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(وھم الحیاة) 

التسجیل: األول 

التصنیف: 

(وھم الحیاة) 

النقاط الرئیسیة: 

 o حقیقة معتقد حریتك ال یُلغي حقیقة أنك أسیره
 o أنت محدود بال قیود ومقید بال حدود

 o ادراكك لحدودك وقیودك ال یُلغي قداسة حقیقة وجودك
 o الوھم حقیقة وحیاة عندما تدركھ وتتفاعل معھ
 o كل ما تؤمن بھ حقیقي نتیجتھ بإختبار عمقھ
oاكتفائك من معتقد ھو السبیل لمعتقد جدید o 

 o بالتفرد والغربة اختبار لعمق الشعور
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 الحقیقة أن الفرق شاسع والتباین واسع بین أن تعرف أمراً وأن تتحكم بھ، أن
 تدركھ أو أن تكون مسیطراً علیھ، أن نعرف أننا أحرار ال یلغي حقیقة أننا

 أسرى

في ھذه الحیاة یعیش اإلنسان جل حیاتھ ال یعلم أنھ من اختار أن یكون فیھا 
نحن نعلم بال شك وباإلجماع أن الحیاة قیدیة، وحدیة! أي أن 

ما تستطیع فعلھ من أشیاء محدود بحدود قدرتك، أي أنك مقیّد ال تستطیع فعل 
كل شيء 

ثم أن ھناك حدود لما تستطیع فعلھ،  
 فـ حتى وإن استطعت فعل الشيء فإن ھناك حد.

 فأنت ال یمكنك الطیران وھذا من القیود
وأنت محدود بسرعة معینة، وإن كنت تستطیع الجري 

فالجري كمثال من األمور الممكنة التي ال قید علیھا إال أنھا محدودة، ھذا 
معنى القیدیة والحدیة 

 "یعیش اإلنسان یعرف ھاتین الحقیقتین عنھ"

إال أنھ وربما یمر بلحظة یدرك فیھا أنھ قادر وأنھ حر أي أنھ ال قید وال حد 
یسیطران علیھ  

كوعي ولیس كجسد  
إال أنھ قد اختار كوعي ُحر ال محدود وال مقیّد 

أن یعیش في جسد محدود ومقیّد 
 "اختار بحریة أن یترك الحریة"

اختار بحب أن یعیش الُكره، وال بأس بذلك 
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إّال شيء واحد قد یزید األمر بؤساً؛ 
وھو أن یعتقد اإلنسان أن فور علمھ باألمر یعني أن األمر فوراً أو ربما 

مباشرة أو ربما بعد وقت قلیل سیتغیر 
وھذا من السخف والسذاجة التي تراھا منتشرة بشكل كبیر وربما بشكل أكبر 

في اآلونة األخیرة في الوسط الواعي 
ھذا التجمع للتنمیة البشریة  

والمجتمع المھتم بالطاقة  
والتي أُخذت في منحى مستقل، ومختلف، ومنحرف، عن المسار الصحیح 

والوجة المعنیة 
وال بأس فتلك تجربة انسلخت وال زالت تتسم بالوسام األسمى 

الوعي: یا أحبتي أن تدرك أنك لست الوحید المقید 
االستنارة یا من أحب: أن تفتح عینیك لترى القید یحیط بیدیك، أن ترى 

بعینیك  
أن القید ھو أنت وأن الیدین ھما أنت  

وأنك أنت من وضع القیدین،  
من وضع نفسك على نفسك، 

ومنع نفسك من أن تكون نفسك 
ھذا التكامل یلغي جمیع االزدواجیة، االنفصالیة 

لكنھ یلغیھا شعوریاً یلغیھا مفاھیمیاً 
 "یذكرك وال یغیر الواقع وال یتغیر الواقع ما دمت ھنا"

ما دمت ترى الواقع وال ترى إال ما تؤمن بھ، وما تؤمن بھ أقدس من أن 
یزول فقط ألنك أدركت حقیقة الوجود 

فوھم الحیاة وإن كان وھماً إال أنھ حقیقي ألنك تراه، ألنك تتفاعل معھ 
دعوني أضع األمر بطریقة بسیطة بعیداً عن اإلسھاب، بعیداً عن التعمیم 

والتنظیر والفلسفة 
مثالً  

لو توقفت عن االھتمام بالحیاة، عن النظر إلى الحیاة، عن التفكیر بالحیاة 
قد تظن أن ال شيء سیحدث 
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بل ربما تؤمن أن ال شيء سیحدث  
وربما تجادل أن ھناك ال یوجد فرق  

حتى وإن فقدت اھتمامك بالحیاة ولكن نظریاً، ودعوني أقول لكم ھذا 
أنك إن فعلت، إن فقدت اھتمامك بالحیاة 

فلن تعود ھناك حیاة 
لن یعود ھذا الوھم موجود 

فالوھم؛ 
حقیقي ما دمت مؤمناً بھ 

وغیر حقیقي عندما ال تؤمن بھ 
 "فالحقیقة نسبیة وتتفاوت طردیاً مع مقدار إیمانك"

من یتمسك بالمادة جداً یشعر بعمق الحیاة جداً 
ومن یشعر أن الحیاة: نصف الوجود 

 "وأن ھناك عالم روحاني" یشكل النصف اآلخر
فھو یعیش جزء من التجربة  

ویتعلق بالجزء اآلخر من الوجود 
أما من یتعلق بطرف الحیاة وكل اھتمامھ منصب على الروحانیات فربما،  

ولیس ربما وإنما بل ومن المؤكد 
 "أنھ سیرى ھذه الروحانیات تتداخل مع الحیاة"

أمور ال تفسیر لھا في المادة أشیاء ال معنى لھا في العلم، ونعرف ھذا األمر 
في الحضارات التي سبقتنا 

ألم تتساءل 
لما توقف األمر عن الحدوث؟  

لماذا لم یعد البشر في ھذا الزمن یََرْون ما كان یراه أسالفنا من البشر؟  
ھل كانوا یؤمنون بخرافات ویتخیلون؟  

أم ھل نحن محرومون؟ 
الواقع، أن ال ھذا وال ذاك صحیح 

 (كالھما صحیح في العقل الصحیح)
ال یدرك األمر إال من یُدرك اتساع الوجود وعمق التجربة 
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فھم كانوا متعلقین بالروحانیات 
 "یؤمنون بوھم الروحانیات، كإیماننا "بِـ وْھم الحیَاة

وفِي كال التجربتین عمق؛ 
ال یعرف أحدھما إال من عاش تجربة اإلیمان بھ فاٌختبر عمقھ 

وھناك من جّرب اإلثنین ومن فعل یعرف أن 
 "الروحانیات حقیقة كحقیقة الحیاة"

لذلك توقف عن الجدل 
عن اإلثبات للمتدین بأن الدین خطأ 

أو دعوة الالمتدین إلى الدین ألنھ صحیح 
ھذا في ُعرف الوجود طفولة 

وفِي ُعمر الكون مراھقة،  
 !ستكبر وتكبر معك حكمتك

لتدرك أن الخیر في المتدین والالمتدین، 
والشر في اإلثنین على حد سواء 

 "األمر نسبي وال عالقة لھ بما تْؤِمن بھ"
فكال األمرین "وھم" على حد سواء 

وعمق تجربة أحدھم منوط ومرتبط بمقدار إیمانك 
فتأكد عندما ترید أن تختار 

 (مجاالً، مساراً، خیاراً، وجھھ، طریق، أو مسلك أو مذھب)
أن یكون إیمانك حقیقیاً ال تبعیاً؛ أن تقتنع بھ 

لیس ألنھ صحیح وإنما ألنك حر في إختیار قیدك 
 "كلنا ھنا مقیدون"

إال أن بعضنا یعتقد أنھ مقیّد لكي یعبُد 
وآخر مقیّد لیمتنع عن الحریة 
  بعضنا یعتقد أنھ مقید لیختبر

وآخریعتقد أنھ مقید ألنھ موضع اختبار 
في نھایة األمر، التجارب متشابھة في السیاق األكبر، فالفروقات فردیة 

ونحن من یصنعھا بازدواجیة 
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الفرق بین قیدك وقید غیرك؛  
ھو ما تصنعھ من ازدواجیة ما تعتقده من معتقدات قطبیة، فلیس أسوأ من 

المتدین إال من یحارب الدین 
لیس الخطأ في الدین وال في المادة؛ 

الخطأ في اعتقاد اإلنسان أن أحدھما خطأ 
ال بأس بأن تعتقد أن ما تملك صحیح فكلنا نفعل، الخطأ في أن تبدأ باالعتقاد 

أن تجربة غیرك غیر حقیقة 
واقع األمر؛ ھو أنك تحارب تجربة غیرك وتحاول أن تثبت أنھا خاطئة 

وحقیقة األمر ولبّھ وجوھره ھو؛ 
أنك خائف أن ما یعتقده اآلخر صحیح 

وخوفك ھو شعور نابع من اعتقاد حقیقي بأن ھذا الشعور النقیض صحیح 
ال بأس وال ضیر ففي داخلنا كلنا  

في قرارة أنفسنا في عمق وعینا 
 "ندرك أنھ مجرد وھم"

كلما آمنا بھ أصبح حقیقي أكثر 
وتعمقنا في التجربة أكثر 

لذا یغضبنا أن نرى انعكاسنا لمعتقد نقیض  
لكي یمنع أن نؤمن أكثر وأكثر وأكثر  

فتتعمق التجربة أكثر وأكثر،  
ھذا كل ما في األمر  

وھذا ما یغضب المؤمن من غیر المؤمن والعكس صحیح 
فتوقف عن الغضب واعلم أنھ، أن الفریق اآلخر یعمل كخیار بدیل لیقول لك 

إن مللت فھاھنا تجربة نقیضھ ولكنھا بنفس العمق 
وتأكد وتذكر أنت الوحید الحر في اختیار معتقدك لیس ألن غیره خاطىء، 

وإنما ألنك تجعل معتقدك صحیح عندما تؤمن بھ 
فإختر معتقدك بعنایة، ألنك أنت ترید ولیس ألن غیره خاطىء وھو صحیح 

 ".أنت من یجعلھ صحیح باعتقادك"
 "إختره بعنایة "آمن بھ ألنھ خیارك
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ولیس ألنھ صحیح 
وتعمق في التجربة أكثر وأكثر 

حتى تختبر شعوراً لم تختبره من قبل 
وعندھا یا حبیبي ستكتفي من ذاك المعتقد 

أیاً كان وستبحث عن غیره 
ألن ذاتك تشمل كل الوجود 

والوجود یشمل كل الكون 
والكون یشمل كل الحیاة 

والحیاة تشمل كل التجارب 
وما تجربتك إال واحدة من تجارب عدة في ھذه الحیاة التي تشكل أحد ألوانھا 

في ھذا الكون 
لك أن تتخیل اتساع االحتماالت الالنھائي والتي ال یمكن لعقل أن یحویھا ألن 

العقل ال یعمل إال في بعض ھذه التجارب ولیس كلھا 
فـ حتى عدد التجارب التي یمكن للعقل أن یتخیلھا ویدركھا محدود، ناھیك 

عن تلك التجارب التي ال یمكن حتى للعقل أن یبدأ بتخیلھا وإدراكھا وفھمھا 
أحبتي ال أقول األمر على سبیل الفلسفة، فنحن ال نُنمي مذھباً فلسفیاً 

وال أقولھ على سبیل الدعوة لجماعة، فنحن ال ندعو إلى تجمع أو جماعة نحن 
ننادي بالتفرد 

أنا أدعوكم إلى أن تكونوا أفراداً، ألن في التفرد خوف وقلق وتوتر یجعلك 
تشعر بكل لحظة وبكل أوجھ ومعالم ھذه التجربة 

وال أسوء من اإلنتماء فـ فیھ تنسى وتتناسى وتفقد لذة الشعور الذي كنت 
لتشعر بھ لو أنك لوحدك 
فال تتضایقوا من الغربة 

فـ حتى الجموع یتوھمون الغربة، ألنھم یعلمون أن في الغربة عمقاً في 
الشعور 

فانعموا بشعور الغربة ما دمتم تستطیعون 
وقریباً قد یستنیر كل من في الحیاة فال یعود للحیاة معنى فنعود نحن للبحث 

عن حیاة أكثر قیدیة وفیھا من الحدیة ما یمنع أن نتذكر من نحن حقاً 
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أما وما زلنا نستطیع أن نتذكر من نحن دون أن ننبھ من حولنا إلى ھذه 
الحقیقة فیتنبھون معنا وال یعود للتجارب أي عمق 

فانعموا وأسعدوا وعیشوا التفرد وأنتم مدركین أنما على أیدیكم قیود إال أنكم 
من وضعھا بل ھي أنتم وأنكم ترونھا ال تعانون منھا دون أن تعرفوا 

مصدرھا 
أحبتي، أزوركم ھذه اللیلة بھمسة حب تنتھي بما بدأت بھ، حب ال مشروط ال 
لسبب وال لھویة فقط ألنكم ھنا وبعدھا إن بقیتم أو غادرتم أو بقیت أو غادرت 

فالحب قد جمعنا وھذا یكفي واألجمل أنھ لن یزول بزوالنا فھو یربطنا ألنھ 
دون شرط أو قید 

لكم كل الحب یا أحبتي یا أجمل من عرفت وأعرف دوموا كما أنتم كاملین، 
وداعاً لكم 
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(حقیقة المعتقد) 

التسجیل: الثاني 

التصنیف: 

(حقیقة المعتقد) 

 
  النقاط الرئیسیة:

 o الحقیقة مفھوم نسبي مرتبط ببني البشر ومستمر
 o الحقیقة معاني أحدھا واقعي وآخر غیر مرئي
 o الحقیقة ھي صناعة بشریة نتاجھا المعتقدات

 o المعتقدات تقبل االیمان المطلق أو التزییف والتدنیس
 o المعتقدات قضیة نبیلة نتبناھا أو نقاومھا بمعتقد جدید

 o الحقیقة المطلقة في معتقداتك ھي أنانیة مطلقة
 o النبالة سلوك حب وسعادة بال أن تعتقد وتقبل أن تعیش بال معتقد
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الكثیر ال یعلم معنى الحریة 
(والتحرر والتنویر واالستفاقة والوعي) 
جمیعھا تختلف عن العثور على الحقیقة 
الحریة، أن تعیش دون الحاجة إلى حقیقة 



 

لعل الحقیقًة حدیٌث ذو شجن على مّر العصور وعلى مّر حضارات البشر، 
لعلنا ُنعطیھ أكبر من قیمتھ. 

لعّل الحقیقَة لیست موجودةٌ بالمعنى الحقیقي، وإن كان باألمر تناقٌض 
وسخریٌة ُمضحكة إال أنھ منطقي 

فالحقیقة لطالما كانت أمٌر نسبي، لعل أفضل تعریف للحقیقة ھو: ما ُیختبر، 
ما ُیرى وُیحس، ما ُیسمع. 

ولكن یجد البعض أن أموراً ال مادیة ال ُیمكن أن ُترى حقیقیة. 
وكذلك آخرون یرون أن بعض األمور التي ُترى لیست حقیقیة، األمر نسبيَّ 

ألیس كذلك! 
اذن لماذا كل ھذا التعلق بالحقیقة خصوصاً إذا كانت المسألة بمعتقدات! 

وھي التي صنعناھا! 
وھي التي تقبل النقض! 

أو على األقل النقد! 
ُتناقش، وُتعرى أحیاناً، وُتدحض، وربما ُتثبت صحتھا وتبقى ُمنزھھ عن 

التدنیس! 
إال أن البشر یتمسكون بھا بشكٍل قوي وبإصراٍر شدید. 

الحقیقة أن اإلنسان ال یملك سوى أن یتمسك بالمعتقدات. 
قد یبدو األمر وكأنھا نبالة من اإلنسان وكأنھ حقاً یھتم ألمر ھذا المعتقد، 

وكأنھ ُینادي بقضیة كبیرة جداً. 
إال أن المسألة لیست كذلك إطالقاً بل ھي محض أنانیة، ال یمكن لإلنسان أن 

یقبل المعتقد الجدید إال عندما یجد ُمعتقد بدیل. 
ھذا كل ما في األمر 

وفور أن یجد اإلنسان معتقداً بدیالً؛ یستوعب ھذا المعتقد القدیم أو على 
األقل یستوعب المعتقدات األخرى التي یملكھا اإلنسان، وال یھاجم وال 

ینقض إال ھذا المعتقد الوحید 
فإنھ على استعداد بل أنھ یفعل ویقوم بالتخلي عن ھذا المعتقد، وإن كان 

معتقداً رئیساً 
كدین أو انتماء 
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فأین القُدسیة في المعتقدات؟ بل أین النبالة في تصرفات البشر في التمسك 
بالمعتقدات؟ 

ھي غیر موجودة وإنما مصطنعة، كل ما في األمر أنھا أنانیة، اإلنسان ُیرید 
معتقداً بدیل؛ ال مانع لدیھ من االنتقال الیھ بشرط أن یكون المعتقد الجدید 
قادراً على أن یحمل كل المعتقدات األخرى باستثناء ذاك المعتقد موضع 

السؤال. 
فھل ال زلت تظن أن اإلنسان نبیل!  

ھل ال زلت تظن أنك أنت نبیل بتمسكك بمعتقداتك؟ بمقاومة المعتقدات؟! 
لعل أكثر الناس عداًء للمعتقدات البدیلة ھم أكثر الناس محاربًة لھا 

ألم ترى أنك عندما ُتخبر بأمر خبٍر یُسرك ولطالما انتظرتھ بل وتتوق الیھ، 
فإنك بدل أن تحتفل تبدأ بالتشكیك بصحة الخبر، تبدأ بسؤال من نقل الخبر 

عما ُیثبت صحة الخبر، ذاك من فرط التوق لألمر، ذاك من فرط عمق 
الشعور الذي سیتولد لو آمنت بأنھ سیحدث، 

وبالطبع عمق الشعور بالفرح یعني قوة شعور الصدمة أو الحزن في حال 
انتفاء حدوثھ 

ھذا ما یحدث. 
من آمن بمعتقد لمدة طویلة جداً في حیاتھ، فإنھ ال ُیمانع بل ُیرید بل یتوق 

إلى أن ُیغیر ھذا المعتقد 
لكنھ ال ُیرید أن ُیغیره إلى شيء غیر مؤكد، ُیرید أن یتأكد قبل أن ُیصدق 

ھذا الخبر 
أن ُیصدق أن ھناك معتقداً آخر صحیح، وإن كان ُیناقض ما ظن ھذا 

اإلنسان أنھ صحیح على طوال تلك السنوات 
لذا تراھم ُیجادلون ُیناقشون وأحیاناً ُیھاجمون 

التمسك بالمعتقدات أنانیة ولیست نبالة 
النبالة في أال تعتقد، أن تقبل أن تعیش بال ُمعتقد. 

وإن كنا كلنا نبالٌء بمعتقداتنا وھذا ما یجعلنا نقبل المعتقدات ألننا فیھا نعّرف 
أنفسنا على أن نكون أخیار البشر وأنبلھم وأسماھم وأطیبھم 

حتى وإن كانت أفعالنا ُتناقض كل ذلك 
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إال أنتم یا من تأتون ھنا بحثاً عن النبالة الحقیقیة، بحثاً عن الذات الحقیقیة، 
وال تجدون شيء! 

وھذا بالضبط ھو تعریف النبالة، وھذه بالضبط الذات الحقیقیة 
فالنبالة ھي أن تتصرف بحب وسعادة وفرح 

وترى الجمال دون أن یكون لدیك سبب 
والذات الحقیقیة ھي كل مكان وكل شيء أو ال شيء 

لذا أنتم ھنا، ولذا أنا ھنا 
لكم كل الحب یا أحبتي 
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األسئلة: 

⭕ 

 ال أعرف العوم!
 وفى بعض كلماتك أشعر كأني ألقى بنفسى فى البحر

 ھل تصدقني لو قلت أنى أصدقك وأخاف أن أصدقك وأشعر بارتیاح ومحبة
  تجاھك رغم الكثیییر ،

رأیت كلماتك فى حماس طفلة صغیرة تھیم رقصا وفرحا وأنا أقول فى 
نفسى أنا أتیت ألجرب ھذا الشعور، یعنى شكرا لك وفرحا لك وحبا ونعیما 

كما تحب أیا كان خوفى أو رغبتى 
🔴  

 أنا أحاول إغراقك_
فمن یختنق، ھو عقلك و لیس أنت 

 ⭕  

سبق وقرأت تفریغ بث لك وفي كتابك مرآة الذات عن أنھ لكل انسان إٓلھ 
مختلف اي حسب مایؤمن بھ وحسب مایصنفھ من خالل مفاھیمھ؛ كأنك 

انت بمعتقدك تشكل إلھك فھو حیكون على حسب توقعاتك وایمانیاتك 
تجاھھ، لذلك حینما تراه سوف تعرفھ ألنك انت من آمن بھ واساسا ھو 

( ال یتجزأ عنك، ھو انت( تقابلھ فتعرف انھ ھو من كنِت تدعوه وتتضرع 
إلیھ وتتقرب منھ بطریقتك سابقا. 

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



 

اتمنى اني وصلت الفكره، ھذا ما ادركتھ حینما قرأت الكالم. 
🔴  

وصلتي فھمك بشكل جید 
لكنھ لیس المعنى األعلى 

وانما أحد مستویات المعنى الصحیحة  
 ⭕

 المعلومات عن الروح والوعي والخلود والسماء والتي یتحدث بھا الكثیر
 من التنویریین والروحانیین (كصدیقنا إسقاط مثال) ،والتي لیس لھا أي

 أساس علمي ، أال تعتبر من ناحیة علمیة "خرافات"؟
🔴  

اال تظن انھ مضحك ان تسأل من یتحدث عن امر ما اذا كان ما یقولھ 
زائف؟ 

من باب تعارض المصالح 
اما ما یتعلق بالمیتفزیقیا 

وكونھا علم زائف 
علم زائف فھي ترجمة 

“Pseudoscience” وتعني شبیھ بالعلم 
وھي: مصطلح یستخدمھ المادیون فقط 

وال اظنك مادي بعد ان قرأت كتابتك، وان كنت كذلك فسیسرني الحوار 
معك على ھذا األساس 

سأتركك مع تعلیق 
ماذا یصنف العلم التطبیقي نظریة األشرطة؟ 

 M Theory اقرأ عن-
⭕  

كونى امرأة ، من دولة من العالم الثالث ، أحتاج للمال، طفولة ومراھقة 
غیر مرضیة ، عالقات غیر واسعة ،، . ھذا جانب كبیر من شكل التجربة 
التى اخترتھا فھل ھذه المعاناة ، كل من ھذه یمثل معاناة؟ ولو أنى أردت 
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أن أغیرھا او أحصل على مزییید من الحب والجمال واالستمتاع .أین 
تكون المعاناة؟ 

🔴  
 حبیبتي آیة سأحاول شرح األمر لك بشكل مبسط قد یكون فلسفي قلیالً،  وإن
 سمحتي لھ ربما یكون ھو ما تحتاجینھ وربما أكون مخطىء لكني سأقول ما

  أرید قولھ على أي حال.

إنَّ القیود التي ُتضَرب على حیاِة اإلنسان بل َیْضُرب اإلنسان على حیاتھ، 
فھو الفاعل والمفعول في نفس اآلن، وھذا الباردوكس والتناقض ھو جمال 

ھذه التجربة المسماة بالحیاة 
 كلما زادت ھذه القیوُد والحدود كلما أصبح عمق التجربة أكبر، كلما أصبح

  معنى األشیاء أكبر كلما أصبح للَّحظة امتداٌد أطول
دعیني أفسر األمر قلیالً، 

فمن ال تملك كما سمیتھم بنساء العالم الثالث، ال تملك تلك االمتیازات التي 
تملكھا غیرھا من النساء في عالم شیوعي أو عالم متقدم حر، فما تجھلینھ 

عن العالم الثاني لقلة ذكره ھو أكبر بكثیر مما تعلمینھ عن العالم األول 
والثالث 

 فربما ھناك المرأة حره إال انھا ال تنعم بالرفاھیة فالحیاة ھناك متساویة في
  معظم دول الشیوعیة وھي دول العالم الثاني

ولكن تجدین البشر دائم یتحدثون عن العالم األول والعالم الثالث 
نحن عالم ثالث تحفظ لإلنسان حقوقھ االساسیة، خصوصیتھ بمجتمع تكافلي، 
لكن ال ُیعطى حریة التعبیر او حریة التصرف دائماً وأبداً، إال وفق ضوابٍط 

وقوانین وتكون تحت المراقبة والتحكم 
ولكن ھذا انحراٌف عما اردت ان اجیب بھ 

 فما اعنیھ بأن لألشیاء معنى أكبر وأن للتجربة عمٌق أكبر وأن للحظة امتداٌد
 اطول، ھو في الحقیقة أن حرمانك من الشي یجعل احساسك بالسعادة او

  بالفرح او بالجمال او بالحب فور الحصول علیھ أكبر بكثیر
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 نعم قلت، وقد كان إقراراً في بدایة اإلجابة ان األمر سیكون فلسفي، ولكي
 أن تختاري أن ال تستمري ولكن قد یكون ما سأجیب بھ او أجبت بھ بالفعل

  ھو بالضبط ما تحتاجین
نعم عقلك ال یدرك األمر، و لكن على مستوى الوعي انتي تعلمین أن ھناك 

شي من الصحة فیما اقول، وربما یھرب عقلك ویمتنع عن اإلستماع وھو 
جید في حراسة ھذه البوابة المسماة بالوعي، حراسة البوابة المسماة بالعقل، 

فالوعي ھو ھذا القصر ھذه القلعة او ھذه البلدة خلف ھذه البوابة المسماة 
أُذن او عین او احاسیس خمس او عقل 

المھم انھ یحاول احیانا ان یھرب من ان یستمع ألنھ یعلم ان ھناك شيء من 
الصحة فیما اقول 

الوعي یستطیع بل یدرك معنى ما اقول وألنھ یفعل فإنھ من السھل جداً ان 
تعیش في مجتمع ال یوجد فیھ الكثیر من ألوان الحیاة و مظاھر الحضارة و 
متع التجربة المادیة، لیس بالضرورة، لكن ھناك توازن جمیل بین الحدیھ و 

الوفرة 
 عندما تحصل على شيء بسیط متوفٌر بكثرة في عالٍم اخر -مثل العالم

 األول- فإنك تسعد بھ، فتصبح الحیاة في العالم الثالث حیاه بسیطة جداً. فكل
 ما في األمر أّنك تعیش لحظات تعلق، انتظار، ومن ثم تحصل على اشیاء
 بسیطة موجوده تشعر بسعادة كبرى فور الحصول علیھا ال یشعر بھا العالم
 األول، التحدي من الناحیة األخرى لدى الفریق األخر الذي ال ترینھ ھو ان
 العالم المتقدم یملك كل الحریة في ان یفعل ما یشاء ویقول ما یشاء على
 االقل إلى حد ما -اذن فكل شيء یفقد عمقھ ومعناه و امتداد لحظتھ بعد ان

 -یجربھ اإلنسان عدة مرات
ھذا األمر ینطبق عندنا في العالم الثالث وینطبق في العالم األول كذلك 

اذن یصبح التحدي بالنسبة للعالم األول ھو البحث عن شيء جدید في كل 
مره لذلك یتمیزون باإلبتكار واإلبداع واإلختراع واإلكتشاف قد یبدو األمر 
و كأنھ ترف حضاري و لكن واقع األمر ھو ضرورةٌ ملحھ و حاجة بقائیة 

غریزیھ ، انت تحتاج إلى شيء جدید لكي تستمتع فكل ما لدیك متاح و 
تستمتع بھ في اول مره و ثاني مره وبعد ذلك یصبح ممل ، لیس ممٌل حد 
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اإلكتئاب ولكنھ ممل حد َبَھتان األلوان في الحیاة، إال ان ھناك في ُبعد 6 
اآلف میل او 10 اآلف كیلومتر من بلدھم حیث الحضارة و حریة التعبیر 

مون بالعالم الثالث في  یعیش مجتمع یسمون انفسھم بالعالم الثالث او ُیسَّ
الشرق األوسط و حتى الخلیج او ربما بعض الدول الفقیرة في آسیا 

 ھؤالء الشعوب یستمتعون بأبسط األشیاء المتاحة في كل زاویة ومكان لدى
Calibration المجتمعات المتحضرة المتقدمة ھي مسألة موازنھ وضبط 
 باإلنجلیزي أن تلعب وتتالعب بھذه المفاتیح تماماً كألعاب الفیدیو مثالً

عندما یلعب اإلنسان لعبة من السھل علیھ أن یضع المستوى السھل 
إال أن الوضع الطبیعي ھو المتوسط وعادًة ینتقل الناس إلى المستوى 

الصعب اذا كانوا یبحثون عن اإلثارة الحقیقة و العمق في التجربة 
وأولئك المتطرفین أولئك الذین یبحثون عن عمق الشعور یذھبون إلى 

المستوى الصعب جداً، وھذا ما تفعلینھ شئتي ام ابیتي قبل عقلك ام رفض 
فإجابتي حتمیة قسریة ال أملك سوى أن أقولھا ما ان رأیت سؤالك 

اإلجابة لیست لك یا "آیة دایف" إن سمعتي او لم تسمعي قبلتي او لم تقبلي 
ادركتي ام لم تدركي 

اإلجابة لكل من یستمع أن یتذكر انھ ھو من یختار كل شيء لیس ألنھ عقل 
عندما اقول أنت من یختار تقفز مباشره إلى عقلك وتستفتیھ وتسألھ 

وتستشیره ھل قمت باختیار الحیاة فتكون اإلجابة صارخھ كیف لي ان 
اختار ما ال احب 

االجابة لیست لدى من تسأل، اإلجابة لدى من یستمع إلیك و انت تطرح 
السؤال و ینتظر ان تأتي اإلجابة وھو یعرفھا 

نتحدث عن وعیك یاسیدتي نتحدث عن وعیك یاسیدي 
تذكروا ان ھذا القابع الذي یشاھد من خالل عینك 

ویستمع من خالل قمعي أُذنیك لیس عقالً ولیس جسداً و لیس روحاً و كل 
ھذه محاوالت لتفسیر ماھیتنا، قاصرة و ضعیفة 

الواقع انك وعٌي یحیط بكل شيء، ولكنھ محبوس بین ھذه األضلع و ربما 
في ھذه الَجمجمة؛ فأنت تارة تنظر إلى نفسك كأنك كتلة مشاعر و احیاناً 

تنظر إلى نفسك كسحابة افكار، و لكنك في الواقع لست إال جبل من المفاھیم 
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إن سألتني او سألتیني فاإلنسان لیس إال تراكمات معتقدات بدونھا ال یساوي 
شي، وھأنت تسألین سؤاال ملؤه وكلھ معتقدات متراكبٌة متراكمھ 

فإني أسالك 
من یعّرف السعادة؟ 

ومن یعطي الشي قیمتھ؟ 
 (إال معتقداً امنت بھ)

أن ما ال تملكین ھو ما یحمل السعادة واألمر لك أن تختاري، فأجیبي عقلك 
الذي یجیب صارخاً 

بأنھ كیف لمثلھ أن یختار ما ال یحب 
بأنھ ال یجب على مثلھ أن یؤمن بما ال یحب 

ولكي كل الحب شئتي ام ابیتي یا آیة  
⭕  

كیف اكون منھجیھ في العیش؟ 
🔴  

منھجیة العیش ھي أن ال تقفز من المعتقدات إلى العیش ببوھیمیة وجنون 
وبشكٍل عبثي عشوائي ال تؤمن بھ بمعتقدات 

فأنت ال تستطیع بكل بساطة، ما دمت على ھذه األرض تمشي وتسیر 
وتتحدث على األقل بعقالنیة فإنك تؤمن بالمعتقدات 

ولكنك تتظاھر أحیاناً بأنك أسمى وأعلى من أن تؤمن بھا وھذا كذٌب و نفاق 
حتى على الذات 

ما أقولھ ھو أنك اما أن تعتقد ما تعتقد، وال تعلم لماذا تعتقد، وتعیش وفقاً لما 
یقولھ اآلخرون، وتنتظر أن یحدث لك ما تتمنى أن یحدث، وال تعلم لماذا لم 

یحدث ما تتمناه 
ھذه الطریقة من العیش وإن كانت سوداویة وسیئة إال أن معظم البشر في 

ھذه األرض یعیشونھا، فھم ال یعلمون طریقة أخرى للعیش سواھا 
الطریقة األخرى وھذا ما أتحدث عنھ قبل قلیل و في بدایة اإلجابة وھي أن 

تعیش بعشوائیة، تترك ما اعتقدت في بدایة حیاتك، وتعیش بال ھدف وال 
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معتقد، تعتقد أنك ال تملك معتقد ولكنك تعتقد بمعتقدات ال تقر بھا وال 
تعترف بوجودھا 

وھذا نفاٌق وكذٌب على الذات 
الطریقة الثالثة والصحیحة للعیش - وال شيء صحیح فكل شيء صحیح- إال 

أن ما یجلب لك السعادة و یعطي للتجربة معنى و للحیاة عمق و لألشیاء 
أحاسیس ھو منھجیة العیش 

ھو أن تعتقد معتقدات وال بأس بذلك على أن ال ُتعطیھا قدسیة فأنت مستعد 
لتغییرھا، ومن ھذه النقطة یأتي الركن األول والشرط األول وھو أن 

ُتصادق على كل معتقد قبل أن تؤمن بھ وتعتنقھ 
یجب أن تقتنع بأن المعتقد صحیح قبل أن تعتقده، حتى وإن كنت معتقداً لھ 

تزوره وُتعید تقییمھ والمصادقة علیھ 
ھذا األول: أن تعتقد معتقداً ُتصادق علیھ، ُتصدقھ وتمنطقھ وتقبلھ عقالنیاً 

الثاني: أن تلتزم بھذا المعتقد 
ال یھم في نھایة المطاف و في آخر النفق أن یكون ھناك نور، وال یھم أن 
یمشي اإلنسان في ھذا النفق فیكتشف أن ال نور في نھایتھ، المھم ھو أن 

تتبع ما ُیملیھ علیك ھذا المعتقد 
اذاً فأنت ُتصادق على المعتقد ثم تلتزم بما ُیملیھ علیك فیھ 

الثالث: قد ال یكون ركن إال أنھ بنفس األھمیة برأیي كالمصادقة على 
المعتقدات وااللتزام بما تملیھ، كذلك یأتي االحتفال بما یأتیك نظیر االلتزام 

والمصادقة 
كلما حدث أمر كما ھو ُمتوقع في تشریع ھذا المعتقد، علیك أن تحتفل بھ 

إن فعلت فأنت تعیش بمنھجیة!  
 ⭕

"األسئلة في الحیاة، أبواب التنتھي 
مھما اجتھدت بالطرق واإلنتھاك، ستجھد حد اإلنھاك 

الیمكن الوصول إالّ باإلستدارة لتعلم أنك واقف على نفس الباب" 
ھل تعني العیش في الحیاة دون التوّغل في تفسیرھا؟ 
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🔴  
بل أعني التوقف عن عیش الحیاة تماماً 

في تلك اللحظة تحدیداً 
سترى كل الحیاة تقفز، تصرُخ وترقص، ُتعادي وُتصادق كل ما فیك 

مستجدیًة وطالبًة إھتمامك وإنغماسك 
إن نجحت في تجاوز ھذا التحدي واإلختبار، وال أقول إختباراً بأن ھناك من 

یضعھ 
وإنما إختباراً ألن إحساسھ یبدو كاإلختبار من حیث أن من یجتازه، یصل 

إلى نتیجة ومن ال یفعل یبقى في دوامة المحاولة 
إن فعلت، سترى أن كل تباین ھذه الحیاة وإختالفاتھا وتنّوعھا وتباینھا 

وقطبّیتھا وإزدواجیتھا لیست إال نمطاً متكرراً منذ األبد حتى األزل ومنذ 
األزل حتى األبد 

فاألمر ال یعود خطیاً وال یعود متبایناً، یصبح نقطة یدور فیھا اإلنسان أو 
دوامة یدور فیھا اإلنسان بإستمرار 

فعندما أقول أنھ نفس الباب أعني أن كل ما یحدث مشابھاً لكل ما یحدث 
أنت فقط قریب جداً من األمر لدرجة أنك ال ترى النمط 

وكما نعرف أن من یضیع ویضل في الغابة، قد یكون یدور في دوائر 
وال یمكن لك أن تعرف الطریق، إال عندما ترتفع عن مستوى األرض، 

فترى الغابة وترى من أین تبدأ وتنتھي 
فاألشجار كلھا متشابھة عندما تصبح تراھا عن ُبعد 

وترى أین تبدأ وتنتھي، لكن عن قرب یبدو األمر وكأنھ ُمعقد ومن السھل 
جداً أن یضل اإلنسان فیھ. یضل ولیس یَظل 

وإن كان كل المصطلحین ینطبقان فأنت تضل فتَظل 
وكونك تبقى أي أن تَظل في الحیاة منوٌط بضاللك في الحیاة 

لو إستھدیت وإھتدیت إلى الطریق الصحیح لربما إختصرت بقائك ومدة 
إنغماسك في التجربة 
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األبواب تبدو وكأنھا متسلسلة إال أنھا نفس الباب، تدخل فیھ وتعود لتدخل 
فیھ مرة أخرى 

األمر نمطّي، األمر متكرر، وال یمكن لك أن تراه إال عندما تستدیر، فترى 
أن الباب الذي فتحتھ قبل قلیل لیس موجود خلفك وإنما ھو نفسھ موجوٌد 

أمامك 
ھذا كل ما أعنیھ 

أعلم أنھا جملة واحدة وقد شرحتھا في دقیقتین ونصف وأتمنى أن اإلجابة 
وصلت 

وھذا ما أقصده، إن كانت ھذه الجملة لیست واضحة، احتجنا لدقیقتین 
ونصف لكي نبّین ھذا األمر البسیط 

وإن لم یتبّین ھذا األمر البسیط في دقیقتین ونصف، فربما نحتاج إلى یومین 
ونصف وربما سنتین ونصف 

وھذا بالضبط ھو المعنى الحقیقي للنمطیة؛ التكرار؛ فعل نفس الشيء 
ھي جملة، أصبحت تسجیل، ثم أصبحت حیاة 

وال نعلم إن كنا سنصل إلى إدراك أننا بدأنا وإنتھینا في نفس النقطة! 
 ⭕  

"یفصل جسدك 
عن العوالم الغیر أرضیة 

مالیین السنین الضوئیة مسافًة 
ومالیین السنین زمناً أیضاً 

لكن وعیك 
ال یفصلھ عن الوجود شيء 
بل ھو في كل مكان اآلن." 

أرجو التفسیر 
🔴  

أي أن ما یفصل عقلك عن التجارب الغیر أرضیة ھو مالیین السنین 
الضوئیة، مسافًة وزمًنا، أي أن األمر یكاد یكون مستحیل لعقلك، أن یستطیع 
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أن یتصل ویصل إلى طریقة تأخذه من األرض إلى تجربة آخرى، یكاد 
األمر أن یتطلب األبدّیة ویكاد أن یكون مستحیالً 

في حین أن وعیك یشعر بل ھو موجود في كل مكان، أي أنھ یستشعر ھذه 
التجربة األخرى، وكأنھ یعیشھا ولكن ال یمكن لعقلك أن یعالج األمر أن 
یتعامل مع األمر ویتعاطى مع االمر، أن یفسر األمر بالمفاھیم البشریة 

باألصوات واألحاسیس والمشاعر ال یمكن 
األلوان و المناظر والھندسة البشریة المادیة ال یمكن أن تفسر التجارب 

الغیر أرضیة 
حتى وإن وصل وعیك إلى مثل ھذه التجارب ال یمكن لك أن تترجمھا إلى 
منتجات عقلیة، یمكن للعقل أن یتعامل معھا أن ُتصّور، أن ُتستشعر، وأن 

ُتفھم وُتدرك 
األمر مستحیل لعقلك أن یصل إلى تجربة غیر المادیة، لیس ألنھ مستحیل 
أن تصل أنت كوعي إلى تجربة غیر مادیة أو غیر أرضیة، یمكن لوعیك 

أن یصل إلى تجربة غیر أرضیة، ولكن فور وصولك إلى ھناك یكون عقلك 
قد توقف عن نقطة معینة ھي آخر نقطة في المادة 

وفي الحقیقة ال یمكن لك أن تصل إلى تجربة غیر التجربة األرضیة، ما 
دمت متمسًكا بعقلك وأفكارك و قناعاتك، ھذه المقاومة التي یؤمن بھا البشر 
التي یراھا البشر ویحس بھا ویفعلھا البشر، المقاومة المبنیة على المعتقدات 

وعلى ما یؤمنون بھ، عندما یتحدث إلیھم أحد عن عوالم أخرى وتجارب 
أخرى فإنھم یبدؤون باستخدام المعتقدات والمنطق، فإن كان ھنالك تجارب 

أخرى لماذا ال أراھا 
ھذا النوع من التحدي ھو عمل العقل یعمل كمرسال ترسي سفینة من أن 

تنقلب أو حتى تتحرك من الموج إلى اتجاھات غیر معروفة 
العقل ھو ما یبقیك في الحیاة المادیة، ولكي ینتقل العقل من االرتباط في 

الحیاة المادیة والتجربة المادیة إلى االقتناع بأن ھنالك تجارب أخرى یحتاج 
إلى إما أن یمضي ھذه المسافة الملیونیة والضوئیة أو أن ُیمضي مالیین 

السنوات الضوئیة زمنًیا یحاول تنظیر وتحلیل ودراسة وبحث عما إذا كان 
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ھنالك تجارب أخرى، والرقم ملیون أو مالیین لیس إال مجاز لیس رقًما 
حقیقًیا وال علمًیا 

فكما ترى أن الھدف متحرك، كلما اقتربت منھ كالسراب أصبح أبعد، فما 
یفعلھ العقل عندما یحاول الوصول إلى تجارب أخرى ھو في الواقع أنھ 

یمدد المسافة التي تفصلھ عن غیره من التجارب 
فال یمكن للعقل أن یخرج بكل بساطة من الحیاة المادیة والتجربة األرضیة، 
ما یحدث للعقل عندما یحاول الخروج من التجربة األرضیة تماًما كمن ھو 
واقع في حفرة كبیرة جًدا ویحاول تسلق جدران ھذه الحفرة وكلما فعل كلما 
اتسعت الحفرة عبر محاوالت الصعود والتسلق التي تقوم بدورھا بتوسعة 

الحفرة أكثر فأكثر، فالرمل ال یقاوم محاولة الصعود ویسمح لإلنسان 
فیزیائًیا أن یصل إلى نھایة الحفرة وحافتھا وإنما تستمر الحفرة باالتساع 

أكثر وأكثر كلما حاول اإلنسان أكثر وأكثر، فاألمر یشبھ المستحیل بل ھو 
مستحیل أن تصل ویصل العقل إلى تجربة غیر أرضیة 

ولكن یمكن للوعي أن یكون ھناك اآلن وھو موجود اآلن ھناك إن سمح 
عقلك ومعنى أن یسمح عقلك لیس أن یكون معك في ھذه الرحلة بل أن 

یسمح بأن ال یكون في ھذه الرحلة 
أتمنى أن تكون اإلجابة واضحة، وأن كل ھذه التجارب موجودة وال یمكن 
لك أن تتخیل كثافة عدد التجارب الممكنة في ھذا الوجود ولیس الكون فقط 
فھنالك تجارب ال كونیة أیًضا، لكن ال یمكن لعقلك أن یتصور حتى و إن 

بدأنا بشرح األمر لیس كل شيء ُیترجم على شكل كلمات وإن بلغت الكلمات 
مبلغھا من البالغة، وال كل شيء یصّور على شكل صور وإن بلغ التنوع 

والتلّون في الحیاة ما بلغتھ من كثافة وتنّوع 
ھناك ماال یمكن للعقل حتى أن یدركھ وإن وقف أمامھ، بل ربما یقف أمامھ، 

فعندما نقول سنوات ضوئیة ال نعني بالضرورة أنھا تبعد عنا سنوات 
ضوئیة ربما أنھا تبعد مسافة أنوفنا عن أعیننا، وربما كانت فینا ھذه العوالم 
وھي فینا، لك أن تتخیل و لن تستطیع أن تتخیل ولكن من أنا ألمنعك من أن 

تحاول 
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حاول وستدرك أن كل ھذه العوالم داخلك ولكنك تتخیل عالًما واحًدا منھا في 
خارجك وتعیش فیھ، و الواقع أن ھذا العالم وغیره من العوالم فیك أنت 

یامن أنت تسمِّي نفسك إنساًنا، لست إال وعًیا خلق الوعي األصغر وخلق 
اإلنسان والحیاة لعیش فیھا ثم یعتقد أنھ ھو لیس إال ھذا اإلنسان الصغیر 

الذي یعیش الحیاة 
وال بأس فال وقت یمضي وال عمر ینتھي وال رصید ینفذ، أنت تملك كل 
شيء كل وقت وكل مكان وكل أحد لك أن تسّیرھم وتسخرھم ألي رغبٍة 

وإن لم تكن تفھم ھذه الرغبة، لك كل الحب 
⭕  

ھل یمكن أن یحدث اإلسقاط النجمي وانا مستیقظة حین أرسل وعي ألبعد 
نقطة تراھا عیني؟ 

🔴  
نعم تسمى الطرق المباشرة 

ونقیضھا الغیر مباشرة 
حیث تحدث بعد ان یغط اإلنسان في النوم لیستیقظ ووعیھ لیس في ھیئتھ 

البشریة 
وال یعیقھ ما یعیق الجسد والعقل 
في حین ان الطریقة المباشرة؛ 

یكون یقظا االنسان طوال التجربة غیر ان عقلھ في تباطئ متزاید حتى یخبو 
فیبقى وعیھ لینفصل عن جسده المادي، 

لیكون في ھیئة لطیفة تختلف صورتھا بین البشر وفقا لمنظورھم لذواتھم 
بدون الجسد 

⭕  
حدثنا عن الصمت ! استاذ اسقاط ؟ 

وھل ھو نفسھ عیش اللحظھ !؟ 
🔴  

العالقة وثیقة بین الصمت والوجود 
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ببساطة كلما صمِت أكثر، أصبحت أكثر اوسع وأكبر 
االفكار تحصرك في نطاق الفكرة المادیة 

 حین تفكر قد تتسع داخل التجربة المادیة، لكنك ال تستطیع بالتفكیر تعدي
 حدود المادة

ال یكون االنفصال عن المادة إلى معالم الوجود اال بالصمت  
⭕  

فكرت في ایة 
 (واذا البحار سجرت)

 (واذا الجنة ازلفت)
لیھ ما یكون ذا حصل وخالص واحنا اآلن بالجنة التي أزلفت، فكروا 

باالیات لماذا بصیغة الماضي؟ 
🔴  

بل ھذا لم ولن یحصل اال لبعض البشر، 
واغلبھم لیس من تجربتھ ھذا االمر 

القلة المؤمنین بعضھم عاش واخرون یعیشون وبعضھم سیعیش بعد ان 
یموت النعیم 

الواقع، إن معنى اآلیات 
ال یختلف عن معنى اي شيء في الحیاة 

كل تفسیر تؤمن بھ یصبح صحیح 
ویصبح المعنى الحقیقي 

ومنھ تنبثق تجربة حقیقیة 
ان تعطي اآلیات قدسیة أكثر من العلم او الشعر او التجارب الفردیة یعتبر 
مزایدة ومغاالة. آمن بما شئت فستعیش ایمانك وال تقلق بخصوص غیرك 

فكٌل سیعیش ایمانھ. 
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⭕  
بخصوص تربیة القطط 

ھل ابرة منع الحمل یعتبر تدخل في خیارات القطة؟ 
🔴  

 ھل التدخل یعتبر خطأ؟
⭕  

انا اشوفھ خطأ، لكن إبنتي صاحبة الموضوع محتارة 
🔴  

ما دمت تستطیعین فعلھ فھو خیار 
خطأ او صح، ھو االختبار 

لیس الن احدھما فخ، لكن ألنك تعتقدین ان احدھما فخ، فھو اختبار 
⭕  

لَم وجود المعتقد "أو الفكرة" واالقتناع بھ؛ سبب محوري لـ تشّكل الوقائع 
واألحداث في الحیاة ؟ 

 أتمنى أجد اجابة
🔴  

 سؤال جمیل یستحق اإلجابة حقا

لما كل ھذا الزخم والضجة حول المعتقدات، ولما ُینظر لھا على أنھا ھي 
سبب تكشف األحداث و حدوث التجربة؟ 

اإلجابة بسیطة جداً 
وھي أن الحیاة ذاتھا وھم ال أكثر 

ولما كانت الحیاة وھم كل ما فیھا قائم على اإلعتقاد 
لو لم نؤمن بأن الحیاة موجودة لما كنا ھنا 

جوھر التجربة قائم على اإلعتقاد 
بدون االعتقاد ال توجد تجربة، لیس ألنھا كذب وألن الحیاة غیر حقیقیة! ھي 

حقیقیة جداً، ولكن ألننا نؤمن أنھا حقیقیة 
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المشوه في األمر ھو اعتقادنا وفھمنا لمسألة الحقیقة 
فالحلم حقیقي حتى نفیق والحیاة كذلك إال أننا لم نفق بعد 

اذاً وعلیھ ولما كانت الحیاة معتقدات فكل ما فیھا من تجارب وتفاصیل 
وأحداث منوط ومتعلق بالمعتقدات 

وال یعني بالضرورة أن تكون معتقداتك - وھذا ما ُیساء فھمھ دائماً - أن 
تكون معتقداتك ھي ما ُیفرز اللحظة وُینتج األحداث 

األمر لیس دائماً ھكذا وإن كان كل حدث خلفھ معتقد، إال أن كل معتقد ال 
یعني بالضرورة أن ینتج عنھ حدث 

فالمعتقدات شبكة ولیست سلسلة، أي أنھا لیست على نمط معتقد، حدث ثم 
معتقد ثم حدث 

فھناك معتقد نتج عنھ حدث ومن الحدث نتج بشٍل عكسي معتقد 
دعني أوضح األمر بشكل بسیط 

فأنت تؤمن بأنك ال تملك ما یكفي من المال كمثال أو ال تستطیع السفر 
فترى أن أحداث حیاتك تتجھ إلى ھذا االتجاه 

وبالطبع ھناك معتقدات تفصیلیة تحت ھذا المعتقد، ولكن دعنا نجعل األمر 
بسیط لسھولة الفھم وإیصال المعلومة 

ھذا االعتقاد ینتج عنھ حرماٌن من المال 
اآلن ال تتوقف المسألة ھنا وال ینتج عن ھذا الحدث معتقد جدید ثم حدث 

جدید 
األمر لیس بھذه البساطة 

فإن الحرمان من المال یعزز المعتقد األساس بل وُیعقد األساس 
أي أن ھناك معتقٌد راجع وعائٌد من الحدث، فعندما ترى بأنك ُتحرم من 

المال في فرصة حصول على المال! ُتعزز معتقدك بأنك محروم 
وتبدأ باعتقاد بأن: ربما شریحة المجتمع التي تنتمي إلیھا أو الوظیفة التي 

تعمل بھا أو المكان من األرض الذي تعیش فیھ ھو السبب 
فتبني معتقداً آخر 

ما تفعلھ ھو أنك ُتقیم بنیاناً من المعتقدات، فتنتج عنھ أحداٌث متداخلة ال 
تتوقف عند المال فقط، وإنما على حرمانك من السعادة أحیاناً في ھذا المكان 
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من األرض، ألن معتقدك عن ھذا المكان من األرض أنھ كئیب وأنھ جالٌب 
للحزن والسبب أنك ُحرمت من شيء واحد ھو المال فقط رغم أن المال 

لیس كل السعادة! 
اعلم أني لم أشرح األمر بشكل بسیط ولكن اتمنى أنك ُمرّكز بما فیھ الكفایة 

لكي تفھم ما أصبو الیھ وما أشیر الیھ ولكن خالصة األمر ونھایتھ، سبب 
محوریة المعتقدات وأھمیتھا ھو أن ال حیاة بال معتقدات فالحیاة كلھا وھم 
قائم على معتقد أن الحیاة حقیقیة اذاً وبطبیعة الحال كل ما فیھا ینتج عن 

معتقد وتتفاعل معھ باستخدام المعتقد فال یمكن أن تحدث أحداث بال 
معتقدات،  وال یمكن أن تعني األحداث لك أي شيء مالم تملك معتقدات 

مسبقة وتفاعلك ُیغّیر، ُیضیف أو ُیزیل ھذه المعتقدات ھذا كل ما في األمر 
نستطیع أن نتحدث قلیالً عن عدم محاولة تدمیر المفاھیم فبنیانھا یتم بطریقة 

وال ُیمكن تدمیرھا بطریقة ُمغایرة، التدمیر یتم بنفس الطریقة وھي بدء 
العیش بالحیاة، واإلستمتاع بالحیاة وكأنك طفٌل یولد اآلن. ھذا النوع من 

التجارب التحولیة، یبني معتقداً جدیداً عن الحیاة وھي أنك تملك كل شيء ثم 
ترى أن ما تؤمن بھ یتحقق بالصدفة. أن تحصل على شيء لم تكن لتحصل 

علیھ في السابق، فیعزز معتقدك حتى ُیصبح أعلى وأقوى وأكبر من 
معتقداتك السابقة؛ فال ُیزیلھا وال ُیدمرھا، وإنما یكون أكثر قوة وأھمیة منھا 

ویصبح ھو المسیطر، وما ینتج عنھ وُیفرز اللحظات واألحداث. 
اتمنى أن األمر أصبح واضح اآلن في نھایة ھذه اإلجابة 
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 إلى من سألني عن الجحيم
 ولكل من یتسائل ومن لم یتسائل بعد، فالعقل متعطٌش جائٌع لكل سؤاٍل وان

 كان ال یھتم حقیقًة بالجواب سنسأل ونجیب ما ھو الجحیم؟
 من المھم أن نعرف أن الجحیم لیس مفھوماً إسالمیاً وال حتى یھودیاً،

 إبراھیمیاً او حتى سماویاً، وإنما قدیٌم كرمزیة قدم االدیان وھو تمثیٌل للعذاب
 االقصى و لطالما كان عقوبة كل من یرتكب ما یسمى خطیئة، و إن اختلفت
 الخطیئة من دیٍن إلى أخر ومن زمٍن إلى أخر، بل وفي نفس الزمن والدین

 من شخٍص إلى اخر، ونفس الشخص من یوٍم إلى یوم.
 فالخطیئة، نسبیتھا إلى مقدار الشعور بالذنب الذي یتملكك ویعتریك وھو
 منوٌط وبشكل مباشر بما لدیك من معتقدات، فلعل بعض األمور البسیطة،
 كسرقة شيء تافھ ال قیمة لھ یعتبر ذنب كبیر جداً في معتقداتك مما یبعث
 بشعور حارق وقوي وجارف من الندم والحسرة والخوف والرھبة وتأنیب
 الضمیر والذنب والخطیئة. ھذه الخشیة كلما تعاظمت وزادت، كلما أعطتك
 مؤشراً وإشارة على مقدار عمق المعتقد، عن فظاعة ھذه الخطیئة التي

 ارتكبت، و إن كنت تؤمن بالجحیم فإنك ستزوره ال محالة.
كان یسأل عن الخلود، عما اذا كان سیبقى ھناك إلى األبد؟  

 وأجبت بأنھ ال یعرف معنى الخلود!
 وال أظن أیا منكم یعرف معنى الخلود، ألنھ ال یعرف معنى الزمن!

 نظن أننا نعرف الزمن، و لكن الواقع، أننا نحاول أن نكذب على أنفسنا أن
 نوھم أنفسنا أن الزمن شيٌء حقیقي، فال خیار آخر لدینا

 نحن نخشى أن یصبح ھذا المعلم من أھم معالم التجربة خاطيء وغیر
  حقیقي، تخیل الحیاة بعدھا إن بقیت ھناك حیاة على أي حال

فكنت أقول بأن الزمن لیس معروف لھ، و إن كان یعتقد أنھ معروف 
الزمن أمٌر نسبي، وقلنا ھذا الحدیث كثیراً 
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كلما زادت المعاناة تباطئت التجربة، وزاد عمقھا، وامتدت اللحظة، وأصبح 
الزمن اطول والعكس صحیح. و لما كان الجحیم أقصى درجات العذاب، 
فإن الزمن فیھ یكون في أقصاه و أطول حالٍة لھ من اإلستمراریة دون أن 

ینقطع و أن یتشوه تلك اللحظة تعیش في العذاب؛ و إن كان نفس العذاب و 
نفس الجحیم لیس بفظاعة وسوء الوصف الذي بلغ المتدینین بإختالف 
أدیانھم فلیس یؤلمك حرارة النار -إن كان ما تؤمن بھ كلون من الوان 
العذاب الجحیم ھي النار- فلیست حراراتھا و إن تعاظمت ما یؤلمك! 

فإن نطاق األلم لدى االنسان محدود، إال أن استمراریتھ الالمنقطعة، التي ال 
تكاد أن تشعر بمرور الوقت معھا، ھي ما یجعل شعور األبدیة المجازي 

حقیقیاً! 
فتجربة الجحیم بإختصارھي أن تجرب أقصى درجات العذاب، و ألنھا 

اقصى درجات العذاب یمر الوقت في أبطأ حاالتھ، ھذه ھي خالصة الفكرة، 
ھذا ھو الجحیم والعذاب، ما بعد الموت وفي االخرة وما بعد الحساب 

والنشر والحشر. 
 االمر كل االمر وكل ما فیھ أن من یموت؛ إن كان یؤمن بالجحیم و یؤمن

 أنھ أخطأ، فسیمر على ھذا النوع من التجارب، و إن كان یؤمن بالجحیم وال
 یؤمن بأنھ اخطأ ویستحق الجحیم، فإنھ سیذھب إلى النعیم حیث یكون لو

 تكون التجربة مشابھة إال أنھا معاكسة في نوعھا؛ فأنت تمر بسعادة عارمة
 فیمر علیك وقت طویل جداً ال تشعر بأنھ مر، فكال اإلثنین عندما ینتھیان ال

 تعلم كم لبثت!
 وعندما نقول یوما أو بعض یوم، ال نتھكم وال نسخر! 

 ففي الدین لدى المسلمین وربما لدى الیھود، یّعرف معیار الزمن بأنھ:
 خمسین ألف سنة مما یعد البشر، لكل یوٍم من أیام ذاك الزمن

 ولو حللت األمر لعلمت بأن ھذا التحویل الزمني خمسین ألف سنة: الدقیقة
 الواحدة منھا تساوي ما یقارب 34 سنة

 ھذه ھي طبیعة الشعور! أي أن الثانیة الواحدة تمر على االنسان وكأنھا 6
 أشھر تخیل أن تشعر بمقدار تراكمات المشاعر لستة أشھر في ثانیة واحدة!
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 وال أقول بأنك ستشعر بتلك التفاوتات والتنوع من المشاعر، و كأن األمر؛
 وكأنك ترتشف نكتار وخالصة تجربة الحیاة

 ال، األمر سیكون خالصاً ولیس خالصًة للتجربة 
 سیكون شعوراً واحداً خالصاً واحد وھو الشعور بالعذاب

 االمر مخیف!
 لیس ألنك تخشاه، لیس ألنك تجھلھ حتى، بل ألنك تعلم بالضبط ما أتحدث 

 عنھ، تعلم یقیناً ما أقول وتدرك بالضبط ما أقصد
 فلیس األمر جدیداً علیك!

 أنت سید صناعة التجارب وھندستھا
 أنت من اختار ھذه التركیبة المعقدة لتصنع الحیاة، وتعلم أن التطرف بأحد 
 معاییرھا كالعذاب یصنع ما یسمى بالجحیم، وان التطرف بالسعادة یصنع ما

 یسمى بالنعیم، وأن كال اإلثنین لیسا بجمال الحیاة!
 فالتوازن والتراكیب المعقدة التي تصنعھا في الحیاة ھي ما یجعلھا ممیزة و

 حقیقیة، و یجعل الزمن وھماً حقیقیاً قابالً للتصدیق
 ففي حین أن الجحیم یعطیك شعور الخلود، والنعیم یعطیك شعور انعدام

 الوقت؛ في الحقیقیة، یعطیك شعور تناھي الوقت، وھذا ھو التعبیر الریاضي
 الصحیح

 في حین أن الجحیم یعطیك أبدیة الوقت، فإن النعیم یعطیك تناھي الوقت
 وتصاغره حتى الصفر

 إال أن المحصلة النھائیة لكال التجربتین: النعیم والجحیم على حٍد سواء ھي
 إنعدام الوقت!

 و كأن الزمن ال یعود موجود، و ھو لیس موجود حقیقًة
  ولكن حین تنتھي من تجربة أحد ھذین الشكلین واللونین من التجارب،

 یمكن لك أن تنسب الزمن الذي مررت بھ إلى كل التجارب التي تعرف -وال
 تحتاج إلى أن تفكر باألمر- ھناك ستدرك تلقائیاً مقدار ما لبثت في التجربة!

 ربما ثانیة، وربما لحظة واحدة من لحظات وجودك السرمدي
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 في الحقیقة ال یمكن للعقل أن یتخیل كیف للحظة واحدة أن تكون بمقدار
 یومین، وثانیة واحدة تساوي ستة اشھر، والدقیقة تساوي 34 سنة، والیوم
 50الف سنة؛ ھذا معیار المسلمین، في تطرف تجربة العذاب لدى المسلمین
 لغیرھم ھناك معیاٌر اخر! لیس ألن الحیاة والوجود، ربما الحیاة ولكن لیس
 الوجود، لیس ألن الوجود نسج من األرقام -و إن كانت األرقام تفسر الحیاة،
 لكنھا ال تفسر الوجود- ولكن ألن العذاب والحساب والنعیم والجحیم كلھا

 تجارٌب مشابھة
 ال تخطئوا! فھي مشابھة لتجربة الحیاة المادیة، كلھا تقع في نطاق التجارب،

 لیست جودیة أكثر مما الحیاة وجودیة، و لیست مقدسة أكثر من قدسیة
  الحیاة

 ال فرق حقیقًة بین النعیم والحیاة أو الجحیم والدنیا إال ما نولیھ و نعطیھ
 ونسنده لھذه التجارب!

 وھو ما یعطي میزة التباین ویمنحك الشعور النسبي: حین تفكر بالنعیم
 فتسعد ألنك تعیش المعاناة، وعندما تفكر بالجحیم فتحب الحیاة ألنك تفكر

 بالعذاب
 تفكر بھذه الفكرة االخیرة!

 لتعلم أن تركیبة الحیاة وھندستھا المتقنة ما كانت لتكون لوال أن منحتھا 
 ھذین الطرفین النقیضین القطبین

 لكي تنسب تجربتك إلى النعیم عندما تمل فتسعد، وتسخط من الحیاة وتشتاق
 إلى مفارقتھا وتتصبر علیھا فتشعر بالمزید من المعاناة فیھا

 وما أن تبدأ بالملل من الحیاة وكرھھا، ومحاولة فعل كل ما تشاء في الحیاة
 دون أن تلقي باالً وتھتم ألیاً من ما فیھا من قوانین، فإنك ستتجھ إلى نسبة
 حیاتك نسبیاً إلى العذاب حیث أقصى درجاتھ تكون ھناك، و أقصى درجات

 المعاناة تكون ھناك
 فتتذكر حجم النعیم التي تعیش فیھ!

 إذن و بطریقٍة تجریدیة
 نحن صنعنا الجنة والنار، النعیم والجحیم فقط لكي نستخدمھا كمرآة 

 لیست مرآة للذات، إنما مرآة للحیاة! 
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 فقد تحدثنا عن مرآة ذاتك حتى أدركنا من أنت
 و األن نحن ننظر في مرآٍة أكبر؛ لندرك أین تعیش

 أما لما تعیش 
 فال مرآة تكفیك وال وجود یجیبك! 

 فأنت تصنع االجابة في كل لحظة وفي كل حرف وفي كل خطوة وفي كل
 نظرة!

 اإلجابة تتعاظم ما تعاظمت!
 ولیس الھدف أن تتعاظم فال تخطىء فبعضنا یصغر وال بأس 

  تذكر!
 أن ال قوانین تضرب علیك إال ما تضرب على نفسك

 مجرد بحثك عن القوانین ھو محاولة لصنع حالة حیاة تعیش في داخلھا او
 قوقعة تحصر تجربتك

 والقیدیة والحدیة ھي ما منح ھذه الحیاة جدران صلبة، تجعلھا حقیقیة
 نفعلھا بطریقٍة عفویًة غریزیة وال بأس!

 إال أننا أوعى من أن نخضع ونخدع أنفسنا بأنفسنا
أحبتي یا من اشتاق إلیھم و أنا معھم! 

كیف لعذاب كعذاب الجحیم أن یكون أقوى من أن تشتاق لمن ال تعرف 
وأنت معھ؟ ھذا التعقید أبادلھ في أي یوم من العذاب الجحیم، ألني سأعتاد 

علیھ منذ اللحظة األولى و إن كانت ممتده 
أما أنتم فلن أعتاد یوما و أتغلب على شوقي و حبي لكم! 
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بث بیرسكوب بعنوان: حوار مفتوح  بتاریخ: 15-10-2017 

- من ھو هللا؟ كیف اشعر بھ؟ ابغى تكون بیني وبینھ عالقة خاصة. 
>كل إنسان بطبیعة الحال مؤمن بوجود الرب وأنا ال أفضل استخدام لفظة "هللا" ألنھ اسم َعلم إللھ المسلمین 

ولكن نتحدث عن الرب بشكل عام على األقل األرباب السماویین أو اإلبراھیمیین.  
كل إنسان ال مناص وال محال وال بد أن یملك عالقة خاصة مع ربھ، ال یمكن أن تكون عالقتك شبیھھ بعالقة 
غیرك، یستحیل األمر. كل كلمة ناجیت بھا ربك، كل عبادة قمت بممارستھا من أجلھ، كل شعور تشعر بھ 

تجاھھ على ما فعلھ لك أو لم یفعلھ یجعل ھذه العالقة التي بینك وبینھ خاصة. ال یمكن أصالً أن تكون عالقتك 
مشابھھ بعالقة غیرك بربھ، وأنا أقول ربھ لیس خطأ لغویاً أنا ال أقول ربھ خطأ في التعبیر ألنھ ربھ ولیس 

ربك وإال لقلت عالقتھ بربكم أو بربك.  
األمر أن لكل إنسان ربھ الذي یتخیلھ فبالطبع الكل یملك عالقة خاصة وإن سمحت معتقداتكم لي بالتعبیر 

بصراحة فإن لكل إنسان ربھ الخاص، تماماً كما تعرفون عن األصنام كل یصنع إلھھ وآلھتھ وصنمھ وفقاً لما 
یتخیلھ عن اإللھ. األمر مزعج قلیالً ألننا نحب أن نشترك في الرب، وكان األمر ممكناً عندما قلنا أن الرب 
لیس موجوداً على األرض، لم یعد شیئاً مادیاً یشغل فراغاً وحیزاً ومكاناً؛ یمكن نقلھ، یمكن أخذه، صنعھ 

وتدمیره، عندھا كان لكل إنسان ربھ الحصري أما وقد آمنا أن الرب لیس على ھذه األرض بل ھو في مكان 
آخر فإنھ أصبح من الممكن أن نعتقد أن إلھنا إلھ واحد مشترك ولكن ماذا یعني أن یكون مشترك؟  

عندما تتفاوت مشاعرنا تجاھھ، عندما تتفاوت معتقداتنا ومفاھیمنا عنھ، عندما تتفاوت توقعاتنا منھ، عندما 
تتناقض وتتعارض دعواتنا وأمانینا ورغباتنا ومناجاتنا لھ؛ ماذا یفعل رب یطلب منھ من إثنان أن یقضي على 
اآلخر؟ إن كان خصمان یؤمنان بذات الرب وكالھما بنفس الدرجة من اإلیمان واالعتقاد واإلخالص، یدعوان 

اإللھ في نفس الوقت على أن یقضي على اآلخر فأیھما سیجیب؟ أیھما سیلبي؟ وأیھما سیرضي؟ أم یتجاھل 
اإلثنین وھما مخلصین؟ أم لكل منھما ما یشاء من تجربھ أن یعتقد أن إلھھ منصت أو لیس منصت؟ 

أترك لكم االستنتاج فلست ھنا لكي أعلم وال لكي أبرمج وإنما لكي أذكر بأنك أنت من اختار ونسیت أنك فعلت 
فال تتظاھر أن األمر مفروٌض فرض! 

عموماً ھذا ما كان یسأل عنھ السائل وموضوع خصوصیة وحصریة العالقة مع الرب أنا أقول باختصار 
شدید: أن عالقتك دائماً وأبداً مع الرب تكون خاصة بل أن ربك سیكون خاص بك یختلف عن كل رب آخر 
یؤمن بھ غیرك، قد تعتقد ألنك تسمیھ بنفس االسم وتصفھ بنفس الصفة أنھ نفس اإللھ ولكن الواقع أنھ 

یختلف. 

-عما یحدث في وسط التنمیة حالیاً 
لنتحدث قلیالً عما یحدث ھذه األیام في الوسط المسمى بوسط التنمیة البشریة والوسط الواعي بسذاجة 

باختصار، وفي أحسن حال من األحوال نسمیھا دین جدید، مدرسة فكر جدیدة على األقل وأقل تقدیر نقول أنھا 
فلسفة جدیدة، من السھل اإلتجار بما یقدم، من السھل أن یستفید اإلنسان مادیاً مما یقدم، قولبتھ لم تعد صعبة، 

تسویقھ لم یعد تحدیاً بل أن البشر -وأرى ھذا األمر في حسابي- یأتي من یأتي ویسأل عن قیمة أو تكلفة 
االستشارة رغم أني لم أطلب! أجیب عن التحیة وأرغب بالمساعدة وأتفاجئ بالسؤال عن قیمة االستشارة 

فأرفض المشورة.  
یبدو أن المسألة تقییم وتقدیر للعلم فالناس ال تقبل أن یكون األمر مجاني، بحد ذاتھا فكرة أن تجد العلم 

مجاني؛ یبدو األمر أسھل من الالزم الناس تعتقد أن التنویر والحقیقة المطلقة یجب أن تكون بأثمن األثمان 
في الحیاة.  
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یستكثر اإلنسان على نفسھ أن یجدھا جاھزة ومجانیة أمر ال یقبلھ العقل؛ وھذا بالضبط ما جعل حقیقة 
الوجود غائبة عن البشریة على مر العصور: فرط البساطة ال فرط الغموض فالعقل تواٌق وفضولي ومحب 

للتعقید والتحدي والغموض فعندما یجد األمر بسیط یفترض مباشرة أنھ خاطئ وال بأس. 
ما یحدث ھذه األیام تجارة وال بأس بالتجارة إن كان خلفھا تنویر وإنما أن تتم برمجة البشر وبمال فأعتقد أن 

المسألة أصبحت مبتذلة. 
-ألننا یجب أن ندفع مقابل علم ومن الخطأ أن نأخذ شيء دون دفع. 

>ھذا ما أسمعھ أنھ ال یجوز نقل العلم وأن من ینقل العلم وأنا سمعت ھذا الكالم من أشخاص كانوا ینقلون أن 
المدرب الفالني أو الفالنیة قالوا بأن الكارما تصیب اإلنسان الذي ینقل العلم دون أن یشیر إلى صاحبھ أو 

یستأذن منھ أو یدفع مقابلھ كحقوق فكریة؛ ھذا استغالل. 
كل شيء في تعالیمنا الوجودیة یتسم بمطلق الحریة إال عندما یصبح نقالً لما یقدمونھ عندھا تصبح األمور 

ازدواجیة وتصبح األمور مادیة، عندھا یصبح احترام القوانین ضروري. 
الكارما كلھا غیر صحیحة، الكارما كلھا معتقد آمن بھ البشر وأصبح صحیح. الكارما لیست صحیحة ناھیك 

عن أن تكون الكارما تصیب اإلنسان ألمر بسیط جداً كنقل العلم التنویري المليء بالحب ثم إن اإلنسان 
مسؤول عما یقدم وإن كان یخاف على ما یقدم فلیحرص على أال یتم نقلھ. استغالل الكارما أحد المفاھیم من 

أجل أن یحموا حقوقھم الفكریة ال بأس ھذا ذكاء وال شيء أجمل من إنسان یستغل غباء اآلخرین لیحقق مآربھ. 
أنت حر في أن تكون غبي، أنت ذكي جداً ربما أذكى من األذكیاء ألنك قادر على أن تقنع نفسك بأنك غبي، 

على أن تعیش تجربة أنك غبي. 
نقول أن الكارما معتقد، ونضع األمر بشكل بسیط. قد یقدم اإلنسان على قتل البشر وھي من أشد األمور خطأً 
ومن أعظم الخطیئات التي یرتكبھا البشر ومع ذلك اعتقادك أن قتل اإلنسان أمر فاضل وفضیلة عظیمة یعني 
أن ال ضرر سیحدث لك، وإذا كنت تظن أن الدعس على نملة أو انتزاع نبتة أمر خاطئ وأن فعلھ ذنب عظیم 

یجلب العقوبة فإن الكارما ستعمل لیس ألن الكارما حقیقیة وإنما ألنك أنت حقیقي وأن ما تعتقده یصبح 
حقیقي بقوتك الالمحدودة التي تتجاھلھا وتنسب قوتھا إلى معتقدات زائفة كالكارما لیس ألن الكارما وھم؛ 

الكارما معتقد حقیقي فإذا كنت تعتقد أن ھناك عاقبة وعقوبة ألمر ما في الحیاة أو بعد الممات فإنھا ستقع علیك 
ال محالة. 

فمسألة أنھا فوضى أو غیره أنا أعتقد أن ھذا جدل فارغ صراحة، ألن الحیوانات تعیش دون عاقبة أخالقیة؛ 
یقتل المفترس من ھو أدنى منھ في سلسلة الغذاء وال یحدث عاقبة أخالقیة لھ ورغم ذلك ال توجد فوضى في 
مملكة الحیوان وأعتقد أن ھذا المثال كافي. وربما في مملكة البشر ھناك أمثلة أوضح، قتلة متسلسلین وأحیاناً 

شعوب تجند على قتل من یخالفھم دون وجود كارما.  
من الجدل ومن النفور ومن الدفاعیة أن یحاول اإلنسان الدفاع عن معتقد بسیط كالكارما ھو معتقد في النھایة، 
ھناك من یسرق ویقتل ویغتصب وال یصیبھ أي شيء في النھایة وھناك من یرتكب أبسط المخالفات والخطایا 
كأن یلقي بالقمامة ربما في مكان عام ویعاقب علیھا وھو یعلم أن سقوطھ بعد أن رمى بالمخلفات في الشارع 

كانت بسبب ھذا الفعل، ألنھ أثناء فعلھ ھو یعلم أنھ أخطأ یملك ھذا الشعور القاسي أنھ أخطأ یشعر بأن أمراً ما 
سیحدث ألنھ یعتقد أن ھذه خطیئة وأن ھناك من یراقبھ وسینتقم منھ، أنا ال أملك ھذا الشعور ألني ال أملك 

المعتقد، ألني ال أؤمن أن ھناك من یراقبك على األقل لیس لیعاقبك ھل فھمتم األمر؟ 
عندما نقول بأن الكارما مجرد معتقد، بأنھا وھم ال نعني أنھا لیست حقیقیة لبعض البشر أو ألغلب البشر بل 
معظم الدیانات قائمة على العقوبة والعاقبة األخالقیة وھذا ھو تنظیم المجتمعات، إال أن بعض المجتمعات ال 

تملك ھذا المحرك األخالقي ومع ذلك تنضبط بإنسانیة عالیة جداً؛ أتكلم عن مجتمعات منضبطة جداً كالنرویج 
والسوید مثالً. ھل مازلنا نعتقد حقیقة أن خوف البشر ھو الدافع إلى أن یحبوا بعضھم البعض؟ ألیس الحب بحد 
ذاتھ كافي لكي یتعاون البشر على أن تكون حیاتھم منظمة؟ أعتقد أن في األمر لغط وغلط كبیرین؛ فقط لكي 

یدافع اإلنسان عن الكارما ألنھ یعتقد أنھا ھي الدعامة الرئیسیة والقاعدة التي تثبت منظومة الحیاة.  
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-یعني عادي أستمع لدورة بدون ما أدفع لھا 
>ولیس أنا من یحدد أنھ ال بأس باالستماع لدورة بال دفع مقابل أنت من یحدد إذا كانت قناعتك أن ھذا خاطئ 

فال تقدم علیھ ألن ما تفعلھ لن یكون جید. 
-الكارما تجعل الحیاة منظمة 

>القناعة أن الكارما حقیقیة أمر واقع، حقیقیة لناس كثیرین وإذا كنت تعتقد أن الحیاة منظمة فقط ألن الكارما 
موجودة یجب علیك إعادة النظر. 

-أین أنت في الكون؟ 
>الكون وفیھ الحیاة موجودون في الوجود، والوجود موجود في الوعي. كلمة مكان حیث تتم اإلجابة على 

سؤال مكان مثل: أین أنت ُخلقت داخل الحیاة ولیس حتى داخل الكون فالكون متسع ال حدود لھ، داخل الحیاة 
عرفنا المكان بأبعاد ثالثیة. فلو قلت لك أني في العد الرابع فلن یستطیع عقلك أن یفھم ناھیك عن أن أقول لك 
أني في ال مكان. أعتقد أن المستوى الوجودي بعید كل البعد عن العقل، وسؤال كھذا السؤال نابع من عقل 

مادي بحث. 
-السحر، لماذا یضر البشر رغم أن البشر ال یؤمنون بھ؟ 

>إن كنت تعتقد حقیقة أن السحر یضر بإنسان ال یؤمن بھ فأنا أرجو منك إن كنت تعرف من یستطیع ممارسة 
السحر أن یحاول التأثیر علي، أن یحاول ممارسة السحر بما یؤثر علي.  

ربما من األسرار المضحكة ودعوني أشارككم بھذا األمر بما أن السؤال حول السحر؛ حتى السحرة أنفسھم قد 
ال یقع علیھم تأثیر السحر. ھل تعلمون على من یقع تأثیر السحر؟ یقع تأثیر السحر فقط على دائرة رواد 

السحرة، لیس لمن یصدق فیھ حتى من یصدق فیھ قد یحدث لمن یعرف ولكن ال یحدث لھم، یقع السحر على 
من یذھبون إلى السحرة.  

عندما یعمل اإلنسان في الحدادة فإنھ یتوقع أن یحترق في النار وعندما یعمل في النجارة ربما یجرح، أعتقد أن 
المسألة بسیطة عندما یكون یتعامل مع المردة والشیاطین فإنھ من األرجح أنھم سیضروه وھذه القناعة 

الموجودة عند البشر وھناك من السحرة من یضر بالسحر. نحن نقول بأن بعض السحرة یعلم بأنھا مجرد 
وھم، أغلبھم في الواقع. ال یؤثر السحر إال على من یؤمنون بھ ویراودون ویزورون السحرة لممارسة السحر. 
فنقول بان السحر یقع تأثیره فقط على رواد السحرة، ھم یحاولون سحر غیرھم، ھم أكثر الناس عرضة ألنھم 

أكثر الناس تصدیقاً لتأثیر السحر.  
ھي مسألة نسبة وتناسب المؤمنین بالسحر، الناس تحب أال تؤمن فیھ وأال تعرف عنھ أي شيء وتحاول أن 
تبعد عن التفكیر فیھ لذلك قلت القاعدة المؤمنة فیھ، في حین أن العین نظراً لسھولة الطقس أمر ممكن والمبدأ 
الذي تقوم علیھ العین أو الحسد بسیط جداً، أن تستكثر أمراً ما برغبة حقیقیة في تغییره وانتقالك إلى عالم ال 

یكون فیھ األمر بھذا الكمال أمر ممكن وسھل.  
-ما ھو الزمكان؟ 

>الزمكان ھي نقطة التقاء الحدود المادیة كزمان ومكان معاً، ھو تعریف فیزیائي لنھایة وحدود المادة. نتحدث 
عن فراغ ال یعبر عنھ المكان ووقت ال یعبر عنھ الزمان األمر أعمق. 

الزمكان تعریف بسیط لتغیر معامل الزمن وتالشي مفھوم المكان، لیس انعدام مفھوم المكان؛ لیس انعدام 
مفھوم المكان ما كنت أتحدث عنھ في مكان ال مكان فیھ ولیس ھو في مكان وزمان ال وقت فیھ وال فیھ من 

الوقت أي شيء. قبل أن یأتي الزمان، وخارج حیز المكان؛ ال یكن للعقل أن یتخیل فالعقل ولید المكان 
والزمان والمكان والزمان ولیدا الحیاة والحیاة ولیدة الكون والوجود.  

ما أتحدث عنھ ھو من أوجد الوجود ھناك ال تملك سوى أن تشعر بعمق الشعور عندما تسترجع أن ھذا 
المكان موجود، أنھ یمكن لك أن تكون خارج الزمان والمكان؛ لیس أن یصبح الزمان والمكان واحد فھذا 

مستوى أقصى وحد متطرف في فیزیاء المادیة، ربما تخرج عن المادة قلیالً ولكن ال تعدوا الكون وال تزال 
فیھ؛ ما أتحدث عنھ ھو قبل أن یأتي أي من ھذا حتى الحلم یحتاج إلى وقت وإن كان وقتھ مشوھاً وھذا ما 
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أعنیھ عندما أقول أن الزمان والمكان خارج حدود المادة فإن الحلم خارجاً حدود المادة إال أنھ في الكون، في 
الوجود. ما أتحدث عنھ خارج الوجود، حیث الوعي الموجود والال موجود، المكان والال مكان، الزمان 

والالزمان وانعدام الزمان كلھا في الوعي، ھناك ال فرق، ال تباین كل شيء موجود، ال تحتاج إلى المقارنة 
ألنك تستطیع أن ترى كل شيء في نفس اللحظة وال تحتاج للتجربة ألنك تفھم كل تجربة وتدرك عمقھا لكن 
لكي تختبر العمق یجب أن تعیشھ، لیس كوعي كلي ال تنحدر وتعیش تجربة كتجربة الحیاة المادیة، وعیك 

األعلى الكلي مازال ھناك في خارج حدود الوجود، بل أن الوجود في وعیك الكلي، الزال وعیك الكلي ھناك 
یرى كل شيء في نفس الوقت وخارج الوقت، في مكان وخارج المكان.  

من یعیش ھذه التجربة المادیة ھو وعیك األدنى، وعي أصغر امتداد لوعیك األدنى؛ أنت ھذاك وأنت ھذا، 
أنت لست أیاً منھما أنت كالھما لكنك ال تعلم وال یھم أن تعلم. فعندما تنام، عندما تحلم ال تتساءل من أنت في 
الحلم وال یھمك حقیقة من أنت، عندما تستحضر حقیقة وجودك أثناء الحلم تشعر بالخوف وتتذكر من أنت 

كإنسان وعندھا فقط عندھا تنتھي التجربة ال یقبل النقض والتشكیك حتى، مادام ال یقبل التشكیك فلما التشكیك! 
یسمى جنون وال أحد یرید أن یكون مجنوناً ألن الجنون أمر سيء ألیس كذلك؟ ھذا معتقد آخر یحمینا من أن 

نتذكر من نحن.  
أال ترى أن المجانین رغم اختالف األزمنة واألماكن والظروف والشخصیات والتجارب یرددون أحیاناً نفس 
الكالم، ھل یا ترى ھي محض صدفة؟ أتقبل ھذا العذر بعقلك الناقد لكل شيء إال لتفسیر ظواھر مثل ظواھر 
الجنون؟ أم تراھم وصلوا إلى ما یصل إلیھ كل إنسان في نھایة المطاف إن سمح لعقلھ أن یتحرر أو بمعنى 

آخر إن سمح لھ عقلھ أن یتحرر؟ 
-تجربة االقتراب من الموت، الخروج من الجسد واإلسقاط النجمي 

>ما یتعلق بالخروج من الجسد؛ ھي ظاھرة مشابھھ لإلسقاط النجمي یختلف فیھا الدافع والظرف الزماني 
الذي یجبر الوعي على أن یخرج من الجسد. في حین أن اإلسقاط النجمي ھو أمر إرادي، یخرج اإلنسان من 

جسده ألنھ متعلق بوجود غیر ھذه الحیاة. 
الخروج من الجسد لھا أنواع یسمى باإلسقاط النجمي، یختلف عن ظاھرة االقتراب من الموت. الفرق یكون 
في الدافع فأنت عندما ترید أن تزور عوالم أخرى، زمان آخر أو مكان آخر أو بعد آخر فإن انفصالك عن 
الجسد یسمى إسقاط نجمي، ال فرق جوھري، تقنیاً ومیكانیكیاً ما یحدث أن وعیك یخرج من جسدك المادي 
لیكون على ھیئتھ األبسط وربما یتشكل بشكل ھیئة صوریھ رمزیة تمثل قناعتك عما یكون علیھ جسدك أو 

ھیئتك خارج الجسد المادي.  
عندما یكون األمر بمحض إرادتك فھو إسقاط نجمي وعندما یكون بسبب معاناة جسدك المادي: كالمرض، 

كالغیبوبة، كحادث مفاجئ أو ربما بكل بساطة حمى فإن األمر یسمى تجربة االقتراب من الموت وھناك ألوان 
وأطیاف مختلفة لتجربة الخروج من الجسد كاالختطاف الفضائي وشلل النوم والمعجزات الدینیة كما حدث 

لمحمد وموسى وإبراھیم ولعیسى. 
-شعور غریب بعد تجربة الخروج من الجسد 

>ألن األمر یھز كیانك ووجودك حتى أعمق نقطة فیك، حرفیاً ولیست مبالغة. كل ما فیك یعید تعریف نفسھ 
ولألمانة ال تجد معظم جوانب شخصیتك تعریفاً حقیقیاً لھا؛ أنت تعرف نفسك على أنك إنسان فجأة تجد نفسك 

خارج الجسد المسمى إنسان ومع ذلك أنت موجود. 
-ھل یكون أقرب لالستنارة من جرب اإلسقاط النجمي؟ 

>طبعاً ال عالقة للتنویر باإلسقاط النجمي ولكن من یقوم باإلسقاط النجمي غاباً سیكون ممكن أنھ یستنیر ألنھ 
ال یعود مؤمناً بفكرة الخلق أو بفكرة أن یكون إنساناً محدوداً بھذه الحیاة، ھو جرب تجربة واقعیة بنفسھ 

ولیس نقالً عن أحد.  
  Channellingمعنى ال-

>فتح قناة التواصل مع شخصیة أو شخص، كیان أو كینونة أمر ممكن ویفعلھ البشر ویبقى مجرد اعتقاد.  
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یمكن لك أن تتواصل مع كائنات فضائیة، مالئكة، شیاطین، أو شخص قدیم صاعد أو ھابط كمالك ھابط أو 
بشر صاعد كل ھذا جزء من العصر الجدید وھي دیانة تنویریة أو على األقل دیانة واعیة فالتنویر أمر 

مختلف تماماً. 
یبقى معتقد، مجرد مفھوم أن ھناك إنسان تتواصل معھ، أنت تفعل األمر عندما تتناول كتاب كتب منذ ألفي 

سنة، اإلنجیل كمثال كتاب بطرس أو یوحنا وغیره ھذا تواصل.  
فالـ Channelling عندما تؤمن بھذا المعتقد فإنك بكل بساطة تقنع نفسك أنك غیر محدود بھذا المكان 

والزمان یمكن لك أن تعلم من شخص عاش قبل الزمن أو سیعیش وھذا ما لم تصلون إلیھ بعد، شخص لم یأتي 
بعد تتعلم منھ ما سیحدث. فیبقى األمر مجرد اعتقاد، ھذا االعتقاد یعتبر ورقة إذن، مخرج طوارئ یسمح لك 

بأن تصل إلى ما لم یصل إلیھ البشر.  
فما یجعل ھذه االعتقادات جمیلة ھي أنھا تسمح لك أن تكون على تواصل، أن تستخدم قدراتك الالمحدودة. 

-علم التنجیم وقراءة الخارطة الفلكیة للشخص 
>مجرد علم اعتقاد أن الكواكب لھا تأثیر على البشر، علم الفلك ویسمى استرولوجي علم حقیقي كان یؤمن بھ 
البشر وكان یؤثر على األحداث؛ الزرع والحروب وحتى الحشرات واآلفات واألمراض وعندما توقف البشر 

عن اإلیمان بھا لم تعد ذات تأثیر وفي اآلونة األخیرة البشر بدت تھتم بعلم التنجیم وأصبحت تأخذ منحنى 
حقیقي وواقعي أكثر ویمكن أن تالحظوا الفترة الحالیة الناس عادت لألبراج، ربما أقل الفترة الحالیة من سنة 

كانت الناس مھتمة جداً بھ. 
ال أعلم متى ستفھمون أن المسألة مسألة نسبیة، كلما آمنت بشيء وآمن من حولك بھ أصبح حقیقي وما إن 

تتركھ كما ترك الناس الجن والسحر حتى یصبح الشيء غیر حقیقي. 
-متى ستتوحد األدیان؟ 

>لن تتوحد األدیان، األدیان قائمة على االزدواجیة. 
-كیف نتخلص من الحزن على الموت؟ 

>یكفینا أن نعرف أن حزن اإلنسان على الموت نابع من أنانیة ولیس من حزن؛ فاإلنسان حزین ألنھ سیفتقد 
الشعور الذي سیشعر بھ مع ھذا اإلنسان الذي توفي، ھو ال یحزن على ذاك اإلنسان ألنھ ال یعلم ما سیحدث 
لھذا اإلنسان. ربما یقول لك بأن ھذا اإلنسان سیدخل الجنة أي أنھ سیكون سعید، ألیس األجدر أن نحتفل؟ أن 

نرقص ونطرب ونغني ونسعد؟ الحزن على فراق إنسان ذھب إلى النعیم محض أنانیة، أعلم أن عقولنا 
ترفض. 

نقول بأن فراق اإلنسان أمر محزن، قل ما تقول یا إسقاط ولكن بالنھایة األمر محزن وقد تكون قاسي أو 
معدوم اإلحساس؛ الحقیقیة أني قد أحزن على فراق إنسان لو مات ولكن حزني سیكون نابعاً من حبي لذاتي 
ورغبتي بأن أكون مع اإلنسان إذاً ھو شعور أناني بحت. أنا ال أقول ال تحزن، عندما تحزن فإنك تحزن من 
أجلك ولیس من أجلھم ھذا كل ما أقول. ال یمنع البكاء ولكن الناس الذین یلطمون ویبكون ویبدو األمر وكأنھم 

حزینین على المیت، من أجل المیت ھذا إسفاف وفیھ من السذاجة ما فیھ. 
-كیف نتجاوز ذلك؟ 

>أمور كثیرة، منھا استشعار الحزن العمیق حتى تسعد بمن حولك وكأن األمر Reality cheek، التحقق 
من الذات، التحقق من الواقع لكي تصحصح وتستمتع بمن حولك. 

إنسان یعمل 12 ساعة في الیوم، ثم یقف ساعة كاملة في طابور للحصول على الطعام ثم یعود للمنزل لكي 
یأكل ویتابع برنامج تلفزیوني على تلفزیون ال یوجد فیھ سوى قناتین ولدى انتھاءه ینام بنفس المالبس التي 
كان یرتدیھا من أول أسبوع ثم یستیقظ فجاً لیذھب لدوام 12 ساعة قد یكون أسعد بكثیر من إنسان یملك ما 

یعمل فیھ ھذا العامل.  
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المسألة لیست مسألة مثالیة؛ بل أن الحدیة والقیدیة تعطیك السعادة. عندما تعلم ما یجب علیك فعلھ ومتى وكیف 
ثم تقوم بفعلھ فإنك ما إن تنتھي منھ تشعر بنشوة ال یعیش فیھا إال من یعیش ھذه المنھجیة في الحیاة. التوازن 

بین الروتین والحریة أمر جمیل، كل شيء في ھذه الحیاة مبني على التوازن؛ كلما أتقنت التوازن كلما 
أصبحت أسعد. علیك أال تفرط في الحریة.  

أنا أناني وأنا أفعل ما أحب ولكن عندما أفعل ما أحب ألتزم بالروتین، التمرد على روتینك، على منھجك، غباء 
محض المھم أال تغیر روتینك من أجل غیرك، ھذه ھي األنانیة الصحیحة. 

-كلمنا عن األطفال 
>أقول أن األطفال لیسوا نعمة ولیسوا نقمة ھو مجرد تغییر، ربما ھو معتقد أن نقول أنھم مسؤولیة ولكن أحب 

أن أنظر لألمر على أنھا مسؤولیة على األقل حتى عمر 12سنة. 
بال شك أنھ خالل 12 سنة ربما بعد سنة أو سنتین، علیك أن تتركي الطفل حر، ال تتدخلي كثیراً حتى في 
تربیتھ. قد قلت فیما سبق أن من یأتي إلى ھذه الحیاة یأتي باختیاره ومن یختار یختار حتى والدیھ، تذكر أن 

الطفل قبل أن یأتي إلیك یختارك ألنك كما أنت علیھ، كما أنت مثالي في عینیھ ألنك األنسب واألقدر على أن 
تخلق لھ بیئة وتجربة ممیزة. فعندما یأتي الطفل حذار وانتبھ من أن تغیر طبعك وتصرفاتك ومنھجك من 
أجل الطفل ألنك ستالحظ أنك عندما تغیر طبیعتك فإن الطفل یغضب وستالحظ أن األطفال یعاندون، یبكون 

ویفتعلون المشاكل مع والدیھم. ھي رسالة ضمنیة تقول أنھ یجب علیك أن تعود إلى طبیعتك وأن تفعل ما كنت 
تفعل قبل أن آتي إلیك، إما أن تفھم الرسالة أو سیقومون بإیصالھا بطریقة أكثر وضوحاً وأعلى صوتاً. أنت 

حر أن تفھم وإال ستزداد وتیرة وحدة المشاكل وتصاعدھا. 
حرفیاً لیست المسألة أنك یتم اختیارك كأن یقف كل اآلباء في صف ومن ثم یختار الطفل ما یشاء، الواقع 

قریب ولكن لیس ھو بالضبط ما یحدث، فأنت أیضاً تختار الطفل عندما یأتي الطفل؛ فال تحاول تغییر الطفل 
فإن فیھ وفي شخصیتھ التي سیبنیھا أو ستتشكل نموذج مثالي لما تحتاج إلیھ لتكون حیاتك سعیدة جداً. 

المھم أن تعرف أنھ ال یوجد خطأ إن ربیتھ على معتقداتك أو تركتھ لیعیش بحریة ال یوجد خطأ. 
مما یبعث على الیأس للمستنیرین على األقل ھو أن یعرف أن جمیع المسارات صحیحة، ال یعود یرى الخطأ 

یتمنى أن یرى مساراً خاطئاً أمر متعب، الخطأ جمیل ألنھ یمنحك عمقاً في التجربة، أن تفكر تحلل تقارن 
وتفاضل بین البدائل، أما عندما یكون كل شيء صحیح فإنك ورقة على نھر جاري. 

ال بأس بزرع المعتقدات في أطفالك ولكن تذكر أن أطفالك قد ینتھي بھم المطاف لیكونوا ھم مخرجك من 
الواقع الذي تكره إن كنت تكره واقعك، فإن كنت تزرع فیھم معتقداتك التي تؤمن بھا والتي بدورھا خلقت 
ھذا الواقع الذي تكره فماذا تتوقع؟ أنت تحكم على الفصل التالي من حیاتك أن یكون مشابھ لبدایة التجربة. 

أما إن كنت تحب واقعك فال بأس من زرع معتقدات في طفلك. 
-كم قیاس وعي السعودیة  

>ال یمكن الحكم على وعي المنطقة فالمنطقة لیست كائن حي لھ وعي، البشر فیھا تتفاوت مستویات الوعي 
فیھا لكن بشكل عام المملكة كلھا الزالت في سبات عمیق، الواعین منھم أخذوا حریة إن كان ھذا ما تسألین 

عنھ. الواعین منھم أخذوا حریة، النیام منھم فقدوا بعض السیطرة.  
ال یوجد ارتفاع في الوعي األمر ال یشبھ حالة الطقس، األمر لیس بھذه السرعة والدینامیكیة. التحول في 

قناعات البشر من تحریم ومنع تعلیم المرأة إلى السماح بھ ال یعني أن البشر أو المجتمع أصبح واعیاً أي أنھ 
یقبل تعلیم المرأة، كذلك قیادة المرأة ال تعني بالضرورة حتى لو سمح اإلنسان البنتھ أو زوجتھ أو أختھ بالقیادة 
ال یعني أنھ أصبح واعي؛ كل ما في األمر أنھ اعتنق معتقداً جدیداً یسمح بقیادة المرأة. اعتناق المعتقد الجدید 
یعني أنھ مازال نائم فتوقفوا عن جعل األمر وكأنھا مباراة ولیست مباراة كرة قدم 45 دقیقة لكل شوط أحیاناً 
یبدو األمر وكأنھا مباراة كرة سلة؛ بكل كرة ثالث نقاط أو حتى مباراة أسرع في رتمھا كالطائرة مثالً. الحیاة 

أبطأ من ذلك بكثیر، نحن من یجعلھا بطیئة، محاولة تسریع عجلة الحیاة بحد ذاتھ یجعلھا أبطأ؛ فالكون، 
وعیك األعلى یحب استفزازك لیس ألنھ یكرھك ولیس ألنھ عدوك ولكن ألن استفزازك یعني تصاعد مشاعر 
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الغضب. وال یھتم حقیقة أن تغضب أم ال المھم أن یولد مشاعرك فإن كانت مشاعرك ستتولد بشكل أكبر من 
الغضب فإنھ سیدفعك إلى الغضب، أما عندما تكون ثورة براكینك وتدفق ینابیعك ھي في حالة الحب فقط فإن 

الكون، وعیك األعلى، الوجود سمھ ما تشاء سیمنحك تلك الظروف واألحداث التي تسمح لھذا الحب بأن 
یتدفق، تسمح للسعادة بأن تتجلى ألنھ ال یھتم، ال ینحاز، ال یأخذ جانباً، ال یقف في صف؛ یملك ھدفاً واحداً 

فقط وھو أن تشعر.  
فاختر الشعور األقوى في حیاتك، إن كنت إنساناً غاضباً بشكل عام فإن األحداث التي حولك ستكون مشاعر 

تدفعك للغضب؛ لیست مرآة. 
فھذه ھي اإلجابة فیما یتعلق بمستوى الوعي في المملكة، أنا أرى تحوالً في المعتقدات والمبادئ والقیم 

والعادات والتقالید أما ما یتعلق بالوعي فإنھ على األغلب سیزید من نوم البشر ألنھم عندما یتطرفون تطرفاً 
شدیداً في معتقداتھم فإن التحول من النوم إلى الیقظة یصبح أرجح وأمكن ألن العقل یستیقظ على حقیقة أنھ ال 
یمكن للحیاة أن تكون بھذه الدرجة من التعقید والقیدیة. أما عندما یصبح اإلنسان متوازناً فإن النوم وإن لم یكن 
عمیقاً جداً فإنھ سیكون طویالً جداً. نرى ھذا األمر في المجتمعات التي تحیط بالمملكة، التي ال تملك مستوى 

التشدد والتطرف في المعتقدات كما تفعل المملكة. یكون التمسك بالمعتقدات بشكل أقوى وأكبر.  
-ھل أسئلتنا لك وإجاباتك لنا ترفع وعیك تساعدك بشيء وإال لماذا تقوم باإلجابة على أسئلتنا؟ 

>األمر ممتع بالنسبة لي، االستنارة إن كنت مصیب في األمر فھي أقصى درجات الوعي ال یمكن لك بعد ذلك 
أن تستنیر، أن ترتقي بوعیك. ال ترفع درجات الوعي، االستنارة بتعریفھا إن كنت مصیب أني وصلت إلى 
االستنارة وأنا أعرف وأحب أن أصدق أني وصلت لھا ھي أقصى درجات الوعي، ال یمكن أن تصبح واعیاً 
أكثر من درجة النور عندھا یصبح كل شيء واضح لك، لكن ما علینا أن نعرفھ ھو محدودیة الوقت في أن 

تستعرض كل األسئلة التي مرت علیك في حیاتك وبعضھا لم یمر بعد لذلك علیك أن تزور جمیع األفكار التي 
فكرت بھا والقناعات التي تبنیتھا على مر السنوات التي عشتھا قبل االستنارة وتنظر لھا من جدید من الزاویة 
الجدیدة المرتفعة جداً حیث النور لكي ترى الشقین للمسألة، للمعتقد. لكي تلقي بنورك على الظالم الذي كان 
خلف ھذا المعتقد الذي كنت تخشاه فترى أنھ مكمل لھا ال مخیف منھا ولكن ال تستطیع أن تتذكر كل شيء 
فالتواصل مع البشر یذكرك ببعض ھذه الجوانب واألسئلة وأحیاناً یریك جمیع المعتقدات وأحیاناً معتقدات لم 

تمر بھا في حیاتك.  
األمر یشبھ ما تفعلھ عندما تعیش في مدینتك في بیتك القدیم ثم تكبر وتغیر المنزل ثم تعود بعد عشرین، 

ثالثین، أربعین سنة إلى منزلك فترى كم كان صغیراً وكم ھو كبیر في مخیلتك ألیس كذلك؟ البد أن الجمیع قد 
مر بھذه التجربة، لیس بالضرورة منزلك قد یكون منزل أقاربك الذي كنت تزوره وأنت صغیر كم كان كبیراً 

في طفولتك وكم صغر بعد أن كبرت.  
ھذا ما یحدث عند االستنارة، تصبح أشمل، أكبر، أوسع وعندما تسترجع ما كنت تعظمھ وتقدسھ وتستكبره 
تجد أنھ صغیر ساذج سطحي بسیط جداً فتشعر بالشفقة على ذاتك البسیطة التي كانت تنظر إلیھ على أنھ 

أكبر فتستذكر وتستشعر وتدرك حینھا كم أصبحت عظیماً وكبیراً. 
فأي األشیاء أحق بالتقدیس والتعظیم؟ ألیس من ھو أعلى وأكبر وأقدس مما كان مقدساً لك في صغرك؟  
ال بأس بتقدیس رمز أو معتقد وأنت صغیر أما وقد كبرت وصرت أشمل حتى من ذاك المقدس فأنت أحق 

األشیاء بالتقدیس والتعظیم واإلجالل والتبجیل. 
لكم یا أحبتي كل التقدیس والتسبیح منزھین عن كل نقص إال ما ترونھ فیكم، ال أحد یجرؤ على أن یغیر ھذا 
المنظور فأنتم األحق بأن تختاروا ما تشاؤون واختیاركم ھو النقص، ھو العجز، ھو الجھل وال أحد یملك أن 

یمنعكم من أن تفعلوا ما تفعلون. 
أحبكم. 
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 سیروا بدروب الحیاة، اختاروا ما تشاؤون منھا أو سیروا بال اختیار ستنتھون إلى حیث بدأتم ال محالة. قد 
تقنعون أنفسكم في المسیر أن النھایة ستختلف وستتباین وستدركون عند االقتراب بأنكم تعودون حیث بدأتم 
إلى حیث أنتم، إلى حیث كنتم قبل أن تأتوا إلى ھذه الحیاة، قبل أن تكون ھذه الحیاة، قبل أن نكونھا ونكون 

نحن كینونة كائنة فیھا لوقت محدود على األقل. 
سنتذكر بعد أن تنتھي أن الوقت الذي أمضیناه في الحیاة لیس إال لحظة في عمر الوجود ال تكاد تذكر. كفكرة 

خطرت وألقیت في روع اإلنسان كخاطرة مرت بخلدك ووجدانك.  
أحبتي أنتم األعظم. 

ما تعرفونھ وما ستعرفون عن الحیاة مھما اتسع ومھما وسع، مھما تعمق وكبر وعظم یبقى علم ناتج عن 
الحیاة التي ھي في اتساع دائم مضطرد ومتسارع لكنھ ال یأخذك ألي مكان وجودیاً وبشكل حقیقي أنت واقف 

في نفس المكان، بمستوى الوجود. اترك عقلك قلیالً وتأمل ھذه الفكرة، على المستوى الوجودي وبشكل 
مجازي أنت كمن كان یسیر في ھذا الوجود بال ھدى إلى ال مكان وال وجھ، توقف في لحظة وتخیل ھذه الحیاة 

كما ھي مجرد خیال عابر كحلم یقظة یمر بإنسان أتعبھ وأنھكھ النھار فأراد أن یغفوا لدقائق فحلم ھذا الحلم 
المستمد الطویل المستطیل، الذي یطیلھ عمق التجربة وعمق الشعور في كل موقف وتواصل مع البشر لذلك 

من األساسي والضروري لیكون من نجاح ھذه التجربة الكثیر من البشر الذین یشتركون في المعتقدات 
لیعطون حقیقیتھا التي تملك. 

تخیل الحیاة لو لم یكن فیھا إال أنت، بكل ما فیھا من نعم ووفرة، ال تعني أي شيء.  
وقوفك المؤقت وھذه الخاطرة المؤقتة تمتد في حیاتك لن تدرك قصر ھذه الحیاة، نعم نقول بأن الحیاة قصیرة 
عندما نرى إنسان قد مات وھو مازال صغیر أو ربما بعد أن كبرنا ومرت عقود علینا من الزمن فنقول بأن 

الحیاة قصیرة ألننا لم نشعر بھذه الحیاة. في الحقیقة لیست قصیرة شعورنا بالحیاة، بالوقت الممتد حقیقي 
وطویل أحیاناً نسبي ولكنھ طویل ما یستخلص من األمر ھو وھمیة الوقت؛ إن كانت ھذه العقود من الزمن قد 
تالشت في ذاكرتك ولم یعد یبقى منھا إال مجموع سنة أو سنتین لو وضعتھا متوالیة كإطارات صورة أو فیدیو 

متحرك متوالیة ستجد أنھا سنة أو سنتین مخزونھا. ھذه الوھمیة والمطاطیة تخبرك أن ھناك شيء غیر 
صحیح فیما یتعلق بحقیقة المادة وحقیقیة المادة إن كانت حقیقیة لھذه الدرجة فلما یختلف معیار الزمن؟  
لماذا یمر الوقت طویالً جداً على من یضع یده على صفیح ساخن في حین أن اللیل كلھ یمضي بسرعة 

كسرعة ھذا البث الذي انتھى في وقت قصیر؟  

عندما تكون بحضرة من تحب وتمضي تلك اللیلة معھ نسبیة الوقت یا أحبتي، نسبیة التجارب، نسبیة 
المعتقدات والمشاعر كل شيء نسبي وما نحن في ھذه الحیاة إال مشاركین في ھذه النسبیة؛ ننسب تجاربنا 

وأنفسنا إلى غیرنا لكي نخلق عمقاً في التجارب. عندما نقارن، عندما نفاضل ونباین بین تجربة الواحد واآلخر 
فإننا نحاول تعزیز الشعور المتولد منھا، لو كنت في ھذه الحیاة تملك كل المال أو ال تملك شيء على اإلطالق 
فال یعني أي شيء ما لم یكن ھناك إنسان أعلى منك أو أقل في الوفرة والمال. أنت تحتاج إلى ھؤالء البشر 
حولك، أنت تریدھم، أنت ال تستطیع أن تعیش الحیاة بدونھم؛ أقولھا كمسألة نجاة ولیست مسألة ترف. أنت 

بحاجة إلى البشر فكن ممتناً لیس بأن تظھر لھم االمتنان، كن سعیداً لیس بأن تشاركھم السعادة، لك أن تختلف 
معھم، لك أن تقاتلھم، لك أن تغضب منھم وتضمر لھم الشر وتنزل بھم األضرار أنت حر!  

فھذا التواصل جزء من التجربة المشتركة، المھم أن تمتن لوجودھم لكي تمارس علیھم ھذا الشر وأن تضر 
بھم. ھذا ما تمتن لھ، دون أن تقول بأنك ممتن ال أحد یستمع إلیك، الشيء الوحید الذي یستمع إلیك ھو وعیك 
األعلى الذي یعلم ما تقول قبل أن تقولھ فلماذا تقولھ وتمضي الوقت في القول فكما نقول الحیاة قصیرة جداً 

فلماذا نضیع الوقت بأن نردد كلمات فارغة كـ: أنا ممتن لھذه الجلسة أو البث، أنا ممتن لھذا الكتاب أو 
الشخص، ال تمتن ألحد إال إن كنت ترید أن تشعر أنك مجبر على الفعل وال تضیع الوقت على ھذا الفعل. 
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ال تشعر أن الطریقة الوحیدة لعیش الحیاة ھي أن تكون خیراً مسالماً ال بأس بأن تختار ھذا الخیار ولكن اعلم 
أن الشر لیس خاطئ الشر لیس إال خیار وربما ھو الخیار األمثل للبعض. 

فكن ممتناً على وجود من تستطیع أن تمارس علیھ الشر ولو كان ال یوجد في ھذه الحیاة سواك لما كان للشر 
أو للخیر أي معنى وما كنت لتكون وما كانت لتكون الحیاة. فاستمتع بھذه الفكرة مادامت تدور في خلدك لھذه 
الفترة الوجیزة الممتدة وعمق الشعور لیمتد الوقت أكثر فأكثر، وال تتململ فیطیر الوقت بین یدیك أو ینسل كما 
ینسل الماء قبل أن ترتشف منھ ما یبث الحیاة في عروقك الوجودیة ولیست المادیة؛ فأنت حي ھنا وما تحتاجھ 

ھو أن تحیا ھناك. 

لكم یا أحبتي كل الحب، دمتم كما أنتم ال تحتاجون شیئاً غیره سوى أن تكونوا فعیشوا ما دمتم تستطیعون 
العیش أو ربما في وقت أو تجربة أخرى ستعیشون. 

لكم حبي الذي ال تحتاجونھ إال أني أقولھ ألني أختار أن أفعل. 
وداعاً یامن أحب. 

 !
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الفصل الثاني  

�
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االسئلة: 

⭕ 
 أحاول منُذ أیام ألن أعرف من أكون ولكن في كل لحظة أشعر بأني سأصل

 تحدث فكرة أو شعور أو اصوات خارجیة توقفني..
 !ھل یمكن أن یخاف اإلنسان بھذا القدر من رؤیة ذاتھ الحقیقیة؟

🔴  

بال شك أن اإلنسان یخاف أن یرى ذاتھ الحقیقیة. 
فاإلنسان الذي یخاف ھو الذات الزائفة وھي تعلم غریزیاً أنھا لیست كل 

شيء وأن ھناك ذاتاً حقیقیة قد استبدلتھا ھذه الذات الزائفة منذ زمن قدیم. 
فمحاولة رؤیة ذاتك الحقیقیة تعني زوال ھذه الذات الزائفة إلى األبد! 

وھذا أمٌر مخیف لھا وال شك وال مناص والبد لھا من أن تخاف.  

⭕  

ماذا أفعل حتى أستطیع تجاوز مایفعلھ العقل ؟!  

🔴  
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 صمت العقل.

⭕   

"الحیاة وھم  
كلنا واحد، موجود منذ األزل وحتى األبد" 

لَم أعیش التجربة المادیة األرضیة ؟! 
ھذا الوجود، أو الكون، لَم تكّون ؟! 

🔴  

في الواقع سبب خلق ھذه التجربة المادیة األرضیة كما قلت أو لماذا ھذا 
الكون والوجود تكّون ألجیبك بصراحة بل ھذا ما فعلتھ األدیان قدمت غایة 
وسبب للوجود بررتھ بتحقیق االختبار أو العبادة والتضرع، فانساق البشر 
خلفھا لیس ألن رأیي بھذه الغایات أنھا صحیحة أو خاطئة فأنا لي موقف 
فلسفي مختلف عن صحة وخطأ ھذه األشیاء ربما تعرفینھ في ھذا الوقت 

ولكن ما أملكھ وما یتعلق في سیاق الحدیث اآلن ھو أن وضع مثل ھذه 
الغایة لم یثبت أنھ خطأ وال یمكن أن یثبت أنھ صحیح 

 ولو كان ھناك على الجھة المقابلة من األرض أو حتى في نفس البقعة من 
األرض، إنسان آخر یملك قناعة أو معتقد أن الھدف من الوجود في ھذه 
الحیاة أمر مغایر بل مناقض لما یؤمن بھ اإلنسان األول، فإن قناعتھ لن 

تغیر في سیر ھذه الحیاة كال االثنان سیعیشان ویعیشان اآلن وقد عاشا بنفس 
الطریق ونفس المشاعر ونفس التحدیات 

إذن الجوھر ھو التجربة، ولیس الغایة من التجربة، ولكن علیك أن تالحظ 
أن من یسأل ھذا السؤال ھو عقلك وعقلك صنع في ھذه الحیاة لغایة، ھو 

موجود لغایة ولكنك أنت لست موجود لغایة، إال أنك تظنین أنك عقلك 
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فبالتالي تؤمنین أن لوجودك غایة وإذا كنت أنت عقلك فإن الغایة كإجابة 
على سؤالك ببساطة ھو أن تعیشي التجربة األرضیة أن تفكري وتختاري 

الخیارات المتعددة عندما تكونین في موقف اختیار، وعندما تقومین 
باالختیار تقومین باستخالص تجربة وتطویر وتحدیث معتقداتك، ألنھ 

بالنھایة كل ما یھم في ھذه الحیاة ھي المشاعر، ولكي تجرب شعور یجب 
أن تختار، و بدون العقل ال یمكن لك أن تختار فالمجنون ال یختار وال یملك 

الخیار، العاقل یستطیع أن یختار، وال یمكن للعاقل أن یختار بدون وجود 
مشاعر خلف االختیار، وال یمكن للمشاعر أن تتولد دون معتقدات تدفع ھذه 

المشاعر 
وألن الحیاة متغیرة فإن تجربة الحیاة المتغیرة تولد مفاھیم جدیدة لكي تصنع 
مشاعر ضروریة لإلختیارات المستقبلیة الجدیدة، إذن فاإلجابة على السؤال 

على شقین: عقلك موجود لتجربة الحیاة والقیام باالختیار واستخالص 
التجربة وتحدیث معتقداتك، بال شك أن ھدفھ ھو االحتفاظ بھذه المشاعر 

والمعتقدات واألفكار، أي أنھ ینتجھا ویحتفظ بھا، أي أنھ ھو المشاعر 
والمعتقدات واألفكار، فأخبریني من یسأل أھو عقلك؟ إذن فھذه ھي اإلجابة، 

أھو وعیك؟ و ھذا ما سألتیھ، قلتي الوعي او ما نسمیھ العقل الكوني كیف 
اھتدیت إلیھ؟ 

 اھتدینا لھ عندما اصمتنا العقل وعلمنا أننا الزلنا موجودین، ھنا تشعر 
بانفصالك عن عقلك وعندما تعلم أنك منفصل عن عقلك والزلت موجود، 
بل ربما تشعر بالوجود بطریقة أكبر اعمق وأشمل، ال تملك إال أن تعرف 

أن ھناك أمًرا یفوق العقل، سمیھ الوعي، سمیھ عقل كوني، سمیھ إلھ، سمیھ 
الروح العلیا، سمیھ أنت، سمیھ روحك، أنت حرة في ذلك، إال أن حقیقة 

واحدة ال یمكن أن تتغیر و ھي أن على اختالف األزمان إال أن الحضارات 
وصلت لنتیجة على أنھا منفصلة عن بعضھا اجتماعًیا، فتجدین في منطقة 

األمازون أو في أو جبال الھند من یؤمن بنفس المعتقد وھو أن اإلنسان لیس 
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إال وعي وأن كل ما یحدث في وعیھ، لیست دیانة، فالدیانة تتوارث، ولیست 
رسالة فمن یحمل رسالة یخبرنا عن مصدرھا، وإنما إلھام تلقائي فإن صح 

التعبیر فإن ھذه االستنارة ُتلقى في روع كل إنسان أي أن كل انسان رسول، 
وھذا بالضبط ما قلتھ لك في البدایة، غایة وجودك في ھذه الحیاة أنت من 

یصنعھا، ورسل بعض األدیان وصل إلى ھذه القناعة،  فعرف وعلم وأدرك 
بأن الغرض من جوده في ھذه الحیاة تنظیم الحیاة؛ فأصبحت تأتیھ إلھامات 

عما وكیف تدار الحیاة فأصبح یقولھا ویرى البعض نورانیة ما یقول 
وجمالیة ما یقول فیتبعونھ وتتحقق معجزات ھذه المعتقدات، لیس ألنھا 

حقیقة قبل أن یؤمنوا ولكن عندما أمنوا بقدرتھم وقدسیتھم التي نسوا 
أصبحت ھذه المعجزات حقیقیة، الشعوب في السابق لم تكن تملك الحریة، 
فكانت تؤمن بكالم رجل واحد، فكانت المعجزات عظیمة جًدا في ما قبل 
حتى العھد القدیم، ومن ثم العھد القدیم كانت المعجزات مازالت موجودة 
ولكن بشكل أقل، وتتوإلى األزمان ویفترق البشر ویقل إیمانھا فتضعف 

المعجزات حتى آخر األزمان، لم تعد المعجزات ممكنة أو ربما ممكنة ولكن 
من خالل التقنیة مثالً، الكھرباء والتقنیة تعتبر معجزة في ذلك الوقت ولكن 
بالنسبة لنا منطقیة جًدا، وھذا بالضبط ما كان یحدث معھم ھم یعتقدون بأن 

ما كان یحدث منطقي جًدا، فیؤمنوا بالمعتقد الذي یحملھ ھذا االنسان عن 
سبب وغایة وجودھم 

فإن سألتني عن سبب وجودك أقول اخبریني من یسأل؛ فاإلجابة تتغایر وإن 
كنت تقولین من ھو أو كیف اھتدیتم لما نسمیھ بالوعي فاإلجابة من یسأل 
أیًضا فإن كان عقلك یسأل لن تعرفي اإلجابة إطالًقا، ولكن عندما تتوقفین 

عن السؤال ستكونین شیًئا أعظم من العقل، ال أعني أن تتوقفین عن السؤال 
أن تسمحي لعقلك بأن یوھمك بأنك اصمتي األفكار، وھو یفكر بفكرة 
الصمت، فھذا لیس اصمات للعقل ولیس اصمات لألفكار، وإنما فكرة 

صامتة فكرة تدور في خلدك صامتة، بل تمأل خلدك وعقلك 
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الصمت الحقیقي ال یمكن لي ان اصفھ لك فمن یستمع لي اآلن ھو عقلك 
وعقلك ھو ظل ھذا النور فال یمكن لھ أن یرى النور وإال لما كان موجود، 
فاجابة السؤال الثاني إن سمحتي لي ال تتم عبر الكالم وإن كنت استطیع أن 
اصف إال أن اإلجابة غالًبا لن تصل خصوًصا مع إنسان المس فیھ تشكیك 
أو على األقل تخّوف من االسلوب وطریقة الطرح، واتركك مع سؤال رًدا 
وعرفاًنا لجمیل سؤالك، ھل تملكین أال تسألي ھذا السؤال: سبب وجودك؟ 

ھل تستطیعین أن تعیشي حیاتك دون أن تتسائلي لماذا تعیشین؟ ال أقول بأنھ 
یجب علیك أن تفعلي ذلك، حقك أن تسألي ولكن ھل أنت حًقا مخیرة أم أنك 
تشعرین بأنك مجبرة؟ ھذا ھو الخط الفاصل بین ذاتك القدیمة والعقل وذات 

جدیدة ربما لن تعرفیھا وربما تعرفیھا اآلن وأنتي تستمعین، األمر منوط بك 
ولیس ھو بذاتھ اإلدراك واالستنارة أو حتى االستفاقة على أقل تقدیر لیسوا 
الغرض من الحیاة، الغرض من الحیاة بكل بساطة ھو أن تجرب أي شيء، 
اعني كل شيء وأي شيء ممكن أو غیر ممكن، من یحدد ماھو ممكن وغیر 

ممكن؟ أنت، عبر ماذا؟ عبر معتقداتك التي تصنع وتؤطر ھذه التجربة، 
كلما ضاقت كلما تحددت مالمح  التجربة وقلت الخیارات، كلما كانت أقل 
ھذه المعتقدات وأكثر مرونة كلما أصبحت خیاراتك أكثر وتجربتك أكبر، 

أتمنى أنني ساعدتك في أن تجیبي أنت على أسئلتك، أتمنى أن تكون إجابتي 
كإجابتك لذاتك فنحن في النھایة واحد، كل شيء واحد لیس نظرًیا لیس 

فكرًیا، ھنالك فرق ستلمسینھ وتشعرین بھ أن كل شيء جزء منك بل سترین 
بالضبط كیف یتم التكامل بین كل أجزاء ھذه الحیاة والكون، حتى 

المتناقضات سترین أنھا مترابطة بشكل منطقي، وھذا البارادوكس ما ال 
یمكن للعقل أن یتصوره، مجدًدا ھل تستطیعین أال تسألي ھذا السؤال؟ 

ركزي عندما تجیبین من یجیب، ألن اإلجابة ستتباین حینھا، عقلك ال یملك 
خیاًرا، أما أنت، فجالسة صامتة تراقبین العقل وھویسأل و ھو یعتقد أنھ 
أنت، ولكن من الذي یراقب العقل فقط أسألي ھذا السؤال، لك كل الحب. 
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⭕  

لماذا أشد ما نرغب بھ ھو فعًال ما نحرم منھ؟ 

🔴  

ألنك تشعر انھ یستحق العیش من اجلھ! 
وألن العقل غریزتھ البقاء فانھ سیؤمن ان ما ترید مستحیل، لتعیش. 

اما ان تعلم ان كل شيء ممكن فعقلك لن یبعد االمكانیة.  

⭕  

اذا مات الشخص، وعیھ او روحھ باقي موجود بالحیاة ویراقب الحیاة ؟ 

🔴  

لن یغادر الحیاة اال وقد اكتفى 
ولو لم یكتفي لما عاد كروح 

لبقي كجسد 
اال تعتقدین؟ خصوصا والموت خیار. 

⭕  

ھل یعرف انھ مات وان الناس تبكي علیھ ؟! 

🔴  

االجابة: ال یھمھ. 
والحیاة لیست سوى حلم والموت كاالستفاقة. 
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ھل تتسائلین عن ما یحدث لمن ترینھم في الحلم؟ 
رغم ان الحلم كان جمیل، وشعورك حقیقي  

وتتمنین لو طال 
لكن ال تھتمین كیف یشعر من فیھ بفراقك  

⭕  

اتابع برنامج وسیطة ارواح واندھش لما تجیھا روح المیت وكیف یعرفون 
اخبار عائلتھم بالتفصیل 

🔴  

ال یعني ان المیت ما زال روحا معلقة تطلب فتجیب النداء 
بل ان المیت یكون اشكال وھیئات مختلفة في امكان وازمان مختلفة في 

نفس الوقت 
الحقیقة 

اننا حین نعود لمن نحن حقیقة 
نكون في كل مكان وزمان في الوجود 

یتفاعل معنا من یرید التفاعل 
كیفما شاء وشئنا 

وحین اجتمعت مشیئتنا جربنا حیاة البشر 
ونحن ال نزال في كل مكان وزمان 

اال ان بعض وعینا  
ال یدرك منا، اال ما یراه ھنا 
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وبعضنا الباقي 
ال یھتم لتنبیھنا 

النھ بعض من كل 
ولیس للبعض اال ان یعود للكل 

ان كان قد غادره اصال 

 ⭕  

أكثر شيء أحب أشكرك علیھ ھوا لما قلت أن الحاجة من النوم ھي الُحلم. 
خلیتني أدرك شيء جدید قبل كنت أستغرب إحتیاجي القلیل جداً للنوم 

وكانوا اللي حولي یأثرون علي "أنُھ مضر كوني ما أنام أو أنام بشكل 
قلیل" 

🔴  

جنون االنسان وفعلھ كل شيء بعفویة لھ عالقة وثیقة بقلة وجودة النوم وان 
قصر.  

⭕  

ھل یعني بأن مایسمي بمراكز الوعي داخل الدماغ  شيء خطأ؟ 
اي انھا وصف فقط، انني في حیره من ھذا االمر ؟! 

🔴  

ال یوجد داخل الدماغ مركز وعیانھا محاولة العقل لتضمین اإلطار داخل 
الصورة عبر تصویر اإلطار وتصغیره، اال ان اإلطار یبقى حاویاً ال 

محتوى. 
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⭕  

اذا كل ماطرحھ العقل من علوم ھو وھم وفلسفھ واحتماالت؟! 

🔴  

لیس احتماالت بل یقین 
فحین یطرحھ العقل 

ویصدقھ النھ یظن انھ كان موجودا "واكتشفھ" ویجھل انھ من صنعھ وألنھ 
امن بھ تحقق وأصبح حقیقیا ال وھم 

لعلي أُسھب قلیالً ھنا 
حین نقول وھم ال نعني أنھ لیس حقیقي 

نعم یستخدم البشر ھاتین المفردتین على انھما نقیضتین ولكن الحقیقي عكسھ 
غیر الحقیقي  

والوھم عكسھ المتجسد الملموس المتجسد المثبت  
 بالمعنى الوجودي كل شيء حقیقي ال یوجد شيء غیر حقیقي  

ما دمت تفكر بھ تتخیلھ فھو حقیقي 
وھمي ألنھ ال یتجسد ومادي ألنھ تجسد ولكن كل شيء حقیقي  

ولتفھمي ھذا األمر ُنسقط ھذا األمر  الشرح على الحلم  
فالحلم وھم إال أنھ حقیقي على األقل بتعریفي أنا - الحقیقیة ھي ما تستطیع 

أن تشعر بھ - باللمس ھذه طریقة واحده و لكن بالتفكیر طریقة أخرى 
للتفاعل مع الشيء.  
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والحلم یتولد منھ شعور فھو حقیقي بقدر حقیقیة الحیاة لكننا نعطي للحیاة 
أھمیة ومصداقیة أكبر ونقول أنھا حقیقیة و الحلم غیر حقیقي ألن الحیاة 
ملموسھ و ننسى أنھ أثناء الحلم كل ما نلمس نشعر بھ شعوراً حقیقیاً و 

نعتقد، نؤمن، نجزم في لحظتھا أنھ موجود  
فقط إذا استفقنا من الحلم تالشى الحلم وقلنا عنھ أنھ غیر حقیقي  

اذن فالحیاة حقیقیة وأمرھا محسوم محتوم أن تكون حقیقیة حتى نموت ولن 
ندرك وھمیتھا حتى نغادرھا فھي مادیھ حتى نغادرھا 

اما ما یكتشفھ العقل فھو موجود بالفعل كاألحالم إال أنك ال تراھا إال حین 
یتمعن بھا العقل و ُیمعن بھا و یبحث و یستكشف و یؤصل العلوم كالطوب 
واحدھا فوق األخر فیبني ُبنیاناً جدیداً أعلى أو أكبر و یسمیھ علماً جدیداً و 
یكون حقیقاً لك أن تلمسھ إال أن كل ھذا الطوب سیتالشى ما إن تغادر ھذه 

الحیاة 
فنعم كل ما یطرحھ العقل وھمي ولكنھ حقیقي إن فھمتي ما اعنیھ   

⭕  

ھل یوجد حلقھ اتصال بین العقل والوعي ؟! 

🔴  

ال یوجد انفصال بین العقل والوعي حتى یكون ھناك اتصال؛ فالعقل یطفو 
في الوعي. 

إن كان لي التشبیھ، فالوعي أشبھ في بحر أو محیط، كون من یسبح داخل 
ھذا البحر، سمكة مثالً -وھي إسقاط عن العقل- ال تعلم حجم المحیط وال 

تعلم أنھا في المحیط؛ ال یعني أنھا لیست جزًء من المحیط.  
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أترین األمر؟ السمكة ولدت وستموت وعاشت كل حیاتھا بالمحیط، ولكنھا 
ال تعلم ما ھو المحیط، وال یھم! 

ھل توجد حلقة اتصال؛ ال، ألنھا لیست بانفصال.  
عقلك یسبح وأحیاناً یطفو حین تستفیقین وِفي مرات نادرة یتكامل مع المحیط 

فیكون ھو المحیط، ولك أن تتخیلي ھذا الحجم.  

⭕  

ماھي الحیره مالذي یحدث حین یحتار االنسان في اختیاراتھ ؟ 

🔴  

سبب الحیرة ھو غیاب المعتقد المھیمن،  
أو غیاب المعتقد على اإلطالق. فقد شرحت بإسھاب دور العقل في أحد 

التسجیالت أظنھ "كي ال نضیع في الزحام" ھذا عنوان البث. 
وقلت فیھ: بأن وظیفة العقل ھي االختیار وال یقوم العقل باالختیار بشكل 

عبطّي وإنما تتولد أفكار الخیارات، جراء تولد المشاعر النابعة من 
المعتقدات التي تزرع على مر الحیاة. 

فحین تواجھ خیارات جدیدة ال تملك أي خلفیة أو معتقد مسبق عنھا فإنك ال 
تستطیع أن تختار، وبالتالي تحتار.  

وھنا یأتي دور العقل في أن یبحث عن طرق مبدعة -وھذا ھو إبداع العقل 
وقدرتھ العظیمة- في أن یحاول أن یستنتج أیھا قد یكون أقرب إلى السعادة؛ 
وھذا ھو ھدف العقل دائماً ولكن لیس في كل األحوال ولكن معظم األحوال، 

العقل یبحث عن السعادة خلف كل خیار. 
فیلجأ إلى التحلیل وھي من القدرات العظیمة لدى العقل واالستنتاج فثم 
االستكشاف؛ وما ینتج عن االختیار العشوائي یختزن على أنھ معتقد، 
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وبالتالي حین مواجھة خیار مشابھ لھذا الخیار أو نفس ھذا الخیار فإن 
المعتقد سیولد شعور، والشعور سیولد فكرة تساعدك على االختیار أو 

تصرفك عنھ. 
واألمر مماثل عندما یكون لدیك معتقدین متساویین في المقدار، في القوة، 

في الرساخة، ولكن متعاكسین تجاه الشيء. 
قد ال نتخیل األمر؛ كیف لي أن أملك معتقدین متناقضین؟  

أقول بأن اإلنسان شبكة من المعتقدات ومعظمھا یناقض اآلخر لكنك ال تجد 
نفسك في مواجھة لھا ألنك ال تحاول أن تعبث بأوراقك، وال تملك الكثیر من 

المواقف التي تضطر فیھا إلى أن تختار، فتجد ھذه المعتقدات تقف وجھاً 
لوجھ، ولكن عندما یحدث األمر فإنك تمر بما یسمى بالحیرة. 

أنصحك بأن تستمتعي إلى ھذا التسجیل (كي ال نضیع في الزحام)، وقد 
استخدمت مثال نكھات اآلیسكریم المختلفة كمثال على ما یولد الحیرة عندما 
ال تعلم حقیقة أي نكھة أفضل، كیف لك أن تختار وقلت بأن العقل مبدع؛ قد 
ینظر إلى كل نوع ویرى أیھا قد استھلك بشكل أكبر لكي یستنتج أنھ أفضل 
من خالل تجارب اآلخرین، ولكن إن كانت متساویة في المقدار كیف لھ أن 
یختار؟ ستحتار! ولكن دائماً وأبداً ستلجأ إلى معتقد یمنحك الشعور بالسعادة 

أو التفاؤل تجاه الخیار فتقوم باختیاره. ستجدین في التسجیل كل ما یتعلق 
بالحیرة ودور العقل في الوعي.  

⭕  

فیھ علماء مستنیریین كیف أسسوا ھذه العلوم اذا كانت من العقل !! 

🔴  

االستنارة ال تعني فقدان العقل، بل العكس؛ ان یصبح العقل ملكك ولیس ان 
تكون انت ملكھ.  
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⭕  

ھل یكون العقل ملك للوعي ام عقلنا ھو نفسھ لكن یتحرر من المعتقدات 
واألیمان بما الینفع متعة وجوده في الحیاة 

🔴  

-سؤال جمیل وستكون اإلجابة أجمل. 
الحقیقة، أن العقل ملك للوعي في كل وقت؛ سواًء أدرك العقل -أي أنت-، 

أو لم تدرك. 
الفرق بین أن تكون مستنیراً أو أال تكون، ھو أن تكون أنت مدركاً أنك أكثر 

من مجرد عقل أم أنك عقل فقط.  
قد یكون األمر معقد، فھناك العقل والوعي الكلي وھناك أنت فمن أنت، ومن 

العقل ومن الوعي؟ 
العقل، لیس إال وعي أصغر ولكنھ محدود ھو تماماً كالوعي األكبر؛ الوعي 

الكلي، إال أنھ محدود.  
ھو لیس موجوداً، أنت من یوجده عبر تحدید ذاتك بأنك مجرد إنسان ومجرد 
عقل، عندما تتحرر من ھذه الفكرة تصبح كل شيء في نفس اآلن واألوان. 
ھذا ال یلغي وجود ذاك الحیِّز الذي تستخدمھ كعقل، ھذا أیضاً شرح إال أنھ 
مازال نظریاً وإن كان یبسط الفكرة وإلیك مثال ربما یجعل الصورة أوضح 

وأبسط. 
العقل والوعي إلى جانب مثال المحیط الذي أعتقد بأنھ واضح، إال أن مثاالً 

آخر ال یضر وال یضیر. 
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فالعقل كغرفة مجھزة بكل أنواع التسالي والمتع -األمور التي تبقیك 
منشغًال-؛ ألعاب وألغاز وكتب وقصص وربما بشر، صور وأشعار وجمیع 

المنتجات المادیة 
ال شك بأن ھذه الغرفة تبدو كعالم متكامل خصوصاً وأنك تستطیع أن تنتج 

المزید من ھذه المنتجات؛ المزید من القصائد والصور والرسومات 
واأللعاب واأللغاز واإلجابات واألغاني والموسیقى وكل ما قدمتھ من شيء.  
إال أن ھذه الغرفة لیست كل العالم، ولكنك ال تعلم ذلك، تظن أنك حبیس ھذه 
الغرفة ألنھ ال یوجد باب، منطقیاً ال یوجد مفر، ولكن عندما تكتشف مخرجاً 

من ھذا المكان سترى أنھا لیست سوى غرفة في قصر.  
ح  لم تكن محبوساً، بل كنت تحیط نفسك بجدران من الكتب والصور واللوَّ
واألغاني والموسیقى واألفكار والمشاعر تحجب عنك الرؤیة؛ أن ترى أن 
ال جدران ھناك خلف األفكار، وأن ما تظنھ غرفة لیس إال حیز مألتھ بما 

مألتھ، وما إن تتوقف عن ملئھ وتزیح بعضاً منھ، ستجد أن ما ظننتھ جدراناً 
مصمتة لیست موجودة على اإلطالق، وأن ھذه الغرفة التي تشكل كل 

ھویتك وحیاتك ووجودك، لیست إال جزًء من وجودك كلھ. أنت ُملك لھذه 
الغرفة عندما ال تستطیع الخروج ولكن ما أن تخرج فإن ھذه الغرفة ملك 

لھذا الوجود كلھ، القصر كلھ، البیت كلھ. 
اآلن یمكن لك أن تكون في غرفة األفكار؛ العقل، تتسلى بما تتسلى بھ 

وتستمتع بما تحب أو أن تخرج إلى ھذ القصر الفارغ إال من ھذه الغرفة؛ 
فكل شيء آخر فیھ متشابھ. 

لك أن تصنع غرفة أخرى، بتفاصیل أخرى، قوانین أخرى، منتجات أخرى؛ 
ولكنك منشغل بما أنت منشغل بھ! 
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إن أعظم ما نفعلھ ھو أن نتساءل: ھل ھناك غرفة أخرى؟ وھذا ما نسمیھ 
باالستفاقة. عندما تكون ما زلت في الغرفة وتظن أن ھذه الغرفة ھي كل ما 

في الوجود؛ فأنت نائم. وعندما یصف لك شخص آخر في غرفة أخرى 
كیف ھي غرفتھم وتكذبھم، فأنت نائم! ولكن عندما تتساءل: ھل توجد غرف 
أخرى؟ أو أن تستمع إلى غیرك یصف غرفتھ وتعتقد أنھا موجودة فعالً وال 

تعلم أي غرفكم حقیقیة فأنت مستفیق ونسمیك واعي. 
أما عندما تنجح في الخروج أو على األقل استراق النظر خارج ھذه الغرفة؛ 

سترى وجوداً شامالً، كامًال، متكامًال، أنت والغرفة جزء منھ وھو بكلیتھ 
أنت. وعندما تخرج سترى جمیع الغرف كلھا جزء مما نسمیھ التجربة 

المادیة وكل التجربة المادیة جزء من ھذا الوعي، والوعي كلھ أنت. 
نعم، الوعي كلھ لیس أنت عندما تكون داخل الغرفة وتعتقد أنك عقل، ولكن 
ھذا االعتقاد البسیط أنك مجرد إنسان جزء من ھذه التجربة المادیة المسماة 

بالحیاة، والحیاة كلھا جزء من الوعي األعلى، والوعي األعلى ھو أنت. 
فال بأس، وال یھم خصوصاً بأن الزمن المنقضي وأنت تظن أنك لست إال 

العقل، ولست إال في ھذه الغرفة، ال یعد زمناً على اإلطالق! أنت تشعر بأنھ 
زمن ولكنھ بالنسبة لوعیك األعلى ال یمر، ال یوجد زمن. 

صعب على عقلك طبعاً أن یفھم؛ ما معنى أال یوجد زمن؟ وذلك ألنك تعیش 
داخل ھذه الغرفة ولكن ما أن تخرج من ھذه الحیاة حتى تكتشف وھمیة 

الزمن، ودائماً نستخدم مثال على وھمیة الزمن. 
دائماً نستخدم على وھمیة الزمن؛ الحلم. 

فالحلم ھو غرفة مؤقتة، أكبر من غرفتك المادیة، التي كلما ضاقت بك، كلما 
زادت الحاجة لھذه الغرف المسماة بالحلم؛ ھي غرفة تحیط بغرفتك، تشابھھا 

في القوانین إال أنھا أقل حدیة وقیدیة منھا لتسمح لك بالتجربة لألمور التي 
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تمنع نفسك منھا في الحیاة المادیة؛ فأنت تمنع نفسك عن الجنس وتتبتل، 
وتمارس الجنس لیالً وتحرم نفسك منھ نھاراً.  

لذلك ما قلتھ قبل قلیل عن العالقة الوثیقة بین فعل ما تفعل بحیاتك الیومیة 
بعفویة، وقصر النوم وجودتھ وقلة األحالم.  

فعندما تتسع غرفتك -واتساعھا منوط بمعتقداتك ومرونتھا- عندما تتسع، ال 
حاجة لوجود األحالم وعندما تضیق غرفتك فإن أحالمك تزید. 

الواقع، وال أرید أن أسھب وأتشعب فتضیع الفكرة األساسیة إال أني سأذیل 
ما قلت بھذه الفكرة الھامشیة إال أنھا مھمة للبعض؛ بل ھي كل شيء.  

عندما تضیق بك الغرفة بشكل غیر متزن، بشكل مبالغ فیھ؛ أي أن تؤمن 
بمعتقد بشكل مطلق وكأنھ معتقد صحیح، فیضیق علیك الخناق فإنك ُتمرض 

مرضاً عضویاً؛ لیس ألن المعتقد یتسبب بذلك؛ بل ألنك كجسد تصف 
وتوصم ھذه التجربة بأنھا فاشلة فتسعى إلى أقصر طریق وھو القضاء على 

ھذا الجسد لكي تخرج من الحیاة وتعود لھا وقتما تشاء، كیفما تشاء، إن 
شئت. وأتحدث عن السرطان على وجھ الخصوص، لذلك عندما ُسئلت في 
یوم من األیام عن سبب السرطان قلت: بأن من یحرم نفسھ ھذه الحیاة، من 

یصر على أن معتقداً یملكھ صحیح ویعیش بطیبة زائدة عن اللزوم تصل حد 
السذاجة، فإنھ یصاب بالسرطان. 

احین  وسترون نمط لدى مرضى السرطان، ابحثوا، راقبوا، كونوا لمَّ
ویقظین وسترون األنماط، وستدلكم على باب یخرجكم من غرفة ال جدران 

لھا إال ما قد رصفتموه بھا. 
أحبتي، ال نملك إال ما نعطي أنفسنا عندما نكون عقل، أما حین تكون وعیك 

الكلي، فحتى ما ال تملك ھو ملك لك. 
لكم كل الحب،  ملكتموه أو لم تفعلوا فھو لكم  
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⭕  

مایسمى بعالمات الساعة الصغرى ومن یؤمنون بذلك ومن خلقوا ذلك فى 
السابق حتى تحقق -الیؤثر على إن كنت الأؤمن بھ أو أصدقھ، 

لكن كیف التأكد من أنى ال أصدقھ ؟ 

🔴  

ما دمت تسألین فانت تصدقین. وھا انت ال تھتمین للتنانین، فھل تخافینھا؟  

⭕  

أشعر بما سیحصل أكون متأكدا وأالحظ النمط یتكرر كأحداث ومشاعر لیس 
توقع ما أعنیھ ، بل أعمق ومع ذلك أجھل كیف أمنع حدوثھ وھي أحداث 

تقع لمقربین مني ولكن النمط یخصني، بعدھا اعدت النظر في احداث 
حیاتي والحظت النمط  استطعت تصحیح بعض الخیارات كوني اعرف 

نتیجتھا مسبقا من خالل النمط ولكن النمط الیزال فما أشبھ اللیلة بالبارحة 

🔴  

حین یتوقف العقل عن تأمل نجمة، سیرى ان السماء كلھا نجوم. 

 �
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 *
ال اعلم حقيقة عن ماذا أتحدث،  

أو أي سؤاٍل أجیب  
اذاً سأتحدث عن كل شيء وأي شيء. 

بالنظر إلى ھذه األسئلة، أرى أن معظم االجابات سبق وقد قلتھا وربما 
بأكثر من طریقة وأكثر من مرة.. فلنتحدث قلیالً عن ھذه المتاھة المتقنة 

المسماة بالحیاة، لیس ألن اتقانھا في تحصینھا فطریق الخروج معروف ؛ 
اإلبداع في أال تعلم أنك في متاھة! 

اإلبداع أن توقن أن الحیاة ھي كل الوجود 
أن تقبل حقیقًة أنك لم تكن ھنا قبل الحیاة  

وربما لن تكون ھنا بعد الموت 
على األقل لیس بھیئتك البشریة 

وحتى لو اعتقدت ان ھناك حیاةٌ بعد الحیاة  
فھي قسریة، أي أن تذھب إلى النعیم حیث كل شيء ممكن 

ولكنك محكوٌم علیك أن تبقى في ھذا النعیم 
السؤال  

ماذا لو أردت أن تخرج من ھذا النعیم؟ 
ماذا لو لم یعد النعیم یعطیك أي مشاعر؟ 

ماذا لو كنت تعلم بأن أعظم شعور تحصل علیھ ھو عندما توازن بین 
الحرمان والوفرة !؟  
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توازن بین العجز والقدرة المطلقة 
توازن بین الجھل التام والعلم المطلق   
وتكتشف أن ھذا التوازن ُیسمى حیاة  

بل ُتسمیھ حیاة 
أنت تأتي لتجرب كیف تشعر  

ففي النعیم حیث كل طلباتك مجابة قبل أن تطلبھا 
فالطلب بحد ذاتھ ضعف  

ان تضطر إلى أن تقول ما ترید  
ربما تتمنى أن ال تضطر إلى أن تطلب 

فلو كنت في النعیم! أول شيء اریده ھو أن ال اضطر ألن اطلب أي شيء 
علیھ، فكل شيء اتمناه سیكون حاضراً قبل أن أفكر بھ 

ھل لكم أن تتخیلوا مثل ھذه الحیاة؟ 
إن كان كل شيء موجود قبل أن اطلبھ أو حتى أفكر بھ  

فإذاً حتى الشعور بالسعادة الذي أحصل علیھ  
من جراء التفاعل مع ھذا الشيء، سأحصل علیھ قبل أن أتفاعل مع ھذا 

الشيء 
فإن كانت رغبتي الحقیقة ھي السعادة 

فأنا بالفعل سعید بالنعیم دون أن أحصل على أي شيء 
ولكن  

نفشل في أن نتسلسل بالتحلیل المنطقي لمعنى النعیم 
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ألن عقولنا كاألطفال تلتھي بألوان وأصناف النعیم التي تتمناھا  
بل أنھا تأخذھا السذاجة ألن تتمنى المال أحیاناً 

ولیس ألنھا ترید أن تصِرف! ولكن تعلم أن في المال سعادة  
الواقع أن حتى الخمر والنساء -للرجال وھي من أعظم األماني بل المتع 

واألنعام في النعیم- لیست مصدر سعادة  
ھي سعادة ھنا ألنك تتمناھا بشكٍل غریزي على األقل النساء  

وُتحرم منھا فتشعر أن قمة السعادة فیھا  
ھذا التوازن موجود في الحیاة ألرجحة االثنان 

العجز والوفرة 
ولكن في النعیم أقصى ما نتمناه كبشر أن نكون سعداء  

فإنك ما أن تخطو أول خطوة في النعیم  
حتى تصل إلى أقصى درجات البھجة والسعادة  

وكیف لمن ھو في أقصى درجات البھجة والسعادة أن یتمنى أي شيء 
لماذا یتمنى أي شيء وھو یملك كل الشعور بالسعادة 

ھل فعالً تخیلتم أن النعیم مدینة ألعاب ترفیھیة!؟ 
األمر اشبھ بمقبرة  

نعم نستلقي ضاحكین كما تفعل أغلب البشریة  
لكن نحن مستلقین  

ال نتحرك، نحن بال أجساد فاألجساد عبء  
اذاً أنت وجود ال ھیئَة لھ وال رغبة 
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ھل ھذا شكٌل من أشكال التجربة  
أو أي نوٍع من أنواع الحیاة؟  

ھل سبق وأن نظرت إلى النعیم من ھذه الزاویة 
أما أنا فقد فعلت، بل ونظرت إلى الجحیم بنفس الزاویة  

ھل تعلم ما وجدت 
أو على األقل ما أظن أني وجدت  

أن ال شيء یؤلم حین تصل إلى أشد درجات األلم  
عندما تصل إلى أعلى درجات األلم ال یعود أي شيء یؤلمك  

ربما نظن أن النعیم ُممتع  
والجحیم مخیف 

إال أن الجحیم ربما أكثر إثارة من النعیم 
فھناك على األقل أنت ترى أن لك رغبة  

وھي أن تخرج من الجحیم 
فأن تبلغ أشد درجات األلم والمعاناة لیس ألن الجحیم حقیقي  

انا أقول ألن التجربة عندما تؤمن بأن ھناك جحیم وتموت وأنت مؤمن بأنك 
مخطئ  

فإنك تدخل إلى جحیٍم تصنعھ بنفسك  
 وتحیط بنفسك بمن تشاء أن تراھم معك في الجحیم 

لیس ألنھم في الجحیم ولكن ألنك قادر على أن تصنع ما تشاء وقتما تشاء 
في أي ھیئٍة ومكاٍن شئت 
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فإنك عندما تبلغ أشد درجات األلم في الجحیم  
فإن السعادة التي تصل إلیھا بعد أن ُتغادر الجحیم -ال یھم بعد ثانیة أو 

ملیارات السنوات- ستكون أعظم درجة سعادة تعرفھا بفعل التباین  
وھذا بالضبط ما نفعلھ بالحیاة  

  التباین  
من ھضبٍة إلى وادي  

ومن لیٍل إلى نھار  
ومن علٍو إلى دونیة 

فكر بالنعیم  
فكر بأن كل ما تریده لدیك  

وستعلم أن الحیاة ھي أعظم رغبة لدى أسیاد النعیم ومالئكة السماء وأرباب 
األكوان وصناع الوجود 

أتحدث عنكم أنتم  
یا من نسیتم من أنتم  

ألنكم تركتم تلك الذات  
وأتیتم تجربوا ما أنتم فیھ اآلن  

فلكم أن تنسوا وسأذكركم إن أردتم. 

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



 

بث بیرسكوب                                                                                       

بتاریخ: 4-11-2017 

إن استخدام العقل في محاولة فھم الوجود ھو دائماً وأبداً قاصر،  

دائماً وأبداً بال استثناء قاصر.  

كلما استخدمت عقلك في محاولة فھم الوجود ستعجز، ستجد أن عقلك یعجز عن فھم الوجود، 
فالوجود ذا أبعاد كثیرة في حین أن عقلك أحادي المنظور -في كل مرة- أحادي المنظور، یمكن 
لھ أن یرى الوجود من كل النواحي ال بأس بذلك وھذا ما یفعلھ اإلنسان عندما یستنیر؛ أن یرى 
الوجود من كل النواحي ولكن لیس في مرة واحدة فالعقل عاجز على أن یرى كل شيء في نفس 

اآلن واألوان، ھذا األمر مستحیل.  

لذلك، ال یمكن للعقل في أي حال من األحوال أن یفھم الوجود ولكن لھ أن یتعلم، أن یدرك حجم 
الوجود ھذا ممكن، أما الوعي فھو الوجود؛ بل الوجود في الوعي ولیس العكس، عندما تكون 

وعیك ال عقلك فإنك تدرك الوجود بما فیھ وما حوى وال بأس بذلك. 

إذاً فأقول أن العقل قاصر في فھم الوجود. أنت تشعر في بعض اللحظات بإدراك الوجود، 
بالنور، تشعر بلحظة من لحظات الوعي واالستنارة ثم تحاول مباشرةً، تھرع إلى عقلك لكي 

یقوم بترجمة األمر وفي ھذه المرة سیقوم العقل بمحاولة النظر إلى ھذا النور من زاویة واحدة؛ 
قد تكون أعلى زاویة وأسمى زاویة ولكن ھذا ال یعني إطالقاً بأنھا كل الزوایا. النور معناه أنك 

ترى الوجود من جمیع النواحي، فكما ترى األلوان عندما تندمج مع بعضھا البعض تكون 
بیضاء، تكون نورانیة، فقط عندما تنظر إلى لون واحد على حده یتمایز ویتباین ویكون لھ لونھ 
المستقل؛ أحمر، أخضر أو أزرق أو أصفر، عندما تختلط األلوان، عندما تنظر إلیھا في نفس 

اللحظة فإنھ لون أبیض وھذا بالضبط ما یحدث للعقل عندما یحاول أن یفھم الوجود یكون ینظر 
إلى جانب واحد ولون واحد، ھو یعلم أن ھذا اللون عندما یندمج مع باقي الوجود یكون أبیضاً 

ولكنھ ال یرى األمر، على خالف وعیك الذي یرى أن كل األلوان واحدة. 

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



 

بث بیرسكوب                                                                                      

بتاریخ: 14-11-2017 

أھالً بمن حضر وتحیة حب وأمنیة مساء جمیلة على كل من لم یحضر، 

نتمنى أن یكون الجمیع بخیر وإن كان الخیر نسبیاً؛ فما تراه خیراً یراه غیرك شراً، ھذا اللغط 
بین البشر على كل شيء بال استثناء ھو سبب تنوعنا وازدواجیتنا وحماسنا للحیاة.  

لعل أكثر ما یصدم في الحیاة ھو أن تعرف أنك لست موجوداً فیھا؛ بالمعنى الحرفي 
أنت لست موجوداً في الحیاةَ!  

بال شك أن ھذا الشعور أنك موجود في الحیاة ھو جمال ھذه الحیاة؛ ھو ما یجعل ھذه التجربة 
حقیقیة، ولكن وجودیاً أنت لست موجوداً في الحیاة، داخل الحیاة، في وسط الحیاة. إن كان أي 
شيء فالحیاة ذاتھا في داخلك ووسطك وفیك إن كنا نرید تحدید األماكن -وإن كانت األماكن 

نسبیة، فقط في الحیاة المادیة- ولكن على المستوى الوجودي ال معنى لألماكن فكل شيء في كل 
مكان، في كل وقت، ولكن لو أردنا أن نقارب األمر من منظور عقلي مادي؛ فالحیاة المادیة -
نعم، بالضبط مثل الحلم- یشعر اإلنسان والمرء بأنھ یعیش داخل الحیاة وكأنھا صندوق وھو 

یعیش فیھا، شعور حقیقي یشعر بھ كل السبعة ملیار من البشر وكل من سبقھم ویلیھم من البشر؛ 
وھذا ھو سبب نجاح الحیاة وھذا ھو سر جمال الحیاة بال شك ولكن، واقع األمر مختلف! أي أنك 

ال تعیش داخل الحیاة بالمعنى الحقیقي، وإن كنا نرید توزیع األدوار،  

فالحیاة تعیش داخلك لیس كإنسان؛  

فاإلنسان یعیش داخل الحیاة، 

 والحیاة تعیش داخل وعیك، 

ووعیك یعتقد أنھ داخل الحیاة. 

وعیك یعیش داخل الحیاة والحیاة تعیش داخلك، ھذا البارادوكس. 

>مزعج لما تعرف ھذا األمر بعض األوقات 

-ھو دائماً مزعج ولیس أوقات، ألن من یستمع ویحلل ویقیم ھو عقلك. 

ھذا ھو جوھر األمر وھذه ھي الفحوى، األمر بسیط ولكنھ بارادوكسي، تناقضي؛ یعجز العقل 
عن فھمھ إال أن وعیك یستقر عندما یستمع. 
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>نبي تفصیل 

-ما فیھ تفصیل؛ التفصیل ازدواجیة، االزدواجیة ضیاع عن النقطة التي بدأت منھا! 

>ھل تقصد أن الحیاة مثل الظل أو بقعة الضوء؟ 

-ال یمكن للظل أن یتكون إال بوجود عائق للضوء،  

>ما معنى بارادوكس؟ 

-یعني تناقض أي؛ نقیض مع نقیض یصبحوا حقیقیین. 

مثالً عندما نقول بأنھ ال یمكن أن تصبح غني إال إذا كنت ال تملك المال؛ ھذا بارادوكس، ال 
یمكن أن تصبح غني إال إن كنت فقیر. األمرین متناقضین فالغنى عكس الفقر؛ وعندما تشترط 

الفقر لكي أصبح غني أنا ال أفھم األمر "كعقل" لذا ھو بارادوكس، البارادوكس ھو أقصى 
درجات التناقض؛ أن یقف نقیض أمام قطبھ ومع ذلك یرتبطان االثنان ویشكالن منطقاً مقبوالً؛ 

قد ال یفھمھ العقل إال أنھ حقیقي!  

فاإلنسان یعیش داخل الحیاة والحیاة تعیش داخل الوعي والوعي یعتقد أنھ یعیش داخل 
اإلنسان، بارادوكس؛ تناقض إال أنھ صحیح. 

>بارادوكس مثل: لن أصل إلى النور إال إن كنت في جھل وتیھ؟ 

-طبعاً ھذا یعتبر بارادوكس.  

لن أسبح حتى أتعلم السباحة، ھذا بارادوكس. 

 >ھل معنى أنھ ال وجود للحیاة مثل ما أنت تقول، أن الحیاة التي نعیشھا ھي عبارة عن ضوء 
أو ظل نسقطھ؟ 

-نعم، فالظل ال یمكن أن یوجد إال بوجود نور یعیقھ عائق؛ فوجود الظل یعني بالضرورة وجود 
النور فال ظل بال نور. ولكن، یمكن للنور أن یوجد بال ظل إال أن الظل ال یمكن لھ أن یوجد إال 
بنور؛ وال یمكن لھ أن یوجد إال بوجود عائق، والعائق في ھذا المجاز والتشبیھ في التطبیق ھو 

المعتقد واإلیمان. 

فعندما نؤمن بمعتقد ما نحن نخلق عائقاً أمام النور، ھذا العائق یتولد منھ، ویسقط منھ ظل یمایز 
بین النور والظالم، ھذا الظل ھو ما یمنح ھذه الحیاة المالمح؛ ظل غیَر ظل وھذه الظالل عندما 
تتراكب وتتتابع فإنھا تشكل تضاریساً ومالمح للحیاة؛ لذلك أنت تأتي من النور، بل أنت النور 

ومصدره وتضع أمامھ ھذه المعتقدات التي تؤمن بھا: أنك إنسان وأن ھذه الحیاة المادیة محدودة 
م إلى أبد اآلبدین. ھذه معتقدات عندما  وأنك مخلوق لكي تختبر ومن ثم ستعاقب وتحاسب أو تنعَّ
تخلقھا، تصنع لك تجربة ممیزة عن تجارب اآلخرین، ثم ھناك إنسان آخر على الطرف اآلخر 
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من الحیاة، على الطرف اآلخر من الكرة األرضیة یؤمن بمعتقد آخر، إذاً ھو یضع معتقد أو 
عائق أمام النور مما یسلط ویخلق ظل؛ یعیق النور فیخلق ظالل، ھذا الظل ھو ما یصنع 

التجربة.  

نحن ننظر إلى الظالل، ال نعلم من أین أتى، ال نعلم أن المعتقد ھو ما یشكل الظالل؛ كلما كبر 
المعتقد كلما اتسع الظالم، وكلما كانت مالمح المعتقد ممیزة كلما كان الظل ممیز والتجربة 

ممیزة، ونجھل أیضاً أن ھذا الظل وھذا الظالم ھو ناتج عن تسلط وتسلیط الضوء على المعتقد. 
إذاً، فاإلنسان یجھل أن الظل ناتج عن معتقده ویجھل أن خلف ھذا المعتقد نور ویجھل بال شك 

أن النور ھو ذات اإلنسان؛ مصدره.  

وھذا ما قلتھ في بدایة المطاف: أن اإلنسان یعیش في داخل الحیاة والحیاة في داخل الوعي 
والوعي یعتقد أنھ داخل إنسان. 

أحبتي رسالة مسائیة أردت أن أنقلھا لكم، بحب وإن كانت قصیرة وأتمنى أن تساعد إنساناً واحداً 
على األقل في أن یستفیق، وإن لم یستفق فال بأس فكلنا مصیرنا إلى النور مھما امتد الظالم 

والظل فالظل ممتد ما طالت وامتدت المعتقدات والمعتقدات محدودة كمحدودیتنا في ھذه الحیاة 
لن تصل إلى األبدیة، أما النور فھو إلى األبد ویتعداه فالزمن خلق بعد أن خلق النور. 

لكم أحبتي كل الحب الذي تملكونھ قبل أن آتیكم إال أني أذكركم بھ كمرآة تقفون أمامھا لتروا 
الجمال الذي أنتم فیھ وال ترونھ إال من خاللي فتسعدون بما أنتم علیھ. 

أحبتي لكم مني كل ما أملك وال أملك غیر حب ال مشروط بھویة أو فعل، حباً ألنكم أنتم، ألنكم 
ھنا اآلن فدوموا كما أنتم كاملین بال نقص. 

وداعا. 
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بث بیرسكوب بعنوان: الحیاة لیست إال تجربة،                                           
قد تبدو واضحة المعالم ولكنھا لیست كذلك                                                   

بتاریخ: 17-11-2017 

اإلسقاط النجمي حرام!! 

-نعم اإلسقاط النجمي حرام وھذا ما نفعلھ ھنا ننبھ الجمیع من محاولة القیام باإلسقاط النجمي أو حتى القراءة 
عنھ فاألمر خطیر جداً! 

فھذه العقول الساذجة التي ولدت وبرمجت على أن تكون تابعة أن تصدق كل ما تسمع، أن تعجز عن أن 
تقرأ وعلى األقل تناقش، أن تصرخ بما تسمع وتردد وتندد ألنھا ال تعرف إال كلمة واحدة حرام حتى یأتي 

من ھو أعلم من ھو أحكم وربما یظنون أنھ كذلك ویخبرھم أنھ حالل بعد فوات األوان، بعد أن كبرنا، بعد أن 
شخنا وأصبنا بما أصبنا بھ من أمراض والسبب أننا لم نعش ولیس السبب حقیقة سوء الطعام أو أسلوب 

الحیاة وربما أسلوب الحیاة. 

فشكراً على النصیحة! من ھذا المنبر وفي ھذا الیوم الفضیل وفي ھذه الساعة المباركة أحذر الجمیع من القیام 
باإلسقاط النجمي أو التحدث عنھ حتى فكال األمرین حرام أال ھل بلغت! اللھم فاشھد وأخلي مسؤولیتي عن كل 

ما ورد أعاله وال عالقة لي بمن یفعل ذلك بعد ذلك فأنتم مسؤولون عن أنفسكم وإال فأراكم في الجحیم أیھا 
الكفار، فأنتم من یجلب على أنفسكم العذاب والعقاب والحساب! استمعوا لكالمھا فقد برأت ذمتھا أمام هللا!! 

أھالً بكل من حضر كل األصحاب القدامى ال أكتفي منكم وال أشبع. 

كنت قد حضرت للحدیث عن ھذا األمر ولكن كالعادة عندما أجدني في حضرتكم ومعیتكم، یختلف المقام 
ویختلف ما أود الحدیث عنھ. 

ینشغل البشر بماھیة اإللھ، وما ھو اإللھ الصحیح وإن كان أعمق وأكثر وجودیاً فربما یتساءل من أین أتى؟ 
وفي أحسن األحوال سیسأل لماذا أتى؟ فالسببیة ربما یكون سؤاالً أكثر عملیة وبراغماتیة ومنطقیة، أیاً كان 

مصدرك، 

أتحدث عن موضوع ولكن كما قلت أنھ أثناء التواجد معكم أجدني أتحدث عن أمر آخر ھو األنسب واألفضل، 
ولعل ھذا شأن كل المواقف في الحیاة فما أن تكون أرق، أكثر مرونة، تكیفاً ووعیاً واستماعاً ومالحظة؛ حتى 
تجد أن التصرف األصح في كل لحظة أعلم من یعلم بھ ھو أنت وحین تقدم على فعلھ فإنك تتزامن وتتراكب 
وتتكامل مع ھذا الوجود كلھ ولیست فقط الحیاة. فلیست الحیاة إال جزء بسیطاً من ھذا الوجود؛ ولعل ھذا ھو 

موضوعنا:  

أن الحیاة لیست إال تجربة قد تبدو واضحة المعالم إال أنھا لیست كذلك. 

سنتحدث عن لماذا ھي واضحة المعالم ولماذا ال یبدو أن ھناك غیرھا من التجارب حتى وإن سمعنا أو رأینا 
حتى تجارباً أخرى بل ونرى؛ نعم نفعل إال أننا ال نكاد نصدق سوى ھذه التجربة.  
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یتردد السؤال دائم ومستمر ومتكرر وملح، وھو ما إذا كان الجحیم حقیقي؟ وإن كان كذلك فمن سیذھب إلیھ؟ 
قلت في البث الذي انقطع أن البشر یتساءلون من ھو خالق ھذه الحیاة ألنھم آمنوا بأنھم مخلوقات، قلت بأن 
اإلنسان الذي یعتقد بأنھ ینظر لألمر من ناحیة فلسفیة عمیقة یتساءل من أین أتى اإلنسان ولكن عندما یكون 
موضوعیاً وبراغماتیاً ومنطقیاً وعملیاً یبحث عن نتیجة؛ فإنھ یتساءل لماذا وجدنا في ھذه الحیاة؟ فال یھم من 
أین أتیت إن كنت تعلم ما علیك فعلھ، فمھماً كانت حقیقة مصدرك مھمة إال أنھا لیست حاضرة، فالمكان الذي 
أتیت منھ وكیف أتیت منھ؛ لحظة قد انتھت وولت وما أنت فیھ اآلن یحتاج إلى تعلیل وسبب لذا كان والزال 
ھذا ھو أھم سؤال یطرح بین البشر: لماذا نحن ھنا في ھذه الحیاة؟ وفي سبیل السؤال ومن أجل إرضاء ھذا 
التساؤل خلقت كل ھذه األدیان بل وخلقت كل األرباب التي تنادي بھا األدیان، وألنھا خلقت أصبح اإلنسان 

مخلوقاً وإن لم یكن مخلوقاً قبل أن یرید أن یكون.  

أَما وقد أراد، أَما وقد خلق خالق فإنھ بخلقھ یفرض على نفسھ أن یكون مخلوق وإال النتقص من خلقھ؛ 
فإیجادك إللھ وإعطاءه كل القدسیة ثم عجزه عن أن یفرض سیادتھ وسلطتھ وسبحانیتھ وألوھیتھ وقدسیتھ 

وعلویتھ وسموه یعتبر انتقاصاً لھ، وحاشاك وسبحانك من أن یخطئ أمر قلتھ أو اعتقدتھ.  

لذا -ولزاماً- ستنزع كل القدرات من البشر؛ یكونوا عاجزین، یكونوا جاھلین ألنھم آمنوا أن ھناك من ھو أعلم 
منھم، حتى وإن لم یوجد -ھذا ما یجب علیك أن تفھمھ- حتى وإن لم یوجد، حتى وإن لم یكن ھناك إلھ فإن 

التجربة المتولدة من وجود إلھ، التجربة من أن تكون أنت مخلوق یجب أن تكون حقیقیة، ال یوجد خیار لدى 
الحیاة، ال یوجد خیار لدى الوجود، للظروف، للبشر من حولك أن یعطوك إال ھذا الشعور وھذه التجربة 

امتثاالً ألمرك وانصیاعاً لتوجیھك وال أحد یرغب، بل ال أحد یقدر أن یغیر أوامرك سواك. وعندما تنسى أو 
تتناسى أنك أنت من أصدر ھذا األمر فإنك تعیش كل ھذه الحیاة معتقداً بأنك مخلوق ضعیف وتغضب ألنك ال 
تدري ما یجب علیك أن تفعلھ، وتكون رغم أنك أجبت السؤال األزلي الوجودي لماذا أنا في ھذه الحیاة؟ ورغم 

كل اإلجابات التي قدمتھا في سبیلھ وقد قتلت ما قتلت البشر ربما ألجل ھذه اإلجابة إال أنك تجد نفسك في 
لحظة من اللحظات، لماذا أنا موجود؟ 

الھرب من ھذا السؤال، الصراخ على البشر اآلخرین من أجل منعھم من تذكیر اإلنسان بالحقیقة، ھو نابع من 
یقین غریزي لدى اإلنسان بأنھ یعلم اإلجابة الحقیقیة ویحاول أن یتناساھا. فارأفوا وأشفقوا بكل من یغضب من 

نصحكم وتنویركم وتعلیمكم وتوعیتكم لھم فھم یستنجدون بكم؛ لیس أن توقظوھم، فھذا االستجداء ھو أن 
تتركوھم لیناموا قلیالً فلم یكتفوا بعد من الحلم، ھم یتذكرون یقیناً وبالتحدید كیف ھو األمر في ھذا الوجود 

عندما یستفیقون وال یریدون.  

فذاك الحلم المزعج الذي یجعلھم یركلون ویصرخون نیاماً، ھو بالضبط ما یحتاجون ولیس فقط یریدون بل قد 
یقولون أنھم ال یریدونھ إال أنھم بحاجة شدیدة وماسة لھ، فال توقظ أحداً لم یفتح عینیھ في ھذا الظالم، راقب 
أعین البشر، انظر إلى من قد فتح عینیھ واستفاق إال أنھ ال یمیز أنھ قد فتح عینیھ ألن الظالم حالك، أشعل لھ 

من نورك قبس وسیھتدي إلى نوره أو نورك؛ فال ضمیر ملكیة في حضرة من یملكون كل شيء. 

1-"فال ضمیر ملكیة في حضرة من یملكون كل شيء" 

 احترام اآللھة لآللھة 

-نعم ھو احترام متبادل. 
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ولكن ھذا الجزء من الحدیث لیس ھو محور ھذا البث، ما أردت أن أتحدث عنھ ھو أن ھذه الحیاة المادیة 
لیست إال قطرة في بحر بل أصغر من ذلك بكثیر فھي ذرة غبار في فضاء ال حدود لھ وال نھایة لھ، ممتد منذ 
األزل وإلى األبد، مترامي األطراف بال أركان. إذاً فاألمر یدعوا للحیرة، إن كانت الحیاة وھم وإن كانت بھذا 

التضاؤل والصغر فلماذا ال تشعر وال ترى وال تالحظ وال تحس إال بھا؟ وأین كل شيء آخر إن كان كما 
ندعي بھذا الحجم والضخامة والحیاة بھذا الصغر والضآلة؟  

اإلجابة بسیطة، كل الوجود مھما اتسع، مھما عظم وربا ال وجود لھ في داخل عقلك، بمعنى آخر لو كانت 
الحیاة بحیرة؛ صغرت أو كبرت فإن عقلك سمكة والمعنى والمراد أنھ مھما اتسع البر خارج ھذه البحیرة فإن 
تلك السمكة الصغیرة أو الكبیرة ال یمكن لھا أن تخرج إلیھ، أن تراه بل ال یمكن لھا حتى أن تدرك أنھ موجود، 

وفي ھذا التشبیھ اإلسقاط ھو أن عقلك السمكة لكن وعیك یسكنھا ویعتقد أنھ مجرد سمكة.  

في یوم ما عندما تموت السمكة سیطفو وعیك خارج ھذه البحیرة ویرى الوجود، یرى البر كامالً ویكون ھو 
البر ویرى كل شيء في البحر وفي البر وفي السماء وفي الفضاء وفي خارج عالم المادة، في كل شيء نعرفھ 

ولم نعرفھ وكل شيء لن نعرفھ؛ فبعض األمور یستحیل حتى على العقل أن یدركھا. 

سنتحدث عن سبب كون الحیاة واضحة المعالم وسبب عدم إحساس البشر بأن ھناك في ھذا الوجود أي شيء 
آخر. ولكن قبل أن نتحدث عن الحیاة ولما ھي واضحة المعالم والوجود رغم حجمھ وكبره ال یبدو واضحاً أو 

حتى محسوساً للبشر. 

فنقول بأننا سننتقل إلى األخیر من األمر، من الحدیث وھو ما رأیتھ متكرراُ عن العذاب وعما یقود إلى العذاب 
فأي األفعال خاطئة؟ لیس على المستوى المادي أو الدیني وإنما على المستوى الوجودي،  

فأي األفعال خطأ؟ وھل یعتبر فعل كھذا الفعل الذي قام بھ ھذا الصبي -الشتم في محادثة البث- فعل خاطئ؟ 
وھل سینتقل إلى الجحیم بعد أن یموت؟ 

*ال بأس بالمقاطعات -أثناء الحدیث- فالجزء األخیر أود أن أتحدث عنھ بانفصال عما یسبقھ من الحدیث، حالة 
الخشوع التي تدخلون فیھا ھي غیر مفیدة أحیاناً وإن كانت في أغلب األحیان جیدة لكم لكن لفھم النقطة أحتاج 

ھذا االنفصال. 

بعد أن یموت اإلنسان، سیعذب المخطئ وینعم الطائع فمن یخطئ سیذھب إلى الجحیم ویذوق أصناف وألوان 
العذاب ومن یطیع األوامر سینعم بأنواع وأصناف النعیم. 

2- بعد الموت ما في عذاب + یطیع أوامر مین وینعم؟ 

-یوجد عذاب ویوجد نعیم، في عقاب، في حساب ولكن ال تستبقي اإلجابة فاإلجابة ال تھم؛ ما أسعى إلیھ عندما 
أجیب مثل ھذه األسئلة ھو أن أري من یستمع كیف أن األمر كان مؤطراً، ویبدو لك أن األمر لن یخرج من 
احتمالین، فتجھل أن السؤال ھو قید، ھو الذي یضع اإلطار حولك ویوھمك بأن األمر ال یحتمل إال إجابتین؛ 
في حین أن السؤال ھو أحد خیارین: أن تسأل السؤال أو أن تصمت! لكن العقل یلجأ لطرح األسئلة ألنھ بھذه 
الطریقة یثبت لنفسھ بأنھ على الطریق الصحیح ألنھ یعتقد أن ھناك طرق یختار منھا، أما الصمت فیحتاج إلى 

جرأة وال یجرء علیھ إال أمثال من ھم ھنا في ھذا البث. 
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فسأجیب عن نقطتك أن ھناك عذاب أو ال، فكل من یعصي األوامر سیذھب إلى الجحیم ویعذب ومن یطیع 
األوامر ویستمع وینصاع وینفذ سینعم ویدخل الجنة أو النعیم أما من یعصي األوامر ویخطئ فھو إلى الجحیم 

ال محالة.  

والسؤال المطروح الواضح الجمیل ھو "أوامر من التي تعصى أو تنفذ" ولعل بعضكم یعلم اإلجابة مسبقاً،  

اإلجابة ھي أنت! دائماً وأبداً أنت، فأنت األقدس وإن كنت ال تعلم. إن كنت تقول بأن االستماع إلى األغاني 
كمثال بسیط أمر محرم فعلیك التوقف فوراً عن االستماع لألغاني وإن كنت تقول بأن قتل البشر واجب 

وجودي ودیني وروحاني فعلیك أن تقتل البشر! إن كنت تقول بأن سقایة النباتات أو إطعام المساكین ھي أمور 
واجبة فعلیك فعلھا وإن كنت تقول أن التدخین مضر فتوقف عنھ. 

محصلة اعتقادات البشر؛ كل إنسان على حدة ال أتحدث عن البشر مجمالً فرغم ما یبدو علیھ األمر وكأن 
المجتمع یشترك في المعتقدات فإن حتى اإلخوان، حتى أفراد العائلة، حتى أفراد المجتمع یتفاوتون وأحیاناً 
بشكل شاسع في المعتقدات. ولكي نجرد األمر ونضعھ بشكل مطلق فإن عدم التزامك بما تعتقد أنھ واجب 

خطیئة عظیمة وفعلك لما تعتقد بأنھ خطیئة؛ خطیئة أكبر!  

-اآلن، إن لم تعتقد بأن هناك أوامر أو نواهي تجتنبها فھنیئاً لك، فكل ما تفعلھ في ھذه الحیاة حق 
مكتسب. 

-وإن كنت تعتقد بوجود نعيم أو جحيم فإنك ذاھب إلى النعیم ال محالة، فأنت تستحق النعیم حسب 
أوامرك.  

-وإن كنت تعتقد أن اإلنسان معذب ال محالة وأن الجحیم مصیرك ال محالة فإنھ ال یھم مقدار زھدك 
وورعك فإنك ذاھب إلى ھناك بال شك وال مناص وال بد وال محالة. 

-أما إن لم تعتقد بوجود نعيم أو جحيم فإنھ ما إن تنتھي ھذه الحیاة ستنتقل إلى أي مكان أو ال مكان. 

سیقفز عقلك مباشرة إلى ترك كل ما قلت من أشیاء تعتبر على عمق كافي لكي ینغمس فیھا اإلنسان إلى 
سؤال: أین أذھب؟ اإلجابة: إلى أي مكان ترید! 

ال یمكن أن تجیب على ھذا السؤال، فعقلك ال یتخیل إال ما رآه في ھذه الحیاة وما شاھده في حین أن ما 
یمكن لك أن تصنعھ في الوجود ھو عقل آخر یفكر في طریقة مختلفة في تجربة أخرى وكأنھا بحیرة من 

مادة أخرى وسمكة من نوع آخر. 

3- وإذا المجتمع یحّرم علي؟ 

-لن أجیب على ھذا السؤال، نحن ال نحاول حل مشكلة اجتماعیة دعونا نحل مشكلة الفرد اآلن ثم نتناول 
مشكلة المجتمع؛ نحن مشكلتنا مع الناس الذین یحرمون على أنفسھم ویخالفون الحرام ومن یضع على نفسھ 

واجبات ویمتنع عنھا وأنت تقفز إلى المجتمع وكأنك قمت بحل جمیع مشاكلك مع نفسك!  

اسألك بصراحة ھل ھناك ما تعتقد أنھ واجب وتمتنع عن فعلھ؟ وفي نفس اآلن ھل یوجد شيء محرم یجب 
علیك أال تفعلھ ومع ذلك تقوم بفعلھ؟ 
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إن كانت اإلجابة نعم -وحتى ال أطیل باالنتظار- فتوقفي عن التساؤل عن المجتمع؛ فالقیدیھ التي حولك ھي 
نابعة من معتقدات أعمق ال یمكن لك الوصول إلیھا بعقلك ولكن یمكن لك اإلحساس بظواھرھا، باألحداث 

المتولدة والناجمة عنھا وھذا أمر أعمق ربما الوقت لیس مناسب أن أتناولھا فقط فعلت على مر الثالث سنوات 
تحدثت عنھا حتى أشبعتھا ولكن ال بأس. 

- حسناً إذا ال یوجد شيء واجب تمتنع عن فعلھ أو شيء محرم وتقوم بفعلھ فأنت بخیر! یصبح األمر، "یمنعك 
مجتمعك عن فعل األشیاء التي تریدین ویجبرك على فعل ما ال تریدین" 

- فرض المجتمع علیك تماماً كفرض الحیاة علیك؛ فعندما ترید أن تطیر ال یمكن لك أن تطیر ولكنك ال تشتكي 
من األمر ألنك تعلم أنھ ال یمكن لك أن تغیر ھذا األمر. المجتمع تماماً كاألمر، إن كنت ترید تغییر المجتمع 

حولك فیجب علیك أن تبدأ بفعل ما تستطیع فعلھ وأال تنشغل بما ال تستطیع فعلھ.  

حسناً أعتقد أن األمر أصبح واضح ما یتعلق بالحالل والحرام، الذنب والخطیئة، واألوامر والواجبات. فإن 
المحك، المیزان حیث الحساب ھو معتقداتك، سیحاسب كل إنسان إن كان یعتقد بأنھ موضع اختبار، أما من ال 
یعتقد أنھ موضع اختبار ویعتقد أنھ ھنا بمحض إرادتھ ویخرج متى شاء فإنھ سیعبر تلك المرحلة ما بعد الموت 

دون حساب أو مساءلة لكن من یعتقد أن ھناك حساب وھو في موضع اختبار وتجربة فھو على أو بصدد 
محٍك یَختبر ویسأل سؤال مھم:  

هل فعلت ما تعتقد أنه خاطئ؟ وهل امتنعت عن فعل ما تعتقد بأنه واجب؟ فقط!   

لن یسألك أحد عن معتقدات غیرك بل لن یسألك أحد إن اعتقدت أن ال ضرورة لوجود ھذا السؤال، أعتقد أن 
األمر بدأ یصبح واضحاً فأنت من صنع ھذه الحیاة المادیة وما إن تنتھي ھذه الحیاة المادیة ستصنع تجربة 
مباشرةً بعدھا وھي تجربة عذاب القبر وحساب اآلخرة ومن ثم النعیم والجحیم والسبب ھو أنك بدأت بتبني 

معتقدات عما بعد الحیاة لذلك ھناك جحیم وھناك نعیم، نعم. 

فلمن یتساءل اإلجابة بین یدیك؛ ھناك من ھو ال یعلم ماھیة الحیاة وھناك من یعتقد أنھ یدرك كل الحیاة بل امتد 
بھ الغرور والعنجھیة إلى أن یعتقد أنھ یعلم ما بعد الحیاة، وال بأس بذلك فھو سیعیش الحیاة كاملة كما كان 

یعتقد وستحاول إغاظتھ الحیاة وھذا ما تفعلھ الحیاة؛ تختبر معتقداتك ومن ثم ما إن تنتھي الحیاة حتى یختبر ما 
یعتقده عما بعد الحیاة وال بأس. 

4-كیف أغیر معتقد؟ 

-ال یمكن تغییر المعتقدات فالمعتقدات موجودة ما دمت تتصرف وفقاً لھا وتختفي فور أن تبدأ بالتصرف 
خالفھا.  

ال تقوموا بتعقید األمر أو على األقل إن كنتم تریدون تعقید األمر فعلى األقل لتكن لدیكم الكرامة لتفعلوه 
لوحدكم أو على األقل لیكن لدیكم االحترام أال تفعلوه أمامي؛ أنت حر أن تعقد األمر أو ال، فمثل ھذا التعقید ال 

ینطلي علّي ولكن لي أن أتركھ لك لتستمتع بھ. 

5-أنت من أصحاب الفلسفة 

-لست من أصحاب الفلسفة أنا الفلسفة، أنا سید الفلسفة ولست من أصحابھا أنا أخضعتھا عندما خضعت أنت 
لمعتقد شخص. 
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بث بیرسكوب بتاریخ: 23-11-2017 

*نبني سجننا ونتساءل* 
أھالً وسھالً بالجمیع  

-ظالم عشان تشوفي النور بوضوح 

>جمیل ھذه التعلیق، ظالم حتى تشوف النور وأعتقد ھذا ما نفعلھ في الحیاة 

نعیش في ھذه الحیاة في ظالم وان كان النور من حولنا مزیف  

یعطینا انطباع أن ھناك نور  

ولكن الواقع أننا نعیش في ظالم والسبب ھو أننا مللنا النور  

فال ضیر أن یكون ھذا البث في ظالم  

-بس نورك أفضل ودنا نشوفھ  

>ما عندي نور، روقي عشان ما تنطردي من البث وھو في بدایتھ  

حسناً أظن أن العدد كافي لنبدأ البث، 

حدیثنا الیوم سیكون عن الحیاة بال شك وھذا ھو ما یجمعنا، ألیس كذلك؟ 

فنحن كائنات وجودیة قبل الكون وقبل الحیاة وقبل الوجود 

نحن من أوجد الوجود  

ورغم ذلك فإننا في ھذه اللحظة نعیش ما یسمى بالحیاة المادیة 

نعم ننسى ونظن أنھا كل شيء  

وھذا ھو جمال الحیاة  

تجمعنا ھذه الحیاة وربما ھي أھم ما لدینا ھنا  

ما یجمعنا ھي الحیاة، ولكن ما الذي یُنشئ الحیاة؟ 

ما الذي یصنع الحیاة؟ 

ما ھو دستور الحیاة؟ 
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رغم ما تراه من تعقید في الحیاة  

ھذا االتقان في التصمیم 

إال أنھا لیست متقنة حقیقةً  

على األقل لیس بالطریقة التي تتخیلھا وكأن ھناك صانع خارج ھذه المنظومة یقوم بحیاكة 
أحداثھا ومعالمھا وأنت من یعیش فیھا یحاول أن یتجنب تلك العوائق أو الجدران التي تصطدم 

بھا، وأن یسیر في المسارات المعبدة لك لكي تخوضھا 

أقول بأن كل مسار تجده یمكن أن تسیر فیھ  

ھو معتقد تتبناه  

وأن كل عائق یُعیق طریقك  

ھو معتقد آخر سلبي تؤمن بھ  

وان صح لنا التشبیھ، فإني أقول بأن كل معتقد إیجابي یقول بأن أمٌر ما ممكن ھو مسار  

وكل معتقد یقول بأن األمر مستحیل ھو جدار  

ھذا الجناس والطباق في الحدیث وإن كان بلیغاً في الحدیث اال أن أھم ما فیھ لیس الفصاحة وإنما 
المعنى  

فمعتقداتنا ھي ما تنسج ھذا النسیج المتقن في الحبك وفي السبك 

وفي الصنع وفي االنشاء  

أنت تنسج وتصنع وتبني أحداث ومعالم ھذه الحیاة 

إال أنك تجھل أنك تفعل ذلك  

ولعل أجمل ما في ھذه الحیاة ھذا الجھل  

یعیش البشر یعتقد بعضھم بأن ھناك خالق خلقھم لكي یختبرھم لیصنعوا ما ھو واجب علیھم 
وھي مسارات  

وینتھوا عن النواھي  

>خففوا األسئلة ترى اللي راح یسأل راح ینطرد 

بس عشان تعرفون، ما یزعل مني أحد لما أطرده  
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فیؤمن بعضھم بخالق صنع ھذه الحیاة لیختبر البشر 
بأن األوامر ھي المسارات التي یسیرون بھا  

والنواھي ھي الجدران التي یجب أال یصطدموا بھا  

رغم أن البعض یفعل  

ویجب أال یفعل  

لیس ألن الجدار حقیقي، ولكن ایمانك بھ یجعلھ حقیقي  
لعل ھذا الحدیث ھو أھم ما سیقال في ھذا البث  

وكل ما سأقولھ بعد ذلك إعادة وتفصیل وشرح لما قد قلتھ 

من كان یقظاً وواعیاً ویملك التركیز الكافي والعالي 

قد حصل على ما یمكن الحصول علیھ من جوھر ھذا الحدیث 

ومن لم یفعل فإلیھ بعض التفصیل في ھذا األمر  

األمور الممكنة في حیاتك  

الخیارات المتاحة في حیاتك 

ھي نتاج ما تؤمن بأنھ ممكن  

أما ما ھو مستحیل وصعب، فھو أیضاً مستحیل ألنك تؤمن بأنھ مستحیل  

فحتى أولئك البشر المؤمنین بالتنمیة البشریة، وبالطاقة 

ومؤمنین بقدرة االنسان على فعل ما یشاء وقتما یشاء  

عندما یُطلق النیة 

وعندما یُسخر الطاقة  

فھم أیضاً خاضعین لھذا القانون  

فھم یؤمنون بأن بعض األمور مستحیلة  

لذلك یطلقون النیة لكي یسمحوا بھذه األمور 

الواقع أن ھذا األمر لیس طفولیاً 
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فالطفولیة أن تظن أن ما ھو مستحیل ھو مستحیل وال یمكن تغییر األمر 

وأن ما ھو ممكن ھو ممكن ویجب علیك أن تفعلھ  

ھذه طفولیة  

أما المراھقة في التجربة البشریة ھي أن تظن بأنك أنت من یختار ولكن یجب علیك أن تبذل 
الجھد لكي تصنع ما ھو ممكن  

وأن تبذل الجھد في أن تُزیل ما ھو مستحیل  

ولكي تنضج وتنتقل من المراھقة إلى النضج والحكمة فعلیك أن تفھم أن ال شيء مستحیل 

وأنھ ان كان مستحیالً فإنك أنت من جعلھ مستحیل  

یمكن لك أال تعلم كیف ھي العالقة بینك وبین ذاك األمر المستحیل  

قد ال ترى األمر  

ولكن علمك الیقین بأنك أنت من وضع ھذا األمر كأمر مستحیل  

ھذا كاف لكي تعلم بأنك أنت المسؤول عن كل شيء 

وھذا ھو النضج والحكمة في األمر 

عندما نقول بأن انسان مستنیر ھذا یعني أن ذاك االنسان یُدرك بالضبط وتحدیداً أنھ سبب منع 
نفسھ من أن یحصل على ما ال یستطیع الحصول علیھ  

كیف لمثل ھذا االنسان بأن یحزن؟ 

فعندما تدرك مقدار الحریة التي تملك، ال تملك حقیقة إال أن تشعر بالمسئولیة تجاه كل أمر 
یحزنك 

ومع الحریة تأتي المسئولیة بال شك  

عندما تكون حراً حریة مطلقة  

وال یمكن للعقل أن یتخیل مقدار إطالق ھذه الحریة  

وقدر ارسال ھذه الحریة 

فھي حریة مرسلة ال حد لھا وال قید 

ولكن بھذه الحریة المطلقة یمكن لك أن تصنع من العوائق ما ال یمكن حصره أو تقییده  
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مجرد أن تظن ظناً فقط أنك ال یمكن لك فعل أمر ما كالطیران مثالً 

 یكفي لكي یصنع منھا أمراً مستحیالً  

ولكنك أنت من صنعھ  

وألنك أنت مقدس قدسیاً فإن أمرك وظنك ھو أحد معالم ھذه الحیاة الراسخة وال یمكن لك أن 
تغیره 

اال أن تُغیر ظنك  

-قد طرت إسقاط؟ 

>طبعاً ال، لیس في ھذه الحیاة  

أنا أعلم أن ما یجعل ھذه الحیاة حیاة  

ھو أن الطیران فیھا مستحیل  

الغاء الجاذبیة فیھا مستحیل  

عندما تظن وركز معي لكي تفھم  

عندما تظن أن الطیران ممكن فإنك تخرج من ھذه الحیاة  

فال معنى للحیاة عندما تظن أن الطیران ممكن  

الحیاة تصبح حیاة عندما تظن أن الطیران غیر ممكن وأن الجاذبیة موجودة  

عندما تظن بأن ھذا األمر غیر ممكن فإنك تعیش ھذه الحیاة 

وعندما تظن أنھ ممكن تخرج من ھذه الحیاة لتعیش ما یُسمى باإلسقاط النجمي  

لذلك أستمتع مناداتي باإلسقاط النجمي  

فاإلسقاط النجمي لیس ظاھرة وجزء من الحیاة 

إنما ھي نقیض الحیاة  

ھي بدیل للحیاة  

ھي تجربة أخرى تُضاھي الحیاة 

تختلف عن الحیاة  

-اسقاط فیھ من یمشي على ماء بدون خدعة سواھا بلندن 
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كم مره أقول كیف سواھا وھو بالحیاة؟ 

>اللي یمشي على الماء في لندن كان یستخدم ألواح زجاجیة غیر مرئیة  

وعندما ألقي القبض علیھ كشف األمر  

ولكن األمر ممكن طبعاً، ولكن لیس في ھذا الزمان  

وإنما في زمان سابق كان ممكناً للبشر أن یمشوا على الماء، وعلى الجمر 

بل وحتى في ھذه الزمان یمكن لإلنسان أن یمشي على الجمر 

وأن یُذیب الجلید من حولھ 

ولكن لماذا نسرد ھذه األمثلة؟ 

-فیھ ناس طاروا لما اعتقدوا بأن الجاذبیة ال تشملھم  

>نعم على األقل لمسافات أطول من غیرھم من البشر  

ولكن لیس طیران بمعناه الحقیقي  

- اسقاط ھل تستطیع ممارسة اإلسقاط النجمي متى ما اردت؟ 

>ال لیس متى ما أردت  

ولكني نعمت بممارسة االسقاط أكثر من مره 

-حلمت بأني نجحت في اإلسقاط وبعدھا صحیت على طول! 

>الحلم باإلسقاط النجمي ھو تجسید لرغبة كامنة باإلسقاط النجمي  

فتحلم بھا لكي تُفرغ ھذه الرغبة المكبوتة  

ولكنھ ال یُعد اسقاط نجمي طبعاً  

-بلیز استرسل بالكالم بعدین األسئلة  

>ال أستطیع فالناس تسأل، ولكني قلت ما أرید قولھ على األقل في بدایة المطاف  

-لیش تجلس تعلمنا بحقیقتنا وان احنا اللي اخترنا الحیاة والمعاناة؟ 

وال بعد اخترنا ان أحد یذكرنا؟ 

>عندما تستمع إلنسان یُعلمك ویذكرك فاعلم أنك قد اخترت أن یتم تذكیرك  

بمعنى آخر، ال یستطیع أي انسان أن یخبرك أمراً على األقل ال تحتاج أن تستمع الیھ  
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عندما تستمع ألمر 

عندما ترى أمراً یحدث أمامك  

فاعلم أنك بحاجة الیھ 

قد ال تفھم لماذا تحتاج الیھ  

ولكن عندما توقن –وھنا سر السعادة في الحیاة- 

عندما توقن بأن كل ما یحدث في الحیاة ھو أمر تحتاج الیھ  

>ھل الصوت واضح؟ 

حسناً كنت أقول لھنوف عندما سألت: لماذا تخبرنا بما ال نرید معرفتھ  

كنت أقول: لو لم تكن تحتاج إلى معرفة ما أقولھ فإنك ال یمكن أن تستمع الیھ  

عندما تستمع إلى انسان یخبرك بشيء فاعلم انك بحاجة الیھ 

أي انھ عندما یحدث أمر في حیاتك 

قد ال تعلم لماذا تحتاج الیھ 

ولكن سر السعادة في ھذه الحیاة ھي  

أن توقن أنك بحاجة لما حدث  

قد تفسر األمر بأنھ أمر سيء بالنسبة لك وذاك وفقاً لبعض المعتقدات الواعیة التي تملك  

ولكن بعض المعتقدات الغیر واعیة أي انھ ال یمكن لك االطالع علیھا، ال یمكن لك معرفتھا  

معتقدات تملكھا ولكن ال یمكن لك رؤیتھا والشعور بھا  

اال أن سر السعادة في الحیاة  

أن توقن یقیناً تاماً بأن كل ما یحدث في ھذه الحیاة ھو أمر تحتاج الیھ 

ساراً كان أو ضاراً  

ما دام حدث فإنك بحاجة الیھ 

ھذا الیقین ھو سر السعادة في الحیاة  

ومن یملك ھذا الیقین  

من یملك ھذه القناعة  
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ھو انسان سعید جداً 

وال یمكن ألي حدث أو شخص أن یُحزنھ 

ال یمكن األمر مستحیل 

فعندما أخبركم وأذكركم وأیقظكم من نومكم الذي ھو ھدف ھذه الحیاة  

فإنك على اتفاق معي  

ولو لم تكن على اتفاق ووفاق لم تكن لتكون ھنا في ھذا البث في ھذا الزمان لتستمع إلى ما أقول  

وجودك في ھذه اللحظة یعني أنك قبلت أن تسمع إلى ما أقول  

قد یعارض عقلك ألنھ یتواصل مع معتقداتك الواعیة 

ولكن معتقداتك الال واعیة بحاجة  

حاجة ولیست رغبة 

 فالفرق شاسع بین الرغبة والحاجة 

والبشر یخلطون بین األمرین  

ما دمت ھنا تسمع وتستمع إلى ما أقول فأنت بحاجة إلى سماع ما تستمع الیھ 

قد یفوتك بعض مما أقول وأنت لست بحاجة الیھ  

ولكن ما تسمعھ مما أقول أنت بحاجة الیھ 
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*نبني سجننا، ونغضب* 

أما وقد وضحنا ما أردت قولة في بدایة المطاف عن أننا نتساءل عما ھو حولنا وقد صنعناه 
بأنفسنا  

فإننا ننتقل اذاً إلى الشعور، 

شعور الغضب الذي یراودنا جمیعاً دون استثناء 

عندما ال یحدث لنا ما نرید أن یحدث 

 ھذا الغضب 

قد وضحت في الجزء األول من ھذا البث 
 بأن كل مسار في ھذه الحیاة ممكن لك، ومن صنع معتقداتك 

وأن كل أمر عائق لك ھو أیضاً من صنع معتقداتك 

فكل أمر تؤمن بأنھ ممكن یصبح مسار 

وكل أمر تظن بأنھ مستحیل یصبح جدار 

وبھذا تصنع ھذا البناء العظیم المسمى بالحیاة المادیة 

اآلن، 

فلنتحدث عنك أنت وتجربتك تجاه ھذه األشیاء 

ال شك أن المسار عندما ال یعجبك ستغضب 

وعندما تجد عائق أمامك، مقابل ما ترید أن تفعل فإنك تغضب  

ھذا الغضب ناتج عن التباین، 

ھذا الغضب ناتج عن التفاوت بین ما تتوقعھ من الحیاة، وما تجده من الحیاة 

اذن، معتقداتك الال واعیة التي ال یمكن لك أن تتواصل معھا 

تصنع ھذه األحداث، 

ومعتقداتك الواعیة السطحیة، الساذجة ترید شیئاً آخر غیر ما تحتاج 
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وعندما تتعارض تغضب،  

أحداٌث تحتاجھا وبنفس الوقت تریدھا  

أي أن تتوافق معتقداتك الال واعیة مع معتقداتك الواعیة  

وال یمكن األمر، 

فمعتقداتك الواعیة تتأثر بكل من حولك  

-عندك كتب تُغذي ھذه المعاني؟ 

>ال یا أنان، تابع معنا إلى نھایة البث بعدین نجاوب على كل ھذه األسئلة 

أنا أتكلم بعفویة وال فیھ كتب وال فیھ أي شيء آخر 

أتكلم، انعكاس لما في داخلك 

ما تسمعھ اآلن ھو أمٌر في داخلك ال یمكن لك أن تسمعھ من ذاتك فتسمعھ من خاللي 

وجودك ھنا اآلن لیس صدفھ 

وجودك ھنا اآلن ھو موعد مع ذاتك  

لذلك أنا مرآتك لذاتك  

انا أعكس لك ما في داخلك 

انصت واستمع وال تتساءل  

فمن یتساءل ھو عقلك ولیس أنت 

أنت ھنا ألنك ترید أن تسمع، وعقلك یتحدث ویتساءل ألنھ ال یرید أن یستمع 

أتمنى أنك فھمت األمر یا أنان  

وقلنا بأن السعید وأن وصفة السعادة في ھذه الحیاة 

ھي أن تعتقد، أن تؤمن بأن كل ما یحدث في ھذه الحیاة ھو أمٌر تحتاجھ 

قد ال تعلم لماذا تحتاجھ، ولكنك موقن بأنك بحاجة الیھ  

ھذا الیقین ھو سر السعادة 

ھذا االعتقاد ھو وصفتھا 

السعداء في ھذه الحیاة ھم من ال یتساءلون 
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ومن ال یتساءل ال یغضب  

وحدھم من یظنون بأنھم أذكیاء ویْعملون العقل كسیف یطعن في ھذه التجربة المسماة بالحیاة ھو 
السالح ذو الحدین الذي یطعن في ذواتھم  

یطعن في ھذه الحیاة وبالتالي یطعن في ذواتھم  

فالحیاة لیست إال انعكاس لكم  

فعندما تنتقد الحیاة وتغضب منھا 

أنت تغضب من ذاتك 

وال یمكن لك أن تدرك أنھا ذاتك إال بعد فوات األوان  

بعد مضي عقود من الزمان  

عندما تكبر وتشیخ  

وتدرك بأن كل ما في الحیاة یحدث لسبب 

عندھا تكون قد وصلت من العمر ما ال یسمح لك بأن تستمتع بھذه الحیاة 

فتنظر من حولِك إلى من حولَك من البشر  

فترى بأنھم یفعلون ما فعلت، ویخطئون بنفس الخطأ الذي وقعت فیھ عندما كنت صغیراً  

ولكن ال یمكن لك أن تخبرھم ألنھم لن یستمعوا  

كما كنت ال تستمع لمن ھم أحكم منك  

لذلك تلتزم الصمت  

لذلك نرى كل الكبار في العمر وقد بلغوا من العمر عتیا یلتزمون الصمت  

الصمت ھو داللة على أن االنسان یدرك بأن ھذه الحیاة انعكاس لما فیھم  

ھم یتحملون المسئولیة  

فال یمكن لمن یتحمل المسئولیة  

-كیف یمكن القیام باإلسقاط النجمي؟ 

>االسقاط النجمي ھي النقطة التي تتساوى فیھا معتقداتك عن الحیاة بمعتقداتك أن الحیاة غیر 
صحیحة  
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عندما تؤمن بأن ھناك ما یناقض الحیاة ھو بنفس حقیقیة الحیاة، یمكن لك أن تعیش ما یُسمى 
باإلسقاط النجمي 

ال أعلم ان كان حدیثي فلسفیاً زیادة عن اللزوم أو واضح 

ولكن عندما تعلم بأنھ یمكن لك الطیران 

یمكن لك أن تصنع ما تشاء وقتما تشاء  

ھذه األمور مستحیلة في الحیاة 

ولكنك تظن في تلك اللحظة بأنھا ممكنة 

وأنت واعي ولست نائم  

فنحن نستطیع فعل ھذا األمر ونحن نیام بما یسمى بالحلم  

ولكن عندما تكون واعیاً، یقظاً قبل النوم أو بعد النوم  

أو حتى في یومك المعتاد 

تظن بأن األمر ممكن أن تطیر مثالً 

ما یحدث حقیقةً أنك تنفصل عن جسدك المادي ألن ایمانك بأن الجسد المادي ال یمكن لھ أن 
یطیر 

یجعل الجسد المادي یبقى مكانھ 

فتطیر أنت، 

ھذا الطیران یجعلك تدرك ھویة جدیدة لك  

ذاتاً مختلفة عنك، عن جسدك، عن عقلك  

ھي لطیفة، أي أن ال مالمح لھا، وال معالم لھا  

إال أنھا موجودة، 

عندما یمارس اإلسقاط النجمي اإلنسان وینظر إلى جسده 

فإنھ إما أن یرى جسده كما ھو ولكنھ بشكل لطیف، طیف 

ترى طیف جسدك وھو طاٍف على سطح المادة  

ألنك تتخیل بأن ھویتك ھي جسدك  
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ولكن بعض الممارسین لإلسقاط النجمي ال یرون جسداً  

بل ال یرون شيء، 

ھم موجودون ویراقبون الحیاة وینتقلون من مكان إلى مكان، 

بل من زمان إلى زمان،  

لكن دون أن یكون لھم معالم، 

دون أن یكون لھم وصف و تضاریس 

ال یملكون جسد، 

ال یملكون ھویة، 

ألنھم ینتقلون من مكان إلى آخر ومن زمان الى آخر،  

للمتأمل، سیدرك ادراكھ عظیمة وھي أن الجسد المادي لیس جسداً ثابت المعالم إال ألنك تعتقد 
أنھ ثابت المعالم  

لذلك من یؤمن بأنھ لیس سمیناً كما یعتقد قد یصبح ضئیالً في وقت قیاسي،  

أن ینتقل من السمنة إلى الجسد المتسق المتناسق في وقت قصیر، 

والعكس صحیح، 

ھل األمر واضح؟ 

فما تراه جسداً عندما تكون ضعیفاً، وأن تظن أنھ ال یمكن لك أن تُغیر حجمك، وشكلك 

فإن جسدك سیستمر بالتضخم، 

ولكن عندما تكون متقبالً لفكرة أنھ یمكن لك التغیُر 

بأنك ستستمر بالتغیر، 

ھل األمر واضح؟ 

-لو أول مرة أسوي اإلسقاط كیف أشوف نفسي؟ ھل ھي فكرتي عن ذاتي؟ 

>نعم فكرتك عن ذاتك، كیف یتخیل االنسان ذاتھ  

معظم البشر یتخیلون ذواتھم على أنھا نسخة عن الجسد ولكنھا شفافة، 

ولكن الواقع أن البعض یرى جسده كأنھ مختفي، غیر موجود، 
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-اسقاط احكي لنا عن العالقة بین الوعي والتشافي  

>التشافي جزء صغیر جداً من الوعي 

مثلھ مثل المرض 

مثلھ مثل السمنة 

مثلھ مثل النحف  

مثلھ مثل الوفرة 

مثلھ مثل النقص  

مثلھ مثل العجز والمعرفة والجھل 

ال یمكن أن نقارن الوعي بالتشافي 

فالتشافي تجربة واحدة من عدة تجارب كلھا تحدث داخل الوعي 

ومن العیب أن نقارن ھذا بذاك 

-أبي یصیر طولي أكثر ب10سم  

> سارة مشعل أنا أقول لك بأن األمر مستحیل أن تطولي ب10 سم ألني أؤمن بأن االستطالة 
مستحیلة وأنت تؤمنین بذلك 

ولو لم تكوني تؤمنین بذلك لما قلتھ لك 

ولو كنت تؤمنین بذلك لكان حدث لك 

كونك ھنا تسألین ھذا السؤال فأنت ال تؤمنین بھ، وتریدین من یعزز لكي استحالة األمر 

وھا أنا أعزز لك استحالة األمر 

ھذه ھي طبیعة الحیاة، 

من حولك یعكسون لك ما في داخلك  

وان لم تستطیع ان تنطق بھ فإن غیرك سیقوم بتردیده 

ھل األمر واضح لك؟ 

-احب لغتك الفصحى  

>شكراً لمن یثني على اللغة العربیة الفصیحة 
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وھي لغتنا المفروض انھ ما یكون فیھا تمیز 

مضحك ھو اعتقاد البشر أنھم یعلمون ما یحتاجون  

ال شك بأن البشر یعلمون ما یریدون، 

ولكن ما تریده ال یعني بالضرورة أنك بحاجة الیھ، 

وعندما تكون في وضع تجد بأن كل ما تریده یحدث 

فأعلم أن رغبتك وحاجتك ھما في توازن  

في تناغم، في تزامن 

ھذا التزامن ال یأتي من فراغ  

یأتي من صمت العقل وعیش الحیاة  

عندما تجد بأن كل ما تریده یحدث لك  

فاعلم أن ال فضل یعود إلى عقلك  

بل أن كل ما فعلھ عقلك ھو أنھ لم یفعل أي شيء 

أنھ صمت،  

وھذا كل ما نحتاجھ من عقلك؛ ھو أن یصمت 

أن یترك لھذه الحیاة أن تتجلى 

وأن یترك لوعیك أن یعیش ما یتجلى من أحداث ومعالم. 
فھذه الحیاة بمعالمھا وأحداثھا  

في تناغم وتزامن مع وعیك وما یحتاج 

كل قیٍد، وقسٍر 

كل حٍد تجده في حیاتك، 

كل جداٍر تصطدم بھ ومساٍر ال یُناسبك ھم أمور تحتاج الیھا، 

ولكن عقلك یحاول أن یحتج ویعترض  

وعندما یصمت عقلك ستجد أن كل شيء یحدث ھو في صالحك ومن أجلك، 
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ولك وحدك، 

بل وأن أسوأ ما یحدث ھو أمٌر یعزز، 

ویُكمل، وینمو بذاتك ویسمو بھا  

ال أقول ھذا األمر تحفیٌز لكم  

فال بأس باإلحباط، 

أقول ھذا األمر ألنھ واقع، ألنھ طبیعة، ألنھ حقیقة الوجود 

قد ال یعلم ھذا األمر من یملكون أطناناً من المعتقدات، 

ولكنكم أنتم األمیز، األكثر تفرداً 

أنتم من تسامى، وتمایز، 

وتفرد عن غیرھم من البشر بعلمھم وادراكھم لھذا العلم 

لھذه اإلدراكة البسیطة، 

ھذا األمر البسیط ھو ما یمیزكم، 

ھو ما یجعلكم مختلفین، 

أن تعلموا أن  كل ما یحدث في ھذه الحیاة ھو بالضبط ما تحتاجون الیھ، 

ھذا العلم بحد ذاتھ یختصر سبعین سنة من العمر أو أكثر 

عندما تعلم بأن كل ما یحدث في ھذه الحیاة ھو أمر تحتاج الیھ، 

وانك ان ادركت لماذا تحتاج الیھ فأنت في نعیم  

وان لم تدرك فإنك ایضاً في نعیم ولكنك مغمٌض عینیك عن أن ترى ھذا النعیم  

ھذا ھو الفرق بین من یعرف لماذا یحتاج األحداث المأساویة، 

وبین من ال یعرف لماذا یحتاج األحداث المأساویة، 

األول یعلم أنھ في نعیم ویراه، 

واآلخر یعلم أنھ في نعیم ولكنھ ال یراه،  

ھذا ھو الفرق. 

األول عینیھ مفتوحتین، واآلخر عینیھ مغمضتین 
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إال أن االثنین في نعیم، 

أما النوع اآلخر من البشر الذي یظن بأن األحداث المأساویة التي تحدث لھ ھي عقاٌب لھ 

فإنھ یعیش في جحیٍم مصطنع، 

صنعھ وال یمكن للوجود أن یمنعھ من أن یعیش ھذا الجحیم 

 ألنھ مقدس یمكن لھ أنھ یصنع ما یشاء، 

 وأن یفعل ما یشاء، 

فاألمر لكم في نھایة المطاف، 

أن تفعلوا وتختاروا ما تشاءون وتعیشوا كیفما شئتم. 

فكما قلنا في الجزء األول من ھذا البث  

بأننا نصنع السجون، ثم نتساءل لماذا ھذه السجون تحیط بنا! 

وفي ھذا الجزء من البث نقول بأن الناس تغضب من ھذه السجون رغم أنھا من صنعھا! 

األمر لكم أن تتساءلوا وتغضبوا، 

أو أن تعیشوا في ھذا السجن وكأنھ نعیم، 

ألنھ نعیم وأنتم من صنعھ، 

علیھ ھذه القضبان لكي تجربوا الحرمان مما لدیكم من وفرة ال محدودة، 

األمر لكم  

فمن منكم سیمتنع عن أن یجرب الحرمان وھو یملك كل الوفرة! 

بل ربما یكون الخیار الوحید لك عندما تملك كل شيء 

وتقدر على كل شيء 

ھو أن تجرب أال تملك كل شيء 

ألیس ھذا ھو األكثر اثارة! 

واألكثر متعة! 

بل ھو األمر الوحید الذي قد یكون ممتعاً لك، 

عندما تملك كل شيء وتستطیع فعل أي شيء وتعلم كل شيء  
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ربما یكون األمر الممتع ھو أن تجرب أن تنحرم من القدرة والمعرفة! 

ألیس ذلك أمراً ممكناً ومحتمالً! 

نعم یحتاج إلى الشجاعة  

وھذا ما نفعلھ نحن ھنا كشجعان نعیش ھذه الحیاة  

بعضنا استیقظ وتذكر أنھ اختار ھذا األمر  

وبعضنا ال زال یتخبط في الظالم، 

وبعضنا ال زال یشخر نائماً وال یعلم لماذا ھو ھنا، 

فانعموا بما أنتم بھ من نعیم 

فعلمكم وادراككم ھو علٌو وسمو وتسامٍى وتعاٍل على كل ھؤالء البشر، 

أنتم كائنات علویة تعیش الدونیة وتعلمون أنكم تفعلون 

فأي تمیُز وعلویة فوق ھذا العلو؟ 

وأي سمٌو یمكن أن تسموه بعد ھذه القمة! 

لكم یا أحبتي كل الحب الذي أتیت بھ لكم  

وأجدكم علیھ وأترككم بھ  

أحبتي، ال یمكن لي ان اعطیكم غیر ما لدیكم  

إال أني اذكركم بأن ما لدیكم ھو أعظم مما ترون وتتوقعون 

أحبتي، دائماً وأبداً عندما أتذكر أن لدي مثلكم،  

أني لست وحیداً  

وان كنت سعیداً قبل أن أجدكم، إال أن وقد وجدتكم وجدت كل الحب خارج كیاني  

كنتم مكتفیاً قبل أن أجدكم 

أما وقد وجدتكم فإني لست بحاجة ألن أكتفي بذاتي  

یمكن لي أن أشارككم ھذه السعادة،  

بقدر ما قلت أني أحبكم أعجز أن أصل إلى بعٍض من ھذا الحب 

ما یجمعني بكم في كل مرة  
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ھو أني ال یمكن أن أجد في ھذه الحیاة ما یشابھكم  

أو یقارب من مشابھتكم  

أحبتي، یا من ال یشبھكم اال أنتم 

ال أجد فّي ھذا الجمال إال من خاللكم  

فأرید وأرغب وآتي في كل مرة الیكم لكي أرى ھذا الجمال 

فقط ال شيء وال غیر 

على كل حال وبأي حال 

نلتقي ونفترق كما نحن ال یختلف فینا إال ھذه الذكرى 

بأننا نحن بذواتنا كاملین ولكننا ننسى أننا كذلك حتى نلتقي ونذكر بعضنا البعض بأننا كذلك،  

فأي شيء نحتاج سوى عیش ھذه الحیاة!  

وربما من فترة ألخرى نلتقي  

لكي نذّكر بعضنا بأننا ھنا مجتمعین واتفقنا بأن نعیش ھذه الحیاة سویةً، 

بال شك أتینا سواء وسنغادر معاً، 

وإلى أن نفعل فإننا نعیش في ھذه الحیاة نتكاتف،  

نتعانق وإن لم نفعل بشكٍل مادي  

إال أنكم تشعرون بما أشعر بھ من حب عندما نلتقي وحتى وان لم نفعل،  

إال أننا نفعل على أي حال  

ألني أستمتع باألمر  

فأي حریة نرید غیر ذلك! 

یكفي بأننا نستطیع أن نفعل ذلك ونحن نفعل،  

وال سعادة تضاھي ھذه السعادة، 

أحبتي تذكروا من أنتم، وما أنتم 

تذكروا بأن غیركم، 

بل لماذا ال تتذكرون أنكم أنتم ذواتكم لم تكونوا تفكروا بھذه الطریقة! 
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لم تنظروا إلى الحیاة بھذه الطریقة، 

وھا أنتم الیوم ھنا مجتمعین بمن ھم یشبھونكم ویفكرون بنفس الطریقة، 

ألیس ھذا انتقاالً ونقلة! 

ألیس ھذا سمواً وعلواً! 

لم یخطر ببال أحدكم بأنھ سیفعل یوماً ما، 

ھذا الحدث وجودنا ھنا الیوم  

ھو داللة على أننا في مرحلة غیر ما كنا علیھ في زمن سابق، 

فمن نحن حقیقةً  

-نحن آلھة في طور الجنین 

>ال نحن لسنا في طور الجنین ولسنا آلھة  

نحن أعظم من أن نكون آلھة، 

وأصغر من أن نكون حتى جنین، 

نحن نعیش كل شيء وأي شيء  

في كل زمان وأي زمان  

ألننا نستطیع  

فنحن من صنع اآللھة، 

ونحن من تعّجب من صنع الجنین  

فیا لعِظم ھذا الطیف واالتساع  

تجربة االنسان أعظم اتساع من أي تجربة أخرى 

نعیش كل شيء وأي شيء، 

على األقل لمدة ھذه الحیاة، سنوات معدودة، نظنھا طویلة إال أنھا لحظة وأقل من لحظة في 
وعینا الكلي 

یعلم ھذا األمر وعیك الكلي لذلك یتزامن معھ قلبك الذي ینبض بشكل متسارع عندما یستمع لمثل 
ھذا الحدیث 
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استمع إلى غریزتك، 

 ففي داخلك اإلجابة الحقیقیة  

أنت، ولیس عقلك 

عندما یستمع عقلك، 

 ویُناقش ویتساءل، 

ویغضب، 

فإنھ سجن صنعھ عقلك  

أما خارج ھذا السجن أنت تقف 

 متفرجاً، مشاھداً، مستمتعاً  

لما قد صنعت بجمال غیر مسبوق وال معھود  

استمتع فأنت االثنین، 

الساجن والمسجون، 

السجان والمعاقب، 

المجرم والجریمة،  

في نفس اآلن واألوان  

بل أنت الحاكم على االثنان 

طبعاً سأختم فقد انتھى الحدیث 

وداعاً یا من أحب  
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 *9:11*

*لیھ الشعور بالكمال؟ ھل ألنك ما نحتاج إلیھ؟ 
كل شيء حولك تحتاج إلیھ، ولكن عندما تجد أن ما تحتاج إلیھ ھو ما یحدث حولك، ھو ما ترید; 

فإنك تشعر في تلك اللحظة بالكمال والجمال. 
اشعر بھ معك 

اھالً بك إذاً 
نعم وسنعود للحدیث وقد انتھینا من العزف، ربما لم ننتھي لكن 

سعادتنا في عالقة عكسیة مع اعتقادنا بآننا نعلم ونقدر، كلما قل إعتقادك بأنك قادر وعالم كلما 
زادت سعادتك والعكس بالضرورة صحیح 

أسعد البشر ھم أقلھم رعونةً وغروراً 
ال بأس بأن یخبرك من حولك بأنك قادر وعالم على أن ال تُخبر نفسك بذلك 

فكلما اعتقدت بأنك عاجز وجاھل ثم أخبرك من حولك بأنك غیر ذلك كلما سعدت بذلك أكثر وال 
بأس فھم انعكاٌس حقیقي لما یحدث حقاً.  

أما إعتقادك 
كلما أخبرك انسان بأنك قادر أو عالم أو باإلثنین فإنك ستسعد بما یقول ألنھ انعكاس حقیقي في 

كل مره 
اعتقادك بإنك قادر أو عالم أو اإلثنین ھو رعونة وغرور ایقو كما تسمونھ في التنمیة البشریة 

وفي الوعي 
اإلیقو نابع من الضعف ھو إدعاء بأنك كامل وأنت ناقص  

علمك بأنك ناقص ھو الكمال  
أن تعلم انك ناقص  

ال یأتي إال من إیقانك  
بأنك من اختار النقص  

 من اختار العجز  
 من اختار الجھل  

وھذا ھو محض وكمال الكمال 
ھل لك أن تعلم وتدرك عمق ھذا الحدیث وإدراك ھذا األمر ھو قمة النور إن ادركت 

تعیش في ھذه الحیاة وحیداً  
من حولك یُسلونك ھم خیاٌل تصنعھ لكي تعتقد بأنك لست وحیداً  

كل إعتقاد تعتقده ینعكس على شكل إنسان یعكس ھذا المعتقد لیس أكثر. 
یرید عقلك بأن یؤمن بأن األمر حقیقي أكثر من ذلك، ولكن الواقع أنھ لیس أكثر من ذلك لیس إال 

ھذا 
كل من حولك من البشر لیسوا إال وھم تصنعھ  

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



 

ھناك من یعرف بأنھ یصنع ھذا المعتقد أو الوھم و ھناك من یجھل , ھناك من ھو یقظ , ھناك 
من ھو نائم  

أنت تختار بأن تكون یقظاً أو نائماً ولكن لیس أكثر من ذلك ال یُمكن لك أن تُغیر ھذا األمر  
فكل من حولك ھم وھم ترید أن تلمس أن تتحدث إلى من حولك لكي تشعر بحقیقیتھم  

وكیف لك أن تشعر بحقیقیة من حولك وأنت ال تعلم ما إذا ُكنت انت حقیقیاً؟ 

فمن یُسلینا في ھذه الوحدة سوى إعتقاد بأننا محاطین ببشر مثلنا أو بشر یختلفون عنا ال یھم  
المھم أن یكون حولنا أشیاٌء أو على األقل اشخاٌص غیرنا  

وما أجمل أن یكون ھؤالء البشر یُحبوننا 
ھذا األمر یُذكرنا بأننا لسنا وحیدین ولسنا مكروھین  

وال شك بأننا لسنا مكروھین فنحن مصنوعون وصانعون بحب المشروط منھ وجدنا وإلیھ 
سننتھي  

ولكن في أثناءه ننسى من نحن ونظن بأننا قد ال نكون موضع حب  
وال بأس و ال بأس بأن تعیش بحیاة تشعر بأنك مكروهٌ فیھا “المھم أن ال تشعر بأنك وحید“  

فأي خیار ستختار أن تعیش وحیداً وإن كنت تظن بأنك محبوب أو تعیش مع جمع من البشر وإن 
كنت مكروھاً بینھم  

الوحدة أمٌر موحش للعقل البشري  
الحب والكره ثانویان مقابل أن تعیش وحیداً 

عندما تجد من یكرھك فال شك بأنك ستجد من یحبك على األقل ذاتك ستحب ذاتك عندما تجد من 
یكرھك  

ولكن عندما ال تجد حولك من ھو غیرك 
عندما تعیش بھذه الوحدة فال یُمكنك أن تشعر بأي شيء ال حٌب وال كره ھذا الشعور مھیب 

وُمخیف ومرعب ألیس كذلك؟! 
إذن فأمتن لكل البشر حولك دون أن تُظھر لھم امتنانك ال یجب علیك أن تُحبھم ربما أن تُبادلھم 

العداوة وتكرھھم ولكن أن تعلم أن وجودھم بحد ذاتھ نعمة  
ألیس األمر حقیقي؟! 

عندما تختلي بذاتك وأنت تعلم أن ھناك في الخارج غیرك  
األمر مختلف أن تعیش وحدك دون أن یوجد غیرك 

أن تختار الوحدة وأنت تعلم أن ھناك حولك اخرون من البشر غیر أن تعیش وحدك وأنت تعلم 
أن ال أحد غیرك في ھذا الوجود  

األمر موحش 
 تخیل األمر فقط تخیل األمر وستعلم لماذا ُوِجَدت ھذه الحیاة 
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لیس لھذه الحیاة ھدف،  
أمراً یجب أن تعتقده أو أال تعتقد غیره فھو األساس؛ 

اعتقاد غیره ینافیھ فأنت في ھذه الحیاة بال ھدف حتى تتبنى معتقداً یجعلك تعتقد بأن ھناك 
ھدف. لیس لھذه الحیاة ھدف! 

لماذا تعیش؟  
ال یوجد سبب ولكن أي سبب تتبناه ھو أمٌر صحیح، 

األمر محیر إال انھ حقیقي  
فأختر ما ترید أن تختار فلن یمنعك  

وال یستطیع أن یمنعك اي احد من أن تفعل. 
 ھناك من سیؤیدك ھناك من سینافیك ویناقضك ولك ان تختار في كل مره فأنت حر وإن لم 

تشعر بذلك  
جرب أن تعیش بھدف او بال ھدف وراقب ھل ستنتھي الحیاة وسترى أن الحیاة ال تزال موجودة 

فأنت سید الحیاة وإن لم ترى ذلك. 
في الواقع أنت سید الوجود ذلك الكون والنجوم والفضاء والسحب والسماء وما فیھا من أسرار 

كلھا من ُصنعك. 

*یعني احنا نؤمن بالقیامة والحساب یعني راح نحاسب ؟! 
>أجبت عن ھذا األمر كثیراً ولكن كإجابة بسیطة نعم سیكون ھناك حساب لمن اراد الحساب 

وستكون أنت المحاَسُب والمحاِسب 
فأنت الفاعل والمفعول وأنت الصانع والمصنوع  

فیما یسمى بالبرزخ نعم 
نعم فھي تجربة تتبع الحیاة المادیة وھي ال تعدو كونھا تجربة مشابھھ للحیاة تصنع فیھا جنة كما 

تتخیل الجنة وتصنع فیھا جحیم كما تتخیل الجحیم وتعیش في أحداھما كما ترید أو تعتقد بأنك 
یجب أن تعیش فإن كنت تظن بأنك مذنب فإنك إلى الجحیم ذاھب  

وإن كنت تظن بأنك من الفُضالء فإنك إلى النعیم ستنتھي ولكن في النھایة وبعد أن تنتھي من كال 
اإلثنین وربما إحداھما ستعود إلى حیث بدأت، الوجود 

 وحیث كل شيء ممكن وھناك كل شيء لدیك ولكن ال شيء تفعلھ،  ففي اللحظة التي تملك كل 
شيء وتعرف كل شيء ال یعود ھناك أي شيء. 

األمر متناقض عندما اصفھ بھذه الطریقة ال یمكن لعقلك أن یتخیل حتى األمر ولكن عندما 
تعرف كل شيء وتقدر على كل شيء فإنھ ال یعود لدیك أي شيء  

ال تفكر في األمر ولكن استمع إلى االمر وستعلم أنھ حقیقي. 
أن تملك كل القدرة وأن تملك كل المعرفة، أي شيء ستفعل حینھا؟  إن كنت تعلم نتیجة كل أمر 

مستحیل قادرا على أن تفعلھ  
كل أمر مستحیل یمكن لك أن تفعلھ وأنت تعلم قبل أن تفعل ھذا االمر ماھي نتیجتھ 

 فلك أن تتخیل األمر 
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 من المستحیل أن تفعل أي شيء فأنت تعلم نتیجة كل شيء وأنت قادر على فعل كل شيء  
فإذاً ما الذي یمكن لك أن تكون متشوقاً لفعلھ؟ فأنت قادر على كل شيء وكل شيء تستطیع فعلھ 

تعرف مسبقاً نتیجتھ  
مطلق القدرة ومطلق المعرفة عندما یجتمعان وھما مجتمعان لدى االنسان قبل أن یكون انسان 

اذاً ال یمكن لھ أن یفعل أي شيء رغم أن األمر مضحك إال انھ حقیقي 
 عندما تكون قادر وعارف بكل شيء فإنك لن تفعل أي شيء ولن تقول أي شيء  

ألنك ال تملك أي شيء لتتحداه وال تملك أي شيء لتثبتھ  
فأنت قادر على كل شيء وتعلم كل شيء 

ولكن عندما تنتقص عندما تمنع نفسك وتحرم نفسك من بعٍض مما تستطیع فعلھ وتحرم نفسك 
من بعٍض مما تعرف من علم ومعرفھ فإنك ستسعى إلى أن تثبت لنفسك أنك تستطیع وأنك 

تعرف وھذا بالضبط ھو ما نفعلھ في ھذه الحیاة  
نحاول أن نثبت ألنفسنا أننا نستطیع فعل البعض مما حرمنا انفسنا فعلھ وأن نثبت ألنفسنا بأننا 

نعرف البعض مما اخترنا ألنفسنا أن نجھلھ. 
 ھذا التحدي المؤقت الذي لخصناه فیما یسمى بسبعین ثمانین مئة سنھ من الحیاة المادیة والتي ال 

تشكل إال لحظة أو اقل من وعینا الكلي 
ھي تجربة مؤقتھ ال تكاد تذكر  

إال انك أثناء عیشھا تعتبرھا كل الوجود و ال بأس 
ھذا ھو إتقان الصنع وبدیع الخلق الذي قمت بفعلھ  

وتنسب الفضل فیھ إلى من تشاء سمھ إلھ او صدفھ سمھ الكون یقوم ببدیع الھندسة ولك أن تقوم 
بإختیار أي معتقد تشاء ولك أن تبدع في ذلك فقد قام البشر قبلك بمئات السنوات بفعل األمر ذاتھ 

و ال بأس لن یغیر حقیقة أن ھذه الحیاة قائمةٌ على النقص في القدرة و المعرفة إال انھا و مھما 
تطورت و تغیرت و تمایزت و تباینت ھي من صنعك ھي لك و ھي من أجلك و ھي فیك مھماً 

تخیلت مھماً اعترضت جادلت أو ناقضت، ناظرت أو ناقشت إال انھا تبقى لك ومنك وفیك 
 نعم ھي فیك في وعیك ولیست خارجھ وإن كان وعیك یعیش داخلھا إال أنھا ھي بوعیك الذي 

یعیش في داخلھا بشكل إجمالي أو كلي تعیش في وعیك الكلي 
لك أن تتخیل األمر وإن عجز عقلك إال أن قلبك في ھذه اللحظة ینبض حباً وسعادةً وینبض حیاةً 

ألنھ یعلم أن ما اقول ھو بالضبط ما اتى منھ وسینتھي إلیھ 
ما أجمل خشوعكم  

لكم كل الحب یا أحبتي 
أترككم بنفس الحب الذي لقیتكم بھ وببعض من الجمال الذي أعطیتكم إیاه ولیس شیئاً جدیداً 

علیكم إال أني أعكسھ لكم بھدوء بحیرة وجدتموھا فرأیتم فیھا جمال ذواتكم ال شيء أكثر وال أقل  
لست أنا الجمیل إال بكم حین نظرتم إلي رأیتم ھذا الجمال الذي فیكم والذي بدوني لم تروه إال أنھ 

بوجودي أریھ إیاكم   
بإختیاركم ال رغماً عنكم فال شيء في ھذه الحیاة یحدث رغماً عنكم، كل شيء یحدث بإحتیاجكم، 
إال أن بعض االحیان تعلمون أنكم تریدون واحیاناً ال تعلمون أنكم تریدون، وحین تتزامن رغبة 

االنسان مع حاجتھ یشعر بأنھ في قمة ھذا الوجود.  
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أما عندما یشعر بأنھ یرید خالف ما یحتاج، خالف ما یحدث، فإنھ یغضب وفي ھذه اللحظة 
یتجسد عنوان البث السابق عندما قلنا بأن السجن الذي تصنع یغضبك، ولكن استیقظ ففي مثل 

ھذه اللحظة التي بدأنا فیھا البث یمكن لك أن تتذكر أنك من أختار أن یكون ھنا، لم یقم أحد 
بدفعك لھذا المكان، وجودك في ھذا المكان ھو تذكیر لك بأنك حر حریة مطلقة تختار فیھا ما 

تشاء حتى وإن كان إختیارك ھو أن تحزن أن تغضب أن تشعر بأنك عاجز محروم جاھل، ومن 
منا یستطیع أن یحرمك من الشعور بالحرمان ال أحد سواك.  

لكم كل الحب یا أحبتي وداعاً لكم وأترككم بنفس الكمال الذي وجدتكم فیھ إال أني حاولت أن 
أذكركم ببعٍض من كمالكم الذي نسیتموه. 

 وداعاً یا أحبتي، 
أحبكم دون حٍد وال قید دون نقص أو إنتقاص فال یرتقي إلى سموكم وال كمالكم وال قدسیتكم 

سوى حٌب ال یجرؤ أن ینطق بحضرتكم، فقط تأملوا ھذا األمر أن یكون الحب كلھ عاجٌز على 
أن ینطق في حضرتكم  إجالالً وتقدیساً و تسبیحاً لكم فمن فرط إحترامھ وخضوعھ لكم یصمت 
الحب في وجودكم فإن لم تنطقوا بالحب فھو صامت وإن نطقتم بھ فھو یردد ما تقولون ال شيء 

أكثر. فانطقوا بالحب ما أردتم وان لم تریدوا فال أحد یستطیع أن یفعل سوى ما تأمرون  
سبحانكم أنتم فأنتم األعظم واألجل واألقدس واألقدر واألعلم  إال أنكم تختارون في ھذه الحیاة 

أن تكونوا غیر ذلك ومن نحن بأن نغیر ھذه الحقیقة.  
أحبكم یا أحبتي فأنتم األعظم وأنتم من تذكروني بمن أنا وأنا اذكركم بمن أنتم وھذا ما نفعل في 

كل مره نلتقي، أترككم كما وجدتكم جمیلین كاملین وداعاً یا أحبتي 

 !
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الفصل الثالث 

�
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(الخطأ والذنب) 

خطایا البشر عدیدة،  
وأولھا عندما بدأوا بعدِّ الخطایا. 

أول مخطئ ومذنب في تاریخ البشریة كلھا،  
ھو أول من بدأ بإحصاء األخطاء،  

بتصنیف األخطاء، 
وبتخطئة المخطئ وفقاً لتعریفھم الخاطئ! 
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سعادة)  (مُـثلث اـلوـجود: ـحٌب فـجماُل ـف

حین نردد أن الحب ھو مفتاح السعادة 
وبالسعادة ترى الجمال  

نحن صادقون 
فحین تُحب، وفقط حین تُحب  

یمكن لك أن تسعد 
وال یمكن لسعید إال أن یكون محباً  

بالضرورة، ال یمكن إلنسان أن یسعد وھو ال یملك الحب 
وبطبیعة الحال ال یمكن أن یرى اإلنسان الجمال إال وھو سعید، حتى وإن 

كان قابعاً في حقل من الزھور لن یرى إال أشواكھا عندما یكون حزین 
حتى ولو لم تملك أشواكاً!  

فیكفیھ منھا حزنھ الذي یُعمیھ عن كل الجمال الذي یُحیط بھ 
وال یحیق بھ إال الحزن، والمآسي، والمعاناة  

ولكن واستدراكاً وشرطاً لكل ما سبق ذكره من ھذا الثالثي المقدس:  
الحب والسعادة والجمال 

ال تصرف وال تفھم من ھذه النصیحة أن تصرف الحب 
لكل من وجدت  

لكل من لقیت 
لكل مكاٍن، وزماٍن وحدث  

فأنت هنا تخون ذاتك قبل أن تخون الحب! 
أنت تغش ذاتك قبل أن تغش الحب!  

فال یمكن أن تغش وعیك  
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واشارككم السعادة 
لنرى جمیعاً الجمال 



 

أو تغش الواقع  
أو تخدع الحیاة  

ھي مرآة، 
تصنّع واصطنع، تقنّع والبس ما شئت من الزي الزائف  

واقنع نفسك بقناعك أنك غیر ما أنت علیھ  
سترى صورة تعلم یقیناً أنھا كذبة  

وأنھا زائفة 
عندما تجد ما تكره، فأكره 

حتى إذا ما وجدت ما تحب ستحبھ بصدق 
حباً حقیقیاً ال تصرفھ إال في مكانھ 

فال یأتي منھ إال سعادة نقیة ال تقبل التشكیك  
وتفتح عینیك على الجمال حتى في الجحیم. 
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(وھم المعتقد) 

      التصنیف:
وھم المعتقد 

النقاط الرئیسة: 
معتقد بین ما ھو حقیقي وغیر صحیح 

ُیجید البشر التحدث واستخدام ما یعرف لـ یزیل بھ ما ال یعرف 
وھم أن تعتقد أن ما تعرفھ حقیقي وما ال تعرف كذب  

نزاعات البشر وخالفاتھم سببھا الخوف من التیھ 
المعتقد أماٌن مؤقت تتعرف علیھ تتعلمھ، تتمسك بھ، ُتقاتل من یسلبك 

ایاه 
كل معتقد صحیح ما إن یشاء االنسان أن یعتنقھ ویفھمھ 
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 من المفارقات، 
أن اإلنسان یؤمن بما یأتیھ –أحیاناً- 
دون تحقق 
وال یقبل من ذاتھ أي معتقد  
الفتقاره لـ المصدر



 

ا یعرفون ویستخدمون ما یعرفون في  أكثر البشر یجیدون التحدث عمَّ
  دحض ما ال یعرفون، ألم تالحظ األمر؟

قلما تجد إنساناً یبحث فیما ال یعرف 
بنفس الشغف والنھم الذي یؤید فیھ ویدعم ویناصر ما یعرف؛ 

وكأن ھناك افتراض شبھ عام وافتراضي للجمیع 
(أن ما نعرفھ حقیقي وما ال نعرف ھو كذب) 

ولھذا وبسبب مثل ھذا االفتراض نجد الخالفات والنزاعات بین البشر 
منبع كل ھذه التفرقة وكل ھذا التناحر 

ھو خوف البشر باختصار؛ 
قد یبدو األمر وكأنھ ذكوري، وكأنھ عدائي، 

وكأنھ نابع من الغرور وحب السیطرة 
ولكن في الواقع ھو نابع من الخوف والشعور بالضیاع والتیھ  

البشر ال یعلمون ما ھي حقیقة األمر، 
ثم یتعلمون حاجة واحدة ویتمسكون بھا؛ 

ربما یتعلمونھا وھم أطفال -وھذا ھو الغالب- 
ثم یتمسكون بھا ویقاتلون كل من یحاول أن یسلب منھم ھذا األمان 

المؤقت، ھذا كل ما في األمر 
لیست مسألة منطقیة وال حتى أساس علمي! 
كل ما في األمر أن ھذا ھو المعتقد الوحید 

الذي منحھم الشعور باألمان، 
ھذا المعتقد الذي یبقیھم بعیداً من أن یشعروا بالتیھ، 

الضیاع والخوف 
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ھل ما زلت تملك نفس الدرجة والمقدار من التقدیس للمعتقدات التي 
یعتنقھا البشر واإلیمانات التي تنتشر بینھم؟ 

أنا لم أعد أفعل بعد أن رأیت أن كل معتقد صحیح ما أن یشاء 
اإلنسان أن یعتنقھ ویعتقده 
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جحیم البشر حرمان أنفسھم من الحب 

لعل أكثر الرغبات شیوعاً بین البشر وأقلھا مالحظة من ِقبل البشر 
اآلخرین 

ھي تلك الرغبة الدفینة لدى البشر بالشعور أنھم ضحایا 
أو على أقل تقدیر أنھم محرومین 
ھم فاعل ومفعول في نفس اآلن 

ھناك دافٌع خفّي وفي ذات اآلوان قوي 
لدى البشر، أال تالحظون؟ 

یسعون فیھ إلى إثبات أنھم یعانون، 
إما بفعل فاعل یجعلھم مظلومین 

أو بفعل الصدفة والحظ والظروف أي بال فاعل 
مما یجعلھم أقل من مظلومین ولكن على األقل محرومون 

لو تأملت األمر في كل مره لوجدت نسبة ضئیلة جداً ونسبیة أیضاً 
منھم ینطبق علیھا ھذا التصنیف 

أي أنھ مظلوم أو محروم، وربما كال األمرین في نفس اآلن 
لكن في الحقیقة، في الواقع 

وفي معظم األحوال 
واقع األمر أن االنسان لیس مظلوماً وال محروماً 

بل أن لدیھ كل ما یرید، ویتحقق لھ كل ما یرید 
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نقول انك وافر محبوب، وأن ما تریده یتحقق 
ثم تتمنى شیئاً فال یحدث، 
ال تبدأ دوامة االعتقاد انك محروم 
كل ما في األمر ان أمنیتك متأخرة أو مبكرة 
جداً



 

َ  رغبتھ الحقیقیة ھي أن ُیجرب أن یكون محروما
 وتتحقق لھ ھذه الرغبة

لذا یغضب حین ُتنكر، یغضب حین ُتذكر 
ویسعى جاھداً بكل ما أوتي من قدرات ذھنیة، عقلیة، تحلیلیة، 

استنباطیة 
لیلخص، ویستخلص، ویستنتج نتیجًة واحدًة فقط 

وھي أنھ محروٌم مما لدیھ 
أو مظلوٌم بیدیھ 

أمٌر مضحك إال أنھ حقیقي 
فرغبة أغلب البشر ھي أن ُیجربوا الظلم 

فال بأس بتحقق بعٌض من رغباتھم 
ولكن ال أحد یتمنى أن یشعر أن الكون قد أنصفھ 

فھناك خلف ھذا النوع من التجارب، شعور دفین بتأنیب الضمیر 
وكأننا ننال ما لیس حقاً لنا وكأننا نخون أمانًة أعطیت لنا وكأننا نغدر 

بمن عاھدناه 
وال نفي بواجب أوكل وأسند إلینا 

األمر دفین، إال أنھ قوي 
صباح الخیر للجمیع أحبتي وحبیباتي 
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 �

األسئلة: 
 

⭕  

بما أنا ارباب ھل من الممكن أن ال ننام؟ 

🔴  

 ألننا أرباب یمكن لنا كل شيء-
ألننا أرباب كل ما نعتقده یصبح حقیقي 

ألننا نعتقد أننا بشر صرنا بشر 
ألننا نعتقد أن البشر یجب أن یناموا، ننام 

ألن عقلك یفكر، ال تدرك أنك أكثر من مجرد عقل 

⭕  

مالذي جعل ھذه حقیقة لدیك؟ 
 أھي فعًال التجربة؟

 إني أتساءل, مع عظیم الود.
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🔴  

 لن تجدي غیرھا حین تصمتي-

⭕  

ھل الخفة دائماً جیده إسقاط  
أم ھناك البد من ثقل لنتوازن؟ 

🔴  

أنت دائماً ُمثقلة، 
الخفة استثناء 

جربي أن تكوني خفیفة طوال الوقت 
وسترین أن مفھوم الحیاة بحد ذاتھ ثقل ُیرسیك فیھا 

من ال یثقلھ شيء، لن یكون معنا ھنا 
أعني معنا في الحیاة 

⭕  

ممكن أصل للتنویر بحقیقة غیر الحقیقة التي وصلت لھا انت 

🔴  

نعم، أنا وصلت للتنویر دون حقیقة وعدت دونھا. 
لكن أنت فقد تري النور 

وتعودي لتسمیھ نور الرب 
فقد فعلھا قبلك كل األنبیاء 
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⭕  

كیف أصّدق باإلسقاط النجمي؟ 

🔴  

 .ال توجد طریقة

⭕  

اذن لو آمنت بأنھا خرافة فھي خرافة؟ 

🔴  

كیف ال 
بل ھي خرافة دون الحاجة لإلیمان بذلك 

ال شيء حقیقي إال ما تؤمن بھ 
في الواقع، 

الحقیقة المطلقة لكل األشیاء 
ھي أن كل شيء حقیقي 

إال أن اإلنسان ال یرى إال ما یؤمن بھ 
وما ال یراه، ال یعني أنھ غیر موجود 

فھناك من یراه، ألنھ بھ مؤمن 
نعم، 

إن لم تؤمن باإلسقاط النجمي، فھو خرافة 
شأن الرب والنعیم والجحیم والحیاة والشیطان 
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⭕  

أشعر أنھ اختبار 

🔴  

إذن لإلنسان الحریة المطلقة واختبار أیضاً 
أن كل شيء متاح بقدر بشریتنا  

من شاء أن یؤمن، 
ومن شاء أن یكفر،  

آمن فستراه، 
  ال تؤمن لن تراه

⭕  

أھذا كل شيء؟ 
سیخفت حماسنا للمزید من تجارب الحیوات بأنواعھا 

🔴  

خفوت الحماس تجربة بحد ذاتھ، جربیھ 
وسترین أن الحیاة تخلق تجارب جدیدة لم تریھا من قب 

 یستحیل أن ال تھتمي بھا 

⭕  

ما األفضل البحث عن الحقیقة أم الترقب وانتظارھا  
والشغف بھا ھل یبعدھا 
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🔴  

التفضیل شخصي، 
كل ما نقول أن من یبحث عن شيء سیجده وسیسمیھ حقیقة 

 "وستكون "حقیقتھ
  حتى حین

⭕  

بعد اذنكم كیف أتغلب على شعور الخوف من االختبارات؟ 

🔴  

 لن تزول رھبة االختبار، مالم تعرفي رھبة أكبر-

⭕  

لماذا خلقنا هللا وھو في غنى عن عبادتنا؟ 
كون المالئكة تعبده لیل ونھار دون أي شيء آخر؟ 

🔴  

سؤال جمیل، 
لعل اإلجابة أن السؤال مبني على معتقد خاطئ 

فالكامل ال یحتاج إلى تنزیھ وتقدیس 
لعلھا طریقة البشر من أجل تبریر وجودھم ومنع أنفسھم من التصرف 

بحریة 
فوجود مثل ھذا المعتقد یحقق كل ذلك 
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غیر أن العقل الذي صنعھ یرى تناقضھ حین یفكر بحیادیة ومنطقیة 
تذكري یا عزیزتي،  

فقط ألنك تؤمن بإجابة، ال یعني أنك قد أجبت السؤال 

⭕  

ما سبب وجودنا؟ 
او لماذا نحن موجودون ؟؟ بعمر محدد وفي زمن محدد؟ 

🔴  

ھذا السؤال الحارق، ھو ما یجعل االنسان ییأس ویتعب ثم یصنع معتقد 
 كالذي سألتي عنھ، ثم بعد أن یستجمع قواه یعود للتشكیك فیھ، وما أن 

یھدمھ حتى یظھر السؤال بنفس اإلصرار 
یعرف كل مؤمن ھذا األمر، لذا یقاتلون بشراسة وضراوة، 

كل من یحاول التشكیك 

⭕  

 "لعلھا طریقة البشر من اجل تبریر وجودھم
 ومنع انفسھم من التصرف بحریة"

 لھا ارتباط بالزمن؟

🔴  

 من الواضح ھذه األرجحة تحتاج وقت
 یطول ویقصر وفقا لعوامل ال متناھیة لكنھ دائماً یحتاج وقت.
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⭕  

 غالباً ما اشعر بالحیرة أكثر بعد قراءة ردودكم أخ اسقاط

 🔴

 ال بأس فراحة العقل تعني الركون إلى معتقد-
الحیرة تعني أنك حر من أي معتقد 

⭕  

 "الكامل ال یحتاج إلى تنزیھ وتقدیس"
نحن من نحتاج، ولكن لماذاھل ألن العبادة أصل مننا مثل االكل والشرب  

والتنفس واي خلل فیھا یؤدي لخلل في تركیبة اآلدمي؟ 

🔴  

من قال ان الخلل فیھا یعني خلل في التركیبة؟ 

⭕  

خلل في نفسیة اآلدمي الكاملة اصال 
أن اإلنسان كامل تماماً، والقصور منھ نفسھ، صح؟ 

🔴  

ما دمت مؤمنة بھذا األمر فاخبریني ما الخلل؟ 

⭕  

 ھل العبادة التي یؤدیھا اإلنسان ألنھا
 جزء منھ، حیاتھ روحھ المتصلة بخالقھ، ولكن عندما ال یؤدیھا فھو یخرج
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 عن الكمال؟

🔴  

االنسان لیس كامل 
ال بعبادة وال بدون، 

إلى أین تذھبین بھذه االسئلة؟ 
أخبرتك بأن الرب برمزیتھ كامل، 

والكامل ال یحتاج إلى من یكملھ 
بدوتي وكأنك تتفقین 

ثم عدت كالتي تنقض غزلھا 

⭕  

ھل للرب رمزیة موّحده؟ 

🔴  

 ال-
الرب یعني أشیاء مختلفة لمختلف البشر على مر العصور 

إال أن األمر المشترك، أنھ كامل 
رغم أن البشر یناقضون ھذا التعریف بأفعالھم 

⭕  

انا جدا مقتنعة ومؤمنة بأن ربنا كامل، ولن یخلق نقص اال الناقص، وكون 
 الرب كامل فھو یخلق الكمال ولكن لماذا خلقنا؟ 
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🔴  

أنا ال اعتقد أن رب خلقنا  
اعلم أننا خلقنا أرباب نؤمن بھا 

واألرباب موجودة، ألننا خلقناھا ولیس العكس 
إال أن البشر یرون العكس حین یتناسون أنھم من أوجدھم 

فالسؤال لك لیس لي 
  فأنا ال أعلم كیف تصورین أو تتصورین أو باألحرى كیف صورت ربك

⭕  

كیف ھو ربك؟ 

🔴  

إن كان الرب كامل 
والكامل ال یخلق إال كامل 

 إذن فالرب (عاجز) عن أن یخلق ناقص
وبعجزه ھو ذاتھ یصبح ناقص 

ھل ترین األمر؟ 

⭕  

رأیت وأحسست 

🔴  

اما وقد أحسسِت، فتعلمین اآلن لما ال یرید المؤمن التساؤل 
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فالكمال والنقص لعبة خاسرة 
ال یوجد كمال مطلق وال نقص مطلق 

كل لحظة لھا ظروفھا 

⭕  

إسقاط كیف أشكك في األشیاء اللي أنا أساًسا حاسھ أني لست مقتنعھ فیھا
؟ 

 لكنھا تظھر لي بانعكاس االشخاص اللي حولي؟ 

🔴  

 المسألة لیست مسألة بناء وھدم-
كل ما یظھر لك یعني أنك بحاجة الیھ 

یجب أن تري ھذا األمر بوضوح الزجاج 
ما إن تفعل، ال یعود لدیك خیار، سوى تجربة األمر، كما ھو 

أو تجربة غیره 
فاألمران سیان 

حین تجربیھ إما أن یتكامل معك ویصبح جزء منك 
أو ال یعود یھمك فیختفي 

وحین تختارین فعل أمر خالفھ 
فإنك تقللین من أھمیتھ حتى ال یعود مھما،  

ولیس األمر أنھ یختفي 
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أي أنھ یكون موجود كما یتواجد الغرباء في حیاتك،  
واألشجار على جانب الطریق 

حین یكون أكبر اھتماماتك الوصول إلى وجھتك 
ال ترین أنك تھتمین بشكل أو عدد الشجر فضالً عن وجودھا 

 "كذلك ھو الحال مع ما تسمینھم "انعكاس لمعتقد
موجودون لسبب، تركزین علیھم ألنك ال تسیرین على الطریق 

لیس لدیك اھتمام غیرھم 
إما أن تھتمي بھم 

أو بغیره 

⭕  

لیھ كل مرحلة أخوضھا أو شيء اجربھ احس بمشاعر ندم واتحسف؟ اقول 
لیتني سویت العكس 

🔴  

العتقادك أن للحیاة مسار مثالي 
ھكذا انشْى وعلم كثیر من البشر 

یتالشى شعور الندم حین تعلم أن الحیاة كالبحر 
ال یوجد بھا مسارات 

ما تفعلھ وتسیر علیھ یشق مسار وحیداً لك یختفي حین تغادر المكان 
ویعود البحر للتجانس بعد أن تمایز بأفعالك 
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⭕  

 انا صورت الرب بصوره بشعھ جداً جداً واعمل على تغیرھا ولكني
 حقیقًة تشّربت تلك الصوره نتاج الحیاة السابقة ماقبل التنویر

 حیث أن كل ما واجھتھ قادني إلى ھذا التصور المخزي

🔴  

 لعل األسھل أن تنسیھ وتحاولي تصور صورتك أنت قبل أن تصبحي ما
 أنت علیھ االن

⭕  

ھو بشكل ما انعكاس خجول لي 

🔴  

 .طریقة جمیلة لرؤیة األمر

⭕  

برأیي البشر ال یمتلكون الجرأة التامة لكشف خطایاھم 

🔴  

 طبعا.
⭕

في بعض االحیان اشعر انني امیل إلى الشیطان الرجیم، ھل ھو تفریغ لشع
 وري بالذنب؟

🔴  
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 الشیطان، رمز كاإللھ-
أو في بعض الثقافات عكس المالئكة 

فیھ تعزیة وتعزیز لجانب یتجاھلھ البشر عبر التصرف بمالئكیة 
فمثالً ما كانت تسأل عنھ احداھن، ھو تساؤل منطقي 

 لماذا "یحتاج" كامل كالرب إلى غیره
نحّرم ونحِرم أنفسنا مثل ھذا السؤال 

وفي داخلنا فضول الستكشافھ 
نحن نعلم أن مثل ھذا السؤال، أو التساؤل ھو ما یجعل الشیطان من ھو 

علیھ 
لذلك نمیل لھ حین نتحرر من الخوف 

⭕  

رائع أرى ذلك، اشعر اني كاملة رغم خطایاي 
أنا مذنبة، ولكني أحب الرب في اعماقي وأجھل السبب  

مما دفعني للبحث عن حقیقتھ 

🔴  

 لم تكن الخطایا نقیض للكمال-
الكمال أن تستطیع أن تخطئ وأن تفعل الصواب 

الكمال في الحریة 
أما الصواب والخطأ فھما نسبیان 
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سأعطیك تصویراً فلسفیاً ُیریك األمر بشكل بسیط 
من الرائع ومن الكمال أن تستطیع فعل ما تشاء 

وھذا ما یعتقده المتدین عن الرب 
فالرب قادر وعالم 

اذن لو سألنا، 
ھل یستطیع الرب، خلق شيء یجھلھ 

فماذا ستكون االجابة؟ 
باألحرى، أین الكمال في ذلك؟ 

الرب فكرة طفولیة 
 "تعوض نقص الحنان بعد "النضج

فھي ھروب من أن یضطر اإلنسان لمواجھة الحقیقة 
 الحقیقة: أن كل شيء حقیقي، وأن ما تؤمن بھ تراه

وأن ما ال تراه ال یعني أنھ غیر حقیقي 
فھو واقعي لغیرك ممن یؤمن بھ 

لك أن تتخیلي حجم الفراغ والظالم في مثل ھذه القناعة 
لمن كان یؤمن أن الوجود محدود جداً 

⭕  

ھذه االجابة لكل التساؤالت! 

🔴  
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 طبعاً فھذه ھي الحقیقة المطلقة كما أحب أن أراھا-

⭕  

نتمسك باإلیمان من أجل تعریف ذواتنا؟ 

🔴  

 بالضبط-

⭕  

اذن نحن غیر منفصلین نحن واحد 

🔴   

 ھل ھذه أول مره تسمعین األمر؟-
كنا نردده على مدى 4 سنوات 

وكنا نقول أن المعتقدات ھي ازدواجیة تحدد معالم فردیتنا 

⭕  

فلنفترض أن ما قیل أعاله صحیحا، 
وأن البشر ھم من كتب المنھج ألنفسھم، 

ماذا عن القرآن الكریم؟ ألیس ھو من صنع الخالق؟  
وماذا عن تلك المحاذیر والقیود والمعجزات في القرآن؟  

ألیس الخالق ھو من أوجد ذلك لیرشدنا إلى الطریق الَسوي؟  

🔴  
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 المتدینین على رسلكم-
فلن یموت الدین ما دام فیھ مثلكم، یؤمن قبل أن یفكر 

وال یحیى الدین وفي الحیاة من یرى تناقضھ 
أرجو تجنب استخدام العلم بدون جاھزیة لمناقشة علمیة مبنیة على أسس 

العلم ولیس المنطق او الفلسفة 
أما في الفلسفة فلسنا في مقارعة، فكوننا نقول أن الدین والرب رموز 

صنعھا البشر، ال یمنع من أن یكون شعورك باإلیمان حقیقي 
فھذا ال یلغي ذاك 

تماما كطفل یصدق القصة التي ترویھا امھ، حتى یكبر ویكتشف أنھا خیال 
حتى بعد ذلك، ال یلغي اكتشافھ أن مشاعره كانت كذب 

قد نجرؤ على التشكیك 
ألننا أشجع من أن نخاف  

 ما تفعلھ العقول بطبیعتھا (التساؤل والتحلیل)
لكننا ال نجرؤ على االنتقاص من تجربة ومصداقیة أحد، ال خوفاً وإنما 

احتراماً 
أمر یحتاج كثیر ممن یظنون أنھم باتباعھم ما روي علیھم بصغرھم، قد 

ادركوا الوجود وما حواه 
 وھم لم یتسامروا مع اسئلة تطرحھا عقولھم ألنھا (أفكار شیطانیة)

والفالسفة یمضون ما یمضون من سنین في التأمل والمالحظة والتحلیل 
و االفتراض و الدحض واالستنتاج 
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ویأتي بقصة الطفولة لینسف كل ذاك 
ال ابالي أن أدخل في دینك 

فأنا ال أخاف ناراً وال أرجي جنة 
 لكني أرید منك - لیس دلیالً، فأنا اعلم أنھا كذبة

لكني أرید مساراً تتبعتھ من األفكار حتى عجز عقلك عن أن یشكك 
أما التوقف واإلیمان األعمى فلیس فقط لألدیان السماویة 

فعمرھا ال یجاوز الخمس آالف سنة 
في حین أن االعتقاد واالیمان والعبادات قدم البشریة -
  مئة وخمسین ألف سنة من الحضارات التي تركت أثر

أما وقد انتھینا 
فھالولویا وھللو والوھین 
ثالث أدیان وأراھا واحد 

وأرى االدیان واحد 
بل كل األرباب واحد 
  بل أرى كل شيء واحد

⭕  

نعم كل األدیان تنتھي بشيءواحد وتبدأ بشيءواحد ومابینھا متعدد بتعدد 
العقول واألزمنة لي فتره مع ھذه المجموعة اسمع السقاط بحثاً 

عن عمق أكثر أو لفھم أكثر وكل ما أبدأ بتجمیع خیوطھ وتمر علي آیھ 
من القرآن أضحك على اسقاط وعلى نفسي لیس انتقاصاً 
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وإنما لبعد المسافة 
سنلتقي عند الشيء الواحد أخي اسقاط  

قد یكون في بدایتھ وقد یكون في بدایة نھایتھ  
تقبل تقدیري لمحاولتك 

🔴  

 لم أكن أحاول معك-
أنت توھمت أني ارعاك وأدعوك 

فكل المتدینین معتادین على الرعایة 
لذا یخافون التفرد 

دراما حتى في الفلسفة   

⭕  

لماذا أحیاناً نخشى الموت ھل ألن الحیاة جمیلة وممتعة؟ 

🔴  

 ال -
أكثر من یخاف الموت ھم من یكره الحیاة 

لكن، ألنھم یكرھون الحیاة 
یظنون أن ما بعدھا أسوأ 

وأظن أن عقلك بدأ یرى أن العكس صحیح 
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⭕  

ھل نحن نختار الموت؟ 

🔴  

 نحن نختار االكتفاء من الحیاة -
ووعینا یختار أن ُیرینا أننا لم نكتفي  

أو أن یتفق وتعود إلى ذاتك الحقیقیة، بما ُیعرف بالموت  
أحبكم  

ألنكم أنتم 
ولیس ألي سبب آخر 

 كل شرع*
وكل نظام 

وكل معتقد ودیانة 
ھي بقوة ایمان اتباعھ 

 ایمان أعمق و/أو اتباع أكثر
یعني تجارب حقیقیة 

النقیض 
حین تتناقص حقیقیة ومصداقیة معتقد، فاعلم أن عمق أو عدد معتقدیھ أو 

اإلثنین، في تقھقر شدید 
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قبل أن تسأل ھل الجن حقیقة أم خرافة 
حدد عن أي زمن تسأل، عن أي مكان 

فتلك الظروف ھي حروف اجابتك  
فمن زمان آلخر تتحول الحقیقة إلى خرافة 

ومن مكان لغیره، تتحول الخرافة إلى واقع  
 قوة اإلنسان في ضعفھ*

وكل النور من جھلھ 
ال یعلم كل شيء من یدعي العلم 

فالمدعي ینكب على ما یدعیھ 
یطفق یبرر ویزیف وتارة یصّدق وربما یصُدق 

إال أنھ منشغل 
عن أن یفتح عینیھ 

فیرى الوجود كما ھو 
فارغ إال من فكرة 

ومتوقف إال في لحظة 
تمر تلو األخرى 

تحمل كل لحظة فكرة 
فتشغلك عن أن ترى الوجود كما ھو 

فتدعي أنك تعلم 
فتصدق وتصدق 
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وربما تكذب 
إال أنك ال تملك إال التصدیق 

واالنشغال عن الوجود كما ھو  

 ⭕

فیھ ناس یسالوني اشیاء وما أقدر أجاوب أن الحقیقة 
غیر ھم اللي یعرفونھا. 

فسرو ھذه الصورة تفسیر سطحي جداً 
أنھ المجرات تشبھ عمق العین ما أدري صراحة اش أرد 

🔴  

 أنت مقتنع بھذا التفسیر وتبحث عن اجابة؟-
وال غیر مقتنع، لكن ایمانھم أھم من قناعتك؟ 

یمكن وال واحد 
یمكن أنت تشوفھا تشبھ العین وتسألنا بطریقة غیر مباشرة 

⭕  

 قلت في إجابة عن سؤال "الفنانون والعباقرة في الفنون واألدب  
 من أین یستمدون إلھامھم؟ ھل من الوعي مباشرة أو عن طریق العقل؟

🔴  

نفس المصدر،ارتقاء الوعي عبر الخلوة والتأمل 
وما یسمى في أوساط الفنانین بأسلوب العیش البوھیمي 
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ھو تعریف للزھد والخلوة 
فیھ ینفصل اإلنسان عن حدیة العقل 

 "لیتصل بال محدودیة الكون"

⭕  

اتفق ولكن لیس كل الفنانون یعیشون السالم الداخلي، الكثیر من الفنانین 
یستمدون الھامھم من حزنھم وضغوطھم بالحیاة، لھذا نستطیع الشعور بال

فن ألنھم استطاعوا أن یوصلوا لنا تلك الرسائل 

🔴  

كان الحدیث عن من یختار العیش حیاة بوھیمیة ولیس كل الفنانین 
تحدثت عن االتصال بالالمحدودیة 

ولم أذكر السالم  

⭕  

اسقاط، عندما اسمع/
 اقرأ لكم أتعلم شیًئا جدیًدا؛ عظیم الفائدة، یرافقھ شعور بعمق االمتنان لكم،

 لكنني انسى كل ذلك، لَما؟

🔴  

 ألن ما تتعلمھ لیس علم ُیحفظ-
بل یعمل كمفتاح یحرر قیداً من قیودك 

تصبح أخف 
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تسمو أعلى 
كوعي 

أما العلم فقد یزید وینقص 
بفعل التعلم والنسیان 

والعلم أمر ثانوي أمام السمو بالوعي عن متاھة وقید العقل، أو بشكل أدق 
عن المعتقدات 

⭕  

كالاااااام كبیییییییر یجیب على كل ماخطر في بالنا من تناقضات 
وتسأوالءت ولم نجد لھا جواب أفھم وأشعر بھ یالمس شيء داخلي لكن 

ال استطیع التعبیر شكراً استاذ اسقاط  

🔴  

 اعلم جیداً ما خلف ھذه الكلمات -
⭕  

كل الشكر لك أستاذ على تنویرنا في طریق الحیاة الذي نبحث فیھ  
عمن نحن شكراً جزیالً  

🔴  

 ال داعي للشكر -
فما أنا إال مرآة وكل ما ترینھ، منك  
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⭕  

 مرحبا، تساؤل ربما مضحك لكن ھل الحیوانات مثلنا! یرون انعكاسھم في
 من معھم یعني قطي االَن كنت انظر الیھ تھيء لي لوھلة وھو ینظر للنافذه
  وكأنھ یفكر ویتأمل ! كیف ظھرت لھ وأصبح قطي ھل انا ام ھو االنعكاس!
 یعني بما ان لدیھا عقل صغیر ربما تخرج من سیطرتھ ربما لدیھ نظره

  اخرى للحیاه احیاناً افكر لو كانت روحھ كانت لبشري سابقاً؟ ھل ممكن ان
 تعود روح بشري للحیاه في شكل اخر غیر البشر

🔴  

ھذا النوع من التساؤل إنما ھو نتاج حدیة العقل 
ومحدودیة الفكر 

أن یعتقد اإلنسان وال بأس أن یعتقد ذلك، فھذا كل ما یستطیع أن یدركھ 
أن یعتقد اإلنسان أن الحیاة واحدة، تبدأ بالوالدة وتنتھي عند الموت،  

ھذا فیھ ضیق في األفق وسطحیة في الوعي 

 ثم ھناك من تطور وسمى بالوعي قلیالً حتى آمن بما یسمى بـ 
(Reincarnation) 

  أو تناسخ األرواح أو إعادة الظھور،

  ورغم أن ھذا األمر یعتبر تطوراً لسابِقھ

إال أنھ یفترض أن الحیوات یجب أن تكون متوالیة 

  أن ال یبدأ أحدھا إال بعد أن ینتھي اآلخر أو العكس

في الحقیقة أن ھذا القط الذي یعیش الحیاة كقط 
یعیش حیاة أخرى كشيء آخر 
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 وفي نفس اآلن 

ھو ِكال األثنین یراھما ویرى الحیاة من خاللھما 
وأي منھما ال یدرك أن ھناك وعي أعلى یجمعھما ویرى الحیاة من خالل 

عینیھما 
ما یفوت على العقل 

هو أن ذلك الوعي الذي ینظر إلى الحیاة من عیني القط، 

ھو ذاتھ الذي ینظر إلى الحیاة من خالل عینیك،  
عندما ینظر إلى النافذة ویتأمل؛ كان یتأمل أو كان یبحث عن طائر لیلعب 

معھ لعبة اإلفتراس 

األمر سیّان ؛ ذاك الوعي الصغیر الذي یسمح لھ أن یعیش الحیاة كحیوان  

أو كقط 
 والوعي األكبر قلیالً الذي تملكین والذي یسمح لك أن تعیشي حیاتك كإنسان،

 ھو وعي معقد قلیال

  یتكون من المعتقدات والمشاعر واألفكار

  وھناك مستویات أخرى

ولكن ھذه الثالثة ھي األھم 
بالنسبة للقطط أو الحیوانات 

ال یوجد ھذا التعقید 
ھي ال تملك معتقدات مبنیة على التحلیل والفلسفة واإلفتراض، واإلستنباط  
واإلستنتاج، واإلستخالص، والتلخیص، عادة تلجأ الحیوانات إلى ما یسمى  
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 (Trial and error) بالتجربة والخطأ

عندما تجد أن المكان آمن، تحب العیش فیھ 
فیھ وفرة من الغذاء، تعیش فیھ والعكس صحیح،  

إذاً ھي تملك معتقدات وبالتالي تملك مشاعر وتملك أفكار 
 إال أنھا بسیطة وتستقیھا مما حولھا من ظروف ومن أحداث

  في حین أن اإلنسان یمكن لھ أن یبني معتقداتھ دون أن یجرب حتى 

وھذه ھي المشكلة والمیزة في نفس اآلن واألوان، 
فاإلنسان یمكن لھ أن یفترض أن مكان ما ھو أفضل مكان رغم أنھ أشد 

األماكن عدائیة وخطورة لھ 

  أن یفترض أن معتقد ھو األصح واألھم واألحق بأن یتبع و إن لم یكن لھ أي

  عالقة في الحیاة التي یجب أن یعیشھا ھذا اإلنسان

نحن ال نقول بأن ذاك المعتقد خاطئ أو صحیح 
نحن نتحدث عن العالقة 

  عالقة األمر بحیاتك

ربما ال یعنیك ان آمنت أو لم تؤمن 
ان كان صحیحاً أو خاطئاً كان 

ال یھم ألنھ غیر مرتبط بسیاق تجربتك 
أنت من یحاول أن یفترض أن تجربتك ھي في ذاك السیاق 

  ھذا القط وان كان یعیش حیاة أخرى

  فھو یعیشھا اآلن، وإن بدت لعقلك كأنھا ماضي! 
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 فعقلك ال یستطیع أن یدرك أن الحیوات متوازیة لذلك یحاول تصورھا على
  أنھا متوالیة

 فعندما تسیر النملة تحتك ھي ال تعلم أنك واقف وتراھا من أین تأتي وإلى 
  أین تسیر

عندما تضع عقبة أمامھا ھي ال تعلم من أین أتت العقبة 
مھما فكرت وحللت ال تستطیع أن تستوعب األمر، 

المضحك ھو أنھا ال تظن بأن ھذه العقبة أتت 

  من شيء، شخص، كیان، ذات، كینونة معھا في ھذه الحیاة

فھي تعتقد وربما تفعل، إن كان یحق للنملة أن تعتقد كما یفعل اإلنسان 
بأن ھذه العقبات اختباٌر من الرب 

وللرب علیھا أن تتوب وتستغفر حتى ال یعیق طریقھا، عودة إلى مستعمرتھا 
أو جحرھا الصغیر في جداٍر ال تعلم من بناه وال تعلم متى سیزول 

لكنھا تعیش كما یفعل القط معك 

  السؤال ھو:

  ھل نعلم نحن أن تلك العقبات التي تواجھنا في حیاتنا ھي من صنع كائن
  كیان، ذات، كینونة، ھویة، ماھیة تعیش معنا في نفس الحیاة، إال أننا نظن

  بإنھا أكبر وأسمى و أقدس وأعلم و أخبر وأقدر وأقوى

وكلما واجھتنا عقبة كان علینا لزاما أن نتوب ونستغفر 

  ألنھ اختبار

على األقل للبعض ھذا ھو نمط العیش  
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أما بالنسبة للحیاة وللحیوانات 
فاألمر أبسط ان كان ھذا الطریق ملیئ بالعقبات 
فإنھا تتجنب ھذا الطریق عبر التجربة والخطأ 

ولیس عبر التحلیل واإلستنباط 
  فذلك ما أودى بالبشر إلى التطّرف والحرمان من السعادة وال بأس فلم نأتي

  إلى الحیاة المادیة بحثاً عن الحریة أو السعادة

أتینا لنبحث 
عن تجربة واضحة محددة 

  تجربة المعاناة ال شيء غیرھا

  إال أننا في طریقنا للمعاناة

  نجرب كل شيء آخر

أطلت في اإلجابة ولكن جزء من ھذه اإلطالة 
ھو شوقي لكم، ورغبتي في أن اخبركم بما أحملھ دائماً بین جنباتي لكم،  

حب مطلق خالص، ال لسبب وال بكم 
بل غیر محدود 

وغیر مسبب 
ال مشروط وال مقید 

  أحبكم ألنكم أنتم
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أحبكم ألنكم ھنا ال شيء أكثر 
وھو كل شيء 

فأي شيء أكثر من أن أقول لكم بأنكم األعظم و إن نسیتم 
فأنا ھنا أذكركم 

لكن لیس رغماً عنكم فمن یسمع، یختار بحریة إما أن یصدق أو حتى یدرك  
ما أعنیھ أو أن تمر علیھ ھذه الكلمات مرور الكرام 

حتى موعد آخر و لقاء مختلف 
لكم كل الحب أحبتي 

⭕  

  اخي ان ذاتي تقول اني فرید ولي تواصل كبیر معھا بس شعوري
 الي اتكلم عنھ یشبھ الى حد ما بحث شمس التبریزي عن جالل الدین

 الرومي

🔴  

یا عزیزي لو تأملت األمر بعین الواقعیة لعلمت أنك تحتاج إلى أن تجد ما 
یجعلك شبیھاً بغیرك 

  فطبیعة الحال أنك فریٌد ُمتمیٌز مختلف
ً   حتى عن أقرانك وإخوتك حتى والدیك، و أبنائك أیضا

طبیعة الحال أن تكون مختلف، ھذا ھو طبیعة الحال 

 الغریب ھو أن تكون تشبھ غیرك!

  فما تسأل عنھ لیس استنتاجاً وال ادراكھ عظیمة
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  بل ھي واقع كل البشر

كل انسان مختلف عن كل انسان آخر 

 وإال لما كان انسان!

  عندما یتشابھ االنسان في جمیع األوجھ مع غیره

  یصبح شیئاً مختلف
  اإلنسان بطبیعتھ مختلف عن غیره من البشر في أوجھ كثیرة جداً

وإن تشابھ فھو سیتشابھ في وجھ واحد أو بضعة أوجھ 
وسیكون التشابھ نسبي، أي أن االنسان یُفضل أن یُسمى نفسھ مشابھاً لھم 

فما تبحث عنھ حقیقةً ھو التیھ، الضالل، الضیاع، المتاھة 

  أن تتوه بكل اختصار

  یتضح ھذا الكالم جلیاً من حروفك

وحتى لو لم تقل أو ربما ال تدرك أنك تفعل 
 وال بأس فھذه ھي التجربة التي یسعى الیھا من یحاول أن یكتشف أن عقلھ

  كان یخونھ طول ھذه السنین

  عادةً یلجأ العقل إلى أن یجعل كل شيء مستحیل

كل شيء صعب 
فكل شيء یبدو وكأنھ اجابة خاطئة 

 فقط لكي یُبقیك في دوامة االسئلة، كي ال تصل إلى نتیجة ثم تعود

  بالضرورة إلى حیث تركت العقل 

  أتمنى أن األمر واضح لك
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 وان لم یكن فأنت حر في أن تبقى في متاھتك ولسنا حقیقةً في مجال اقناعك

  أن كل سؤال تأتي بھ ھنا لھ اجابھ 

وإن كنت ظننت ذلك، فأنت مخطئ 

  فنحن ھنا ال نجیب على كل من أراد أن یتساءل

  نحن نجیب على من أراد أن یتوقف عن االسئلة ولیس العكس

لك كل الحب 

⭕  

كل الشكر واألحترام والتقدیر، لقد وصلت رسالتك وكانت بشكل الذي 
الیترك مجال اخر للشك  

اعتذر على سؤالي الي اخذ من وقتك الثمین  
نعم اعلم اني الزلت قلیل في فھمي ولوعي لدي  

لم اسئل لكي اتعجب على نفسي او ان استعرض فھمي وأنما عجز عقلي ان 
یفھم شعوري ولم املك قدرة اقناعھ،فكنت كالضایع یبحث عن ذاتھ التي 

اضاعھا بسبب انانیتھ وبعده عن ربھ  
حتا صرت ابحث عن اجوبھ ھي موجودة وال استطیع رؤیتھا 

قد الاوفیك حقك ولكن مااجمل ان یكون ھناك من یرشد ھاذه االرواح 
الضالھ اال ھدایتھا واال طریق اضاعتھ في مسیرتھا 

جوابك كان مقنع ومؤثر هللا یجزیك خیرا عني 

🔴  
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فلتعلم یا سیدي أن العقل صاحبَك لمدة طویلة حتى نسیت من أنت وظننت أنھ 
ھو إیاك 

كمجرم خطف طفالً قبل أن یعي ورباه وكأنھ والده، حتى ما اذا كبر ورأى  
عدم وجود الشبھ طفق یبحث عمن ینتمي الیھ 

  وراح العقل یبحث معھ، یوھمھ أنھ على نفس ما یتمناه ھذا الطفل

الواقع أن البشر عندما یبدأون بالبحث فھم یبحثون داخل عقولھم 
ھذا ما ال یدركھ البشر 

ھم یبحثون داخل عقولھم، یطرحون أسئلةً عن ما لیس منطقیاً في عقولھم،  
ثم یبحثون عن االجابة داخل عقولھم 

وبالتالي، وبما أن مصدر السؤال ھو ثغرة في ذاك العقل، فأن لإلنسان أن  
یجد اجابة حیث الثغرة، حیث الخلل، حیث النقص، 

لذا فالبحث یكون خارج العقل 
ولكن كیف یمكن لألمر أن یحدث میكانیكیاً، واقعیاً، كیف تقوم باألمر فعلیاً  

وعملیاً وتقنیاً عبر عدم طرح اسئلة صادرة من عقلك ألن عقلك تعود على 
ھذه اللغة وعّودك علیھا، یُجیدھا، یُتقنھا، وأنت ال تتحدث اال ھي فعندما 

تسمع لغةً غریبة، تطرح اسئلة جدیدة وقد ال تجد اجابات لھا، إال أن عقلك 
الذي كان مالذك األوحد والذي یوشك أن یُصبح مالذك األخیر  

 لن یعود لك وطناً وال والداً وال انتماًء
 ستبقى تائھاً تبحث

ولكن على األقل ھذه المرة ستبحث في المكان الصحیح 
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اعجبتني كلماتك، جمیٌل وجودك وھنیئاً لك البحث إال أنك تحتاج إلى بوصلھ 
تدلك على المكان الصحیح للبحث لیس ألن ھناك وجھھ، ولكن ألن ھناك 

رحلة اما ما یبحث فیھ االنسان عندما یكون في عقلھ لیس اال دوامة أو حلقة 
مفرغة وھذا ما ال أتمناه لك رغم أن كل شيٍء جید وال شيء سّيء. 

لك كل الحب، لك االحترام والتقدیر  

  كما بادلتني ایاه ولك فوقھ أمٌر ال یمكن أن انزعھ منك

  كي أعطیك ایاه او اتفضل علیك بھ

  حٌب ال مشروط وحریةٌ مطلقة

  تركتھما وتعیش بدونھما ألنك تعلم أن مصیرك ستعود الیھم

على أي حال وكل حال 

  لكم جمیعاً كل الحب یا أسیادي وسیداتي

في كل وقت 

 �
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بث بیرسكوب بعنوان: كل لحظة من الحیاة، حیاة مختلفة بتاریخ: 2-12-2017 

إنھا لیالي الشتاء أخیراً، حیث یحن البشر إلى بعضھم البعض، یشتاقون إلى الدفء 
ویتذكرون أو ربما ینسون الدفء، ینسون معنى الحرارة وھو أمر مضحك. 

بعد أیام من اآلن وربما في بعض المناطق أصبح الوقت مناسب لطرح ھذا السؤال، 
ومن لم یحن الوقت لھ بعد فإن الوقت سیكون مناسب بعد أقل من أو قرابة شھر؛ نتكلم 

ه ویكون النجم األول من نجوم الشتاء قد  عن ثالثة ینایر تقریباً یكون الشتاء في أشدِّ
دخل، حینھا اسأل نفسك: ھل تذكر معنى الحرارة؟ إحساس الحرارة؟ ال شك أنك 

تتذكر أنك كنت تقول بأن الجو حار في الصیف، وكنت تشعر بالحرارة، ولكن ھل لك 
أن تتذكر إحساس الحرارة؟  

األمر مضحك ولكنھ حقیقي فاإلنسان ال یمكن لھ أن یتذكر اإلحساس. 

>ال وكأن الدنیا شتاء 

-نعم كأن الدنیا كلھا شتاء لذلك تعید التجربة في كل مرة، ولعل ھذا السبب، في الواقع 
لم یكن ھو السبب الذي جعلني أختار ھذا العنوان ولكن كان المثال مواتیاً ومناسباً.  

في الحقیقة العنوان: وكل لحظة من الحياة هي حياة مختلفة، الفكرة بسیطة ولكن 
لنتعمق بھا قلیالً، عندما نقول بأنھ علیك أن تفعل شیئاً أو أن تمتنع عن شيء آخر، 
علیك أن تحب شيء أو أال تحبھ، علیك أن تحب شيء بطریقة ما حباً ال مشروطاً، 
حباً نزیھاً أو أال تحبھ أو ربما تحبھ بطریقة غیر نزیھة وغیر نبیلة؛ ھذه النصائح، 
ھذه األوامر وھذه النواھي التي تسمعھا من عدة مصادر في الحیاة، عدة أشخاص، 

عین للحیاة، ھي خیارات متاحة وال بأس بھا، ال تخطئ الفھم عندما تستمع  وعدة مشرِّ
إلى ما أقول، وال تظن بأني ضد ھذه المعتقدات وزرعھا وتجربتھا بل بالعكس تماماً؛ 

كاختبار الصیف ال یمكن لك أن تعلم معنى الحرارة حتى تمر بالصیف، وإن كان 
الصیف غیر محبذ للنفوس إال أنھ یمنحك تجربة فریدة ال یمكن لك أن تعرفھا أو حتى 

أن تتذكرھا مھماً كان الشتاء جمیالً، فأنت بحاجة للصیف لكي تجرب الحرارة، بل 
أنت بحاجة إلى الحرارة لكي تعرف معنى الشتاء والبرد ومن ثم ھناك تستلذ بالدفء 

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



 

للحظات ثم تعود الى البرد مجدداً؛ ھذا التأرجح ھو بالضبط ما تحتاج ولكي تتأرجح 
فأنت تحتاج إلى االنتقال من لحظة إلى أخرى ومن زمن إلى آخر. 

فال بأس بأن تتبنى معتقداً، بأن تأتمر بأمر أو تنتھي عن آخر، األمر لك أنت حر! 
على أن تفعل األمر في تلك اللحظة فقط؛ ففي لحظٍة ما، تشاء أن تحب إنسان حباً ال 

مشروطاً ھذا أمر ممكن ومتاح لك وفي لحظة أخرى، ربما لحظة تلیھا قد یرید 
اإلنسان أن یحب حب مادي مشروط لسبب ولغرض وال بأس بذلك.  

المعتقد السيء لیس أن تحب حباً مادیاً؛ ھذا حب، ھذا خیار مفتوح وخیار متاح، 
السيء في األمر حقیقةً ھو أن تعتقد أن حبك في اللحظة األولى یجب أن یوافق حبك 
في اللحظة الثانیة وأن تعتقد أن تغییر نوع الحب، تغییر الفعل ھو أمر مرفوض وھو 

أمر ینافي النزاھة والشرف وھذا أمر خاطئ! فمن حقك أن تحب كیفما شئت وقتما 
شئت ثم تمتنع في اللحظة التي تلیھا مباشرة عن أن تحب ألي سبب كان، ثم تعود إلى 

حب من كنت تكرھھ في اللحظة السابقة وربما لنفس السبب وھذا التناقض ھو ما 
سیصنع شخصیتك، سیصنع تفردك، سیجعلك ممیزاً في أعین من تكره وتحب؛ 

وتأرجحك بین حبھم وكرھھم ھو تأرجح یشبھ تأرجح اإلنسان بین فصول السنة. 

>صح أنا كنت أعتبرھا عدم نزاھة 

-نعم البشر یعتقدون بأن األمر ینافي النبالة ولكن ال بأس، تبني مبدأ وااللتزام بھذا 
المبدأ ھو من اإلفراط في المثالیة المصطنعة فھي مثالیة غیر حقیقیة وحتى وإن كانت 

حقیقیة فأنت لم تأتي إلى ھذه الحیاة لتكون مثالي، أنت أتیت لھذه الحیاة لغرض 
واحد فقط وھو أن تكون إنسان!  

في ھذا الوجود الكثیر من التجارب والكائنات المثالیة: أرباب، مالئكة أو حتى 
شیاطین، فالشیاطین ملتزمة؛ الشیاطین ملتزمة جداً بالشر لیس بالضرورة أن تكون 

النبالة بااللتزام بالخیر كالمالئكة أو أن تلتزم بكلیة المعرفة وكلیة القدرة كاإللھ مثالً، 
یمكن لك أن تكون نبیالً بأن تلتزم بالشر طوال تجربتك وفي ذاك نبالة والتزام 

وإخالص وتفاني ألیس كذلك؟ 

إال أن اإلنسان یملك ما ال یملكھ غیره من الكائنات -إن صحت تسمیتھا بذلك- یملك 
أن یغیر خیاره من لحظة إلى أخرى ألنھ إنسان ولم یكن النسیان خصلة وخاصیة 
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یملكھا اإلنسان إال لھذا الغرض تحدیداً؛ لكي تنسى شعور أن تحب إنسان أو أن تكره 
آخر تماماً كما تنسى شعور الحرارة والدفء في فصل الصیف بعد أن ھبط الشتاء 
ببرده علیك، تأمل ھذا األمر وتذكر بأن كل لحظة من ھذه الحیاة ھي حیاة مختلفة 

وكل ھذه الحیاة ھي لحظة في ھذا الوجود وما دمت في ھذه اللحظة المسماة بالحیاة 
فافعل بھا ما شئت وال تسأل عن سیاق ھذا الوجود ولماذا أتینا إلى الحیاة، فھذه 

اللحظة المسماة بالحیاة المادیة -إن امتدت إلى سبعین أو مئة سنة- لیست إال لحظة 
غیر مرتبطة بما قبلھا ولیست مرتبطة بما بعدھا إال أنھا جزء من ھذه التجربة 

الطویلة المسماة تجربة وجودك.  

أما ھذه اللحظة المسماة بالحیاة المادیة فھذه لحظة مختلفة، اصنع بھا ما شئت وال 
تحاول أن تكون نبیالً بأن تعرف ما كان قبل الحیاة المادیة وما سیحدث بعدھا لكي 

تقوم بفعل ما یتطلبھ األمر. أنت تعیش ھذه اللحظة بمعزل وانفصال، تنسى ما حدث 
قبلھا وتجھل ما سیحدث بعدھا، وھذا أمر فعلتھ بإرادتك، بطواعیة ووعي ألنك ترید 

أن تفعل بھذه اللحظة ما تشاء -وعندما أقول اللحظة أعني الحیاة- وفي ھذه الحیاة 
اللحظة المسماة بالحیاة ملیارات اللحظات افعل بھا ما تشاَء وال تتوانى عن أن تغیر 
مبدأك في كل لحظة؛ في لحظة أنت عابد وأخرى أنت إلھ، في لحظة أن تائھ وأخرى 

أنت مرشد، قم بحب من تحب واكره من تكره أو في نفس اللحظة تحب وتكره نفس 
الشخص فال بأس بذلك ما دمت تفعلھ ألنك ترید أن تفعلھ ولیس ألنك تعتقد بأنھ یجب 

علیك االستمرار في فعلھ ألنك فعلتھ في لحظة سابقة أو ألنك ترید أن تستمر بفعلھ 
في اللحظات التالیة.  

ھذا االلتزام بالسیاق، ھذه النمطیة في األحداث ھي اعتقادات بائتھ وخاطئة لدى 
البشر؛ أن الحیاة یجب أن تكون استمراریة متسقة متناسقة من حدث إلى آخر ومن 

لحظة إلى أخرى، ال بأس؛ ال بأس إن أردت أن تفعل ذلك ولكن لیس ألنك مجبر على 
أن تتسق وتتناسق و أن تتوالى أحداث حیاتك وتكون مشابھة لبعضھا البعض، لك أن 
تغایر وتختلف وتتباین من لحظة إلى أخرى فأنت إنسان حر، أنت حر قبل أن تكون 
إنسان أما وقد صرت إنساناً وأصبحت بشراً فإنك تجسد وتجلي ھذا المعنى حقیقةً 
وتعرف معنى الحریة بفعلك، بحیاتك، بلحظاتك أنت تكتب ھذه الروایة، أنت ترسم 
ھذه اللوحة، أنت تخط ھذه القصیدة المسماة بتجربة البشر؛ لیست سوى لحظة في 

ھذا الوجود ال یھمك ما حدث قبلھا وال تھتم لما سیحدث بعدھا فأنت تعیش ھذه اللحظة 
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بانفصال ومعزل عن كل ما كان أو سیحدث بعدھا، المھم حقیقیة ھو أن تفعل في ھذه 
الحیاة ما تشاء قدر ما تشاء.  

وفي ھذه الحیاة وفي مالیین وملیارات اللحظات المتوفرة فیھا، یجب علیك أال تسأل 
وأال تتساءل عما حدث من لحظات قبل لحظتك الحالیة وحتى إن تساءلت یجب علیك 
أال تحاول أن تكون متناسقاً مع ما سبق إال أن ترید األمر، ولكن ال تفعلھ على سبیل 

النبالة وعلى سبیل التفاني واإلخالص ھذا أمر خاطئ؛ أن نعتقد بأننا صنعنا لكي 
نكون متسقین ومتناسقین من لحظة إلى أخرى، ھذا األمر لیس ھو ھدف الحیاة بل 

ربما العكس تماماً! أن تفعل ما تشاء وقتما تشاء كیفما تشاء والمھم ألي سبب كان 
وربما ال تحتاج إلى سبب لتفعل ما ترید. 

ھذا كل ما أردت قولھ حقیقة في ھذه اللیلة، إلى جانب الشوق الذي یكون دائماً وأبداً 
سبباً كافیاً ألتحدث إلیكم. 

أردت أن أشارككم ھذه الكلمات وربما تجد فیكم رنیناً یتزامن ویتناغم معھا فترتقون 
إلى حیث أنتم، تائھون إن صح التعبیر فالتیھ لیس سیئاً؛ االتساق وااللتزام ھو 

الضیاع الحقیقي من حقیقتك التائھة، فلم تأتي إلى ھذه الحیاة إال لتتوه فیھا وأنت 
تعلم أن أولھا ومنتھاھا ھو أنت.  

فعش ما شئت وافعل ما شئت حتى وإن لم تعلم إلى أین، فإنك إلى نفسك ستھتدي وإلى 
ذاتك ستنتھي وحتى تفعل، عش اللحظات كما تأتیك وال تتردد وال تتساءل عن 

األسباب فكل لحظة تعیشھا ھي حیاة مستقلة عن كل ما قبلھا وال تعلم إن كان ھناك 
لحظات تلیھا لكي تتسق معھا على أي حال. ما تملكھ في كل لحظة ھو تلك اللحظة 

وحدھا وال شيء غیرھا. 

لكم كل الحب یا أحبتي یامن أحب، وإن كنتم ال تحتاجون إلیھ إال أني أغدق علیكم بھ 
فقط ألذكركم بأن ذاك الكره الذي تشعرون بھ ھو صیف یمر بكم لتتذكروا برد 

وجودكم قبل الحیاة أو ربما العكس! 

ففي وحدتك، في ھذا الشتاء المسمى بالحیاة ستعود بعده كما أتیت قبلھ إلى دفء 
التكامل مع كل ما في الوجود، كل ما تملك وتنفصل عنھ في ھذه الحیاة للحظة أو 
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بعض من اللحظة قد تطول ألنك تمارس فیھا وتجرب فیھا الكثیر من التجارب 
والممارسات وفي ذاك إبداع ال یعلمھ إال مدرك ومتأمل. 

أحبكم بال سبب وأحیاناً لسبب، في كل لحظة نحن في شأن ولنا أن نفعل ما نفعل دون 
أن نبرر أو نعلل. 

وداعاً یا أحبتي. 
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بث بیرسكوب بتاریخ: 7-12-2017 

اعـلموا انـي احـبكم، واعـلم انـك قـبل ان اقـول ھـذه الـكلمات وقـبل ان اعـبر عـن 
الـشعور لـم تـكن تسـتحضر انـك مـوضـع حـب، بـل ربـما تجـرأت عـلى ان تـعتقد 
بـانـك مـوضـع كـره، مـنبوٌذ فـي ھـذا الـوجـود او عـلى االقـل ھـامـٌش فـي وجـودك او 

عدم سیانھ.  
وقـد اكـون ابـالـغ او عـلى االقـل تسـتلم رسـالـة ان صـح الـتعبیر وكـأنـي ابـالـغ حـین 
اقـول بـأن الـوجـود ال یسـتقیم اال بـك الـوجـود ال یـوجـد اال بـك فـي االمـر مـبالـغة 
وفـیھ نـوٌع مـن الـفلسفة عـلى االقـل ھـذه ھـي الـرسـالـة الـتي تـصل للبشـر عـندمـا 
یـسمعون مـثل ھـذا الحـدیـث وال بـأس فـالـعقل جـبل وخـلق وصـنع وصـمم عـلى ان 
ال یسـتقبل مـا یـفوق قـدرتـھ وصـمم لـیكون تـابـعاً مسـتعبداً ان ال یـكون مـقدراً 
لـقدسـیتھ؛ اال ان الـواقـع ھـو انـك انـت الـوجـود ان الـوجـود ال یـمكن ان یـوجـد 
بـالك ان الـوجـود كـلھ ھـو انـت الـوجـود ال شـيء بـالك او بـدونـك ال شـيء سـواك 

ال وجود للوجود دون وجودك. 
نـظریـاً تـعتقد بـأنـك مـوجـود، وربـما تـعتقد انـك مسـتحق وتـمتن لھـذا االسـتحقاق 
تـعلم انـك تـملك الـوفـرة وان الـكون یـعطیك مـا یـعطیك مـن مـا تـتمنى مـن امـانـي 

وبذلك تعتقد انك جزٌء مھم وجوھري ربما في ھذا الوجود، 
الـواقـع ان ال وجـود لـلوجـود بـالك وبـدونـك فلیسـت الـمسألـة وكـأن الـوجـود لـھ 
فـضٌل عـلیك فـي انـك مـوجـود، ولیسـت الـمسألـة بـأنـك انـت والـوجـود سـیان 

تكمالن بعضكما البعض،  
الواقع ان ال وجود للوجود بال وجودك 

 انت من اوجد الوجود!  
نـعم ال یـمكن لـعقلك ان یـتصور؛ فـالـعقل كـما نـقول دائـماً ان الـعقل جـزٌء مـن ھـذه 
الـحیاة وان الـحیاة جـزٌء مـن ھـذا الـكون الـذي ھـو جـزٌء مـن ھـذا الـوجـود والـوجـود 
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كـلھ جـزًء مـنك انـت لسـت فـي الـوجـود ولـیس الـوجـود فـي داخـلك الـوجـود مـوجـودٌ 
فـي بـعٍض مـنك فـانـت اشـمل مـن الـوجـود انـت اشـمل مـن الـوعـي انـت كـل مـا 
تـعرفـھ وكـل مـاال تـعرفـھ انـت كـل مـا عـرفـتھ وكـل مـا سـتعرفـھ انـت كـل مـاال یـمكن 

لك ان تعرف فقط تأمل ھذه الجملة! 
فـھناك مـاال یـمكن لـك ان تـصل الـیھ حـتى فـي حـیاتـك، ھـناك فـي ھـذه الـحیاة مـا 
عرـفتـھ وستـعرفھـ، وھنـاك فيـ ھذـا الوـجوـد ماـال یمـكن حتـى لعـقلك ان یدـركھـ ال 

یمكن بأي حاٍل من االحوال مادام حیاً في ھذه الحیاة. 
اقـول بـأن البشـر یـعیشون فـي قـوقـعة مـمتدة ودوامـیة، قـلت فـي احـد الـتغریـدات 
بـأن البشـر یـقلدون االخـریـن لـكي یـتمیزوا وفـي االمـر مـفارقـةٌ مـضحكة اال ان 
الـعقل ال یـراھـا، االنـسان مـضحك فـي كـل جـوانـب حـیاة االنـسان مـضحك عـندمـا 
یـتجادل ویـقاتـل عـندمـا یـحاول ان یـثبت وجـھة نـظره وعـندمـا یـحاول ان یـثبت 
صـحة مـعتقداتـھ وایـضاً مـضحك عـندمـا ال یـحاول ان یـفعل ذلـك وعـندمـا یـتبع 
غـیره ویـصدق كـل مـا یـسمع فـي كـل اوجـھ حـیاتـھ وفـي كـل تـصرفـاتـھ ھـو 

مضحك. 
المـضحك فيـ تصـرفاـت البشرـ ھوـ ان الكـل خاـئفـ ھذـا كلـ ماـ فيـ االمرـ ال 
یـتطلب االمـر فـي ھـذا الـوجـود وال اقـول الـحیاة لـكي تـدرك مـا فـیھا وعـمقھا 
واتسـاعھـا بلـ عمـقك واتسـاعكـ فقـد اصلـنا واثبـتنا بأـنكـ انتـ الوـجوـد كلـھ وال 
وجوـد للـوجوـد بال وجوـدك ال تحـتاج ألن تدـرك اتسـاع ھذـا الوـجوـد وعمـقھ اال 
الن تـكون شـجاعـاً مـا تـراه حـولـك مـن انـماط الـتصرفـات البشـریـة ان كـان 
مـحاولـة اثـبات وجـھة نـظر بـل وقـتال البشـر مـن اجـل اثـباتـھا او مـحاولـة اتـباع 
االخـریـن والـبحث عـن الـحقیقة بـال ھـوادة كـلھا نـابـعةٌ مـن نـفس الـشعور الـذي 
یـبنى عـلى نـفس الـقناعـة واالعـتقاد واالیـمان شـعور الـخوف الـسواد االعـظم مـن 
البشـر خـائـفون ال یـتطلب االمـر الـتأمـل والـصمت نـعم بـال شـك انـك تـصل إلـى 
الـشجاعـة بـالـتأمـل والـصمت او یـتطلب الـصمت ان تـكون شـجاعـاً فـاالمـر ال یـھم 
ایـھما اول اال انـھما مـتالزمـین لـكن لـو نـظرت إلـى الـسواد االعـظم مـن البشـر 
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لـرأیـت والحـظت وادركـت ان كـل البشـر خـائـفین ھـم ال یـعلمون لـماذا ھـم خـائـفین 
ومـن مـاذا ھـم خـائـفین وألنـھم ال یـعلمون ھـم خـائـفین االمـر لـیس فـلسفي كـل ھـذا 
االدعـاء بـأنـھم یـملكون الـحقیقة كـل ھـذا االدعـاء بـأنـھم اقـوى مـن غـیرھـم اعـلى 
مـن غـیرھـم نـابـٌع مـن خـوف، االمـر یـتطلب شـجاعـةً حـقیقة أن تـقول بـأنـك ال تـعلم 
وشـجاعـةٌ أكـبر ان ال تـبحث عـن الـعلم أن تـعیش دون أن تـعلم دون أن تـحقق 
دون أن تـثبت أو تـؤمـن بھـدف لھـذا الـوجـود ھـل یـمكن لـك أن تـعیش دون ان 
تـعلم لـماذا انـت ھـنا؟ ھـذا ھـو الھـدف الـحقیقي لـلحیاة وان تجـرب أي شـيء وكـل 
شـيء فـي أي وقـت وعـلى اي ھـیئة وأي ظـروف ال یـھم حـقیقةً الـمھم أن تجـرب 
لـكن ھـل انـت مسـتعد ان تـعیش دون ان تـعلم وانـت تـعلم انـك عـاجـر! ان تـقبل 

الجھل والعجز كخاصیتین وجودتین لشخصیتك وتجربتك الحیاتیة. 
نقول بأن الشجاعة الحقیقیة  

 ً ھـي ان تـعیش الـحیاة دون ان تـسعى إلـى الـبحث عـن حـقیقة، مـضحك طـبعا
ولـكن ال اریـد ان نـذكـر ھـذا االمـر الـھامشـي اال انـھ مـضحك انـك عـندمـا تـكون 
شـجاعـاً وتـعیش الـحیاة دون ان تـحاول االدعـاء او تـدعـي بـأنـك تـعلم فـإن كـل 
الـعلم یـأتـي الـیك ویـقف عـند قـدمـیك، یـكون فـي حـضرتـك كـل الـقدرة وانـت عـاجـز 
ولـكن ھـذا ال یـھم نـحن ال نـدعـي الـشجاعـة لـكي نـحصل ونـختبر الـحصول عـلى 
الـعلم والـقدرة ولـكن نـفعل ھـذا االمـر ألنـنا نـرى انـھ الـخیار الـمنطقي الـوحـید؛ 
ُخـلقنا ُوجـدنـا اتـینا صـناعـنا ھـذه الـحیاة سـمیھا مـا شـئت فـمرحـلة الـتكویـن مـصدر 
لـلمعتقدات ولـكن الـمھم حـقیقةً ھـو انـك ھـنا االن ومـا دمـت ھـنا انـت لسـت مجھـزاً 
بـالـعلم وال بـالـمقدرة إذاً ألـیس مـن الـمنطقي بـأنـك وانـھ مـن االسـاسـي لھـذه الـحیاة 
ان ال تـكون تـعلم وان ال تـكون تـقدر لـتكون الـحیاة مـعبرة عـمیقة ولـھا مـعنى 
یسـتعصي عـلى البشـر فـعل ذلـك ویـتطلب االمـر مـنھم سـنین عـمر كـامـل حـتى 
یـدركـوا بـأن الھـدف مـن الـحیاة ھـو أن یـعیش الـحیاة ال ان یـعلم الـحیاة ولـیس مـن 
السھـل عـلى البشـر أن یـتنازلـوا عـن الـمعرفـة فـأن یـغمض عـینیھ االنـسان ویـتخیل 
الـنور اسھـل عـلیھ مـن ان یـتخبط فـي الـظالم والـواقـع انـك لـو تـخبط فـي الـظالم 

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



 

لـرأیـت ان الـسعادة قـادرة عـلى ان تـشعل كـل اركـان الـوجـود الـمظلمة بـنورٍ 
سـرمـدي ال یـنطفيء نـوٌر تـعرفـھ جـیداً مـنھ اتـیت والـیھ تنتھـي امـا ھـذه اللحـظة فـي 
عـمر الـوجـود الـممتد االزلـي االبـدي ھـذه الـمسماة بـالـحیاة لیسـت اال لحـظة 
اغـماٌض لـعینیك الـوجـودیـتین كـل ھـذه الـحیاة بـطولـھا 70,80,100 سـنة لیسـت 
سـوى لحـظة اغـماض جـفنیك ھـي طـرفـة عـین ال أكـثر تـشعر بـطولـھا نـظراً 

لعمق التجربة. 
نـقول بـأن مـن یـخاف مـن الـموت یـشعر بـعمق الـحیاة وتـمتد الـحیاة قـال مـن قـال 
بـأن الـخوف مـن شـيء یجـده بـالشـيء وال شـك بـأن الـموت اٍت وجـذب الـموت 
مـحتمل عـندمـا تـخاف مـنھ اال ان الـشعور بـالـوقـت حـتى ینجـذب الـموت یـكون 
مـمتداً وعـمیقاً جـداً ولـكن الـذیـن ال یـخافـون أولـئك الـشجعان یـركـبون مـوجـة 

الحیاة ویستدیمھم الوقت كأنھ لحظة. 
الـمضحك انـك ال تـعلم مـدى قـصر وصـغر ھـذه الـحیاة حـتى تنتھـي الـحیاة حـتى 
ذلـك الـحین انـت تسـیر فـي الـظالم وتسـتشعر الـنور ال تـراه ألنـك فـي لحـظة مـن 

لحظات اغماض عینیك الكثیرة الممتدة منذ االزل وإلى ماال نھایة. 

ما سر سرعة الوقت عندما نكون سعداء؟ 

الـوقـت لـیس اال وھـم كـوھـم الـوجـود كـوھـم الـحیاة، قـد فسـرنـا االمـر كـثیراً وقـلنا 
ان الـجنة او الـنعیم وقـلنا ان الـجحیم ایـضاً ھـما لحـظتین ال أكـثر، اللحـظة الـتي 
یـقضیھا االنـسان فـي الـجحیم تـكون مـمتدة ومـتناھـیة جـداً إلـى درجـة انـك تـشعر 
انـھا االبـدیـة وھـي لحـظة ال أكـثر قـلنا بـأن الـجحیم ھـو اقـصى انـواع الـعذاب لـیس 
النـھ عـذاب ولـكن شـعور الـعذاب فـیھ یـجعل الـوقـت یـمتد بـال نـھایـة وال حـدَ 
إلمـتداده، امـا الـنعیم فـمھما كـانـت الـسنوات الـتي سـتقضیھا فـیھ فـإنـھا سـتمر فـي 
لحـظة فـكل نـعیٍم لـدیـك تـعلم كـل شـيء وتـملك كـل شـيء وتـقدر عـلى كـل شـيء 
ھـذه ھـي الـسعادة الـقصوى ال یـھم كـم سـتعیش فـي الـنعیم خـمسین او مـئة عـام او 
الـف عـام او حـتى مـالیـین الـسنین انـت تـعلم مسـبقاً مـقدار الـشعور الـذي سـتشعر 
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بـھ بـعد مـلیون سـنة مـن االن ألنـك سـعید وتـعلم ان الـسعادة سـتستمر وسـتبقى كـما 
ھـي لـذلـك ال تـشعر بـالـوقـت الن اللحـظات تـتشابـھ فـي الـسعادة، امـا فـي الـحب 
فـانـت تـختبر فـي كـل مـرة عـمقاً جـدیـداً مـن الـمعانـاة كـلما زادت الـمعانـاة فـي الـحیاة 
كـلما تـمدد الـوقـت وصـار اطـول وھـذه الـعالقـة الـطردیـة بـین الـعمق فـي الـمعانـاة 
ومـطاطـیة الـوقـت وامـتداده ھـي جـوھـر ھـذه الـحیاة اتـمنى ان فـیكم مـن الـوعـي مـا 
یـسمح لـكم ان تـغمسوا وتـدركـوا وتـحتضنوا مـثل ھـذا الـمنظور الـعالـي والـسامـي 
عـندمـا نـلخص الـحیاة بـأنـھا نـموذج لتجـربـة الـمعانـاة ھـذا كـل مـا نـعنیھ وكـلما 
زادت الـمعانـاة كـلما شـعرت بـالـوقـت أكـثر ال بـأس بـالـسعادة مـن وقـٍت آلخـر لـكي 
تـبایـنا وتـمایـزا بـینھا وبـین الحـزن ولـكن الھـدف مـن الـحیاة ان تـشعر بـالـمعانـاة 

ولیس الحزن.  
ویخـلط الـكثیرون بـین الـمعانـاة والحـزن؛ فـلیس بـالـضرورة ان تـمر بـمعانـاة ان 
تحـزن فـالـحاجـة إلـى الـنوم الـشعور بـالـبرد الـجوع االحـتیاج للبشـر الجھـل الـخوف 
كـلھا مـعانـاة لـكنھا ال تسـتدعـي بـالـضرورة ان تحـزن ربـط الـمعانـاة بـالحـزن ھـي 
مأـساـة اماـ المـعاناـة بحدـ ذاتھـا فھيـ تجرـبةـ ال أكثـر أعدـ تعـریفـ المـفاھیـم لدـیكـ وال 
تـحاول ازالـة الـمفاھـیم فـالـفقر ال تـحاول ان تـقضي عـلیھ وتسـتبدلـھ بـالـمال 
فـالـمعانـاة لیسـت فـي عـدم امـتالك الـمال الـمعانـاة فـي االحـتیاج لـلمال حـتى وان 
امـتلكت كـل الـمال فـإحـتیاجـك لـلمال لـكي تـفعل مـا تـریـد ان تـفعلھ ھـو بحـد ذاتـھ 
مـعانـاة، الـحقیقة ان الـمعانـاة شـيء والحـزن شـيء آخـر ھـناك مـن یـعانـي مـن الـبرد 
مـن الـفقر مـن الـحاجـة ومـع ذلـك یـسعد وھـناك مـن ال یـعانـي مـن شـيء وال یـسعد 
اتـمنى ان فـیكم مـن الـوعـي ھـذه الـلیلة مـا یـسمح لـكم ان تـدركـوا بـعضاً مـن ھـذه 
الـتنویـرات ان صـح تـعبیرھـا او كـما اریـد ان اسـمیھا فلیسـت رسـائـل ولیسـت 
مـعتقدات ولیسـت دیـانـة تـذكـروا مـن انـتم شـخٌص جـدیـد فـي كـل لحـظة وھـا انـتم 
تـتغیرون إلـى شـخٍص اخـر لـدى اسـتماعـكم لھـذه الـكلمات شـخٌص ال یشـبھني 
وانـما شـخٌص جـدیـٌد لـنا كـلنا ونشـبھھ كـلنا سـویـةً وھـذا مـا نـفعلھ عـندمـا نـجتمع 
نـقلق ھـذا الـشخص الـھویـة المشـتركـة بـیننا والـتي نـقوم بـعكسھا ونجـربـھا فـي 

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



 

الـحیاة وان لـم تـعجبنا نـعودوا إلعـادة تـعریـفھا فـي مـرة اخـرى وھـكذا دوالـیك فـي 
ھـذه الـحیاة نـتسامـر ونتسـلى ونـسامـر انـفسنا ونسـلیھا ونـمنیھا حـتى تـنقضي لحـظة 
اغـماض جـفنیك الـمؤقـتة الـتي تـسمیھا حـیاة فـتعود إلـى وجـودك الـالمـنقضي 
والـذي لـم یـكن لـلوقـت لـیحكم بـل ھـو مـن یـحكم كـل مـا فـیھ مـن تـجارب بـما فـیھا 

الحیاة اما انت فال وجود للوجود بال وجودك كما قلت. 
اترـككـم احبـتي بنـفس الحـب الذـي لقـیتكم بھـ ابقـوا كمـا انتـم ممـیزینـ بأـنكـم ال 
تـتبعون احـد انـتم مـمیزیـن حـتى وان اتـبعتم احـد ألنـكم عـندمـا تـفعلون ال تـتبعون 
ألنـكم تـبحثون عـن الـحقیقة بـل ألنـكم تـریـدون ان تجـربـوا تجـربـة كـل البشـر وفـي 

ذلك تمیٌز عن كل انساٍن اخر. 

االن اترككم في رعایة معتقداتكم فتحرم نفسك من الحمایة وترجوھا ممن 
تعتقد بأنھ یحمیك ویرعاك فصالح وتصالح مع من اولیت حمایتك ورعایتك 

فھو طوٌع ألمرك ورھٌن إلشارتك تذكر یا كل الوجود یا مصدر ووجھة الحب 
ومنبعھ ومنتھاه  

احبكم. 
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بث بیرسكوب بتاریخ 2017-12-14 

یـعیش البشـر وغـیر البشـر یـّدعـون رسـالـة الـبحث عـن الـذات، والـذات ھـي 

الـوجـود، بـطریـقة مـباشـرة، أو غـیر مـباشـرة، نـقول بـأنـنا نـحاول أن نجـد جـوھـر 

الـوجـود، وكـل مـا نـفعلھ وجـل مـا نـقولـھ و مـا نـقوم بـھ ھـو أنـنا نھـرب مـن الـوجـود، 

فاـألصلـ فیـك - كاـن و ال زال دائمـا و أبدـا- الوـجوـد، ھذـه الحـقیقة ال تتـغیر، وال 

یـمكن أن تُـضیعھا، أن تُـخفیھا، فـضالً عـن أن تجـدھـا، إال أنـھ مـن السھـل عـلیك 

أن تُـغمض عـینیك- لـیس عـن حـقیقة الـوجـود فـقط - بـل عـن حـقائـق كـثیرة، وبـین 

عیـنك وجفـنك، ذاك الظالم الفـارغ الذـي تصـنعھ، عاـلمـ منـ االحتـماالت التـي ال 

حـّد لـھا، إال مـا تُحـده، وال حـصر لـھا، إال مـا یـحكمھ الـوقـت، تـصنع مـن الـعوالـم 

و الـمعالـم مـا تـشاء، أْو ال تـشاء؛ ألنـك سـیُد األوھـام، وصـانـع الـمفاھـیم، فـعندمـا 

تـعتقد أن شـْیئاً سـیّئاً إال أنـھ حـقیقي فـإنـھ یحـدث، رغـم أنـك ال تـشاء لـھ أن یحـدث، 

رغـم أن مشـیئتك سـابـقةٌ، فـقد أوجـدتَـھُ فـي ھـذا الـفراغ الـمسمى بـالـحیاة عـندمـا 

خـفت مـنھ، ولـیس الـخوف ھـو الـمعیار، واألمـر إلیـجاد الـموجـود؛ وإنـما حـقیقة 

الخوف، وما دون وخلف ھذا الخوف، وھو:  

(اعتقادك أنھ حقیقي) 

لیس في الوجود كلھ نموذٌج ومثال لقداسٍة أعظم ولُسبحانیٍة أسمى وأعلى، 

ھذا التجلي، ھذا التفرد، ھذه الرقصة بین األرباب، وفي عالم الكمال، 
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تتكشف وتزھو عن أبدع وأروع نموذٍج یمكن أن یصنعھ كائن، 

 فـكلنا نـعرف رمـزیـات األلـوھـیة، ومـعانـي الـقدسـیة، ولـكنھا فـارغـة، ومـثالـیة، 

وخالیة من اإلبداع. 

أن تـملك كـل شـيء، أن یـطیعك كـل مـن حـولـك، أن تـعرف كـل شـيء، ھـذا ھـو 

النموذج األمثل ألقدس ما یمكن أن یكون علیھ كائن. 

الـحقیقة (أن اإلبـداع فـي أن تحـرم نـفسك، أن تجـرب ضـعفك، أن تنسـى نـفسك، 

أن تنسى علمك، وأن تحرم نفسك من قدرتك)  

لیس أعظم، وال أسمى، وال أقدس، وال أجمل، من ھذا الفعل.  

ھذه الرقصة في عالم الكمال ھي ازدراٌء، واستخفاٌف بكل ما ھو كامل، 

 إلى كل أولئك األرباب المصابون بالرھاب،  

إلى كل من یدعي الكمال وھو یبحث عنھ، 

رسالتك لھم ولیست رسالتھم لك، 

یـسأل البشـر دائـماً مـا رسـالـة الشـيء الـفالنـي أو الحـدث الـفالنـي أو الـشخص 

الفالني لي؟ 

اإلجـابـات كـثیرة، وكـلھا صـحیحة، وأعـتقد أن مـن یـعرف بـعضاً مـما أقـول وأقـدم 

یفھم ما أعنیھ بما قلت. 
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ولـكن، لنتحـدث عـن شـيٍء أكـثر بـساطـة وأقـوى وأعـمُق رسـالـة، مـا تـعنیھ أنـت 

لـغیرك، رسـالـة أفـعالـك لـما حـولـك، لـما ھـو مـختلف عـنك، أقـول لـكل أولـئك 

األربـاب الـمصابـون بـعقدة الـنقص، رسـالـتك لـھم ـ أّن قـمة الـكمال تـكون فـي عـدم 

ادعـاءه، أو الـبحث عـنھ ـ فـال أكـمل مـن أن ال یـحاول الـكائـُن أن یُـثبت كـمالـھُ أو  

-على األقل- حتى أن یقول بھ. 

أقصى درجات الكمال ھي أن ال تحاول أن تثبت كمالك، 

أن تعلم بھ، وتوقِن بھ، إلى درجة أنك مستعٌد أن ال تعیشھ. 

أنـت تـعیش حـتى الـضعف، وھـذه أقـصى درجـات الـیقین، حـتى الـنقص، حـتى 

الجھـل، حـتى الـُكْرْه، وعـندمـا تـنظر إلـى األمـر مـن ھـذه الـزاویـة -بـدالً مـن أن 

ترى تجارب واختبارات معاناة- تكتشف أنھا تجسید وتمثیل، 

م فیھ أعظم نموذج ألقصى درجات الحب والیقین منھ،  بل عرٌس ألوھيٌّ تُقدِّ

عـبر عـیش الـكره مـنھ دون قـلق، دون خـوف، تُـقدم عـلى أن تجـرب الـكره دون 

ترـدد، ومثـلھ تجرـب النـقص بدـل الوـفرـة، والضـعف بدـل القـدرة، والجھلـ -بال 

شـك- بـدل عـلمك الـذي ال حـد لـھ وال حـصر، بـل متجـدٌد مـتكامـٌل مـعك، بـل ھـو 

مـنك وفـیك ویـتزایـد ویـنمو مـعك كـلما نـمت ذاتـك الـالمحـدودة، وانـفصالـك عـن 

كل ذلك ال یلیق بھ إال أن یُوصف بأنھ:  

(أعظم مثال على القدسیة)، مؤقتاً (نسمیھ الحیاة). 
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وفـي ھـذه الـحیاة ننسـى أنـنا مـوجـودون، ونـبحث -عـابـثین- عـن وجـوٍد غـیر 

مـوجـود، فـال یُـمكن لـك أن تجـد شـیئاً وأنـَت مـغمض عـینیك، وھـذا مـا نـفعلھ، وبـین 

عـینك وجـفنك -فـي ذاك الـفراغ- تـصنع مـا تـشاء مـن أوھـاٍم مـدعـمٍة بـمشاعـر 

تخـلُقھا مـعتقداتـك الـتي تـؤمـن بـھا وتـتبناھـا، إحـداھـا: أنـك إنـساٌن ال أكـثر، وأنـت 

إنـسان ال أكـثر مـا دمـت مـغمض عـینیك، ومـؤمـٌن بھـذا اإلیـمان، إلـى أن تـفتح 

عینیك، وترى أنك - لست مركز الكون فقط، أو قمة الوجود- 

أنت الوجود، وال معنى وال ھیئة وال شكٌل لك سوى، أنك الوجود كلھ 

ھي لحظة، بل أعظم من إلھ، فاإللھ لیس إال مفردة، معنى، رمز، ومفھوم، 

ھناك ما ھو أعظم وأقدس وأكمل، ما إن تفتح عینیك، ولكن حتى تفعل ذلك 

 لـك أن تـؤمـن، أن تـشاء، أن تـرى، أو ال تـرى، أن ال تـشاء كـل شـيء، وأي 

شـيء، وأنـت فـي ذلـك حـر، حـتى وإن كـانـت حـریـتك تـفرض عـلیك، أو تـختار 

بـھا أال تـكون حـراً وھـذا مـا یـفعلھ البشـر، فـمعظم مـن یـعیشون اآلن یـؤمـنون 

بأنھم یعرفون یقیناً ما یحتاجون، إال أنھم غیر قادرین وال یمكن لھم أن یفعلوه  

-ھذا االعتقاد بالقیدیة وبالعبودیة - ھو ما یؤمن بھ البشر بحریة 

 وكمال الحریة ككمال الحب كما ذكرنا، وكمال غیرھا،  
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كـمال الحـریـة: یـكون فـي أن تـفعل بـھا مـا تـشاء، وإال لـم تـكن لـتكون كـامـلة؛ لـو لـم 

تسـتطع أن تسـتخدم ھـذه الحـریـة فـي أن تجـرب شـیئاً مـا مـثل الـعبودیـة والـقیدیـة 

والحرمان واألسر، إال أن حریتك كإنسان كاملة.  

فـلما كـانـت حـریـتك مـطلقة، الحـد لـھا، فـإنـھ كـما نـقول دائـماً: (أحـد خـیاراتـك 

األكثر ابداعاً واألروع ھي أن تجرب أن تحرم نفسك منھا). 

أقـرأوا فـي الـفلسفة، فـالـفلسفة لیسـت عـلم، ال تـحاول أن تـحفظ، أو حـاول أن 

تحفظ! 

 فـالـفلسفة ال یـمكن أن تُـحفظ، سـتعلمك الـفلسفة أن عـملیة الـتفكیر ھـي عـملیة 

تـمرد ولیسـت عـملیة تـكراٌر وتـردیـٌد لـما سـمعت، ونُسـيء تـعریـف الـتفكیر، نـظن 

أن التفكیر ھو أن نقوم بتبریر وتدعیم، ومحاولة َمْنطَقَة ما تؤمن بھ!  

الـفلسفة لیسـت بـالـضرورة رسـالـة أو عـلم أو مـعتقد، بـقدر مـاھـي طـریـقة مـختلفة 

عن سائر البشر، للنظر إلى أمٍر أو لحدٍث أو للحیاة. 

س: ألیس الفیلسوف من یكون في مرحلة القوالب؟ 

ج: نعم أو اقل من ذلك ولكن،  

س: أسئلة وتساؤالت الخروج من القوالب؟ 

ج: یـا (أو دي إي) لـیس الـمجال مـناسـب لـتصنیف مسـتویـات الـوعـي بـطریـقة 

منھجیة، في حین ال یعرف معظم المتابعین في البث معاني ھذه الكلمات، 
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مـن یـتجاوز مـا یـسمى بـمرحـلة الـقوالـب، أو مسـتوى الـقوالـب، یـصل إلـى مـا 

یـسمى بـاالسـتنارة، أو عـلى األقـل االرتـقاء والـسمو بـالـوعـي إلـى مـا فـوق الـمادة، 

وذلـك ال یـھم حـقیقة، مـا یـھم ھـنا فـي حـدیـثنا عـن الـحیاة الـمادیـة، ھـو أن تـنظر إلـى 

الـحیاة الـمادیـة، ال یـھم مـن أي عـلو، بـقدر مـا ھـو مـن أي زاویـة، فـالـزاویـة الـتي 

یـنظر إلـیھا -رغـم كـثافـة الـعدد نتحـدث عـن7 مـلیار شـخص یـعیشون ویـتنفسون 

عــلى ھــذه األرض- إال أنــھا عــدة عــقول فــقط؛ لیســت ألنــھا المــعة ومــمیزة 

ونابغة؛ بل ألنھا متمردة وھذه ھي الفلسفة فقط . 

عـندمـا تـتمرد فـي الـحیاة تـفعل مـاال یـفعلھ البشـر، عـندمـا تـتمرد فـي الـغناء، تـكون 

مـلحن، وفـي الـفن، تـكون رسـامـاً، وفـي الحـدیـث والـفصاحـة، تـكون شـاعـراً، أو 

على األقل راویاً، وفي الجنس، تكون زانیا.  

لكـن عنـدماـ تتـمرد فيـ الفـكر، تكـون فیـلسوفاـً، ال یحـتاج األمرـ إلىـ موـھبـة، ال 

یحتاج إلى ھبة، یحتاج إلى جرأٍة وشجاعٍة وجسارة،  

أن تفكر بطریقتك، 

 أنت تظن أنك لطالما فكرت بطریقتك، ولكن في الواقع أنت تردد وتفكر وفقاً 

لطریقِة من تلقیت منھ ما تلقیت، 

 كما نرى، وھذا ھو الوھم الذي یعیشھ البشر، نعتقد بأننا متفردین ومختلفین؛ 

ألننا ال نردد نفس الكالم الذي سمعناه من الُملقـّن أو المعلم، وھذا ھو الوھم، 

وھذا الفخ، فالمعضلة ھنا أنك في الواقع عندما تتلقى أو تُلقـّـن المعتقدات 
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والمفاھیم من شخص مدةً كافیة، أو على األقل على عمٍق كاٍف، تصبح نسخة 

عنھ، ثم تأتي بأفكارك الخاصة المتفردة، التي تظن أنھا نابعةً منك، وھي في 

الواقع نتاج ذاك الشخص، فأنت بشكٍل غیر مباشر وفعلیاً:  

أنت ال تفكر بطریقتك، أنت تفكر بطریقتھ ھو. 

فـنیاً وتـقنیاً أنـت تـفكر بـعقلك (نـعم)، وتـظن ذلـك، وألجـل ذلـك؛ أنـك مسـتقل، أنـك 

تفكر بعقلك؛ لذلك أنت متفرٌد بتفكیرك، وأسلوب تفكیرك، ومنھجیتھ،  

والواقع أنك لست إال عقل ذاك الشخص! 

وأین أنت في تلك اللحظة؟ 

یحق لك أن تقول أنك غیر موجود في تلك اللحظة، فال تستغرب الشعور 

باالنفصالیة، وعدم االتحاد باللحظة والوجود! 

فقلت قبل قلیل، وفي بدایة الكالم والحدیث، أن بین عینك وجفنك فراٌغ تصنع 

فیھ ما تشاء، وھناك ربما تصنع متاھةً تتوه فیھا عن ذاتك، وال بأس،  

ففي نھایة المطاف ستفتح عینیك: 

إما استنارةً ووعیاً ویقظة 

أو موتاً یُنھي ھذا الوھم. 
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فـاالسـتقاللـیة والـتفرد بـالـتفكیر، ھـو أن تـفكر بـطریـقتك أنـت، ولـیس مـن الـغریـب 

أن یـكون االنـسان قـد عـاش عـقوداً مـن الـزمـن، عـقدیـن، ثـالثـة، اربـعة، أو ربـما 

حتى خمسة، وھم ُكثر اللذین عاشوا خمسة وستة عقود، 

(خمسون أو ستون سنة وال مرةً طوال حیاتِھ فّكر فیھا بطریقتھ ھو!!) 

َرانِـِھ أَوْ  َدانِـِھ أَْو یُـنَصِّ س: (َمـا ِمـْن َمـْولُـوٍد إِالَّ یُـولَـُد َعـلَى اْلـفِْطَرِة، فَـأَبَـَواهُ یُـھَوِّ

َسانِِھ) ألیس ھذا ھو المقصود؟  یَُمجِّ

ج: (ھـند) الـمقصود مـن ھـذا الحـدیـث ھـو مـا أعـنیھ، ولـكن ھـذا الحـدیـث ھـو مـثال 

أیضاً على استنساخ البشر،  

 ً فـالـفطرة ھـي مـحاولـة تـأصـیل أن االسـالم ھـو األسـاس -لـیس بـالـضرورة فـلسفیا

صــحیح- ولھــذا تُــحارب الــفلسفة مــن قــبل األدیــان؛ ألنــھا تــمرد، واألدیــان 

انـضباطـیة، فـال انـسان یـولـد عـلى دیـن، األمـر غـیر مـنطقي، واألمـر مـضحك!  

فـال یـمكن حـتى أن نـقبل مـنطقیاً وعـقالنـیاً أن نـقول بـأن االنـسان یـولـد ولـدیـھ 

انـتماٌء إلـى حـزٍب أو إلـى فـكر أو أن عـنده اھـتماٌم بـموھـبٍة أو ھـوایـة، ولـكننا 

نجـرؤ دائـماً عـلى أن نـقول: (بـأنـھ یـولـد عـلى دیـانـة)! -رغـم أن الـدیـانـة أعـمق 

وأجــذر وأقــوى وأوســع وأشــمل مــن نــاحــیة تــكامــلھا أو أھــمیتھا لــلذات 

والـشخصیة- ولـكن یجـرؤ الـبعض عـلى أن یـقول: (بـأن االنـسان یـولـد مسـلماً أو 

غیر مسلم!) 
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س: ھـذا مـا فسـروه لـنا، أن الـفطرة ھـي االسـالم ولـكنني أعـتقد أن الـمعنى أعـمق 

من ذلك، 

ج: ما ھو االعتقاد یا ھند؟ ما ھو الذي تظنینھ أعمق من أن یكون االسالم؟ 

حتى تجیبنا ھند،  

نقول أن ھذه التجربة التي تفكر فیھا بطریقتك، وعلى سجیتك، 

-التجـربـة الـتي أعـنیھا ھـو عـندمـا تجـد الـحیاة مـنطقیة جـداً بـالنسـبة لـك، نـقول بـأن 

ال مــناص وال بــد وال ســبیل ســوى أن تجــد أن طــریــقتك الــمتفردة الــشخصیة 

بـالـتفكیر- سـتجعل الـحیاة مـنطقیة لـك، ال یـھم كـیف؟ إال أنـھا دائـماً -ودون خـطأ- 

تكون منطقیة لمن ینظر إلى الحیاة بطریقتھ.  

فـكما أقـول لـیس األمـر مـمیزاً لـلفالسـفة، ال یـحتاج إلـى نـبوغ أو مـوھـبة، ال یـحتاج 

إلـى عـقٍل المـع، كـل مـا یـحتاجـھ األمـر ھـو بـعٌض مـن الجـرأة والـجسارة وبـعض 

الـقدرة عـلى الـتفكیر، ال یـحتاج حـتى أن تـكون مـعتدل الـذكـاء، حـتى لـو كـنت 

مـنخفضاً فـي مـعدل الـذكـاء، ولـكنك جـسوٌر وجـريء عـلى أن تـفكر بـطریـقتك، 

وال تحاول أن تحارب من تلقیت منھم المعتقدات. 

احدى المتابعات تحاول تبین أن الدین ھو كل شيء، 

بینما الدیانة ھي معتقد. 
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جرب في یوم من األیام أنك تفكر بطریقتك یبدو األمر غریب وكأنك مع أحد 

ال تعرفھ! 

س: ھـل كـلما زاد الـذكـاء زاد تـعلق الـشخص بـالـمادة أكـثر أو أن األمـر لـیس لـھ 

عالقة؟ 

ج: نـعم یـا (ھـنوف) الـذكـي یسـتطیع أن یـفھم الـعلوم والـحیاة بـشكٍل أكـبر لـذلـك 

یـشعر بـأنـھ فـي مـنطقة الـراحـة (comfort zone) وعنـده القـدرة والقـوة، فال 

داعيـ أن یكـون روحاـنیـاً، لذـلكـ نجدـ الرـوحاـنیـة لدـى منـ ھمـ أقلـ ذكاـًء وال 

تـصنفوا أنـفسكم عـلى أنـكم روحـانـیین، فـالـروحـانـیة ھـي أن تـتعلق بـرمـزیـة إلـھ 

مثالً أو طقس معین للعبودیة،  

االسـتنارة أو الـیقظة -عـلى األقـل- ال تـتطلب ذكـاًء وال الـتزامـا وانـضباط تـحتاج 

إلى جرأة وبدایتھا الفلسفة  

- فلسفة ثم استیقاظٌ ثم استنارة- 

س: وشك؟ 

ج: لـیس بـالـضرورة شـك، ولـكن مـعظم البشـر یـبدأون مـن الـشك، أنـا بـدأت مـن 

الـشك، ولـكن بـعضھم یـبدأ مـن الـتكامـل، مـن الـشمولـیة، یـكون قـد فَـِھَم كـل مـا 

یـمكن فـھمھ مـن مـعتقداتـھ الـتي یـؤمـن بـھا ویـحبھا، حـتى اكـتفى، ووجـد أن ھـناك 

مـجال لـلبحث، وأن فـیھ رغـبة وفـضول لـلبحث، ولـم یـعد ھـناك مـجاٌل فـیما یـؤمـن 
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بـھ لـلبحث أكـثر، فـینتقل إلـى مـجال آخـر، قـد یـكون نـقیضاً لـما یـؤمـن بـھ، فیجـد فـیھ 

من المصداقیة ما یوازي ما كان یؤمن بھ، أو ما یزال یؤمن بھ،  

كـما تـریـن یـا(ھـدیـل) فـي ھـذه الـحالـة والسـیناریـو األمـر لـم یـكون مـدفـوعـاً بـالـشك 

وإنما بالشمولیة.  

س: ھل المستنیر یصیبھ الحزن؟ 

ج: یـا (بـندول) فـیھ بـث كـامـل مـدتـھ ثـالث سـاعـات كـان اسـمھ (كـي ال نـضیع فـي 

الزحام) 

تحـدثـت فـیھ لـمدة تـمتد إلـى نـصف سـاعـة أو أكـثر عـن تـعریـف االسـتنارة، وأنـھا 

حـالـة ولیسـت مـرحـلة، أو -عـلى األقـل- حـالـة، مـرحـلة، ال یـھم الـمھم أنـھا لیسـت 

ھـویـة انـسان، أي أن االنـسان ال یـمكن لـھ أن یـسمي نـفسھ بـأنـھ مسـتنیر، ال یـمكن 

النـسان أن یـكون مسـتنیراً طـوال الـوقـت، لـو كـان مسـتنیراً طـوال الـوقـت لـما بـقي 

كھیئة إنسان، ھذا ما أقولھ لذلك،  

االنـسان المسـتنیر، ھـو مجـرد انـسان یـمر بـاالسـتنارة، ویـعود لـكونـھ انـسان، 

وكـونـھ انـسان، یـعني أنـھ یحـزن ویـفرح ویـحتاج، وعـندمـا یـحصل عـلى مـا 

یحتاج إلیھ یسعد وبحرمانھ منھ یحزن. 

ھـویـة االسـتنارة غـیر مـوجـودة إال لـمن ھـم لـیسوا بشـر، فـأنـت قـبل الـحیاة كـنت 

مستنیر، وبعد الحیاة ستعود إلى كونك نوراني. 

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



 

أثـناء الـحیاة قـد تجـرب للحـظة، أن تـفتح عـینیك وتـرى الـنور، ومـن ثـم تـعود 

إلغـماضـھما؛ لـتكمل حـلمك، ھـذا كـل مـا فـي األمـر، مـن یـدعـي االسـتنارة ھـو 

منافق.  

س: لكن بعد االستنارة تختلف فیك أمور كثیرة، ألیس كذلك؟ 

ج: ھـذا أمـر طـبیعي، فـعندمـا تـعتقد بـأنـك تـعیش فـي زنـزانـة، فـإنـك تـحاول جـاھـداً 

أن تـجعل مـنھا جـنة، وعـندمـا ال تسـتطیع، سـینھار عـالـمك كـلھ، ووجـودك كـلھ؛ 

ألنك ال تعرف من الوجود إال ھي.  

أمـا عـندمـا تتجـرأ وتـفتح عـینیك، وتـرى أن ال قـضبان حـولـك، وأن الـزنـزانـة فـي 

عـقلك فـقط، ال یـعني أن ال تـعود إلـیھا، لـكن أن تـعلم أنـھا عـندمـا تخـرج األمـور 

عـن السـیطرة، وال یـمكن لـك أن تـحولـھا إلـى جـنة، وتـصبح جـحیماً، فـإنـك لـن 

تحـزن مـن ھـذا الـجحیم، ألنـك تـعلم أنـھ لـیس كـل شـيء، ھـذا مـا تـغیره االسـتنارة 

في اإلنسان. 

الـمضحك فـي األمـر، أن ھـذا الـعلم، ھـذا االرتـیاح، ھـذا التسـلیم، كـونـك تـعرف 

أن الـزنـزانـة أو الـسجن لـیس كـل شـيء؛ یـجعل الـزنـزانـة تـتحول إلـى جـنة بـشكلٍ 

تناقضي، ولكنھ حقیقي، وھذا من المفارقات المضحكة، وكل الحیاة مفارقات.  
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نـعود إلـى الـفلسفة، جـرب أن تـفكر بـطریـقتك الـخاصـة، وعـندمـا تـفعل سـتشعر 

بـالـغربـة والـغرابـة، وكـأنـك بـحضرة إنـساٍن أو كـائـٍن ال تـعرفـھ، اسـتعد لـمقابـلة 

نـفسك فـذلـك أنـت، وھـذا ھـو تـفكیرك، جـرب أن تـفكر بـطریـقتك، وسـترى 

وتســتمتع بــفلسفتك الــتي ال یــمكن ألحــٍد أن یــفھمھا مــثلك، ولــكن لــلبعض أن 

یتذوقھا، إال أنھا فریدة لك، وال یجیدھا سواك.  

فــعلى األقــل مــرة فــي حــیاتــك، ال تــمت إال وقــد رأیــت الــحیاة مــن مــنظورك 

الخاص، وعبّرت عن جمالھ بما یُعرف بالفلسفة.  

أنـتم الـوجـود، شـئتم أم أبـیتم، وإن تُھـتم عـنھ، فـكل مـا یـحتاجـھ األمـر ھـو أن تـفتح 

عـینیك، وإن لـم تـفعل، فـأنـت الـوجـود، كـنت، والزلـت، تـریـد فـي لحـظة مـن 

لحـظات الـوجـود الـالمـتناھـیة أن تـعیش الـتیھ ولـك فـي ذلـك أن تـفعل مـا تـشاء مـن 

حـرمـاٍن مـن عـلٍم، ومـن قـدرٍة، ومـن حـب، وفـي ذاك تجـلي وتجسـید ألعـظم 

درجـات الـقدسـیة والـسمو، ولـكن حـاول أال تـموت إال وقـد قـدمـت لھـذه الـحیاة -

الـقصیرة جـداً- فـلسفتك الـخاصـة فـنحن ال نـحتاج مـنك مـعتقدات، كـلنا قـادریـن 

بـعقولـنا أن نـصنع مـا ال حـصر لـھ، وال حـد مـن الـمعتقدات والـمفاھـیم، ومـا 

نحتاجھ حقیقةً، ھو منظورك الفرید، وفلسفتك الممیزة عن ھذه الحیاة.   

تـوقـف عـن سـؤال غـیرك عـن مـنظوره عـن الـحیاة، فـكل إنـسان یـملك مـنظوراً 

صـحیحاً لـھ، وربـما صـحیح لـك بـشكٍل مـؤقـت، الـمنظور الـوحـید، الـفلسفة 

الوحیدة الصحیحة دائماً وأبداً لك، ھي فلسفتك أنت وال أحد غیرك. 
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 إال أنك أنت وغیرك واحد، فھذا الفرق ال یعني أي شيء. 

 تذكر ھذا األمر ولكن أشك في أنك ستدركھ، لیس وأنت مغمٌض عینیك،  

أمـا عـندمـا تـفتحھما، ویسـطع نـورك األبـدي عـلى أرجـاء الـوجـود الـمتناھـي، 

الـمترامـي األطـراف، ال یـعود ھـنالـك أي مـالمـح وتـضاریـس لھـذا الـوجـود 

نـاھـیك، عـن أن یـكون ھـناك ظـٌل ونـور، لـیس األمـر وكـأن الـحیاة لـیس فـیھا 

ازدواجـیة وقـطبیة وتـضاریـس ومـالمـح، بـل أن الـنور الـساطـع ال یـسمح لـك أن 

تـرى ھـذا الـتبایـن، كـل شـيء یـصبح مـتشابـھاً لـفرط سـطوع نـورك، ھـذا كـل مـا 

في األمر، تحتاج إلى إغماض عینیك لتتخیل التباین،  

أما في حضرة النور، فإن ُوجد التباین أو لم یُوجد ال یمكن لك أن تراه. 

أتـمنى أن الـصورةَ واضـحةً لـعقولـكم، أمـا قـلوبـكم مـتصلة بـوعـیكم تـرتـجف 

وتـتناغـم وتـتزامـن مـع ھـذا الحـدیـث ألنـھا مـنھ أتـت، وإلـیھ تـعود، وتـعیش فـیھ، فـي 

كل لحظٍة، حتى وإن حاول عقلك أن یفصلھا عنھ.  

س: اسقاط ما ھو أكثر شيٍء تعشقھ في ھذه اللحظة؟ 

ج: ما أفعلھ اآلن ھو من أعظم ما أعشقھ، الحدیث إلیكم.  
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أترـككـم كمـا وجدـتكـم وأذكرـكمـ بأـمرـٍ أخیـر، ال تكـونوـا نسـخاً عنـ غیـركمـ، إال 

بـإرادتـكم، وحـتى وإن أردتـم أن تـكونـوا فـال بـأس، الـمھم ھـو أن تـعرف فـي كـل 

لحظٍة وأي لحظٍة ما إذا كنت أنت ذاتك، أم نسخة عن غیرك؟  

وأنت في كل مرٍة نسخة عن غیرك! 

فـنظریـاً وفـلسفیاً، أنـت وغـیرك واحـد، ولـكن مـا دمـنا نخـلق ھـذا الـفرق ونـعرِّف 

كل ھویٍة بشكٍل منفصل، تفرد وجرب أن تكون أنت ولو لمرٍة واحدة،  

تـفرد بـتفكیرك، وتـمرد بـفلسفتك، وسـترى أن الـحیاة مـختلفةٌ عـن كـل مـا وصـفوه 

لـك، وال تـغضب مـما كـنت تـعتقد، فـلواله لـما كـنت ھـنا قـادراً عـلى أن تسـتمع لـما 

في ھذا الكالم،  

وفي اللحظٍة القادمة قادٌر على أن ترى الحیاة بمنظورك الفلسفي الخاص،  

مھما طال الطریق، أو شق المسیر، لم تكن لتصل لوجھتك لواله،  

فـعلوك وسـموك اآلن مـا كـان لـیكون لـو لـم یُـشقیَك ویـشقُّ عـلیك إقـامـة ھـذا 

الـبنیان طـوبـة فـوق طـوبـة، وصخـرةٌ فـوق األخـرى، بـنیتھا مـعتقداً تـلو األخـر، 

حـتى وقـفت عـلیھ؛ لـترى أن الـوجـود لـم یـكن فـوق، بـل كـان فـیك، ربـما یحـزنـك 

أن ترى -بعد أن بنیت ما بنیت من أنظمة المفاھیم- أن ال شيء ھناك بعدھا، 

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



 

 ولـكن مـا یـعزیـك -فـي كـل مـرة، وأي مـرة- أن فـي ذاتـك كـل شـيء، وإال لـما 

ازھـرت الـعوالـم مـن حـولـك، و إن كـانـت أزھـاراً شـائـكة، إال أنـھا تـنبت فـي 

وجودك، ومنك، وألجلك، وتموت بدونك.  

الحیاة كلھا لك! 

أنـظر لـھا بـمنظورك، وسـترى أنـھا ال یـمكن أن تـكون أجـمل - تـمامـاً كـما تـفعل- 

ال یمكن أن یكون ھنالك مثاٌل أقدس، وأعظم، وأسمى مما تفعل. 

تذكر، ولعل ھذه الذكرى تكفیك كل ما قد قیل.  

حتى حین،  

ابـقوا كـما أنـتم، وسـألـقاكـم بـال شـك بـشكل ال یـقل عـن ھـذا الـحال جـماالً وقـدسـیة 

وسـمو، فـأنـتم فـي كـل مـرة بـنفس الـقدسـیة، تـرونـھا مـن زاویـٍة أخـرى كـماسـة 

تتمایز ألوانھا وأطیافھا، إال أنھا في ذاتھا نفس الجوھرة،  

وبنفس الجوھر دمتم كما أنتم أحبتي وداعاً لكم. 
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بث بیرسكوب بتاریخ 2017-12-25 

أھالً وسھالً بالجمیع، اشتقت إلیكم  

وأنا كلي شوق، یدفعنا الشوق ویبقینا الشوق، ویؤلمني الشوق كلما عنكم ابتعدت، یواسیني أني 
سألقاكم یوماً ما أجمل مما كنتم وال أجمل منكم حین لقیتكم إال أنتم بعد أن ألقاكم. 

أنا أسعدتني زائرة، زائرة قد تكون شوي كبیرة بالعمر ھذا الكبر لم یمنعھا من أن تكون متسائلة 
لیس مشككة بالضرورة ولكن متسائلة فالتشكیك بحد ذاتھ فعل عدائي كما یصنف عند البشر وإن 

لم یكن عدائیاً بطبیعتھ إال أن البشر قد صنفوه عدائیة ألن ما یعادیھ التشكیك ھو العقل؛ وعندما 
تكون عدو العقل -والعقل سید التصنیف- فإنك عدوه كما یفعل البشر مع بعضھم البعض عندما 

یصنفون اآلخر كإرھابي فقط ألنھ یفعل ما ال یودونھ أن یفعل. 

فنقول أن التساؤل ولیس التشكیك ھو میزة ھذه المرأة ومیزة معظم من ھم موجودون ھنا. فقط 
تساءل یا أخي وال تضیع الوقت في البحث عن إجابة فاإلجابة التي ال تحضر فور طرح السؤال 
لیست مستحقة للبحث عنھا، فعندما ال تكون قادر على الحضور بحضرة السؤال فھي أقل قداسة 

وأھمیة من أن تحضر، من ذاك السؤال الذي طُرح.  

اإلجابة األحق باالتباع ھي اإلجابة التي تحضر فور طرح السؤال، ھل تتفقون؟ 

ولكن عندما نعمم ھذه الفلسفة قلیالً في الواقع أن التساؤل ال یكون على ما یملك إجابة؛ بطبیعة 
الحال فأنت إن كنت تعلم بأن اإلجابة حاضرة فمنطقیاً لن تطرح السؤال فأنت ال تسأل نفسك ھل 
أنت موجود؛ أنت تعلم أنك موجود ولو طرحت السؤال لكانت اإلجابة حاضرة تنطق، تتحرك، 
تتنفس، تسأل وتجیب في نفس اآلن ولخلقت ھذه الدوامة التي تبتلع ذاتھا وھي أنت. ھذا الوعي 

الذي یتساءل عن وعیھ ما إذا كان واعي وھو واعٍي بوعیھ وواعٍي بسؤالھ ولو لم یكن واعیاً لما 
سأل وتساءل عن الوعي؛ فال تجد أننا نتساءل عما إذا كنا موجودون مثالً فنحن نعلم لكننا نسأل 

عن لماذا نحن موجودون فھذا السؤال فلسفي وكل اإلجابات صالحة لالستخدام، على األقل حتى 
تاریخ انتھاء معین كما یحدث في ھذا اإلقلیم في ھذا الوقت تحدیداً. 

-لماذا المعاناة؟ 

>أجبت عن ھذا السؤال كثیراً. 

عندما تكون تملك ما تملك فإنھ ال یعود ینقصك إال ما ال تملك وإن كنت تملك كل شيء فال یعود 
لدیك خیار سوى أن تحرم نفسك مما لدیك؛ فعندما تملك شيء أو أغلب األشیاء ال یعود ینقصك 
إال ما ال تملك، وعندما تملك كل شيء فإنھ ال یعود لدیك أي رغبات ألنك تملك كل شيء بالفعل 

فال تعود لدیك رغبة وال حاجة وال تطلع وال أمل وال تشوق وال تشویق فال یعود لدیك خیار 
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سوى أن تحرم نفسك من بعض مما لدیك -إن لم یكن كلھ- ثم تسعى للحصول إلیھ. خدعة ذاتیھ 
تصنعھا وتنخدع بھا ثم تكتشفھا؛ أنت الصانع وأنت موضع االختبار، أنت الفاعل وأنت 

المفعول، أنت الفعل والمتعدي على ذاتك.  

یعني باألول واألخیر إن كنا نملك القدرة المطلقة والعلم المطلق وإن كانت لدینا الوفرة 
والالمحدودیة، إن كنا ال نعاني من أي شيء فكل شيء لدینا قبل أن نریده فال خیار لدینا سوى 

أن نحرم أنفسنا منھ وبحرمان النفس مما لدیھا بالفعل واإلبقاء على الرغبة تخلق في ھذه الفجوة 
تجربة المعاناة وھذا ھو الھدف منھا؛ أن نتذكر كما قلت الیوم في تویتر أن نتذكر مقدار الوفرة 

لدینا، مقدار القدرة والعلم لدینا. 

-ھل القصص اللي نقرأھا في الكتب الدینیة صارت بالواقع وال مجرد أساطیر؟ مثل قوم لوط 
وسفینة نوح وخاتم سلیمان؟ 

>ھذا السؤال بالضبط ھو ما جعلنا نؤمن بھذه القصص، وھو ما جعلنا أیضاً ننكر ھذه القصص 
ألن ھذا السؤال نابع من محدودیة خط الحیاة فالحیاة كأنھا طابور تصطف فیھ الحقائق وال یُثبت 

منھا إال ما یصطف واألول واألعلى منھا ھي ما یثبت ثم یلیھ ما یلیھ من حقائق، وما ال یجد 
طریقاً لھذا الصف أو ھذا الخط أو الطابور ال یمكن لھ أن یكون حقیقیاً، ھذا الزحام، ھذا 

التسطیح وھذا التضییق على االحتماالت ھو ما یجعل اإلنسان یخلق ما یسمى باالزدواجیة؛ فإن 
لم تكن حقیقیة لك فھي كذبة لغیرك، ھل ترون االزدواجیة؟ إن لم تكن حقیقیة لي فھي كذبة 

لغیري. 

نحن ال نرى األمر بھذه الطریقة نحن نقول إن لم تكن حقیقیة فھي كذب! وإن كانت كذب لي 
فھي كذب لغیري ألننا نملك حیاة مشتركة وھذا ھو الخطأ فنحن ال نملك حیاة مشتركة، فالطریقة 
الصحیحة لوضع األمر ھو أنھا المعضلة األخالقیة التي یقع فیھا البشر عندما یفلسفون األمر: إن 

لم یكن األمر حقیقیاً لي فھو كذٌب لغیري. 

وفي الواقع األمر لیس كذلك، فال یملك نفس حیاتك إال من یعیش معك اللحظة. عندما نقول أنَّ 
أھم لحظة ھي اللحظة الحالیة ألننا نعني األمر حرفیاً ولیس مجازیاً، عندما نقول بأن اللحظة 
الحالیة ھي األھم ألن من تجده في اللحظة تماماً كھذا اللقاء؛ من تجده حولك ھم بالضبط من 

یمتلكون إیماناً بما یدور حولكم أو بینكم من حوار. یجب أن تجد ھذا القاسم، یجب أن تجد نقطة 
االلتقاء، لم تلتقي بھؤالء البشر إال ألن بینكم نقطة تستحق التواصل من أجلھا واالستمتاع بھا، 

عندما تختلفون، عندما تتحدثون بالماضي تكون تجاربكم مختلفة ویكون النزاع عنھا مظلماً إلى 
درجة أنھ یعمیكم عن جمال ھذه اللحظة وعن جوھر التشارك في التجربة وعن النقطة المشتركة 
التي یمكن لكم أن تتكاملوا فیھا ویصبح كالكما وكل منكم یساوي اإلثنین معاً؛ فأنت تساوي ذاتك 
قبل أن تلتقي بھذا الشخص إضافة لھذا الشخص بعد أن تفترق عنھ وھو كذلك سیصبح ذاتھ قبل 

أن یلتقیك إضافة إلى ذاتك بعد أن یفترق عنك. 
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فقبل أن تلتقون كٌل كان یعیش حیاتھ بمعتقداتھ، یملك ما ھو صحیح وال یملك ما ھو خاطئ، وقد 
تعیش أنت،  

كل إنسان یملك تجربة مختلفة، كل تجربة تملك ما ھو صحیح وخاطئ لتلك التجربة وما ھو 
صحیح لتلك التجربة ال یعني أنھ خاطئ لغیرھا، وما ھو خاطئ لتلك التجربة ال یعني أنھ خاطئ 

لغیرھا. فإن كان ھذا ھو واقع الحال في اللحظة الحاضرة بین بشر یعیشون في نفس الزمان، 
فإن من عاشوا مئات وآالف السنین قبلنا فبال شك ھم یملكون تجارب مختلفة، ما یصفون في 

الكتب المقدسة ھو أمر حقیقي لھم ولكن ال یعني أنھ بالضرورة حقیقي لك حتى وإن عدت 
بالزمن لتعیش معھم، فلو لم تشھد ھذا األمر بعینك فإنھ لیس حقیقیاً لك ولكن كونھ لیس حقیقیاً لك 

ال یعني أنھ خاطئاً لھم، ھل األمر واضح؟ 

فبنھایة المطاف وما أعنیھ باختصار ھو أن ھذه التجارب حقیقیة جداً وحدثت بل وتحدث اآلن إال 
أنھا بتعریفنا المحدود الثالثي األبعاد نسمیھ ماضي إال أنھا موجودة اآلن وتحدث اآلن ویمكن 
لمن یعیش اآلن أن یرى تلك األحداث؛ لیس كما حدثت وإنما كما تحدث فھي ال تزال تحدث 

مراراً وتكراراً ویمكن ألي إنسان أن یعیش أي معجزة تحدثت عنھا الكتب المقدسة كانت إنجیالً 
أو توراة أو كانت قرآناً. األمر لیس مستحیل وال حتى صعب، األمر بسیط جداً إال أن العقول 

البشریة أصبحت مادیة ال تھتم حقیقة بما ھو فوق المادة/المیتافیزیقیا، نعم یشوقھا الحدیث عن 
األمر ولكن ھذا ھو أقصى ما في األمر.  

كم من األمور في الحیاة نجد أننا متشوقین لمعرفتھا، نسأل ونتحدث عنھا ولكن على األغلب لن 
نمارسھا، عندما نتساءل عن المخدرات وتأثیر المخدرات فقط ألننا نرید أن نعرف طبیعتھا، 
على األغلب معظم من یسأل عن المخدرات لن یخوض التجربة مھما كانت الظروف سانحة 

ألیس كذلك؟ ھذا بالضبط ما یحدث مع البشر، ما یمكن أن یحدث من تجارب ال حصر لھ وال حد 
إطالقاً سوى اھتمامك، اھتمامك القاصر كقصوره عن اھتمامك بالمخدرات باستثناء الكالم عنھا 
ھو بالضبط ما یمنع أن تجرب وتخوض تجربة فوق المادیة. اھتمامك الیوم بالمادة فالمادة غنیة 
جداً، نحن في تسارع مضطرد من األحداث، من الخیارات، من التجارب، من المعتقدات حتى. 

-ألن بمفھومة أنھا خطیرة أو لماذا ال یختبرھا؟ 

>السؤال لك، لماذا اإلنسان ال یستخدم المخدرات؟ یعني احنا أوردنا المثال إن اإلنسان یتكلم عن 
المخدرات بنھم وبشوق وال یرید أن یجربھا. 

فعندما كان اإلنسان بسیطاً، ال یملك في الحیاة ما یملك إنسان ھذا العصر فإن ما تحدثت عنھ 
الكتب المقدسة كانت ھي المتعة لھم، االھتمام بالروحانیات، ھل الروحانیات حقیقیة؟ نعم وال. 
ھل ھي موجودة اآلن؟ نعم وال. ھل یعیشھا بعض البشر؟ نعم وال! حتى أولئك الذین یعیشونھا 

تصبح حقیقیة في لحظة وفي تارة أخرى ھي كذب. 
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أنت كذلك جرب األمر، توضأ أحسن وضوء بعد غسل یطول ثم اختلي بنفسك لساعات، لیس 
ساعة أو أقل ثم تعبد بإخالص بخشوع بإنصات بخلوة ال یشاركك فیھا حتى الشعور إال برھبة 

حضور ذاك المقدس الذي تعبد أیاً كان وعندما تفعل ال تستغرب بأن ترى، فعندما تخشع عندما 
تكون متعلق بذلك الرب في تلك اللحظة من الخشوع والرھبانیة قد یحدث ما یسمى بالمعجزات 

الدینیة؛ فما سمعت عنھ وما تسمع عنھ، ما قرأت عنھ وما تقرأ عنھ في الكتب المقدسة یا من 
سأل. 

-لما الشخص یسأل عن أمر یكون ما یبي یخوضھ؟ ھذا اللي فھمتھ من مثال المخدرات. 

>لما اإلنسان یسأل عن شيء مو بالسطحیة ھذي، كنا نقول أنھ في بعض األمور قد تكون مھتم 
بھا جداً ولكن لست على استعداد أن تخوض التجربة لذلك تسأل عنھا. 

ھذا بالضبط ما ینطبق على المعجزات الدینیة، یسألون عنھا البشر ویھتمون بھا البشر ولكن ال 
یملكون أدنى اھتمام بتجربتھا، البعض یھتم وكل ما یحتاجھ األمر لتختبر ھذه الرغبة 

ومصداقیتھا ھو أن تخبر اإلنسان أن علیھ االغتسال والتوضؤ وااللتزام بالطھر الروحي قبل 
البدني لفترة، لمدة، لزمن ویختلي ویخلو بنفسھ وینأى بھا بعیداُ عن البشر في مكاٍن ال حیاة فیھ 
حرفیاً ال حیاة فیھ وعندھا ستتجسد لھ التجارب والمعجزات الدینیة، ما حدث لمحمد لیس أمراً 

استثنائیاً وال تمیزاً لكن عندما یحدث لك وتخبر البشر عنھ وتكون مؤمناً بھ ثم یؤمن بما قلت من 
حولك فإنك ممیز بال شك؛ التمیز بأنك فعلت ما لم یفعلھ البشر لیس ألنھم ال یستطیعون ولكن 

ألنھم لم یفعلوه فقط ال غیر. 

تماماً كما یحدث اآلن في الحیاة، ال یوجد إنسان على استعداد أن یفعل ما فعلھ محمد، لیس ألنھ 
ال یمكن أن یحصل على شيء، ھو ال یرید أن یجرب ویرى ما إذا كان سیحصل لھ شيء. 
ینطبق األمر على عیسى وعلى موسى وعلى سلیمان، حتى سلیمان بكل ما ذكر عنھ من 

معجزات، ینطبق األمر أیضاً على بوذا وكل رموز الھندوسیة وغیرھا من أدیان الشرقیة. ال 
یوجد رجل روحاني، ال یوجد أنبیاء، ال یوجد صالحین، ال یوجد رسل، ال یوجد أبناء للرب، وال 

یوجد أرباب بالمعنى الحقیقي المادي؛ ھناك رمزیات، ھناك تصنیفات، ھناك محدودیة إدراك 
للعقل عندما نستخدمھ رغماً عن الحیاة وعن الوجود لكي نفھم كل الوجود والعقل ال یفھم إال 

الحیاة، فإنھ یتم قولبة بعض مفاھیم الوجود األكبر من أن تفسر مادیاً إلى رموز مادیة فالوجود ال 
محدود والوعي الشامل لكل شيء ھو وحدة كل ما ھنالك، ال یمكن أن یستوعبھا العقل 

اإلنفصالي الضعیف العاجز الفردي لذلك یسمیھا رب یخلق وأنت مخلوق، رغم أن عملیة الخلق 
تحتاج بذاتھا لخلق فإن كانت قائمة على التتابع والتوالي فإن لكل مخلوق خالق؛ فمن خلق 

الخالق؟ ھذا السؤال الفلسفي الذي لطالما أرق ویؤرق المتدین قبل الملحد. 

وحدة الوجود أصعب من أن یستوعبھا العقل، رمزیة الرب ھي إسقاط لمفھوم، أما الرسل 
والصالحین واألنبیاء وحتى المستنیرون، حتى المستنیرین فھم في ھذه الجملة مفعول بھ ال فاعل 
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كاستثناء، ھم أیضاً غیر ولیسوا ممیزین. األمر وكل األمر وكلھ وجل ما فیھ أنھم كغیرھم، 
كسائر األنبیاء والرسل والصالحین فعل المستنیرون أنھم نأوا وفعلوا ما لم یفعلھ غیرھم؛ أن 

تتساءل أو أن تتوقف عن التساؤل؛ الشجاعة اإلقدام فعل ما لم یفعل اآلخرون، لیس ألنك الوحید 
الممیز الذي ُوھب ھذه المیزة والصفة والخصلة والسمة ولكن ألنك األشجع واألجرأ واألجسر، 

ھذا كل ما في األمر. 

وألنك أنت الذي تمایز وتباین فإنك األمیز والمختلف، ھم لیسوا مثلنا، كانوا مثلنا حتى اختاروا 
أن یصبحوا مختلفین -حتى نكون منصفین في تعریف البشر- محاولة استنقاص تجارب اآلخرین 

ھي ما یحرمنا من أن نرى الخیار أمامنا أما عندما نعرف معنى تجاربھم ولما ھم ممیزین فإن 
لنا الخیار بأن نكون مثلھم فبالتالي: ھم كانوا مثلنا قبل أن یصیر ما صاروا علیھ، ولنا أن نصیر 
ما ھم علیھ إن أردنا أن نفعل فعلھم، ولكننا بفعلنا ذلك -والذي یعد صعباً علینا- سنكون في نھایة 
المطاف نشبھھم ونسخة عنھم فأین التمیز في ذلك؟ لذلك كن إن كنت ترید أن تكون نسخة فكن 

نسخة عنك ولكن األجدر واألولى بك أال تكون نسخة عن أحد، أن تكون شیئاً غیر مسبوق، شیئاً 
جدیداً مختلفاً؛ لذلك االستنارة ھي األمیز كونھا ال تعتمد وال تستند على معتقد أو رسالة أو مبدأ 

أو قیمة. 

التجارب، أنتم ما أنتم فاھمین طبیعة التجارب، تجربة مثل اإلسقاط النجمي، تجربة مثل 
المعجزات الدینیة، تجربة مثل األحالم لما تنام ركزوا معي شوي حاولوا أنكم مرة وحدة بس 

تفھمون مش تخشعون ألن الخشوع شيء جمیل جداً لما تتكلم بكلمات نورانیة، تشعر بأنك ترجع 
إلى ذاتك، ھذا االستمتاع تقریباً مثل الخلود إلى النوم ومحاولة اإلبقاء على الوعي والیقظة دون 

الغفوة. 

بال شك أن كل إنسان یسیر على ھذه األرض یمكن لھ أن یجرب اإلسقاط النجمي أو یجرب 
معجزة دینیة، میكانیكیاً، فنیاً، تكنیكیاً ما یحدث -طبعاً األمر لیس بھذا الشكل في الوجود ولكن 

كي یتصوره عقلك- التجربة ال تحدث داخل األرض، ال تحدث داخل الحیاة المادیة، لیست داخل 
الحیاة المادیة، لیست داخلھا ولیست في مكان آخر مختلف عن الحیاة المادیة كأن تكون الحیاة 
المادیة في واقع وھي في خیال أو أن تكون الحیاة المادیة في مملكة ثم ھذه التجارب كاألحالم 

واإلسقاط النجمي والمعجزات الدینیة واالختطاف الفضائي وشلل النوم وااللتقاء بالشیاطین 
والمالئكة وباألموات وھلم جراً من التجارب المیتافزیقیة وParanormal، ھذه التجارب ال 

تحدث في عالم آخر أو في صدر الخیال وال تحدث في داخل الحیاة المادیة وكأنھا منتج من 
منتجاتھا وكأن الحیاة المادیة ھي كل شيء، 

ھي تحدث فیزیائیاً إلى جانب الحیاة، بمعنى مادي بحت؛ أي أنھا لو اخترقت حاجز البعد الثالث 
لرأیت ھذه التجارب ولكن ال یمكن لك أن تخترق بعد الحاجز الثالث؛ لیس ألن البعد الرابع ال 

یمكن أن تراه ولكنك، یمكن لك أن ترى األمر ولكن ال یمكن لك أن تتخیل األمر. 
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فكل حلم حلمتھ ھو في بعٍد غیر البعد الثالث، إال أنھ اآلن وھنا وفي نفس المكان واآلن ولكن 
لیس داخل الحیاة المادیة حرفیاً. ففي كل مرة تحلم -أو ربما تكون من القلة الذین حضوا بتجربة 

ممیزة كتجربة اإلسقاط النجمي وغیرھا من التجارب التي سبق ذكرھا- إذاً عندما حدثت ھذه 
التجربة أنت خرجت من البعد الثالث إلى البعد الرابع، أنتم موجود اآلن في البعد الرابع وفي 

البعد الخامس والسادس والسابع وما إلى نھایة من األبعاد رقمیاً لیس لھ نھایة، لكن البعد الرابع 
أنت موجود فیھ اآلن إال أنك ال تدرك من البعد الرابع إال ثالثة أبعاد وبالتالي ما یمكن أن یحدث 
في البعد الرابع من تجارب ممیزة تختلف عن الحیاة المادیة والتجارب المادیة وإن حدثت اآلن 
ال یمكن لك أن تراھا، األمر ببساطة وكأنك تسیر في غابة، ترى ظل األشجار، تراھا تتحرك، 

تنصدم تتعجب وربما تخاف -فبعض البشر یختار أن یخاف- من ظلھا الذي یتحرك ومن حفیف 
أوراقھا بفعل الھواء الذي ال ترى؛ فأنت تسمع الصوت وترى الظل وال ترى الھواء وال ترى 

األوراق ذاتھا. 

ھل األوراق موجودة؟ نعم.  

ھل ھي معك في نفس الوجود؟ نعم.  

لكن حیث تنظر، في مجال بصرك وأنت ملقیھ على األرض، األوراق غیر موجودة إال أن 
انعكاسھا موجود، أثرھا موجود لكن مھما حاولت أن تمسك بھا، أن تحصل علیھا، أن تدركھا 

فستعجز في كل مرة؛ بل أنھا ستتغیر في شكلھا رغم أنھا ثابتھ في كل مرة یُسقط ظلھا على جسم 
مختلف. 

عندما تحرك یدك على ھذا الظل، سترى أن الظل یتحرك معھا، الورقة ثابتة مكانھا، ما یتحرك 
ھو انعكاسھا على یدك بفعل النور الذي قد یختفي فتختفي معھ األوراق وتظن أنھا اختفت فتظن 
أنھا ساحرة إال أنھا موجودة، إال أن النور اختفى. وھذا بالضبط ما یحدث في البعد الرابع؛ أنت 
تحتاج بكل بساطة أن ترفع عینیك إلى األعلى لترى ھذه األوراق فوقك وتعلم أن ما كنت تراه 

على األرض لیس إال انعكاساً وإسقاطاً وظالً إن كنت تفھم معنى الظل. 

ما نراه في البعد الثالث من أجسام تتحرك وأحداث وبشر وأشجار وطبیعة وجبال وأرض وماء 
وكل ما نعرفھ من معالم وتضاریس ھذه الحیاة ومالمح ھي إسقاطات وظل ألشیاء رباعیة 

األبعاد واألشیاء رباعیة األبعاد لیست إال إسقاط وظل ألشیاء خماسیة األبعاد وتفھمون الفكرة، 
فھي تتوإلى دون نھایة حتى ما ال نھایة من األبعاد حیث كل شيء موجود في نفس اآلن 

واألوان وكل إسقاط منھا ھو ازدواجیة. 

ھناك حیث كل شيء ھو نفس الشيء،  

ھو أنت وأنت ال تعود أنت ألنك كل شيء في ال نھائیة الوجود. 
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إذاً في الحیاة المادیة، أنت ترى انعكاس األجسام في البعد الرابع والكائنات في البعد الرابع، أنت 
كائن ذا بعد رابع لكن ال ترى من ذاتك إال ثالثة أبعاد. 

كل شيء في الحیاة ظل، 

أنت النور ولست الظل، 

أنت النور 

ومنبع النور  

ومصدر النور 

كل ما تعتقد بأنھ موجود ھو شجرة، ھو ورق الشجرة، ھو الجبل، ھو الحجر،  

وعندما یسلط نورك -اھتمامك ھو تسلیط النور-  

عندما تھتم بالحیاة المادیة فإنك تسلط نورك األبدي األزلي على ھذه المعتقدات؛ كاعتقاد أنك 
إنسان فتقف شامخاً كإنسان كأنك شجرة فال ترى من ھذه الشجرة التي أنت من صنعھا إال ظلھا 

على ھذا المسطح المسمى باألرض؛ تماماً ھذا ما یحدث لك في الحیاة المادیة. 

فأنت النور 

والشجرة 

وظلها. 

ولكن، المسألة مسألة منظور؛ إلى أي طرف من ھذه المعادلة تنظر، أتنظر إلى النور أم 
الشجرة أم إلى ظلھا. 

إن كنت تنظر إلى الظل فأنت في الحیاة المادیة منشغل بالمادة، تعتقد ما تعتقد وال تظن بأن غیره 
صحیح،  

وعندما تنظر إلى الشجرة فأنت تنظر إلى القوالب والمعتقدات التي تصنع وعندما تعلم ذلك فإنك 
تعلم أن تدمیر ونسف ھذا الشجرة ھو تدمیر للمعتقدات سیزیل االنعكاس، 

وعندما تلتفت عن الشجرة وتبتعد عن العدائیة والمقاومة وتنظر إلى النور ستعلم أن الشجرة لم 
تكن أبداً ھي كل الوجود؛ یمكن لك أن تشیح بنظرك وأن تلقي بنورك على زاویة أخرى من 

زوایا ھذا الوجود الذي ال حد لھ الفسیح الذي ال ینتھي لتجد كل االحتماالت الممكنة من 
التضاریس والمالمح وتلقي علیھا ما شئت مقداره من نورك فتسقط ظالً یالئم تجربتك المادیة 

وتعیش تلك التجربة مؤقتاً. 
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>ما أقدر أشرح األمر بطریقة أبسط من كذا إال إني أخل بعمق األمر وال أقدر أبالغ في شرح 
األمر فتعجز العقول عن استیعابھ، حاولت أوازن بین ھذا وذاك وأتمنى إني وجدت نقطة 

التوازن بین التطرف والمبالغة في التعمیق وبین اإلسراف في التسطیح، بین ھذا وذاك ھذه 
النقطة المركزیة یمكن لك أن تفتح الباب لعقلك لیرى األمر دون أن یدرك األمر،  

أنت اآلن تعلم أن ھذا الظل ھو أوراق شيء یسمى شجرة، أنت ال تعلم كیف شكل األوراق لكنك 
تعلم أنھا لیست ھي األساس وإنما األوراق، ولیست األوراق األساس وإنما النور وأنك تعلم أن 

النور ھو أنت. 

عندما نقول استنارة نحن ال نتشدق، كل ما نعنیھ ھو أن تشیح بنظرك عن االھتمام بالحیاة 
المادیة، أن تتوقف عن االنشغال بما ھو صحیح وخاطئ وتلتفت إلى ما جعل ھذا المعتقد یصبح 
صحیح، أنت ما جعلھ حقیقي عندما تھتم بھ، عندما نقول توقف عن محاولة انتزاع ھذه األشجار 

أنا أعني األمر. 

الحبایب اللي كانوا ینصحون أنھ ما یلیق فیك ھذا الكالم لما كان في أحد البثوث واحد غلط 
فغلطت علیھ بنفس اللغة، أنا أعتذر منكم بس شكراً ال عاد تنصحون مرة ثانیة عشان ما یجیكم 

بلوك برضو أنتم. إن كنتم تظنون أني أبحث عن المثالیة وأني أكون نسخة عن ذاتي وأني لم أكن 
أشبھني في تلك اللحظة فأخبركم أني ال أعلم كیف أنا حتى أحاول أن أشبھ ذاتي في لحظة، إن 

كنت متسقاً من بث إلى آخر فألني أحب أن أكون ولیس ألن علي أن أكون فاللي مو عاجبھ 
واللي یقول عني خقة ھو أكبر من الخقة. عشان ما نزعل من بعض ال أحد یسوي نفسھ ناصح. 

البشر مساكین، ھل تعرفون أن -طبعاً مش حقیقة علمیة عشان ما أحد یستشرف علي ویصیر 
فجأة خلیفة آینشتاین- لیست حقیقة علمیة، لم أقرأ ھذه المعلومة في أي مكان، أعرف أن أعظم 

فوبیا عند البشر لیست الخوف من المرتفعات أو الظالم أو األماكن المغلقة أعظم فوبیا لدى 
البشر ھي الحدیث أمام المأل ھذا أعظم فوبیا، لكن بقناعتي واعتقادي الشخصي –لم أقرأ ھذه 

المعلومة اعترف أنھا لیست مصدر علمي أو حتى أي مصدر كان- ھي فقط مجرد اعتقاد 
وتخمین. 

أقول بأن أعظم فوبیا لدى اإلنسان ھو أن یكون مع ذاتھ؛ أن یختلي بذاتھ بصمت ال أن ینشغل 
بفكرة. 

تماماً كما یكون األمر عندما تكون مع شخص غریب أو غیر مریح فإنك تتشاغل ولیس تنشغل 
تتشاغل بالحدیث بأحادیث بسیطة، أحیاناً مطولة لتجنب لحظة الصمت فأنت ال ترید أن تواجھ 

حقیقة أنك مع ھذا اإلنسان الذي ال تعرفھ وال تجد أنك مرتاحاً لوجودك معھ. ھذا ما یحدث تماماً 
في خلوك وخلوتك مع ذاتك أن تكون مع نفسك بصمت األمر مرعب رغم أنھا مفارقة فأقل 
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وأبعد من تخاف منھ ھو أنت ألنك أنت تخاف على نفسك ونفسك ھي أنت فكیف تخاف ممن 
تخاف علیھ؟  

كيف تخاف ممن تخاف عليه؟  

إال أن في ذاتك التي تخاف علیھا منبع كل الرموز التي تخاف منھا،  

تلك الذات التي تسمیھا نفسك  

ھي األرض التي تنبت منھا جمیع األشجار  

التي تسقط ظلھا في حیاتك،  

تلك الوحوش والرموز واألشباح والكوابیس،  

تلك األمور التي تبث الرعب في جنبات ذاتك منبعھا أنت،  

أنت ال ترید أن تكتشف أن كل خوف تعرفھ في حیاتك مصدرھا أنت. 

>بالنسبة للكوابیس، اإلجابة بسیطة ولكن قد ال تھم الجمیع، الكوابیس بحد ذاتھا لیست مشكلة ال 
یمكن التخلص منھا لكن یمكن التعامل مع مصدر ھذه الكوابیس. ال أرید أن أحول األمر إلى 

جلسة نفسیة یمكن أن أتحدث إلیك فردیاً وبشكل خاص إن أحببت. 

اللي تعرفونھ في الحیاة أقل بكثیر مما في الحیاة ولكن لو عرفت وعلمت كل ما في الحیاة لما 
أدركت أي شيء من الوجود؛ افتراضنا أن الحیاة ھي معظم الوجود ھو ما یجعلنا نھتم بنھم 

بمعرفة ما في الحیاة من معارف، ننسى أن ما فیھا من معتقدات ھي كالصناعة الفخاریة؛ تبدأ 
بطین ثم تشكلھ تم تحرقھ بمشاعرك فیصبح صلباً حقیقیاً، الواقع أنھا تنكسر عند أدنى تحٍد 

واختبار. 

الحیاة لیست إال ذرة في الوجود، لیست مسألة فیزیائیة وال جغرافیة، ال یھم الحجم المھم ان 
إدراك الحیاة برمتھا وإن كان مستحیالً إال أنك إن فعلتھ نظریاً لم تدرك من الوجود أي شيء 
سوى الحیاة وھي لیست إال جزًء ضئیالً جداً من الوجود. الجمیل في األمر أن عقلك لیس من 

المفترض أن یدرك الوجود ولكن یمكن لك أن تدرك أن ھناك ما ھو أكبر، ما ھو أشمل وأعم. 

أتمنى أن البعد الرابع وتداخلھ مع البعد الثالث أمر مفھوم، فإن صح التعبیر فالحیاة المادیة داخل 
البعد الرابع ولیس العكس،  

نظراً لسوء االتصال في بیرسكوب فإني سأعید ما قلتھ في خاتمة اللقاء، نظراً ألھمیة المثال 
ولعل فیھ توضیحاً لما كنت قد ختمت بھ من تداخل البعد الثالث والرابع فإن صح التعبیر، 
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التجارب التي سمینھا تجارب میتافیزیقیة أو Paranormal؛ كاإلسقاط النجمي واألحالم الجلیة 
واالختطاف الفضائي والمعجزات الدینیة وغیرھا من التجارب؛ 

ال تحدث داخل الحیاة المادیة، وال في بعد آخر أو عالم آخر أو مستوى آخر مختلف تماماً؛ ھي 
ال ھذا وال ذاك. 

ھي تحدث في البعد الرابع، أي حول الحیاة المادیة 

والحیاة المادیة كلھا (البعد الثالث) داخل البعد الرابع  

فواحدھا داخل اآلخر، 

وبعد في بطن اآلخر 

وكان التشبیھ -في نھایة األمر قبل أن ینقطع الصوت- بالمجھر 

أو المایكروسكوب؛ فعندما تنظر على مستوى التكبیر ثالث آالف مرة 300*10 مثالً  

تنظر إلى شيء في مستوى الثالث آالف مرة ترى ما ترى في مستوى الخلیة مثالً من تفاصیل 
ومعالم.  

ھذه المعالم والتفاصیل التي تراھا تتغیر تماماً وبشكل جذري عندما تُغیر ھذا المستوى إلى ألفین 
مرة تكبیر أو ألف مرة رغم أن الشریحة والعینة على الشریحة التي تنظر الیھا ال زالت ھي 

ذاتھا لم تتغیر! األمر ُمربك إال أنھ حقیقي.  

فالمسألة مسألة منظور، 
الفاعل والفعل والمفعول بھ لم یتغیروا، كل الثالثة لم یتغیروا 

ما زلت أنت من ینظر، وما زال الفعل ھو المراقبة والنظر، وما زال المفعول بھ ھو تلك 
الشریحة والعینة فوقھا  

لم یتغیر شيء 

ومع ذلك، نظراً لكون مستوى النظر (المنظور اختلف) 

فإن المعالم تختلف كلیاً  

في ھذا التشبیھ نُسقط البعد الثالث وكأنھ أعلى درجات التكبیر ومن ثم مستوى 2000 یكون البعد 
الرابع 

ومستوى 1000 البعد الخامس، 
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وھلم جراً، فال حد لإلبعاد  

أو لغویاً وبفصاحة نقول: ال حد لإلبداع، فكال االثنین مرادفین لبعضھما البعض إن قبل عقلك 
بأن یقتنع. 

ھذا التصویر البسیط لما یحدث على مجھر، أنت من اختار العینة وأنت من یُراقب فقط باختالف 
المستوى تختلف التجربة تماماً ألن مستوى النظر ما نسمیھ بالتردد، مستوى االدراك ھو ما 

یُغیر نوعیة التجربة.  

كان یسأل من یسأل في البیرسكوب: هل املعجزات التي نقرأ عنها في الكتب املقدسة 
حقيقية؟ في الماضي أنا أقول أنھا حقیقیة اآلن ولكن ال یمكن لك النظر الیھا ألنك منشغل 

ومھتم ومنكب على الحیاة المادیة ومعالم الحیاة المادیة نظراً لتنوعھا وعمق التجارب والمشاعر 
النابعة منھا 

فأي اھتمام قد یكون لدى االنسان 

 وأنى لك أن تھتم بغیر ھذه الحیاة المادیة وما فیھا من تنوع! 

ال ریب أن االنسان القدیم قبل مئات السنوات أو آالف السنوات أو أكثر كان یھتم بالروحانیات 
والبعد الرابع من شیاطین ومالئكة وأرباب 

وقلنا برمزیة الرب وأطلنا شرح األمر –فیمكن العودة للتسجیل لمن أراد االستزادة- ولكن ما 
یھمنا ھي تلك التجارب االعجازیة التي ال یمكن أن یتخیل العقل المادي حدوثھا في ھذا الزمن،  

لیس األمر ألنھا مستحیلة، لیس األمر ألنھم ممیزین، ولیس األمر ألننا عاجزین  

كل ما في األمر أننا على مستوى من التركیز، من التكبیر ُمشوق جداً 

ما نراه اآلن على الحیاة المادیة ھو أكثر متعة وامتاع مما یمكن أن نراه لو طلعنا إلى مستوى 
البعد الرابع  

وإن كان فیھ ما فیھ من تجارب اعجازیة ال یمكن للعقل حتى أن یبدأ بتخیلھا  

ومع ذلك فالحیاة أكثر تشویق وأكثر امتاع وسعادة وشقاء في نفس اآلن 

فالمسألة مسألة تباین وتأرجح  

ال یمكن لك أن تسعد بھذا القدر، دون أن تُعاني بھذا القدر 

أتمنى أن األمر واضح  

ھل ھذه المعجزات حقیقیة كانت! 
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أنا أقول أنھا ال زالت حقیقیة وال زالت تحدث، كل معجزة سمعت عنھا في كتاب مقدس أو 
قرأتھا موجودة اآلن ویمكن لك أن تُحاكیھا أو أن تعیشھا مجدداً بل أن تعیش مع من رواھا 

مجدداً إن كنت مھتماً بما فیھ الكفایة 

إن كنت ستخلو وتختلي بذاتك وتنأى بھا عن البشر في منطقة ال حیاة فیھا سواك 

وتعلقك كلھ بخشوع وإخالص بھذه التجربة، أو بمن أوجد ھذه التجربة 

فإنك ووعٌد أقطعھ في أي یوٍم أردت أنك ستعیش تلك التجربة  

ألنك بكل بساطھ، ما تفعلھ عبر التعلق بھذه الروحانیة، بھذه التجربة، برمزیة ھذه التجربة إن 
شئت  

ھو أنك تُغیر مستوى التكبیر على مجھر حیاتك، منظورك من المستوى المادي والحیاتي إلى 
المستوى األعلى فترى ما ترى 

ربما تعود، وربما تشاء أال تعود 

هل االسقاط النجمي خطير! 

أقول أن النوم أیضاً خطیر عندما یعجبك الحلم  

ربما تقرر أال تعود أبداً، ال یختلف األمر كثیراً عن االسقاط إال أن كل ما في األمر أن االسقاط 
تفعلھ بحریة ومعظم البشر ُخلقوا واختاروا أن یكونوا عبیداً یعیشون العبودیة بحریة. 

تماماً ما نسمیھ الحریة المطلقة؛  

أن تختار ما تشاء حتى وإن كان خیارك ھو العبودیة 

في ذاك أقصى درجات الحب التي ال یمكن لك أن تتخیلھا في الحیاة المادیة 

ھذا ھو حب ال مشروط یا أسیادي وسیداتي 

ألقاكم بھ كما أودعكم في كل مرة 

إال أن الفارق ھو أنكم تزدادون جماالً ال یضاھیھ إال أنتم عندما ألقاكم بعد أن فارقتكم 

أودعكم وأترككم بحب، دوموا كما أنتم كاملین وجمیلین أحبكم. 
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