندھا ترى كل المسارات في نفس الوقت 

وتختار بعدھا ما تشاء ألنك تعلم أن كل شيء صحیح 

ھذه ھي رسالتي في نھایة المطاف 

سیداتي وأسیادي یا من أحب بال شرط 

كما تفعل الحیاة، كما تفعلون أنتم تجاه أنفسكم حتى وإن عشتم كل الكره 

كل الحرمان والقیدیة واالسریة 

أحبكم وأعانقكم جمیعاً، حتى وإن لم أعرفكم وال أحتاج ألن اعرفكم 

بل أحبكم تحدیداً ألني ال أعرفكم 

ھذا ھو تعریف الحب الال مشروط 

وداعاً یا من أحب 

وداعاً ودمتم كما أنتم كاملین وجمیلین. 
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أظن أن هذه نهاية هذه األمسية لليلة، 
وقد قدمت فیھا ما استطعت وربما بعٌض من ھذه االدراكات كافیة لكي تفتح عیني 

من كان نائماً وربما تُري النور لمن كانت عینیھ مفتوحة 

أما من یملك النور فلیسعد بھ 

وأعلم أنھ لیس بحاجة ألن یسأل 

قلت ألحد المتابعین قبل قلیل بعد أن شكر على ما دار بیننا 

أني أتمنى أني رسمت خط على الماء بین عقلھ ووعیھ 

فلھذه الدرجة األمر متداخل 

ھي لحظة إن كنت واعیاً فیھا، كنت یقظاً 

وأتمنى أنك تستمع یا من أعني 

إن كنت واعیاً في تلك اللحظة تحدیداً، سترى ذلك الخط كأنھ سراب، كأنھ وھم، 
كأنھ ذكرى عابرة وفكرة متمردة 

إن لم تدركھ في لحظتھ فربما علیك أن تسمع اإلجابة مجدداً 

وتقرأھا، أو ربما تبحث عنھا في مكان آخر 

فإنھ ال یطول، على خالف الخطوط المادیة بین المفاھیم التي عندما تُرسم في 
ترسم على األرض 

وقد شبھت المفاھیم بأنھا األرض والمشاعر ھي الماء 

وأن األفكار ھي الھواء 

ما نحاول فعلھ تشبیھیاً ومجازیاً ھو أن ننبھك في لحظة 
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كمن یغط في سبات عمیق توقظھ لتخبره بأنھ نائم إن لم یستمع ویسمع لتلك 
النصیحة أو االرشاد أو المعلومة، فإنھ ال یلبث أن یعود إلى النوم، ولن یھم ولن 
یفید كل ما ستفعلھ بعد ذلك، وقدر ما تتحدث بعد ذلك ألنھ سیكون في نوم عمیق 

ھي لحظة، لحظة انتباه 

إما أن یستیقظ أو أن تكون ھناك نافذه زمنیة أخرى 

ال یھم حقیقة أن یعبر من خاللھا الكثیر 

ولكنھ یسعدني على المستوى الشخصي أن یعبر من خاللھا واحد 

لیس في كل لیلة فأنا لست طماعاً 

ولكن في كل أسبوع، سیختم اسبوعي بشكل جید أن أعرف أن ھناك من كان نائماً 
وسمع ورأى الخط قبل أن یتالشى 

وفتح عینیھ 

أو في كل شھر، أو في كل سنة، یستنیر أحد ھؤالء الواعین الذین فتحوا أعینھم 
لفترة طویلة 

آمالً أال تطول المعاناة، أال یطول البحث والتیھ 

ولكن حتى ان ینتھي، استمتع 

فكلما طال كلما كان شعور االستنارة وحتمیة االستنارة أعلى 

فلن تستنیر قبل أن تبحث، تتأكد من أن في الوعي ال توجد إجابة 

كل اإلجابات صحیحة 

ستصل لھذه االدراكة بعد أن بحثت بما فیھ الكفایة واختبرت وأعطیت مصداقیة 
لكل معتقد تواجھھ وتمر من خاللھ 

اختم بقول أفضل ما یقال 

وھو الشعور الذي یربطني بكم قبل أن أعرفكم وبعد أن عرفتكم 

ھذه المعرفة البسیطة 

أحبكم حباً ال مشروطاً، حباً أتینا بھ ھنا لیس ألنھ مفروضاً علینا وانما باختیارنا 
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ألننا نحن ومن یختبر ھذه التجربة، وھذه التجربة، والناتج منھا كلنا واحد 

وإن كنا نشعر مؤقتاً أثناء ھذه الحیاة بأننا على حدة وكٌل بانفصال 

فذاك نتاج إلبداعنا في التصمیم واتقاننا للصنع والتنفیذ 

لكم كل الحب یا أحبتي أسیاداً وسیدات 

أنتم أسیاد الوجود وأربابھ 

وإن نسیتم أو لم تفھموا أو لم تدركوا 

فالوجود ھو أنتم ال یھم أن تدركوه 

فإدراك الموجود ال یغیر من حقیقة أنھ ھنا وموجود 

لكم كل الحب 

وداعاً. 
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أحبتي، 

في نهاية كل أمسية 
أقول أنا ال أملك لكم سوى أن أحبكم 

سوى أن أقدم لكم ما تملكون وھو الحب الال مشروط 

لكن بدل أن أقول ما أقولھ دائماً، سأذكر أمًرا ربما یفیدنا ھذه اللیلة، فنحن ال 
نكاد، . أمضینا ٢٤ ساعة منذ أن تذكرنا أنفسنا بالحب 

فنتحدث قلیالً عن أمر آخر،  

نتحدث قلیالً عن ھذا الزحام في التنویر وفي الوعي، أو ما یسمى بالتنویر، فما 
أراه لیس تنویراً بمعناه الحقیقي وإنما أرى استغالالً بمعناه الصریح، وال یغضبني، 

فاالستغالل موجود في شتى مجاالت الحیاة، السیاسیة واالجتماعیة والدینیة على 
وجھ الخصوص 

ما أستغربھ ھو أن یقع ضحیة ھذا االستغالل ھم أسیاد التمّرد على االستغالل من 
الطراز القدیم، وكأن األمر تمرٌد على الطراز والنمط فقط ولیس على طبیعة 

االستغالل 

ما أحاول أن أعلمكم إیاه في الحقیقة لیس مفھوماً جدیداً وال حتى تحرر من المفھوم 

فاألمر ضروري لعیش الحیاة، أن یكون لدیك مفاھیم 
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وربما أعلمك أن تختار مفاھیمك بانتقائیة ھي أن تختار أفضل ما یناسب ذاتك 
الحقیقیة 

وتستخدم الحب لیشیر إلى تلك المفاھیم المناسبة 

ولكن ھذا لیس جوھر الرسالة. جوھر الرسالة ھو أن تُدرك معنى -الحریة- 
الحقیقیة،  

تحدثت كثیراً عن بعض المفاھیم وخصوصاً في سنة ٢٠١٤ و٢٠١٥ ألننا كنا 
نُقّدس بعض المعتقدات التي ال یمكن لنا أن نتحرر منھا ولكن أما وقد أخذتكم حول 
ھذه المفاھیم أریتكم األمر من عدة زوایا حتى أصبح المفھوم واضح ومجرد مفھوم 

آخر واستطعت أن تتحرر 

جوھر الرسالة یتجلى ھنا ویصبح واضحاً جلیاً 

//وھو أنك اآلن ٌحر// 

تعیش بال مفاھیم، لیس ألنك ستعیش بال مفاھیم، وإنما ألنك ال تحتاج لمفاھیم 
لكي تكون الحیاة منطقیة وتكون صحیحة  

لذلك من االستنارة تنطلق إلى العیش. 

اللي أالحظھ واللي أستغربھ من الناس ھو أنھ یعتقدون أن االستنارة تصبح نمط 
حیاة جدید!  

بل العكس تماماً،  

ھناك من یكون عالق في البحث كما كنت 

ترك مفاھیمھ القدیمة وأصبح یبحث عن مفاھیم جدیدة وال یكاد یكون ھناك مفھوم 
یستحق أن یقتنع بھ العقل المتمرد الناقد المحلل 
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یكون الطریق الوحید للداخل 

حیث النور 

حیث التكامل مع الوجود 

عندھا تجد أن اعتناق مفاھیم جدیدة لیس ضروریاً ولكن اعتناق مفاھیم حیاتیھ أمر 
الزم وھو من ثم تصبح الحیاة وعیش الحیاة أمران مھمان جًدا 

فاالستنارة إذا كان ھناك أي شيء فإنھا ستساعدك وتساعدك على عیش الحیاة 
ولیس العكس 

ھذا اإلسفاف، واستخدام كل مصطلح جدید في الوعي، بطریقة تجاریة ولیس سیئًا 
بقدر سوء إتباع الواعین لھ. وآخر ھذه األمور االستنارة  

االستنارة لیست شیئًا یُقدم في محاضرة وإن كانت المحاضرات جمیلة، وال یُكتب 
في كتب وإن كانت الكتب مركب للمعرفة والتنویر أحیاناً والوعي 

لكن اإلستنارة بحد ذاتھا ال یمكن أن ینقلھا لك كتاب أو أن تحصل علیھا في قاعة 
ع مثل ھذا  محاضرات أو حتى تجمُّ

ھذا النوع من األمسیات تعلمك أن تكسر األغالل التي تربطك بمفھوم واحد فقط، 
ثم تقوم بإستخدام ھذا التمّرد لتكسر جمیع األغالل مؤقتاً فقط، لكي تنطلق لترى 
النور، إن كنت ترید طبعاً،ولیس لكي تجلس ھنا وتسأل عن كل معتقد ونحاول 

جمیعاً أن نكسر ھذه القیود 

فكل إنسان یملك معتقًدا مختلفاً أو معتقدات مختلفة، وكل معتقد من ھذه المعتقدات 
مبنيٌّ على معتقدات أخرى وتتفاوت درجات اإلیمان لدى البشر مختلفین عن نفس 
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المعتقد، فما بالك بمعتقدات مختلفة، متفاوتة، متباینة، األمر برمتھ معقد وال یمكن 
أن تتخیلھ وإن كنتم تفعلون 

أني ھنا لكي أساعدكم في كسر القیود تجاه المعتقدات. 

أنا ال أھتم حقیقةً إن كسرت القیود أم ال، إذا استمریتم باإلیمان بھا أم ال 

ما یھمني حقاً ھو أن تعرف أن القید مجرد خیار وإن كنت ال ترى ھذا 

فنستمع إلى أھم معتقد لدیك وسنحاول كسر القید معاً لكي یرى الجمیع أن كسر قیٍد 
وجودي أمٌر ممكن فقط لكي یرى الجمیع، كشاھد ولیس كرحلة حیاتیھ لتجربة 

تكسیر كل المعتقدات  

وكما قلت المعتقدات ضروریة للبعض بل للكل مادام تستنیر ستعود لتعیش الحیاة 
عندھا ستختار المفاھیم التي تُحب  

المفاھیم لیست ضارة 

والمشاعر لیست ضارة 

واألفكار لیس ضارة 

أنا أعیش حیاتي بشكٍل طبیعي وجمیل جًدا 

والسبب ھو أني ال أجد نفسي ُملزماً على أن أعتقد بمعتقد أو أعتنق مفھوم ألنھ 
صحیح وأنا ال أعلم إذا كان صحیح أو ال، فقط ألني ُعلّمت أن ھذا المعتقد صحیح. 

ھذا ما أحاول تعلیمكم إیاه 

أما بعد ذلك فلك أن تتبنى أي معتقٍد ترید وال شيء یثنیك أو یمنعك عن أن تتبنى 
أي معتقد 
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أما وقد قلت كل ھذا 

فمجدًدا لكم ما تملكون الحب الالمشروط من الوجود قبل أن تأتوا إلى ھذه الحیاة 
أما وقد أتیتم ونسیتم من أنتم ونسیتم ھذا الحب الذي یُحیط بكم، فعلتم ما فعلتم أم لم 

تفعلوا ما علیكم أن تفعلوه والذي لیس واجباً إال أنكم تعتقدون أحیاناً أنھ واجب 
فأنعموا بھ 

وأنا أذكركم بھ وإن نسیتم فال أحد یجبركم، ھذا ھو معنى الحریة ولألسف أقصى 
درجات الحریة تبدو أحیاناً للبعض كأنھا قید وھذا معنى الحریة الحقیقیة فالحریة 

الحقیقیة أن یسمح لك أن تختار أن تفعل ما تشاء حتى لو أردت أن 

تشعر أنك مأسور ولو وقفناك عن فعل ھذا األمر ونبھناك إلى أن ما تفعلھ قید 
وأسر وأنت ُحر لكنا تدخلنا ومنعناك من حریتك وھو ما ینافي ھذا التعریف 

فالحریة؛ ھي أن تكون مسؤوالً عن كل تصرفاتك أن تكون مسؤول عن ھذا الحب 
الالمشروط الذي یمتد قبل أن تأتوا قبل أن یُخلق الزمن ومابعد ھذه الحیاة حیث ال 

مكان وال زمان 

أحبتي إن استطعتم أن تفھموا ما أقول فھو على األقل مابھ من مشاعر كانت جمیلة 
أو سیئة فاألمر سیان  

المھم أن یترك ھذا الكالم الحدیث في نفوسكم بعض األثر ولو كان شیئاً بسیطاً 

فالشعور في الحیاة ھو كالنبض في الجسد تُبقینا أحیاء یُبقي وعینا األعلى متنبھاً 
لما یھمنا ویعطینا منھ المزید بحٍب ال مشروط  

لكم كل الُحب. 
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