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 (محتوى مفتوح)            

ه أو تعديله مع/ أو بدون ذكر المص سخن كيمكن              در. محتوى الكتاب أو إعادة نشر

"  تفاعلية الكتاب عبارة عن تدوين لبثوث مالحظة/        عىل مدار "لإلسقاط النجمي

 عامة وبال موضوع محدد  مختلفةمواضيع ببرنامج "بريسكوب" عبر  السنوات
ً
كما -وأحيانا

ي تسهيل  ،إعادة تجميعها تحت تصنيفات رئيسيةب قمنا  -ستالحظ أثناء قراءتك
 
قد تساهم ف

 فهم الوجود للقارئ الجديد. 
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 ؟"أين ينتهي الوجود"

 .سؤاٌل غير مستغرب من عقٍل متناهي، في وعيٍ ال نهائي

هناك الحقيقة أن الوجود يبدأ حيث تكون، أياً كان ما تعتقد ومتى كان، إن كان 

مفهوم الزمن ومفهوم المكان هي منتجات لعقل  ،كما ترى زمٌن على أي حال.

متناهي، أما وجودك فهو ال متناهي ولكن يمكن لك أن تدرك منه ما تستطيع أن 

 .تُدرك

ينا هذا الكتاب  قده البشر؛ أن لهذا ذا هو ما يعتألن ه)حدود الوجود(، سمَّ

ولعلنا نستطيع أن نفتح أعينكم  .متأثرين بتجربة الحياة المحدودة، الوجود نهاية

 ي.وجودك أنت الالنهائمن خالل صفحات هذا الكتاب على حقيقة الوجود؛ 
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درك الحياة،تبدأ المشكلة حي   تظن أن بمقدورك أن 
ُ
 ت

 ُيدرك! 
ً
 حقيقة واضحة؛ أن الحياة ليست شيئا

ً
 أو جاهال

ً
 متجاهال

ء؛ بل هي   ي
ءألنها ليست شر ي

 تؤمن به.  كل شر

وتنمو وتزيد وتتسع مع كل معتقٍد  فهي تتجسد وتتشكل وتتغب   ن،إذ
 جديد. 

 



الحياة   الفصل األول                                                                                                                  

9                                                            حين يكون الوجود المتناهي... يأتي العقل، ليرسم الحدود| حدود الوجود

                                                                
 

 (أنتم أصحاب الخيار)

 

  النقاط الرئيسية:

o  الصة قبل أن يوجد في هذه الحياة.وإرادة خاإلنسان يملك حرية مطلقة 

o .ال يمكن لك أن تقارن شيء بشيء إال بنسبته لشيء آخر 

o  عندما تملك الحرية المطلقة ثم تقرر أن تحرم نفسك منها أنت كمن يخلق

 .زنزانة يصنعها وهو داخلها فال يمكن له أن يلغيها إال من الخارج

o .التجربة األرضية ليست إال تجربة شعورية 

o  عندما ترى الحياة البشرية من منظور وعيك األعلى فهي كلها ليست إال

 لحظة.

o  كون اإلنسان قادر على الشك فهذا بحد ذاته يجعلك تعلم أن حريتك

 .مطلقة

o أنت عندما تفعل ما تحب تصبح في تزامن تام مع سير هذه الحياة. 
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أعلمكم ماهي الحياة، أنا أعلمكم أنكم أنتم أنا ال أعلمكم كيف تعيشون الحياة، أنا ال 

حينما تختار أن تحرم من الخيار من يملك القرار أن يمنعك من ذاك ! أصحاب الخيار

الخيار؟ من يمنعك من حريتك؟ أنت حر بشكل مطلق! أنت حر بإرادة خالصة! من يملك 

 نفإذ -تكأن يحرمك من جزء من حري-أن يحرمك منها؟ وإن كان أحد يملك ذاك الخيار 

هو أن تكون قادر على فعل ما تشاء  :تعريف الحرية المطلقةأنت ال تملك حرية مطلقة. 

أن تفعله، في وقت ما تشاء أن تفعله، قدر ما تشاء أن تفعله؛ دون أن يذكرك حتى أحد 

هذا هو معنى الحرية الخالصة واإلرادة المطلقة وإن  .إن لم تكن تريد من أحد أن يذكرك

كان هذا هو تعريفها وتحت افتراض نظري فرضي أن اإلنسان يملك حرية مطلقة وإرادة 

لنفرض فقط افتراض أن اإلنسان يملك هذا الخيار  خالصة قبل أن يوجد في هذه الحياة. 

ساطة من الحرية، كيف لمثل المطلق ثم يختار بهذه الحرية المطلقة أن يحرم نفسه بكل ب

 هذا اإلنسان أن يتذكر أنه كان حراً؟

ماذا لو  ؛دعوني أسمح لعقولكم أن ترى المثال المتطرف، دعوني أخبركم المثال األقصى

اخترنا أن نوجد أنفسنا في حياةٍ وفي تجربة؛ تجربة حياتية قيدية أسرية ال تملك فيها 

ً في هذه  دعوني أحاول أن أشرح معنى التجربة حرية. الحياتية، معنى أن تكون حيا

الحياة األرضية، معنى أن تكون إنسان بكل بساطة دعونا نختصرها، دعونا نبسطها، 

دعونا نجعلها واضحة جلية وإن كانت واضحة من األساس ولكن ننسى بعض األحيان 

 ما هو كون اإلنسان إنسان؟ ؟ماهي الحياة .لما نعيش الحياة

بل هو كل الوجود أي أنه  ،هذه الحياة ألنه قبل هذه الحياة مجرد وجوداإلنسان وجد في 

يملك كل شيء؛ وعندما تملك كل شيء فأنت ال تشعر بأي شيء ألنك ال تستطيع أن 

تقارن بين شيء وآخر فتختار من هذا الوجود شيء واحد فقط لكي تمعن فيه وتعيش 

فأنت ال يمكن  "،بالتباين"يعرف تجربته ثم عندما تغادره تستطيع أن تعرف خالفه بما 

 .لك أن تقارن شيء بشيء إال بنسبته لشيء آخر

فعندما تذهب إلى الفضاء، أو عندما تولد في الفضاء حيث ال جاذبية، عندما نخبرك أن 

-هناك جاذبية لن تستطيع أن تتصور األمر إال عندما تأتي إلى كوكب. فالعقل غير قادر 

 ههذ ،غير قادر على تخيل شيء لم يعرفه أو يجربه -حتى وإن اعتقدتم أنه خالق ومبدع

ك أن فاكهة اسمها تفاحة أو لون يسمى أحمر يمكن لك أن تتخيله النسبية. عندما أخبر يه

أما عندما أخبرك عن لون جديد وأحاول بشتى الطرق  ،عندما تسترجع ذكرى مرتبطة به

ال يمكن لك أن تتخيله وعندما أريك ذاك اللون كجزء من طيف آخر غير  ،أن أصفه لك

تنسبه إلى األلوان المعتادة البشرية الطيف المرئي البشري لن تستطيع أن تراه إال عندما 

 ه.حتى تميز لون

لو لم يوجد في هذا الوجود إال لون واحد لما  ،فاألحمر ليس أحمر إال ألن هناك أخضر"

 "!استطعنا أن نرى أي معنى لهذا اللون، لن نعرف أساساً معنى كلمة لون
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ً لو لم يكن هناك كره وعندما توجد  "باالزدواجية"ذاك ما يسمى  ،الحب ليس حبا

فيخلق ما يسمى بالتباين فتعرف معنى االزدواجية يمكن لك أن تنسب إحداها لآلخر 

هذا معنى النسبية والتباين واالزدواجية. هدف االزدواجية هو أن تخلق مقدرة  لشيء،ا

 فتشعر بعمق كل منهما.  ؛بالتالي تستطيع أن تباين بين اثنان فتعرف الفرق ،على النسبية

فإن كنت قبل الوالدة في هذه األرض إنسان أو كيان شامل كامل فإنك ال تشعر بالحرية 

تخلق هذه التجربة  ،الحرمان؛ وألنك قادر على أن تجرب الحرمانإال عندما تجرب 

فتشعر بالحرية بل  ؛الحياتية األرضية لتجرب الحرمان ثم تخرج منها إلى حيث كنت

وتجد للحرية عمقاً ومعنى فيمكن لك أن تسعد بها. ليست المسألة أنك ال تستطيع أن تسعد 

هذا معنى أن ، ة إن لم تكن جربت خالفهابدون هذه الحياة األرضية ولكن ال معنى للسعاد

 تكون إنسان.

ماذا يحدث لو كنا اخترنا بحرية مطلقة كوجود ككيان  دعوني أقدم لكم المثال المتطرف:

اخترنا أن نعيش تجربة ككائنات مالئكية  ،وجودي ال حدود لقدرته وال قيود على حريته

يخ أو على الزهرة أو على الشمس مثالً أو ككائنات فضائية أو اخترنا أن نكون على المر

لو اخترت تجربة أخرى لكنت حراً فيها ولكنك اخترت أن توجد على هذه  نحتى.. فإذ

اآلن اسمحوا لعقولكم أن تنام واسمحوا لوعيكم أن يكون حاضراً فوحده - األرض تحديداً 

 -بال يهم على أي كوك-ماذا لو أنك اخترت تجربة  -وعيكم يستطيع أن يفهم ما سأقول

من حريتك، تحرم فيها من الوفرة، تملك فقط بعض الرغبات  اولكن تجربة تحرم فيه

ال  ةالتي تحصل عليها من خالل الجذب واألماني والدعاء وغيره ولكنك اخترت تجرب

ال  حرمانيةفقط تخيل األمر! فقط تخيل األمر أن تعيش تجربة  ،يمكن لك أن تموت فيها

فمهما طالت معاناتك  !قيمة الحياة، قيمة اإلنسان تنتهي، هنا ستعرف قيمة األرض،

 ً على األقل ستعود إلى  ،سمه ما شئت ،إله قادراً  ،ستموت وستعود إلى حيث كنت ربا

أما أن تعيش تجربة  ،الجنة حيث أنت نسخة من اإلله تستطيع أن تخلق وتصنع ما تريد

ن ا نعنيه بالجحيم. إذال تنتهي فذلك هو الجحيم بمعناه الحقيقي هذا م ةأرضية حرماني

  .فالموت نعمة، هذا هو معنى التجربة الحياتية األرضية ومعنى أن تكون منتهية

فمهما أمعنت في الحزن  ،فال يهم حقيقةً ال يهم عمق المعاناة والحزن الذي تعيشه"

 "فهي ليست إال لحظة في وعي الكون أو ليست إال لحظة في عقلك وجودك الالنهائي

ليست إال لحظة.. أمعن في حزنك ما شئت واحرم نفسك مما تحب ففي النهاية ستموت 

وستعرف قيمة كل شيء حتى النَفَس ألنك حرمت من بعضه عندما كنت مريضاً بمرض 

مة. نحن مبدعين كبشر، ككائنات بشرية إنسانية حرمنا أنفسنا من كل مثل الربو أو األز

ما أجمل وما أذكى وما أقدر  ،شيء ولكن ليس إلى الحد الذي يقتلنا فقط قريباً من الموت

 !وما أشجع ذاك اإلنسان
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اآلن هنا نرى أننا بحرية مطلقة اخترنا أن نخلق تجربة نحرم فيها من الحرية وذاك يعتبر 

لمن يتابع أو يسمع بوعي سيخفق - ألنك اخترت أن تحرم نفسك من قدرتك. ،بارادوكس

 -ولكن هذا هو الهدف ،قلبك وسيصعب على اإلنسان النوم أو حتى التفكير عما قريب

أنت كمن يخلق زنزانة  ،عندما تملك الحرية المطلقة ثم تقرر أن تحرم نفسك منها

يصنعها وهو داخلها فال يمكن له أن يلغيها إال من الخارج، ال يمكن له أن يفتحها إال من 

وال يملك أحد المفتاح في الخارج. الجميل في األمر أن له مدة زمنية ستزال تلك  ،الخارج

ً لهذه التجربة مهما كا  قيديةنت الزنزانة بأمر منك.. المسألة ببساطة أنك حددت زمنا

 ؛فال يهم حقيقةً ال يهم كم تعاني في هذه الحياة !فبعد مدة من الزمن ستنتهي ،ومؤلمة

هناك األسرى والمظاليم، هناك البشر الذي يجهلون أبسط مفاهيم  هناك المرضى الفقراء،

 !ال يهم ،الحياة ويحرمون من أبسط الرغبات وهناك من يملك من الوفرة والرخاء الكثير

ال يرى كالفرق بين  -بالنسبة لوجودك-فالفرق بين الفقير وأغنى األغنياء  !أنت محروم

بالنسبة لوجودك السرمدي الذي يملك وفرة شاسعة ال حدود لها، ال  !الملي والملي اآلخر

ً عن تلك  فرق بين البشر كلهم بشر ولكن عندما تجرب التجربة األرضية ستخلق فرقا

ال تنتهي أما عندما  ةا تعيش تجربة حياتية حرمانيالحرية. فكما قلت األمر مخيف عندم

يكون لها حد فاستبشر، فاسعد فأعلم أنك تعيش تجربة متقنة التصميم ومبدعة الصنع وال 

 يمكن ألي أحد أن يبدع هذا الصنع أن يتقن هذا التأسيس والتأصيل إال أنت. 

 ؛والدليل أن ال رب أو شيطان يستطيع أن يحرمك من الحرمان"

 "دم لك الحرية مجدداً!أن يق

رغم -اآلن أبسط مفاهيم الحياة أنك عندما تدخل الجنة الزلت تعتقد أنك إنسان في الجنة 

عندما تدخل الجنة؛ تستطيع أن تفعل ما تشاء وقتما تشاء  -أن كل خصائص اإلله لديك

قدر ما تشاء ذاك هو التعريف أما التجربة األرضية اإلنسانية فهي ما يعطي لتلك الجنة 

بالنهاية التجربة األرضية ال معنى للجنة إال بجانب النار. فكما قلت  ،وذاك النعيم معنى

ذا القول؟ ما يمكن أن أقول هو أكثر من . أي شيء أقول بعد هتجربة شعورية ليست إال

 .هذا ال يمكن للعقل أن يتخيله حتى أو ال يمكن لعقلي أن يترجمه إلى لغة بشرية مفهومة

 .بكل بساطة

فهي كلها ليست إال لحظة، ليست  عندما ترى الحياة البشرية من منظور وعيك األعلى"

 "!إال لحظة

 سؤال: هل كل الناس ستدخل الجنة؟

ال يمكن لإلنسان سوى أن يكون في الجنة خارج ال تخافين كل الناس راح تدخل الجنة، -

أي شيء خارج هذه الحياة ستكون جنة ألن العذاب هو هذه الحياة،  ،هذه األرض

 الجحيم هو هذه الحياة.
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 سؤال: أعد ما قلت مجدداً!

ماتت ومحاولة إيقاظ األجساد فإعادة القول كإحياء وإعادة بعث األرواح بعد أن  أعيد،ال -

 فالمسألة بكل بساطة أنه. فكل كلمة تأتي في وقتها ،بعد أن فنت، ال معنى إلعادة الحديث

يمكن لي  ..ال يمكن ألي أحد أن يعيد نفس الكالم في وقت آخر ويكون له نفس المعنى

مالكاً  أنه ال يمكن ألي أحد في أي وقت أن يحرمك من الحرمان كانأن أعيد لك األمر: 

وسالب السالب  .أو شيطان، كان إلهاً أو إنسان ال يمكن ألي أحد أن يحرمك من الحرمان

موجود، نقيض النقيض إيجاب. عندما تحرم اإلنسان من الحرمان يعني أن تعطيه حريته 

ً حريته وقد رماها؟ وقد حرم نفسه منها؟ هو بحرية  مجدداً، كيف لك أن تعطي إنسانا

حر في اختيار الحرمان من الحرية وعندما تختار بحريتك أن تحرم من نت أ مطلقة فعل.

األمر فلسفي  الحرية ال يمكن ألي كائن كان أن يحرمك منها إن كنت تريد فاألمر فلسفي.

 ، بعقالنية.ةفيجب عليك أال تأخذه بمنطقي

 :غير هذا ربما لسَت خالداً، هل تظن أنك لو كنت لست خالداً أو خالداً يمكن ألحد أن ي رد

ت جميع الديانات، جميع الديانات تقول بأنك خالد؛ نعم ءاألمر؟ لو كنت غير خالد لما جا

ولكن في نهاية المطاف أنت خالد ال يمكن لك أن تنتقل من الحياة إلى البرزخ إلى الجنة 

حتى في قبرك حتى وإن مات جسدك،  ،أن يتوقف وعيك عن التواجد ،أن تفنى ،تنتهي

 هذا معنى الخلود. 

 سؤال: هل الموت مخيف؟

أن تعيش في هذا النوع من  ،ما يخيف هو السرمدية في اللمبو ،الموت ال يخيف-

 .دون نهاية، هذا هو األمر ةالتجارب الحرماني

 !الموتمن سؤال: أال تخاف 

الحياة ولم أكتفي منها وليس أن أموت أو بال شك فأنا ال أخاف إال من أن أخرج من هذه -

 ال أموت.

 :كون اإلنسان قادر على الشك فهذا بحد ذاته كما قلت لك يجعلك تعلم أن حريتك  رد

ها أنت تشكك بكل شيء وجودي حتى وجودك يمكن لك التشكيك به، أي إلهية  ،مطلقة

ال وأي ألوهية وأي قدسية وأي عظمة وربانية هي أعظم وأقدس وأسمى وأرقى من هذا؟ 

وال يوجد ما هو أعظم منه وما يربو  ،شك بأن هذا األمر ال يجتازه وال يعلوه وال يسبقه

 !وجودكأن تشكك حتى في  ؛عليه في الوجود كله

 ؟تقمص /سؤال: هل بعد الموت ننتقل لحياة أخرى

ليس بالضرورة انتقال من حياة ألخرى، أنت حر في أن تنتقل أو تبقى أن تخلق حياة أو -

أنت حر في أن تفعل ما تشاء. لما تختار حين تملك كل الخيارات؟ أنت  ،أن تراقب حياة
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تملك الخيار في أال تختار وأن تختار أمراً واحداً أو أموراً عدة؛ فيعتقد أن المالئكة 

تستطيع أن تعيش تجربتين في نفس اآلن واألوان وربما بعض الشياطين كما يعتقد. ال 

حقيقية األمر مجرد أمر نسبي ولكن يمكن لك أن  ألن مسألة ،يهم إن كان صحيحاً أو ال

 ترى تجربتين في نفس اآلن.

، لمن يكره حياته، لمن يحاول الهرب، لمن يحاول تحقيق هلمن يعاني من مجتمع"

رغباته لكي يسعد كشرط أساسي تذكر أنك أنت في نفس الوقت تصنع هذه الحياة وهذه 

 "التجارب.

ماذا يعني أن تكون متفرداً متميزاً أو أن تكون نسخة  تابعاً؟ماذا يعني أن تكون قائداً أو 

-دون أي اعتبارات أخرى-لو فعل كل إنسان ما يحب ، األمر بسيط تقليدية لآلخرين؟

ولكان كل إنسان  ،لتفرد وتمرد جميع البشر على كل شيء ؛فعل كل إنسان ما يحب

ً ال يمكن لكل البشر أن يفعلوا ما يحبون فالبشر يريدون  ،مختلف عن اآلخر ولكن طبعا

التبعية والقيدية والحدية، ولكن هناك بعضنا من المتمردين الذين يتمردون ويتفردون؛ 

فعندما  يصبح يراقبك من حولك. ،فعندما تتمرد تتفرد مباشرةً تصبح تجربتك مميزة

تحب ال تفعله ألنك متمرد؛ ليس كتجربة  تتمرد على المجتمع، عندما تفعل الشيء الذي

الملحد مثالً كان يعبد هللا أو يعبد الرب أو يصلي أو يؤمن ألنه تعلم هذا األمر ثم كره 

الجميل هو األمر فعاداه؛ األول بدافع التبعية واآلخر بدافع الكراهية كالهما ليسا جميالن، 

ألي أمر آخر، عندما تفعل األمر أن تفعل ما تحب أن تحب أمراً فتفعله دون أي اعتباٍر 

بهذه الطريقة ستصبح مميزاً، سيراقبك من حولك بل ويقدسك من حولك بطريقة ال تعد 

ً ولكن سترى مراقبتهم لك وتعلمهم منك؛ رؤيتهم لك كيف تتقدم وتنجز  ً تقليديا تقديسا

 !وتتحقق لك الصدف المتوالية المتتابعة لتحقق لك مرادك في كل مرة

 تفعل ما تحب تصبح في تزامن تام مع سير هذه الحياةأنت عندما "

 "تزامن مثالي مع لحظاتها ومع ظروف حياتك وتجاربك

اإلنسان يجب أال يقلق بشأن المؤيدين ألفكاره ومعتقداته، يجب أن يفعل ما يؤمن به دون 

ً كانت وإن كانت  .القلق بشأن المؤيدين وعندما يفعل، عندما يقوم بممارسة معتقداته أيا

سخيفة، البد وأن يظهر مؤيدين لتلك التجربة. ونظرة بسيطة حولك في هذا المجتمع في 

هذا العصر ستثبت هذه النظرية؛ فترى من حولك الكثير ممن ال يملكون حتى معتقد، 

الف وربما الماليين من المؤيدين. يملكون اآل ،معتقد بسيط جداً سخيف وقشري وسطحي

لطالما رددت هذه العبارة وهي األقدس، ولو  ،فقط افعل ما تحب تحصل على كل ما تريد

كنت قادراً على تلخيص كل ما قدمت للبشرية للخصتها في هذه العبارة ألن كل شيء 

 .آخر ال يهم

 "افعل ما تحب تحصل على ما تريد، ال تتجنب شيء؛ فقط افعل ما تحب"
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 لمن يسأل كيف لي أن أجد الشغف والحماسة في حياتي؟ 

ثر من خطوة حتى أصبح عليك من كاألمر بسيط، عقلك استطاع أن يبعدك عن ذاتك بأ-

المستعصي أن ترى ما تحب. األمر ليس بكل بساطة، ليس أنك ال تملك ما تحب، األمر 

السنوات انتقلت من بكل بساطة أنك لست أنت ذاتك، أنت ذات ال تحب شيء. على مر 

ذات تحب كل شيء إلى ذات تحب معظم األشياء إلى ذات تحب بعض األشياء إلى ذات 

ركز -ولكي تعود إلى ذاتك التي أنت عليها ال تفعل! ال تبدأ بفعل األشياء  ،تحب ال شيء

ال تحاول البحث عن شيء تحبه ألنه بالفعل أنت انتقلت إلى ذات ال تملك شيء  -معي

توقف! فقط توقف عن فعل ما ال تحب، توقف عما تكره ألنك عندما تفعل تحبه، فقط 

بعكس العملية وهي االنتقال من تلك الذات التي  (Rollback)األمر أنت تقوم بما يسمى 

ال تحب شيئاً إطالقاً إلى ذات التي تحب بعض الشيء، مجرد أن تتوقف عما تكره ستبدأ 

مباشرةً اقتنص الفرصة وافعلها، فتبدأ  بعض األشياء بالظهور في حياتك مما تحب

بالتكاثر تلك األشياء التي تحب وعندما تفعل المزيد والمزيد منها بما يشابه كرة الثلج أو 

الجليد تبدأ بالتعاظم بدوامية صاعدة ستزيد األشياء التي تحب فتعود إلى ذاتك صعوداً من 

أنت ذاتك  إلى كل األشياء.أال تحب شيء إلى أن تحب بعض الشيء إلى أغلب األشياء، 

ثم إلى ذات مختلفة  ة،تنتقل من ذاتك إلى ذات تشبه ذاتك إلى ذات ممسوخة ومشوه

تماماً عن ذاتك عندما تفعل األشياء التي تكره، وأنت تصبح ذاتك أكثر فأكثر عندما تفعل 

 المزيد مما تحب.

 سؤال: هل ذلك يعني أن أستقيل من العمل؟

تستقيلين تلك لعبة عقلية، أنا أكره رئيسي فأستقيل! كما قلت إذا كان ليس بالضرورة أن -

إن قلِت أنَّ كل حياتك ليس فيها ما تحبين فتوقفي عن فعل ما  ،هناك ما تحبين فعله فافعليه

ال يمكن للعمل أن يكون كله مكروه وإال الستقلِت بالفعل وإن كنت ال  ،ال تحبين

لعمل برمته حتى رئيسك ومعالم عملك لما كنت هنا تستطيعين االستقالة وأنت تكرهين ا

 .لتسمعي لهذا الحديث

 :عندما تعتقدين أنك مجبورة على فعل أمر تكرهينه، على األقل ليس كل شيء.. أقل  رد

نعم النوم بحد ذاته يستطيع أن  ،تكرهين كل شيء ،شيء إذا أنت مجبورة على كل شيء

 يقطع تلك السلبية والدوامية الهابطة.

 سؤال: هل النوم هروب؟

 النوم ليس هروب النوم عودة إلى الذات.-

 سؤال: يغضب اآلخرين عندما أفعل ما أحب..

 فكري في األمر. عدم إغضاب اآلخرين ليس سبب كافي إلغضاب ذاتك،-
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 :أحاول أن أوجهك إلى وجهه، أنا أقول لك أين أنت. أنت من ال يوجد طريق، أنا ال  رد

 يختار أن يذهب أو يبقى.

 :الكره، الحزن الضيق، الملل هي من يؤمن بمعتقدات متناقضة هو من يكره ذاته؛  رد

ما تحبه هو ما يشابه مؤشرات أنك كذات خالف ما تؤمن به، أنك تفعل خالف ما تحب؛ 

 ذاتك.

 :الوحيد كان ومازال الصمت.الصمت، معلمي  رد 

 ؟طهير الروحيي تساعد على التالتماهي طرق سؤال: 

السفر، النوم، مقابلة ناس جدد، الذهاب إلى مكان جديد، الخالء واالختالء، العزلة -

 واالنعزال كلها حتى الزهد في الحياة تعتبر طرق من طرق التطهير الروحي.

كتاب يقرأه كل البشر، وال يوجد كاتب يحاكي كل أنت أعلم الناس بما يناسبك، ال يوجد "

وحده عقلك من يستطيع أن يرى أجمل شيء يناسبه ثم يختار أن يفعل ما يحب  ،العقول

 "فيحصل على ما يريد في كل مرة

 :ما أعدكم بأن أتحدث عن األبعاد.  رد ً ال أظن أني سأشرح األبعاد اليوم ولكن يوما

ما تعنيه في هذا الوجود لإلنسان، وما يعني البعد الرابع األبعاد أي أن األبعاد الثالثة و

وما يعنيه البعد الثاني. ليست تلك األبعاد التي ينادي بها أصحاب العصر الجديد ولكن 

تلك األبعاد الثالثة موجودة  األبعاد الهندسية الطول والعرض واالرتفاع أو العمق.

بل أنك أنت تملك بعداً  ،يدرك وجودهوحتى لو وجد البعد الرابع فال يمكن لعقلك أن 

ولكن لن يكون لدينا مجال لنتحدث عن األمر اليوم فسأتركه  !رابعاً ال يمكن لك أن تراه

لوقت آخر حين يحين الحين وال شك أنه عندما يفعل ستكونون حاضرين إن كنتم 

لم  إن -والعكس صحيح كما يقال-تحتاجون إليه ولن تكونوا هناك بالطبع وعكس الحال 

 تكونوا بحاجة إليه.

* 

لكم أسيادي وسيداتي على حد سواء كل الحب الذي جمعني بكم منذ أول مرة قبل عدة 

 سنوات والذي يبقيني في كل مرة معكم، ما شاء الحب أن يشاء أن نبقى.

أحبكم بقدر جهلكم ومعرفتكم، أحبكم بقدر ما تحاولوا وما تعجزوا وتستسلموا وما 

كم بقدر حريتكم التي حرمتم أنفسكم منها، أحبكم بقدر حرمانكم تنجزوا وتفعلوا، أحب

 الذي تستمتعون به بلذة ال يدركها إال واعٍ مستنير.

أحبكم كما أنتم كاملين جميلين مثاليين حتى في نقصكم فال نقص أكمل من نقص اإلنسان 

اإلنسان أن يحرم نفسه من  يختارال قدسية أقدس من أن  !وما أبدع من صمم هذا النقص

تلك هي أعظم منازل القدسية وأعلى درجات الربوبية؛ فأنت كإنسان ال تحتاج  ،القدسية

أن تتبختر وتستمتع بذاك العرش أو ذاك النعيم أو ذاك الخدم أو تلك العبادة أنت حتى 
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ك تملك وأنك تعيش تجربة المخلوق العابد يمكن لك أن تستمتع بها وكأنك تُعبد تُقدس ألن

 كل شيء فال يضرك أن تخسر كل شيء.

 ،ما أعظمك شئت أم أبيت فال مهرب ألي شيء منك سوى إليك،"

 !"في أن تختار أال تعلم فأنت حر  

 ً  هو وادع وليس لقاء فال أعدكم بما ال أملك فال أضمن حبي لكم. ، بل لكم كل حبي وداعا

 وداعاً.
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 )لماذا وجدت في هذه الحياة؟( 

 

  النقاط الرئيسية:

o  غايات الحياة محدودة أما أنت فليس لك غاية وحتى إن كان لك غاية فلم

 ولن تكون محدودة.

o ذاتكاع الجبن أن تهرب من حقيقة من أشد أنو. 

o وجودك غير منوط بغاية أو هدف. 

o  أنت قبل الحياة اخترت أن تكون في هذه الحياة لم يُجبرك أحد أن توجد

 .فيها

o .الحقائق العلمية موضوعية واألراء نسبية 

o إن كانت السعادة هي ما تريد فافعل ما تحب. 

o الوعي األعلى هو أنت، في كل لحظٍة ال تفكر أنت وعيك األعلى. 

o اً نتيجة األفكار، من ال يفكر ال يشعرالمشاعر دائم. 

o سهل طريقة لالتصال بالروح إما أن تفعل ما تحب أو أن تصمت عن أ

 األفكار.

o الحقيقة ليست شيء وإنما هي أنت. 

o .يمكن تقوية الحدس عبر اإليمان به 

o .ال يمكن للحقيقة أن تُمتلك يمكن لها أن تُعاش فقط 

o ا ً  .هذا هو معنى القدسية، ختر ما شئت وافعله، وستكون صائبا
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 اخترت هذا العنوان ألنه السؤال األهم الفلسفي الذي يبدأ منه تقريباً جميع مدارس الفلسفة

وما هو  لماذا نوَجد في هذه الحياة؟ ة.بل وحتى المدارس الدينية باستثناء المدارس العلمي

هل أنا  وهدفي ألحققه؟ماذا علّي أن أفعل؟ ما غايتي  الهدف من وجودك كإنسان فيها؟

 !أم يجب أن أخلق غايتي بنفسي أو أياً كان ُصنعت ألجل غاية؟

 !ماهي اإلجابة على أي حال

أن  ؛أن نختزل، أنا أقول أن أعظم خطيئة حدثت في تاريخ البشرية هي طرح هذا السؤال

 ،أن نجيب هذا السؤال !نحدد تجربة البشر أن لها غاية من الغايات الال نهائية المتغيرة

 .فليس أسوأ من طرح السؤال سوى اإلجابة عليه؛ يعني أن نكون شركاء في هذه الخطيئة

ُمتع الحياة عديدة، األكل، النوم، الصداقة، الجنس،  ..وهذا هو منبع الفلسفة على كل حال

رغم أن المال وسيلة -السفر، تحقيق الذات عبر اإلنجاز، الحب، استمرار العالقة، المال 

ولكن ما أن تُحقق هذه الغايات إلى أن تكون قد حققت فحوى هذه - إال أنه أصبح غاية

كأن  دة أخرى من نفس الغاياتقد تختار أن تُحقق نوعية أخرى، وجو .الحياة وجوهرها

ولكن غايات  تُجرب السفر إلى مكان آخر، أو التعرف على شخص آخر وشخص جديد

 .وحتى إن كان لك غاية فلم ولن تكون محدودة أما أنت فليس لك غاية الحياة محدودة

وهذا كما  ربما نخاف حتى من أن نعرف أننا جبناء نحن جبناء البشر كما ترون جبناء،

فليس أسوأ ! أن تهرب من حقيقة ذاتك؛ من أشد أنواع الجبن -ربما تتفقون معيو-أراه 

كما  ؟فما عالقة الجبن بالموضوعإذن  .من الجبان سوى من يخاف أن يعترف بأنه جبان

أنك وجدت  ،أو بعدها أو قبلها بقليل كدتترى عندما ُخلقت لم تُلقن هدفاً واضحاً فور وال

المهم أن غايتك هي كذا ، أو حتى بدون ذكر من قام بصنعكعلى هذه األرض بفعل فالن 

ليس ألي أحد حق أن إذن ، لم يقم أحد بتلقينك أو تعليمك أو تدريسك هذا الهدف، وكذا

وهو عبادة  رغم ما تقوله بعض المدارس الدينية أن لوجودك هدف؛ يُخبرك غير ذلك

 أين العالقة مع الجبن في هذه الحقيقة ذنإ! كائن قد ال تعرفه ولكنك تسمع بعض أوصافه

 ؟وهي أنك تولد دون تلقين

أي  ؛هذه حقيقة ثابتة ،نستخلص أوالً أنك عندما تولد دون تلقين أن ليس لوجودك غاية

أن لو كان لوجودك غاية أرادها وجود مسيطر وكيان مهيمن للقنك إياها بأفضل الطرق 

مما يعني  ،ولكن ال أحد يفعل التأويل وال التعليلحيث ال تقبل الخطأ وال  وأكثرها فعالية

  ة!أن الحقيقة الثابتة هي أن وجودك ليس لغاية محددة بل ربما لكل غاية ممكن

أي ؛ يتلخص الجبن في أن ترفض أن تعيش هذه الحقيقة أين الجبن في الموضوع؟ نذإ

أنت موجود  ،أنت موجود دون غاية، ليس لهدف ،أن وجودك غير منوط بغاية أو هدف

أنت أقدر من أن تُحدد وتُقيد وتؤطر  ،أنت أعظم، أنت أسمى وأقدس د،فقط ألنك موجو

بيت، فربما تصنع شيء، كسيارة مثالً أو   ة.بحاجز أو غاية أو هدف أو غرض أو مهم

أو سيارة  ال يمكن أن تلبس لباساً ال يكسيك ،بيٌت يؤويك، وسيارة تنقلك ومالبساً تكسيك
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خرين ويحفظ أو بيت ال يدفئك أو على األقل يُبقيك بعيداً عن اآل إلى أي مكانال تأخذك 

ولكن هناك من البشر موجودون على هذه األرض ليس لهم أي فائدة عليها  خصوصيتك

الحقيقة المثبتة من تجربة، من ، فالحقيقة الواقعةن ذإ !ومع ذلك ما زالوا موجودين

هي أن البشر موجودون كانوا وال زالوا ؛ ليست بحاجة إلى تحليل وفلسفة ،الواقع

أو لم ، قررنا أن نقرر ألنفسنا غاية ،سواًء اخترنا أن نختار غاية وسيبقون موجودين

لكن األغلب من البشر  األمر.هذا هو األمر باختصار ان أردتم حقيقة  ر!نقرر أو أن نختا

فاألمر أكبر وأشمل وأعم ، يرفض أن يقبل أن يكون بال غاية وال هدف، يرفض أن يُقر

  ن؟فهل فهمتم ما أعنيه بالجب !فهو أجبن من أن يُغامر! من أن يتحمله

  ؟الحياة خيارسؤال: 

لم يُجبرك أحد أن توجد  فأنت قبل الحياة اخترت أن تكون في هذه الحياة، طبعاً هي خيار-

أن تختار أن يمكن لك  فال خيار لك في األمر، ولكن ما ليس خيار هو وجود غرض فيها

حياة  كما نرى.. فوجودك في هذه الحياة ليس لغرض محدد يكون لك غرٌض ولكنه وهمي

وهناك من البشر من تنتهي حياتهم  البشر مستمرة ما دام البشر يريدون االستمرار فيها

 !هل فهمتم األن ق،دون أن يخدموا أي غرض على اإلطال

 ؟معنىسؤال: هل للحياة 

وجودنا هنا  ،أعلم ذلك ليس للحياة غرض ،انتبهتي لعلمتي أن ليس للحياة معنىلو كنتي -

انتهى الغرض حين أخذتي أول أنفاسك  ،فور والدتك حققِت غرضك ط!هو أن نوجد فق

وال تدعوني أدخل في حديٍث وجودي عن حقيقة هذه األرض  ،على هواء هذه األرض

ً وهموأنها مجرد وهم وهذا النفَس الذي تأخذه في أو وكل  ل لحظات حياتك هو أيضا

فإنك ؛ ولكن دعونا نفترض أنها حقيقة ثابتة، لحظة تليها هي وهٌم مبنٌي على ذاك الوهم

بعد ذلك ما  ،فور والدتك على هذه الحياة قد حققت غرضك األسمى وهو أن توجد عليها

تى بي هنا؟ أماذا  :أثناء وجودك بالحلم ال تسأل ،كالحلم ك.تفعله هو منوط بك ويعود ل

ما أن تستيقظ من إثم  تعيش بمشاعر، بواقع، تستمتع، تتولد مشاعر وماذا علّي أن أفعل؟

وربما عند استيقاظك تتذكر الحلم أو ال  الحلم أو تعود إلى نوٍم أعمق يُنسيك ذاك الحلم

ومعنى كلمة نسبي هو أنه مجرد رأي  فهذا تعليق نسبي ة"،عبثي"أما كون الحياة  .تتذكره

؛ مما يُسمع ويُقال ،فرقوا بين صنفين مما يُقرأ ويُكتبتأن  ويجب عليكم وليس حقيقة

 :هناك رأي وهناك حقيقة

  .ثباته بالوقائع، باألدلة العلميةإالحقيقة هي ما يُمكن  •

  .وهناك األراء •

نسبية الشيء تعني أنه مختلف من شخص  .واألراء نسبية فالحقائق العلمية موضوعية

في حين  نسان متعود على مكان بارد يرى أن الجو لطيفإ ،كبرودة الجو مثالً  إلى آخر

ال  ؛أن شخص قد وصل فوراً إلى المكان وهو آتي من مكان دافئ يرى أن المكان متجمد
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فكٌل يشعر أن التجربة  ،فكالهما صحيح على األقل ألحدهما يعني أن أحدهما مخطئ

فلو ، العلمية بين هذين االثنين هي درجة الحرارةولكن الحقيقة  مختلفة وفقاً لما يشعر به

فمن  ة،ذا كانت باردة أو حارإال يمكن الجزم ما  كانت مثالً سبعة أو ثمانية درجات مئوية

ً دافئة مثالً أو يعيش في هذه المنطقة أو يجلس بقرب مدفأة، فالمكان  كان يلبس مالبسا

ً لمن يناقض ك لطيف وجميل والجو دافئ فدعونا نترفّع  ..ل هذه المعاييروالعكس تماما

ولكن عندما  ليس هنا، فهذه ليست مناظرة! عن النسبية عندما نناقش ونناظر ونجادل

فالبرودة والحرارة، السعادة،  ؛لنتجنب النسبية، عندما نناقش حتى أنفسنا ،نناقش اآلخرين

في  العرب تحديداً يهمني كثيراً أن تفهموا أن النسبية هي حيث يضيع  .أمور نسبية الحب

 فشعوب مثل النيوزلنديين والهولنديين تتميز بالموضوعية البحتة ،حين يتميز الغرب

فكما ترى حين تحدث  .في حين يتحدث العرب عن النسبية فقط يتحدثون عن الوقائع فقط

تجد  ،ولكن يهمهم كيف هو تأثيره عليهم ال يهم حقيقة من قام باألمر حادثة لدى العرب

  .حدث عن الحادثة يصف ما أو كيف أثرت عليهكل من يت

فما تراه عبثي قد ة؛ أن عبثية الحياة ومنهجيتها مسألة نسبي، ما أريد قوله ببساطة

 ً ً تماما أرى أن وجودي في هذه الحياة دون  ،على األقل لي أنا كمثال !يكون منهجيا

 ً فأنا أصنع المنهج في كل خطوةٍ أخطوها  ،غرض أو هدف أو مهمة هو أمر منهجي تماما

هذا يعني  ؟أتفهمين، هليه وشخص أتحدث معإوفي كل يوم أعيشه وفي كل مكان أذهب 

حين أن في  رك.أن تصنع المنهج ال أن تتبع منهج غي ،أن تكون رائداً، سيداً للموقف

اسأل هذا السؤال ببساطة  .خطوات غيرك تعني أن تتبع "التنظيم والمنهجية "بالنسبة لك

إن كان وجود المنهج وخطوات ثابتة وغرض ؛ وستدرك معنى أن المنهجية نسبية

 ً كيف كان األمر  نذ؛ إهو تعريف المنهجية وتعريف التنظيم مسبق وهدف محدد سابقا

نسان الذي قال ذاك اإل !كان األمر لمن وضع هذا الهدف؟كيف  !لمن وضع هذا المنهج؟

اً أي ..لك أن هدفك في هذه الحياة أن تعبد أو أن تصنع أو أن تعيش أو أن تفعل أو أال تفعل

هل كان  ن كان لم يخبره أحد قبل ذلك بما أخبرك؟إ كيف كان له األمر تحديداً  !كان

 ؟!يعيش هو حياةً منهجية

ً ال ً تُنظم  يسمع من غيره ما قاله لكألنه لم  !طبعا ومع ذلك نجح في أن يُعطيك دروسا

ً لمن ال  أنك عندما تعيش حياتك بفوضوية، ما يعنيك! وتمنهج حيات تكون أنت منهجا

لمن يكون ج، لمن ال يريد أن يملك منهج، لمن ال يستطيع أن يملك منه، يملك منهج

 ج.جباناً وأكثر خوفاً من أن يملك منه

ً وجود   ر:فهناك صنفان من البش؛ الرواد، الرسل، والقادة في هذه الحياة ليس أمراً سيئا

  .يعيش الحياة كما يجب، كيفما اتفق، كيفما كان األمر شجاعصنف  •

 ه.يبحث عن قائد يتبع جبانوصنف  •
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فليس ع! أن تقبل التنو !وهذا هو جمال الحياة ،لو لم يوجد قادة لضاع أولئك البشر الجبناء

ً أن يعيش اإلخطأ  وأن تشمل أيضاً أولئك األحرار  نسان لغرض، وإن كان خاطئاً ووهميا

فأنا أشعر بالسالم التام  ن. يحتاجوا إلى منهجية ليكونوا منظميالأف، الذين يعيشون بال هد

ففي هذه  .والسكينة العميقة وبالحرية المطلقة وبالسعادة التامة وأنا ال أملك غرضاً للوجود

ولكن في لحظة قادمة أنا  ومهمتي توعيتكم ليكمإاللحظة تحديداً قد يكون غرضي الحديث 

فليس أكثر تنظيماً من منشآت  ية.نما يعني الحرإو ،هذا الجهل ال يعني البعثرة م؛ال أعل

ً ن، اسألوا، ابحثوا وستدركو ،السجون ربما أكثر حتى من  السجون أكثر األماكن تنظيما

ً هو العكس، فالتنظيم ال يعني الحرية بل العكس! المنشآت العسكرية فقلما يكون . غالبا

وما الدين إال  غالباً التنظيم من أجل الحد منها والسيطرة عليكك، التنظيم من أجل حريت

وسيلة لتنظيم البشر والحد من حريتهم، واستئصالها، والتخلص منها لخلق جماعات 

 ال يُستغلوال بأس باألمر لو كان األمر ، بل يقبل ما يُلقى عليه يفكروقطيع مؤمن، ال 

 السياسيين يستغلون الدين دائماً وأبداً  ..وهذا هو ما يحدث عادةً  من قبل السياسيين مثالً 

النقاش والجدل فيه،  به،فكما ترى، الدين مقدس ال يمكن العبث   !من أجل تسييس البشر

أما حين تربط السياسة  ،فهي أمر موضوع، مادي بشري جدلفي حين أن السياسة قابلة لل

يهم إلفهنا تكون التركيبة السحرية لبشر مسيسين يتبعون كل ما يقال  ؛بالدين، بالشريعة

عن العبثية وعدم  من كان يتحدث فعن أي تنظيم نتحدث عندما نسأل .طار دينيإفي 

 هل البدو في الصحراء أو القبائل األفريقية أو الهنود الحمر أو الشامانية في آسيا !مالتنظي

 لم يكونوا يعانون من معدل جرائم الذين لم يملكوا أي نوع من أنواع الحوار أو التنظيم

أو يعانوا من مشاكل اإلفالس أو  ولم يعانوا من التلوث بل كانت معدل جرائمهم صفر

فلنتذكر الفرق والفجوة بين النسبية  ة!التنظيم مسألة نسبي ،االقتصادية المتردية

  ة.والحقيقة موضوعي الرأي دائماً نسبي؛ بين الرأي والحقيقة، والموضوعية

 سؤال: ماهي الروح؟

يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ": ل عن الروح فقالئن كان محمد سُ إالروح -

لم يستطع اإلجابة عليها فقال ما يمكن ألي قائل في  "ربي وما أوتيتم من العلم إال قليال

الروح، الجسد، والعقل  !"أنكم جهلة وأن هناك كائن يعلم أكثر منكم"الدين أن يقوله: 

ولكن لمن  ولكني ال أتفق أن هناك شيء يُسمى الروحة. الروح ال منهجيي، والوع

كرة ُزرعت داخل الروح مجرد وهم، مجرد ف ة.يؤمنون بوجود الروح هي ليست منهجي

ً أ، عقولكم أن تؤمنوا بها ربما الوعي يقبل  ؛ال يقبل العشوائية ما العقل فهو منهجي تماما

ً ؛ ثناناإل و بدون أبسبب  وقتما شاء، كيفما شاء، ولما شاء أن يكون حراً أو منهجيا

يمكن لنا فنحن  -وهذه الكلمة السحرية التي لو طبقناها على حياتنا لفهمنا قدسيتنا -سبب

أو ال نعيش ض، أن نعيش لالغرض، و أال نعيش لغرر، أأن نعيش لغرض أو لغرٍض آخ

  ى!حت
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وإن اخترت أن تعيش، لغرض ، شأن تختار أن تعيش أو ال تعية؛ هذا هو معنى الحري"

كون لغرض واحد أو يتغير مع يأن  ؛ن تعيش لغرضأن اخترت إو، ضأو بدون غر

 "بب!هناك سبب للتغير أو ال يكون هناك سن تغير، أن يكون إوت، الوق

خترت خياراً أو سيناريو ان ة! إهذا معنى الحريه؟ هل ترى نمط الفلسفة الذي أقوم باتباع

 بل القداسة هي فحوى العيش بدون ،واحد من السيناريوهات التي ذكرت فأنت حر

يُخبر الرب ما هل  هل سبق وأن سمعت عن كائن مقدس يُملى عليه ما عليه فعله؟ هدف!

وأي قداسة قد تكون تلك القداسة  أي رب قد يكون ذاك الرب! يجب عليه أن يقوم به؟

ل، ب من تحب وافعل ما تفعح  أَ  عندما تُملى عليك تصرفاتك وأفعالك وحتى مشاعرك!

ما ال تعلمه، هو أنك عندما تفعل ما يُملى عليك حتى ! عندما تفعله بحرية فأنت مقدس

ً ُمقدسفأن وإن لم تحبه وأيما فعل،  نسان كائن نوراني مقدس كيفما فعلاإل !ت أيضا

 !ولما فعل

 !القدسية ليست خيار"

  هي ذاتك، هي جوهرك، هي مصدرك

 ،هي أنت اآلن وفي كل زمان ومكان هي بدايتك، هي نهايتك

 أنت حر، أنك دنيء -كنسبية-لك أن تعتقد ، ليس لك خيار أن تكون دنيء

 !"سدائماً وأبداً ُمقدولكنك كحقيقة، 

شخص الحق في أن يختار أن يوجد لنفسه  لولكن لك ليس لكل شخص رسالة بالحياة

فمن يقوم بتأدية  ه.هذا ال يعني أن من ال يملك رسالة أقل قدسية من غيرولكن ة، رسال

ربما عليه أن ، فقط ألنه يملك رسالةه، رسالة يجب عليه أال يشعر أنه أسمى من غير

 هل فهمتم! ، فقط!من غيره ألنه قام بتحقيق تلك الرسالة يسعد أكثر

عندما أقول نظام م، ال مفهوم، جزء من بعض أنظمة المفاهيإفالروح ليست  ما الروح،أ

من يؤمن بالقوة ، من يؤمن بالسحر، فمن يؤمن بالدين .ةمفاهيم أقصد فيه مدرسة فكري

يملكون سوى أن يؤمنوا ببعض ال ؛ ومن يؤمن بالطاقاتش، الخارقة أو الدراويي

ولكن ماهي الروح  ح..وأحد تلك المسلمات هي الرو المسلمات التي في تلك العلوم

ال يمكن ألحد أن يخبرك على وجه التحديد بشكل ماديٍ لفظيٍ قابل للنقد، للنقاش،  حقيقة!

 ي.أقرب ما يكون إلى الروح هو الوع، للجدل

 سؤال: هل الروح هي الوعي؟

وتسألين هل الروح هي ي، جميل أن معنى اسمك هو الوعال "Awareness" انعم ي-

ولكن عندما أستمع إلى تصنيف الروح في األديان وفي  ي.نعم هي الوع الوعي؟

ولكن ال يُمكن أن نشبهها  فهي أقل من مجرد الوعي االعتقادات السائدة في الحضارات

 ل.ولكن الوعي أعم وأشم إلى الوعي من أي شيء آخر أقربهي  ل،بالجسد أو العق

بينما الوعي شامٌل، كامٌل يحمل كل تلك  فالروح تُصنع وتُرسل وتُسخر وتُملك وتُغيّر
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ولكنها أعظم طريقة  يفالروح جزء من الوع ،االحتماالت في أي زمان ومكان

 .بها الوعييُفسروا استطاعت عقول الضعفاء أن 

 سؤال: هل الروح هي الشخصية أو العقل؟

ن أأخبرتكم ا، أخبرتك أن الروح هي ُمنتج للمدارس الفكرية كالسحر والدين وغيره-

فالروح تُصنع . فالوعي أكبري؛ ولكنها ليست الوع الروح هي أقرب ما تكون إلى الوعي

فالعقل منهجي،  ولكن الروح ال تشبه العقل أو الشخصية .إنما الوعي شامل  كامل وتوجه

 ي.وهو نمط الوع في حين أن الروح حرة، فريدة تنظيمي يتبع خطوات محددة

 :هذا ما يجب  عندما تحاول أن تفعل شيء كالمحافظة على سعادتك تفشل !أال أحاول رد

لما تحاول تكون  ة:خلونا نطلع من الدرس هذا بهذه النتيجعلى األقل ، عليكم أن تفهموه

ً وأبداً ستكون النتيجة الفشل فعل ما ة، أعمر السعادة ما تجي بالمحاول، سعيد، دائما

 !ن كانت السعادة هي ما تريد فافعل ما تحبإ، دتحب تحصل على ما تري

 :حيل تنطلي وتنطبق وتعمل هي  أحداث البلد، األلعاب السياسية، المؤامرات الدينية رد

وإن كنت واعياً فليس  فإن كنت نائماً فما كنت هنا لتسأل هذا السؤال، مع الضعفاء النيام

ً وال واعي! عليك أن تقلق بشأنه ً بين االثنين، ال نائما في خمرة الوعي  ،فال تكن عالقا

وكن ما  اختر. ال واعي وال مبرمج بين االثنان ال صاحٍ وال نائم وفي صحوة السبات

 !يجب أن تكون

فسؤال:   .الوعي األعلى ص 

ً أن أصف الوعي األعلى إن كان وعيك جاهزاً لألم- الوعي األعلى هو  ر.ليس صعبا

في كل لحظٍة أنت ال تفكر أنت وعيك ى، في كل لحظٍة ال تفكر أنت وعيك األعل ،أنت

حين  .ال تُفكرحين  أنت أقدس وأسمى وأعلى وأربى ما يمكن أن تكون عليه. األعلى

دعونا ال نعقد األمر وال نعمم وال  ر.هذا كل ما في األم ر؛أنت وعيك األصغ ،تُفكر

 .نتشعب وال نخلق دوامة فكرية

 سؤال: هل جميعنا ننتمي لوعي واحد؟

ما ال تدركونه هو أنه عندما تصل إلى الوعي  .نعم كلنا ننتمي إلى وعي أعلى واحد-

هل نحن واحد أو أكثر من ه؛ تسأل هذا السؤال أو تُجيب عليال يهم حقيقة أن  األعلى

مجرد طرحك لهذا السؤال يعني  عندما تكون الوعي األعلى أنت ال تطرح أسئلة واحد؟

ما دمت تفكر،  ما دمت تسأل،. أنك وعٌي أدنى وأصغر ودنيوي، مادي، وعقلي فكري

ينة تُقّطع هذه الحياة والوحدة ألن السؤال هو سكّ  ؛فأنت بالطبع منفصل عن كل شيء آخر

وهذا ليس أمراً  ء،تختلف عن بعضها البعض بالتصنيف والتجزي إلى أجزاء صغيرة

ً فهو فحوى التجربة حتى باإلجابة عن  ليسمجرد ما تفكرين، ، مجرد ما تسألين .سيئا

أما  فور طرح السؤال أنت تنزل من مستوى الوعي األعلى إلى المستوى األدنىل، السؤا
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فليس هناك مجال حتى لطرح  لى المستوى األعلى، إلى وعيك األعلىإعندما ترتقي 

 ة. أنت أسمى وأعلى من أن تطرح أسئل؛ السؤال

 سؤال: هل الحياة تمشي وفقاً لقوانين أم أنها عشوائية؟

ً للقوانين- ً لما تريدين أن ترين هذه التجربةوتمشي بعشوائية  الحياة تمشي وفقا  ،وفقا

 :هناك نوعان من البشر -فكما سألتي أنت-، وفقاً الختيارك لهذه الحياة

ً  حسب قوانينبشر يؤمنون أن هذه الحياة تمشي  •  .مادية موضوعة مسبقا

 للكائنات الحية على هذه األرض مجرد طفرة تطوريةوآخرين يظنون أنهم  •

نجحنا نحن أن نكون  ؛ةبحت مجرد عشوائيةا، بالنظرية الداروينية وغيره

 .الكائنات األسمى العليا فيها

والدليل الواضح والبرهان الحقيقي على ن! أن كل االحتمالين صحيحي ،القداسة في األمر

ومع ذلك  بقوانين ثابتةهو أن هناك بشر يؤمنون أن هذه الحياة مخلوقة  ،هذه الحقيقة

ومع  مجرد صدفة عشوائيةوهناك بشر آخرون يؤمنون أنها  ،يعيشون على هذه الحياة

ما دام كال الفريقين يعيشون على هذه  ر؟أال تالحظين األم! ذلك يعيشون على هذه الحياة

هل الحقيقة شيء  ؟!فما هي الحقيقة فعالً ! فكال االفتراضين صحيحين ومقبولين الحياة

 !يةانعكاسات مختلفة من كل زاو واحد، أم أنها بلورة تراها من عدة زوايا وتكون كلها

 ليس كل شيء تسمعه، كل شيء تشوفهه، هذه حقيقة ال أحد يعرفها أن كل شيء تعرف

مو معناته أنك تتخيل ل، وال حتى أنت موجود، أنت قاعد تتخي نه موجودأموجود بمعنى 

تتخيل أشياء وتشوفها وبعدين تفتح عيونك وتلقى الواقع ، أنك قاعد تغمض عيونك وتفتح

موجود إال خلف جفون وعي  غيرت عايش فيه هو أنالواقع اللي .. اللي أنت عايش فيه

فاختار أن يخلق هذه الحياة ، وعي ال يملك جفون، وال يملك جسد، وال يملك واقع ،آخر

 .ليستطيع أن يولّد ما يُسمى بتجربة الشعور

 ؟ماهي حقيقتهالوعي سؤال: 

خلقها الكاتب عن ماهية  ةشخصيعندما يسأل العقل عن الوعي، األمر تماماً كما تسأل -

فتلك الشخصية ال تدرك  ال على صفحات كتاب كتبه الكاتبإفالشخصية ال توجد ب؛ الكات

لو جمعنا جميع المعرفة التي ة، إال أبعاد ذاك الكتاب ومعارف تلك الشخصيات المجتمع

ا فعندمت. تدركها تلك الشخصيات فتلك هي قاعدة المعرفة التي تملكها تلك الشخصيا

فحتى لو أجبنا السؤال أن  هو الكاتب؟ ام: تختار واحدة من الشخصيات أن تسأل السؤال

 هل هو معنا في هذا الكتاب!، الكاتب هو من خلق شخصيتك فلن تدرك ما معنى ذلك

ال يمكن لنا أن  ومنذ متى ونحن هنا! وإلى أين سنصل؟ لماذا خلقنا في هذا الكتاب!

فأنت موجود في هذا العالم م؛ لألسئلة والمنطقة والفلسفة والعلالوعي ال يخضع  !ندرك

ال يمكن لك إال أن تختبر معالم هذه الحياة ، محدود بتجربتك، كعقل محدود في فكرك

فمجرد التوقف ى؛  يمكن لك أن تكون الكاتب أو الوعي األعلالولكن هذا ال يعني أ المادية
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ً كما قلت سابق-عن التفكير  أي ى؛ عن التفكير أنت تصبح وعيك األعلفور التوقف  -ا

لم يقم الكاتب بكتابة هذه القصة ألنه يملك  .من يصنع هذه التجربة في كل لحظةالكاتب، 

ال يهم ، أتمنى أن تكون اتضحت الفكرة! بهاربما كتبها ألنه وجد نفسه يكت، سبباً شخصي

عندما تفكر أنت وعيك األدنى وعندما ال تفكر أنت  ؛الشعور ولكن المهم هو التفكير

ً بالتفكي ى.وعيك األعل ال يمكن لك أن ر، فعندما تفكر أنت تشعر؛ الشعور مرتبط دائما

 ر!قد تقولي أني مخطئ، ولكن جربي أن ال تُفكري أو جرب أن ال تفكر؛ تشعر دون أفكا

ألن  ب؛ى أنه شعور حستفسره عل سينتابك شعور بالسكونى، سترى أن مشاعرك تتالش

شعور الحب عند البشر هو األقرب إلى السكون الوجودي الذي كنا عليه قبل أن نوَجد 

ً نتيجة األفكا ة.على هذه الحيا لذلك المجانين ال ؛ رمن ال يفكر ال يشعر، المشاعر دائما

 ر.لذلك المجرمين ال يملكون مشاعر، يملكون مشاع

 ؟ المجيء إلى الحياةاختيار الحياة قبل سؤال: 

إن  هو ليس قبل المجيء إلى الحياة هو خيار قائم وما زال موجوداً ال يحكمه الوقت-

فاختيار  ..كنتي تفهمين ما أعنيه، وال أظنك تفعلين ألنك لو كنتي لما سألتي هذا السؤال

نريد أن نكون فنحن هنا ألننا  !ولو انقطع النقطعنا عن الوجود ،الوجود دائم ما دمنا هنا

فهو أن  ،إن كان هناك دين جديد يجب أن يصدر في هذه الحياة .يمانلنؤمن بهذا اإل، هنا

 ة.أن يكون موجوداً في هذه الحيا يريدفهو ألنه  نسان ما دام موجوداً في هذه الحياةاإل

 :ر.أو أن تصمت عن األفكا إما أن تفعل ما تحب أسهل طريقة لالتصال بالروح رد 

 عليه سابقاً واآلن؟ سؤال: ما الفرق بين ما كنتَ 

ليه من مذهب إلى مذهب، ثم من دين إ ،ثم اتجهت إلى الدعوة كنت كغيري، أحب الدين-

ثم  ثم تساءلت عن صحة اإلسالم أصبحت أدعو غير المسلمين إلى اإلسالم .لى دينإ

ثم تعمقت  ومعنى الحياةثم أبحرت في صحة الحياة  ام،أبحرت في صحة األديان بشكٍل ع

عندما تعمقت في فكرة أن هناك ؛ أتذكر هي كانت نقطة التحول، في العوالم المتوازية

صابتني لحظة من الجمود والصفاء أ ء،عوالم متوازية يمكن لك أن تختار منها ما تشا

م أعد أشعر بعدها بأي لASK) )ـوقد وصفتها بالتفصيل في ال والسالم والخلو الفكري

ال أعلم أين ت، هل كانت ثواني أو دقائق أو ساعا مّر علّي وقت ال أعلم مقدارهء، شي

أدرك كل شيء قبل  ن.لى وعيي، وكنت أسعد من أكوإبعدها عدت  لى كم بقيتإكنت وال 

هذا هو الفارق بين شخصي القديم ؛ أدرك كل شيء قبل أن أسأل عنه، أن أسأل عنه

أدركت  ،عندها !نما هي أنتإو أدركت أن الحقيقة ليست شيء ،عندها .وشخصي الجديد

وال زلت  !أن تتوقف عن األسئلةب، أنه ليس الدين الحل بل أن تتصل مع ذاتك بح

  ية.دمانإفالمسألة  هكتني األسئلة، توقفت عنهاأنكلما ل، أفع

 :أكبر دليل أنه م، حبكم ووجودكم في حياتي هو ما يجعلني استمر في التواصل معك رد

. كنت مقرر أنه يكون نص ساعة بالكثير يعني مر اآلن ساعة عالبث وال شعرت بالوقت
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فعشرة متابعين يفهمون م، بل جودته على خالف غيري ال أعتقد أن عدد المتابعين يهم

وأنا  أهم من ألف أو عشرة آالف متابع ال يدركون ما أقول ويدركون ما أقول وقتما أقول

فمستغرب أنا ليش ، أالحظ أنا كلهم بنات .األقل نصف متابعيني يفعلون أعلم أن على

ما أن معك تماماً أو أأن الذكور  وسبق وفسرت األمر البنات! ليش الشباب مش واعين!

هن ال ينتمين  .ن الحديث، تُحرك مشاعرهنهأما النساء فيمتع يكون ضدكك، ال يكون مع

وليس أكثر من  إلى ما يحرك مشاعرهنيملن  من مدارس فكرية أو توجهات فلسفية

 ر.قادر على تحريك المشاع الوعي والنور

 سؤال: كيف أتعلم اللغات بسرعة؟

عندما تتعلم البرتغالية يمكنك أن  الالتينية مثالً ة، ذكرت أن اللغات تملك جذور مشترك-

الفارسية يمكن لك عندما تتعلم العربية أو األردية أو ، تتعلم اإليطالية واالسبانية بسرعة

لمن يظن أن إنجازات الحياة يمكن لها أن تُعمل  .أن تتعلم جميع اللغات والتركية كذلك

نجاز كبير كتعلم لغة بأال تفعل إال يمكن لك أن تنجح في ل، سان كسوإنبخطوة واحدة هو 

والهولندية فاأللمانية  .ولكن يمكن لك أن تفعل األمر بفاعلية أكبر، بكفاءة أكبر شيء

ردية والهندية العربية واألة، اإليطالية واالسبانية قريبتان، مشتركة في البرتغالين، قريبتا

 .ردية والهندية بالنطق والمخزون المفرداتيواأل ردية بالكتابةالعربية واأل، كذلك

 سؤال: كيف يمكن أقوي حدسي؟

أنك قادر  بثقةلو لعبت لعبة الحدس مع من حولك  .يمان بهيمكن تقوية الحدس عبر اإل-

أي أنك عندما  "عندما تؤمن به تراه" .سترى أن لديك قدرة التنبؤ بالمستقبل على الحدس

مربع،  تقوم بإعطاء أصدقائك أوراق ملونة وتسألهم اختيار لون معين أو شكل معين

ً الخمس أشكال - مثلث، دائرة أو خط مستقيم أو نجمة وال  -المعروفة في التخمين دائما

لو ، تقوم بالتفكير فقط بإجابة عفوية، بإيمان تام بأنك قادر على التنبؤ بما يُفكرون به

وليس هناك طريقة منهجية ر. ستجد أنك قادر على األم استمريت على األمر فترة كافية

، شفافيةهي  مرليس هناك طريقة منهجية للقيام باأل، لمن يبحث عن التنظيم والمنهجية

فقط ة؛ أن تكون مؤمناً أنك قادر على المعرف ؛هي خفة في الروح، وشفافية في الروح

 لوناً كان أو شكل أو حتى شيئاً أكبر ،بما قد اختاروه حينها ستستطيع أن تدرك أن تتنبأ

  .كالتخاطر أو غيره

 سؤال: كيف أشفى من المواقف المحرجة التي تعرضت لها؟

ن أن تتشافى منه ال يمك .ليه من مواقف هو يساعد في تشكيل شخصيتكإ تتعرضكل ما -

برد، حرارة، حمى، هذه أمراض ض؛ أنت ال تتشافى إال من المر فهو ليس مرض

فهي تساعد  حراجإمن  من خوف ؛ليهاإأما المواقف التي تتعرض  تتشافى مع الوقت منها

ال يمكن لك أن تتشافى منها فهي ؛ الحياةفي تحديد خياراتك في ، في تشكيل شخصيتك

ن كان ما تعنيه إ- أو أن تتجاهلها يمكن لك أن تختار أن تخاف منهاض! ليست مر
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وبهذا يمكن لك أن  فيمكن لك أن تتجاهلها في أي وقت -ربالتشافى هو أن تتجاهل األم

قمت  نسى أنكتال . ولكن بالنهاية هي ساهمت في بناء شخصيتك تُشفى منها بأي وقت

الشخصية إيقو، والعقل إيقو، ة، بالكثير من الخيارات في حياتك بناًء على هذه التجرب

 .والعقل في النهاية هو الوعي األدنى والشخصية والعقل هما واحد

 سؤال: ماذا عن الخوف؟

الخوف يُخبرك بأنك تؤمن بمعتقد يُبقيك عن فعل ما ك، هو صديقك وليس عدو الخوف-

وناقوس يُذكرك ، تخاف من شيء فإنك تعتقد معتقداً معيناً يمنعك من الحياةعندما  .تحب

هو ال يعمل كإنذار لك أال تفعل . فقط بأنه يمكن لك أن تفعل األمر فور تجاوز الخوف

وهو أن يُذكرك  بينما هو يقوم بدوٍر أبسط نحن نفسره على أنه انذار أال نفعل األمر األمر

ولكن ألنك أنت تملك ء؛ ليس ألن األمر سي، يمنعك من فعل األمرأنك تمتلك معتقد 

 ء.معتقداً سي

 سؤال: هل اشتداد الخوف يعني بداية زوال المعتقد؟

كلما ، كلما ترّسخ المعتقد كلما اشتد الخوف .اشتداد الخوف يعني ترسيخ المعتقد ،ال-

نسان ال يستطيع إفإن كان . ن كان هذا ما تسألينإ كثرت المخاوف كلما كثرت المعتقدات

وهؤالء هم ما نسميهم  .نسان مؤمن بأشياء كثيرة في الحياةإفهو  فعل أي شيء في الحياة

وعندما تقرأ عليهم ترى فيهم  المغفلين الذين تُسيطر عليهم الشياطين وتتلبسهم الجن

ألنهم يؤمنون بمعتقدات كثيرة  هم،التحضير أو استحضار الجن والنطق على ألسنت

فتتشكل شخصيات بديلة كثيرة فيما يُسمى  ؛نعهم من الحضور على شخصياتهمتم

 كما وصفت في كتابي (Multi-Personality Syndrome)ة بالشخصية المتعدد

عدد الشخصيات وهو مصنف في علم النفس بشكل تتناذر أو عن ظاهرة  ت"مرآة الذا"

ً كلما قرأوا على  ،اآلن لعلماء الدين ان يُفسروهإلى وال يمكن  كبير ولكنه يرونه واقعا

يظنون أنه جن ولكن في ، أن هناك كائن ينطق على لسانه ت؛انسان جاهل يؤمن بالمعتقدا

التي تكره حقيقة أن هذا االنسان يؤمن بالمعتقدات  الواقع هو شخصيته الحانقة الغاضبة

 ر.هذا كل ما في األم كثيراً 

 سؤال: هل تؤمن باألبراج؟

كان موجوداً  فإنن، جود في هذه الحياة هو علم قد بناه البشر على مّر السنيكل معتقد مو-

فمن يؤمن باألبراج حقيقةً يمكن له أن يعرف المستقبل ه، فهو يعني أنه حقيقي إن آمنت ب

شريطة أن  كأن يقرأ البرج مثالً ه؛ دما يقوم باتباع تعليماتعن ،والحاضر وحتى الماضي

من ال يؤمن باألبراج ويقوم بقراءتها على سبيل الفضول سيجدها مجرد  .يؤمن باألمر

إن كنت ال . شيء وأنا آسف على كل إنسان ال يؤمن بأي شيء ويقوم بقراءة كلة، كذب

ً  ،تؤمن بشيء فتجاهل كل شيء أما مسألة  .وان كنت تؤمن بشيء فهو حقيقي لك تماما

دائماً كل شيء حقيقي  أنا أقول، هذا السؤالفهو جهٌل فيني عندما يُطرح علّي  ،ايماني أنا
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ً كان عندما يؤمن االنسان بالدين ة. كلها حقيقي أبراج، دين، علم مادي، روحاني أو أيا

ألن الدين آمن بقدسية وروحانية  ،الدينن فالسحر جزء م، فليس له إال أن يؤمن بالسحر

ً  هذه الحياة أو البشرية فإن كان  .اإليجابية والروحانية ظل  للنورلوجود هذه  فكان لزاما

 وظل الدين هو السحرل؛ فإن ألي نور ظ، الرب والرسول والبشر والتعاليم الدينية نور

من ال يؤمن ، سيتأثر بالسحر، من يؤمن بالدينن. وإال لما كان ُسحر رسول هذا الدي

 ر.بالدين لن يؤثر عليه السح

 التأمل؟سؤال: ما سبب النوم أثناء 

أولئك الذين ال . نسان يتأمل سيقوم بتصفية ذهنهإوكل  التأمل هو صفاء الذهن-

 البشر العاديين أعني، النيام، وحتى الواعين، يستطيعون تصفية ذهنهم من األفكار

فالنوم هو حالة التأمل ؛ عندما يقومون بالنوم يقومون بالتأمل بشكل يومي تقريباً،

 لتقوم بعيش الحياة وتريد ما تريد، وتحرم مما تريد، فتشعر باأللمأنت ُخلقت  ة.الطبيعي

فإنك عندما تُريد أمراً ، عن طريق األحالمفتُعوض عن تلك المعاناة في نومك  والمعاناة

وعندما تخلد إلى النوم سترى  النوم أكثر من الالزم ستُفكر فيه كثيراً حتى تُنهك فتخلد إلى

ً ما تريده واقعاً   ر.لكيال تنفجكصمام أمان فيعمل  حقيقة أنك تملك ما تريديعزز  مما حقيقيا

لم يعتد على أن يكون يملك ل، لم يعتد على التأم نسان  إأما من يقوم بالتأمل فينام فهو 

فينهك ، أو اعتاد على أن يُريد شيء ثم يُحرم منه ثم يحاول الحصول عليه ،كل شيء

ربما مع الوقت سيستطيع أن يتأمل  ،التأمل مباشرة يذهب إلى النومفعندما يحاول  م.وينا

 م.دون أن ينا

 سؤال: اختفت جميع األسئلة!

- ً كثير "، اختفت جميع األسئلة!: "ليست المرة األولى التي أسمع فيها هذا التعليق، طبعا

يع أو نلتقي تختفي جم لينا يملكون العديد من األسئلة وعندما نتواجهإممن يتحدثون 

عندما أملك الكثير من األسئلة فأنا إنساٌن تحليلي،  ال أستغرب فأنا كنت كذلكو األسئلة

وحتى  !بل أنها لم توجد حتى عندما استنرت للمرة األولى تالشت جميع األسئلة، فلسفي

 .عندما تحضر األسئلة تكون اإلجابة حاضرة قبل السؤال

 مفهوم معاكس؟سؤال: هل التخلص من مفهوم يتم عبر تبني 

وقد غردت عن - هي عملية طويلة جداً  تبني مفهوم معاكس، محاربة المفاهيم الموجودة-

بدل أن تُعاكس المفاهيم أو تحاول هدمها عليك ببساطة أال  -ةهذا األمر تغريدات طويل

فالمفاهيم، عشت سنين م. عندها ستتخلص من جميع المفاهير، ال تُفكم، أتتبنى أي مفهو

. عبر تبني مفهوم أو عبر دحضهاا بعيشها وتعزيزها فال يمكن لك بلحظة أن تدمرهتقوم 

  م!تُفكر حتى بالمفاهيال أ األسهل من ذلك، بكل بساطة
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ربما لم تُفكر حتى بهذا السؤال  ما الذي تسعى اليه؟ لذي تريده حقاً في هذه الحياة؟اما 

سترى ء، أنك ال تُريد أي شيء، شيولكن في الحقيقة عندما تعلم أنك ال تبحث عن ! بعد

وأن األمر األولي الوحيد الذي يحكم وجودك هو أنك  أن جميع مفاهيمك أصبحت ثانوية

أن يكون ؛ فأنت موجود فتلك سعادة مطلقة، وحٌب خالص !فما أجمل تلك الحقيقةد، موجو

 ل.الوجود هو أقصى ما تريد وأنت موجود بالفع

 ن بالدين أمران مختلفان؟هل اإليمان بالرب واإليما سؤال:

 وحتى عدم االيمان بالرب ال يعني عدم الروحانيةن، نعم الرب والدين أمران مختلفا-

، يمان بالربيمان بالدين ال يعني عدم اإلعدم اإلة. وعدم الروحانية ال يعني عدم القدسي

 ً ً ال دينيا ً ال ربانيويمكن إلنسان أن يكون  يمكن أن يكون االنسان ربانيا أال  اً،روحانيا

ويمكن إلنسان أن يكون ال روحانياً وال ربانياً وال  ،يؤمن بوجود رب ولكنه روحاني جداً 

 ً ً جداً  دينيا كلهم قدسيين، ن، كل البشر قدسييث، كما قلت في بداية الب. ومع ذلك قدسيا

 ك.يعترفوا بذلأن يعترفوا بذلك أو أن يختاروا أن ال يكونوا و، اختاروا أن يكونوا كذلك

 !أن في دنيويتك قمة القدسيةبل ، حتى بدنيويتك أنت قدسي، تأنت قدسي كيفما شئ"

 "اوأنت في الحقيقة من اختار أن يكون هن نسان تائه ال يعرف الحقيقةإأن تكون مجرد 

فال  ن تفعل شيء ثم تناقضهة، أيا من يسأل عن تعريف القدسي هذه هي تعريف القدسية

فال يستطيع أحد أن ينبهك  عندما مثالً تتناول أمر سامك، أن يصحح لك فعليستطيع أحد 

سبق وأن  ة.فهذا هو تعريف القدسي ويخافونك ألنهم كلهم يحترمون قدسيتك أنه أمر سام

 التي يُحّرم على حرسها أن يلمسوها، عندما وقعت في النهر أو البحر ذكرت مثال الملكة

وكانت هذه القصة هي  ألنه يُحرم عليهم إنقاذها وغرقت ولم يستطع حراسها انقاذها

المعاناة هي  ي.ضعفاء، نعان نكون فيها فنحن في هذه الحياة اخترنا أنة؛ تعريف القدسي

ً كان ومن كان فحوى هذه التجربة الحياتية أن  وقتما كان وأينما كان ولقدسيتنا منعنا أيا

لذلك اخترت أن تكون عبداً،  ين!لماذا؟ ألننا قدسية، يُنبهنا ويُذكرنا بأننا هنا مجرد تجرب

ً اً، أو أن تكون ملحد ال أحد سيذكرك بما أنت  !ال يهم، أن تكون حراً، أو أن تكون تابعا

أال توجه باختيارك أن تؤمن بدين، ة؛ هذا معنى القدسي؛ فأنت أقدس من أن تُذكر، عليه

أو حتى بدون هذه الخيارات -ثة من هذه الثال أو برب، أو بروحانية، أو بأي خيار كان

ن كان وفقت في ة إهذا هو تعريف القدسية ببساط يفأنت ما زلت وستبقى قدس -ةالثالث

ً والعقل ،لحظة حضور ا.تعريفه ً  يكون فيها الوعي حاضر تماما فال يملك  غائب تماما

ال ا، يملكهحقيقة ال يملك االنسان أن  !ةألنه يعلم أنها لحظة حقيق الجسد سوى أن ينتفض

 ط.يمكن لها أن تُعاش فق يمكن للحقيقة أن تُمتلك

* 

فلكم مني  كل األسئلة التي وعدت بأن أجيبها -على األقل-أما وقد قلت ما قلت وقد أجيبت 

أنتم  بجمالكم وكمالكم المعهود، حٌب ال مشروط وال محدود كما أقول دائماً ما تستحقون
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 ا،سنبقى على تواصل ما أردنا وما احتجن  كم.ودمت لدمتم لي ن، كما أنتم كاملين جميلي

فنحن حب  ونور ض، لينا، بنا وبدون بعضنا لبعإمنا و وإن لم نفعل فالحب باٍق ما بقينا

تعلم أنك في كل لحظة  ن.كل الكوتذكروا ذلك وستشعرون أنكم  أ،منه واليه نعود ونبد

 يُجرأ على الحزن والمعاناةفال  ك؛من غير أجرأ أنتك، أنت لست أسوأ من غير تحزن

وال يستطيع عيش هذه  ،وال يجرؤ على الحياة إال أشجع الكائنات الكونيةر، إال أشجع البش

ن، والوجود أكبر من الكو .من في هذا الوجود أشجعإال  الحياة والدخول في هذا الكون

مهماً تعمق تذكروا أنه . والحياة أكبر من مجرد معاناة وحزن، والكون أكبر من الحياة

فهناك من يملك الوفرة  اً،وحرمانكم كان شديد ،مهما كانت معاناتكم عميقن، فيكم الحز

وهذا الكون جزء من هذا  ،من هذا الكون جزءفي هذه الحياة  وكالكما ة،في هذه الحيا

وإن كان  ،وإن كان الوقت يحكم الكون ؛الوجود الال نهائي الذي ال يحكمه وقت د،الوجو

 .في هذه الحياة إال أنه مشترك في هذه األرضر، مختلفاً من مكان آلخالكون 

ً إوأن أردتم أن تكونوا  تام فلتفكروا بعقلٍ  ،تذكروا إن أردتم أن تكونوا عقالً  فليكن  يمانا

 ً ً  إيمانكم مطلقا وتعلق  فذاك شتاتٌ  ل،يمان ومن العقمن اإل اال تكن جزءً  ال تكن شيئاً ناقصا

 ..بين تيارين

 .ةتاماً يُفكر بمنطقية ومنهجي عقالً ما أن تكون إ •

ً أو أن تكون  •  م.مطلقاً يُعلّق األمل وااليمان بكائٍن أكبر وأعلى وأقدر وأعل إيمانا

ً  ؛النوروإن كنت تريد  •  بل أنت كائن كوني، وجودي فأنت لست عقالً ولست إيمانا

، الوقت والكونتخلق  ت!وبعد الكون وبعد الوقت، موجود قبل الكون، قبل الوق

ليس ة، وتخلق التجارب وتعيشها، وتخرج منها بتجارب شعوري تخلق الحياة

 ك!أكثر من ذل

وإن أردت أن  ك!وليس ذاك الخالق سوا، كفأنت من خلق عقلال تجعل عقلك هو قائدك، 

وهذا هو تفسير ؛ فإنك حٌر في ذلك ،وأن تُصنف غيرك خالق تُصنف نفسك كمخلوق

 ئ!أحد أن يخبرك أنك مخط ال يجرؤ؛ وتفسير وتعريف القدسية ومعنى الحرية

ً ، اختر ما شئت وافعله"  "هذا هو معنى القدسية !وستكون صائبا

ولن أعزز مقدار قدسيتكم، فأنتم أقدس من  ما دمتم وما كنتم لكم كل الحب أيها القدسيون

الحب بال شرط وال قيد ولكن لكم  يبي وبدون كنتم وال زلتم وستبقون قدسيين، أن أفعل

 ن.فدوموا كما أنتم جميلين كاملي تم،كما اعتد

ً  وداعاً لكم أحبتي وسنبقى  .يجمعنا الحب والنورة  قل ،كما كنا دائما
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 )مع الحرية تأتي المسؤولية(

 

  النقاط الرئيسية:

o  يكمن في ذاك  أكثر المجتمعات والدول والحضاراتسر العيش في

 .التوازن العظيم بين التطرف إلى الخير المطلق أو الشر المطلق

o  ال يمكن لك أن تعطي الحرية إلى شعب ال يتحمل المسؤولية، وال يمكن

 .لك أن تحمل المسؤولية إلى شعب ليس حر

o قد يعيش ويموت اإلنسان وهو لم يجرب المسؤولية الحقيقية تجاه الحياة. 

o مقيد يخاف ويخشى الحرية بل ويحارب من يأتي اإلنسان الجاهل، ال

 يحاول تحريره من قيوده.

o  العادات والتقاليد واألنظمة والقوانين واألديان ليست قيوداً؛ فرضها على

 .ان تلك القيود على نفسه هو القيدالبشر هو القيد، فرض اإلنس

o  الكل يملك إرادة حرة طوال الوقت في أي لحظة، في أي مكان وزمان

 أياً كان الحال واالحتمال.

o  يكسر قيوده ومفاهيمه بالهرب منهاال يمكن ألحد أن. 

o  في كل مرة تتغير حياتك بشكل )متسارع( تكون في تلك الفترة لست

 .ر حياتك، أنت مشغوٌل بعيش الحياةمشغوالً بتغيي
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كون لو كنت لتبني وطنك، تأسس دولتك أو تصنع حياتك وعالمك، لو افترضنا أنك ست

ملكاً أو رئيساً لهذا المكان ماذا كنت ستضع كقوانين عيش للبشر ليعيشوا بوئام 

 ما هو أول قانون ستفرضه؟  وسالم؟

قراطية؟ أم وهل ستصنع دولة تشريعية، حقوقية، ديم ،ما هي آليتك في فرض هذا القانون

وقرارات هذه الدولة؟ ستلجأ إلى الشيوعية أم الديكتاتورية؟ من ستعطي حق تسيير أمور 

هل ستجعلها أحزاباً أم أفراد؟ هل ستمنح الكل الحرية أم ستمنعها عن الجميع؟ فكر في 

األمر.. ليس وكأنك تتخيله يحدث بل وكأنه قد حدث وأنت هنا لتتخذ قرار بما يخص 

، دنيوية، عقالنية وكأن األمر ةفكر في األمر بموضوعية ومادية بحت، نظام الحياة

. لو الحظت أن .د قليل. ستجد دائماً أنك إنسان متطرف على األقل أغلبنا كذلكسيحدث بع

يكمن سر العيش في أكثر المجتمعات والدول والحضارات، نجاح العالقة بينهم والتعايش 

واللذان بكال  في ذاك التوازن العظيم بين التطرف إلى الخير المطلق أو الشر المطلق؛

 ى هالك ودمار الشعوب أو على األقل تأخرهم.الحالتين يُفضيان ويؤديان إل

كلنا نتمنى الحب والسالم، نتمنى الخير، نتمنى الجمال والسعادة للجميع ولكن يبقى 

ما هو الذي يجب علينا أن نصنعه، نفعله، أن نغيره في هذا الواقع أو نصنع السؤال، 

لينتج هذه المظاهر عالماً جديداً يتسم ببعض الصفات؟ ماهي تلك الصفات التي يحتاجها 

 مثل السعادة والسالم واألمان والحب والجمال؟

 ؟سؤال: وجود الحرية

الحرية، إن كان هذا اختيار الجميع فالحرية عندما تطلق للجميع فهناك من يفضل -

 .التطرف

 سؤال: تكون حرية بضوابط.

بحثية وإنما تخيل الضوابط هي وسيلة سيطرة جديدة. األمر ليس كأننا نبحث عن إجابة -

نحن  صعوبة األمر؛ أن تصنع حياة يكون فيها التعايش مثالي أو على األقل قابل للتعايش.

ال نسعى إلى ذاك النظام المثالي الذي ال تحدث فيه أخطاء أو جرائم أو مشاكل أو ربما 

ال يعاني من شذوذ  ،(مجال مقبول للعيش)جهل وبطالة الخ.. نحن نبحث فقط عن 

الحرية دائماً . طارف كالفقر والجوع والحروب وما إلى هناك من مظاهر عدم الحياة.

وأبداً إذا أعطيت للجموع فستختار الجموع ما تُجمع عليه، ولكن يجب أن تتأكد أنك لست 

 محاطاً بمجموعة من المجانين وإال فالكثرة ال تعني أي شيء.

 من العيش.سؤال: ألن الحرية هي الهدف 

ال شك بأن الحرية هي الهدف من العيش ومعها تأتي المسؤولية، لذلك تجد أن الشعوب -

من تلك الورقة التي تلقيها في الشارع مروراً بالمنتزهات  ،الحرة مسؤولة عن كل شيء

العامة والمواصالت واألماكن الترفيهية وخالفه من المرافق العامة؛ وصوالً إلى 
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الدولة في التأكد من األمن الداخلي والعالقات الخارجية والمالية وما  استراتيجية وسياسة

فال يمكن لك أن تعطي الحرية إلى شعب ال يتحمل المسؤولية، وال يمكن لك  إلى هنالك.

ً حراً ومسؤوالً فذاك شعب  أن تحمل المسؤولية إلى شعب ليس حر. حينما تجد شعبا

الحرية  ذي كنت أتحدث عنه؛ القابلية للتعايش.مثالي، يعيش في ذاك النطاق أو المجال ال

وال يمكن أن تعطى إال لشعٍب أو حضارةٍ تعودت على  دون مسؤولية أمر خطير جداً 

بل قد يعيش ويموت  !عدم المسؤولية حيث أنها رعية لراعي فلم تكن على اإلطالق

ال أعني تجاه المنزل أو تجاه  ؛اإلنسان وهو لم يجرب المسؤولية الحقيقية تجاه الحياة

األقارب أو تجاه األصدقاء أو تجاه النفس بال شك؛ ولكن أقصد تلك المسؤولية تجاه الحياة 

ً مثل هذا ثم فجأة تعطيهم الحرية ستجد أن كل منهم يلجأ إلى  بأكملها. عندما تجد شعبا

 التطرف، التوازن الحقيقي هو أن تجد شعباً حراً ومسؤوالً عن حريته.

 سؤال: البعض يخاف الحرية.

اإلنسان الجاهل، المقيد يخاف ويخشى الحرية بل ويحارب من يأتي يحاول ال شك أن -

 .تحريره من قيوده

 سؤال: سأتخلص من العادات والتقاليد واألديان.

العادات والتقاليد واألنظمة والقوانين واألديان ليست قيوداً؛ فرضها على البشر هو -

لكن ليس بالضرورة أن وجود  !ان تلك القيود على نفسه هو القيدفرض اإلنس ،القيد

ذاك التنوع الحضاري الثقافي أمر سيء فال نسيء الفهم. السيء هو أن تجد أنك كإنسان 

ال تملك حرية االختيار، لذا تختار إما أن تكون حراً فتكون مسؤوالً عن شذوذك، أو أن 

 تنضم إلى اآلخرين وتتخلى عن المسؤولية.

 ال: هل اإلنسان يملك إرادة حرة؟سؤ

الكل يملك إرادة حرة طوال الوقت في أي لحظة، في أي مكان وزمان أياً كان بال شك، -

أن  :سؤال البشر عندما يسألون عن اإلرادة الحرة إجابته بسيطة وهي الحال واالحتمال.

ما يدركه )اإلنسان يملك من اإلرادة الحرة ما يجعله مسؤوالً عن كل ما في الكون ولكن 

مرهون  به، متروك له ومنوط عليه. فحينما يختار اإلنسان أال  هو (من هذه اإلرادة

يدرك أنه حر وأنه يملك إرادةً حرة فهو حر في ذلك أيضاً. المفارقة المضحكة 

ان حر في جميع التصرفات ويختار ما يختار، حتى أن يكون أن اإلنس ،البارادوكسية هنا

ولكن اإلجابة المطلقة الكونية الوجودية التجريدية لهذا السؤال؛ هل اإلنسان يملك ! أسيراً 

أما اإلجابة الفلسفية المادية التي تملك طابع  طبعاً! على جميع المستويات.إرادة حرة؟ 

ً اإلنسا ً ال يعلم أنه يملك إرادة حرة ويعيش االزدواجية كواقع الحال؛ فطبعا ن أحيانا

ر طَ ي  سَ كأن يُ  ؛تجربة، تجربة حياتيه حقيقية تقنعه وتثبت له أنه ال يملك اإلرادة الحرة

 عليه.
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 سؤال: اإلنسان دائماً حر؟

ً وأبداً حرأن  ،صحيح هذه هي خالصة األمر- حتى في اختياره تجربة  ،اإلنسان دائما

يعتقد أنه ليس  ،عندما يختار اإلنسان أن يعتقد خالف الحريةيعتقد فيها أنه ليس حر، 

هذا ما نقصده بالحرية المطلقة. فكما ترى إطالق الصفة لشيء  ،فهو حٌر في ذلك ؛أسيراً 

 عندما تطلق صفة الحرية تجعلها مطلقة فإنها دائرة تشمل نقيضها؛ عدمما كالحرية، 

من المغالطة أن تقنع إنسان أنه حر أو تقنع كائن أو تحاول إثبات صفة الحرية  .الحرية

لشيء ال يملك حرية اعتقاد ِخالفه؛ فاعتقاد خالف الحرية هو مجرد حق! أمر يمكن لك 

أن تريده، وإذا كان أمكن لك أن تريد شيء فهو يقع ضمن دائرة اإلرادة والحرية فبالتالي 

حتى اعتقاد أنك لست حر. ولو أُخذ منك هذا الشيء وحده فقط  أنت حر في كل شيء

وتركت لك حرية فعل أي شيء آخر في الكون فإنك وإن فعلت كل شيء آخر في الكون 

فتبقى لست حراً ألنه أُِخذ منك على األقل شيء واحد، أنت لست حراً في فعله، وال تملك 

شر على الحدود والقيوم ينسينا أن فال تجعلوا تركيزنا هو إمعاننا كب اإلرادة لفعله.

 اختيار الحدود والقيود بحد ذاته حرية وهو جزء من الدائرة األكبر؛ الحرية المطلقة.

 :من قام بالثورة هو  -أو دوامات إذا صح التعبير-كما كنا نقول، األمر كله دوائر  رد

ً في دائرة القيود والحدود والتي هي جزٌء من دائرة أكبر  كالحرية المطلقة. يعيش أيضا

هناك بعضهم يمعن في التجربة فيبقى في منتصفها أو بعضهم يعيش على الطرف. 

البعض قد يخاف من تجربته والبعض قد يمعن في تجربته ، فاألمر يشبه بطبق ساخن جداً 

لفرط لذته وإن كان األمر مؤلماً ثم هناك البعض من يحاول فقط تذوق األمر. فمن يثور، 

ارت على العبودية هي شعوب أرادت تجربة األمر ولكن ليس اإلمعان فيه الشعوب التي ث

 .كما ال تزال تفعل بعض الشعوب وإلى وقٍت طويل يبدو

 :لو خلقت لم تكن لتكون حراً ما لم تكن صاحب اختيار في ذاك، التناقض موجودٌ في  رد

ً لكلماتنا فهي اللغة التي تعبر عن أفكارنا ال تي توصل بمفاهيمنا جملتك. فلنرعي اهتماما

 ومعتقداتنا من خالل المشاعر.

 :سبق وأن أجبت عن هذا السؤال كثيراً وقلت أنَّ الحرية والمال ليست رغبات،  رد

فتأملك أظهر لك حقيقة ذاتك لذاتك وأن السفر لم يكن بحد ذاته رغبة وإنما وسيلة تعبير 

ودك. أنت تنفرين من عن الحرية والحرية ليست هي بذاتها رغبة وإنما تعبير عن قي

حياتك ألنك تعانين من القيود والحدود التي نصبتيها بنفسك، أنا أقول لك اآلن أن هناك 

ويجب أن -بين تلك القيود يمكن لك العيش من خاللها وهي الطريق الوحيد  (فسحة)

ال يمكن ألحد أن هي الطريق الوحيد لفك أغاللك.  -تضعي ألف خط تحت هذه الكلمة

ومفاهيمه بالهرب منها؛ فلهذا الهدف هي وضعت في مكانها. الحل  يكسر قيوده

الصحيح هو أن تعيش في ظل تلك القيود ثم تتمكن من حل وثاقها عنك لتوسع دائرة 

قد يبدو األمر فلسفي ولكن عندما ترى نمط حياتك لعشرات السنين التي مضت . حريتك
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أنك لم يسبق أن قاومت الواقع ط؛ أو حتى آحاد السنين فاألمر كافي لك أن ترى ذاك النم

وانتصرت، في حين أنك تجد الواقع يتغير بشكل مفاجئ وشكل صدف في تلك اللحظة 

أليس األمر صحيحاً؟ ألم تالحظ هذا النمط؟  التي تكون منغمساً تماماً في عيش الحياة.

  !؟هل اعتقدت حقاً أنه صدفة

تكون في تلك الفترة لست مشغوالً  (متسارع)ألنه في كل مرة تتغير حياتك بشكل "

 "فقط راقب النمط فهو موجود لسبب، بعيش الحياة أنت مشغول  بتغيير حياتك، 

 ً بين أغاللك ليست صورة مجازية هو ( الفسحة أو الفجوة)لكيال نجعل األمر صعبا

في حياتك التي يمكن لها أن تسعدك، التي  البسيطة التفاصيلتشبيه أو كناية فقط عن تلك 

 ،فكما ترين نسيِت كم كانت تفرحك في البداية والتي قد تركتها مبكراً قبل أن تكتفي منها.

بشراسة، كنا نلعب بها وال نكتفي عندما كنا أطفاالً وكانت تهدى إلينا األلعاب أو نأخذها 

ً إلى مستوى جديد ال نعود  ً وجسديا ولكن عندما نكتفي نكون قد تطورنا عقلياً، روحيا

من  نرغب بتلك اللعبة فتأتي لعبة أكبر مختلفة وأفضل تناسب عمرك في اللحظة تلك.

أن تغير حياتك  قال أننا كبرنا؟ مازلنا صغاراً نلعب ألعاباً لكننا نسميها حياة. ال يمكن لك

كنت تفضل األلعاب التي تفرح أما اآلن تفضل  ما لم تكتفي منها، كل مشكلة هي لعبة.

 األلعاب التي تجعل عقلك يعمل، التي تجعلك تفكر.

 :عندما تقرأ كتاب أو تسمع خطاب أنت حقيقةً تعيش تلك الكلمات وكأنها تصنع ولكنك  رد

 تختصر الواقع المادي الذي يصاحبها.

 هل العقل ينمو؟ سؤال:

وصولنا إلى مناطق العقل ال ينمو، العقل هو نفسه العقل منذ الوالدة وحتى الموت. -

العقل نسمح به مع مرور الزمن وبعض األحيان هناك من يقفز ويتجاوز ويغش في هذا 

النظام السخيف الذي وضعناه وهو الوصول إلى مستوى معين من العقل في كل مرحلة 

هناك من يتجاوز ويستطيع الوصول لكافة عقله، وفي المقابل هناك من عمرية. ولكن 

 يملك وصوالً إلى مناطق في عقله ثم يفقدها مع مرور الزمن؛ يسمى الخرف.

 سؤال: لماذا في طفولتنا كنا سعداء أكثر من اآلن؟

ب، كنا ب لذا كنا نُحَ ح  في أيام الطفولة كنا نفعل ما يجب أن نفعل، فكنا أسعد. كنا نُ ألنه -

في فترة الطفولة يعيش اإلنسان النمط  نضحك لفرط السعادة فنرى الحياة كلها جميلة.

ال يهم ما كنت تلبس أو كيف يناديك، نمط الحياة المثالي  (Lifestyle)المثالي للحياة، 

عندما كنا أطفاالً لم نكن ما نخاف منه  يتحدث معك من حولك ولكن هو كيف ترى الحياة.

سلبية تراودنا طول اليوم، يمكن لنا أن ننشغل بأمٍر تافهة فننسى كل شيء من أمور 

فنعيش ذاك األمر التافهة لوحده. هذا هو معنى الحياة الحقيقية لذلك عندما نخاف كنا 

 !نخاف خوفاً حقيقياً ال نرى معه أي جمال



الحياة   الفصل األول                                                                                                                  

37                                                          حين يكون الوجود المتناهي... يأتي العقل، ليرسم الحدود| حدود الوجود

                                                                  
 

في نفس  فنقوم بالحزن والفرح (Multitasking)دما نكبر نتعلم مهارة تعدد المهام، عن

اآلن وإن لم نالحظ ذلك فال يعود ألي منهما معنى وكأنه طفل يجمع األلعاب وال يلعب 

 .أما الشيخوخة فهي حين تتقن ذاك الدرس ،الطفولة درس لن ينسى بها.

 سؤال: ماذا يعني خوض التجارب السلبية في األحالم؟

نجمي يكون اإلنسان خوض أي تجربة سلبية سواًء بحلم أو حلم يقظ أو كان إسقاط -

 .يعيش حالة خوف

 سؤال: ماذا عن قراءة الفنجان؟

قراءة الفنجان وأي ظاهرة، ظاهرة التنظير.. ما يتعلق بقراءة الفنجان أو غيرها من -

الظواهر لآلخرين. قراءة الفنجان، الرمل الضرب على الرمل، قراءة الكف، أو التنجيم 

ت وغيرها من الطرق القديمة الغجرية أو وراأوراق التوالنظر إلى النجوم، أو استخدام 

 .كل هذه الطرق ال تهم، ما يهم هو إيمانك خلفها. الطرق الحديثة االعتبارية.

 سؤال: هل التنبؤات من قراءة الفنجان حقيقية؟

نعم هو حقيقة، عندما تقومين بقراءة الفنجان وأنت تعلمين أنه مصدر للمعلومة -

تحققين من حدوث ما تنبأِت به، ألنك كتبِت ما تنبأت به ثم تحققِت بعد وتمارسينه بثقة ثم ت

زمن وإن لم يتحقق فستتابعين حتى يتحقق. سيصبح مع الزمن قراءتك للفنجان أقرب إلى 

استقراء الواقع والمستقبل ولكن دائماً ما أنصح بأن هذه الظواهر ليست خياراً متساوياً؛ 

. دائماً افعل ما تؤمن به أكثر، ما يأتي من مجتمعك أي أن تذهب وتفعل ما يعجبك منها

فأنت لم تولد في هذا المجتمع صدفة، بدل أن تقاوم هذا المجتمع الذي ال يعجبك بمعتقداته 

استخدم قوة هذا المجتمع كالقرآن والسحر مثالً هما األقوى في هذه  ،بعد أن استفقت

ناك الجن، ثم هناك قراءة الفنجان المنطقة أو مثالً في بعض مناطق هذا اإلقليم. ثم ه

ً فاحتمالية النجاح فيه  ولكن عندما تنظر إلى التواصل مع الفضائيين ال يعد أمراً شائعا

 يعتبر بسيط، جداً بسيط.

 :نعم ولكن ما الذي يجعلك تعتقدين أنك لن تتغيري وفقاً لما قالت؟ هنا تصنع دوامات  رد

أنت تتغيرين ولكن ما الذي والفنجان،  السحرة والمشعوذين والمنجمين وقراء الكف

 ؟!يجعلك تعتقدين أنك لن تتغيرين وفقاً لقراءتها واعتقادها وتنبأها

 :سأتحدث عن علم األرقام أو علم التنجيم أو علوم أخرى من العلوم القديمة المنسية  رد

طريق هي في الحقيقة أقرب إلى أساس الحياة وكيف صنعت الحياة. ويمكن أن نسميها 

 مختصر لفهم طريقة عمل الحياة إن كنا مهتمين بمعرفة تلك اإلجابة فال بأس.

 :للبعض هي واحد وللبعض هي كل شيء وللبعض هي ال تعمل، المسألة أنك عندما  رد

تجد إنسان يقرأ لك فذاك يعني أن احتمالية تحقق ما يقولون كبير، لكن عندما تجلس إليهم 
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ً مما يقولون وتعتقد أنه سيحدث وربما لن يحدث، جزء من عقلك  وتستمع وتكون خائفا

ً ولكنك تملك ذاك وإنما  -ليست إمكانية-الشعور تجاهه فعلى األغلب  يكذب األمر طبعا

شيء قيمة  لعلم األرقام باختصار؛ أن تعطي لكأرجحية تحقق األمر عالية جداً وهذا هو 

رقمية، لكل كلمة، لكل حرف، لكل حدث، لكل مكان وزمان، لكل شخص وشخصية، لكل 

اسم لعلم وفعل وصفة، لكل كائن أرضي أو غير أرضي كالكواكب ثم تقوم باحتسابها 

األمر يمكن أن يصبح دقيقاً جداً ولكن عندما يصبح دقيقاً جداً  وتتنبأ بما يمكن أن يحدث.

فال تستعجل بالحكم أنه ممكن  م بتغيير الواقع أو بمعرفة الواقع.ستكتشف أنك غير مهت

 ً في صنع دولة - أو غير ممكن، هذا هو ما بدأت به الحوار هذه الليلة؛ أننا متطرفين دائما

ً إلى نظام متطرف راديكالي ال يمكن لنا أن نتوسط في األشياء  -جديدة مثالً سنلجأ دائما

ً تجاه قارئ فنجان أو قارئ  لماذا يجبفنعيش الشيء كما يجب.  عليك أن تأخذ موقفا

 !كف؟ هذا هو السؤال

لست مضطراً إلى أن تأخذ موقفاً أن تقول هم صادقين أو كاذبين. فكما ترى أنت تحاول 

األمر السحري الحقيقي ليس منهم وإنما من الحياة ويحدث ذاك اختصار التجربة، 

فقط  ألشياء تكذبها أو تصادق عليها.األمر عندما ال تضطر إلى اتخاذ المواقف من ا

عندما تتملك تلك الصفة ونمط الحياة، عندما ال تضطر إلى اتخاذ موقف تجاه من يقرأ 

. ليس عليك التنبؤ إن كنت تقف أمام بابين أي باب يفضي إلى الخارج .الفنجان أو كف

مثالً ستكون قادر على أن ترى ما خلف البابين. فلنفترض فقط أنك أصبت في التنبؤ بأي 

باب سيفضي إلى الخارج، هل تعلم إن كان خلف الباب اآلخر الجنة؟ وعندما تكون 

ً تكذب أولئك المتنبئين ستذهب إلى با ب يفضي إلى الجحيم. ما أقصده هو أن متشائما

اتخاذ موقف تجاه شيء موجود في حياتك خيانة له فقد اتفقت مع هذا الشيء على أن 

يتواجد في حياتك، ال بد وأنه يعني شيء إن صدقته ستراه وإن لم تصدقه سيقوم هو 

أما حين  بمحاولة إثبات صدقه ومصداقيته لك، كل ما عليك هو الجلوس واالنتظار!

كذبه فأنت تقاوم ذاك الشيء فال عجب أن تعجز عن العيش، أن تصبح حياتك جامدة ت

تصبح ساذجاً كالسذج تقبل كل  نأنا ال أريد منك أومقيدة ال يمكن لها أن تتحرك بسهولة. 

ً لألحكام بشكل متسرع أريدك فقط أن  شيء دون التفكير وال أريد منك أن تكون مطلقا

فلنفترض أنها مباراة لفريقين يمكن  ه ليعرف النتيجة. تكون كالطفل في حماسة وفضول

لك أن تتحدث ما شئت عن احتماالت النتيجة وقد تصدق، ولكن هل يهم فعالً نتيجة 

أليس الحماس واألمل واليأس  المباراة أم الشعور الذي تشعر به عندما تقام المباراة

عن هو التشبيه كناية  فهذه هي الفكرة وهذا واالنتظار هو الهدف حقيقة من العيش؟

ما أقصده هو عدم إطالق أحكام على  وجوب االنتظار وعدم اتخاذ موقف تجاه شيء.

ما خلفه حين يمكنك االنتظار وترى ما  ىاألشياء، فليس عليك أن تفتح أحد البابين لتر

 خلف البابين! هذا هو كل ما أقول وأعتقد أنه صفقة عادلة.
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 :ولكن ما ال يجب عليك فعله هو أن  ،لتسريع األمورشعور الحماسة هو ما تحتاجه  رد

لن يحدث  ،تقوم بالحكم المسبق على األشياء قبل حدوثها. حتى وإن كان األمر حقيقي

 .فأنت تحرم نفسك ،بسبب أنك اعتقدت خالف ذلك

* 

ً وكالمعتاد في نهاية كل لقاء تذكر كم كنت أحبكم قبل أن ألتقيكم وكم سأحبكم بعد  حسنا

اللقاء أما أثناءه فقد عشت الحب معكم لحظة بلحظة. سأشتاق إليكم بال شك، سألتقيكم 

بطرق اعتدناها أو لم نعتدها بال شك سأكون قريباً منكم ألن فيكم أرى ما أريد أن أراه، 

في حين أن أمانيكم تختلف ولكننا نلتقي نحن كأجساد في هذا المكان دائماَ حيث حب ال 

ال أريد منكم أن  ،عنا ويعيد لقاءنا في كل مرة ليس لشيء، ليس لهدفمشروط يقيدنا ويجم

اً في واقع األمر وإنما هو حديث ئقتصدقوا أي ما أقول حتى وإن كان ما أقول ليس حقا

يرفع أرواحنا ويسمو بها. وحدها العقول هي ثقيلة بما فيه الكفاية لكي تمنع ذاك السمو 

، أما نحن نطفو عند الحب وبحضرة الجمال بسعادة فمن يدخل بعقله غالباً سيبقى وحيداً 

  عارمة.

أنتم ما تعتقدون حقيقةً بنفس الحب أودعكم أحبتي وأذكركم أنكم لستم ما تعتقدون؛ بل 

أنتم شعلة اتقدت منذ القدم قبل زمن قديم جداً حتى قبل وجود ! ولكنكم لستم ذلك فقط

اتقدت  !ن عمر من أتى قبل الوقتالوقت هذا هو عمركم الحقيقي، فال تسألوا الوقت ع

 ؛وتوهجت حتى أنارت كل شيء فلم يعد لشيٍء وجود في ظل النور؛ أو ال ظل للنور

ً في األرجاء سرمدي منذ وهذه هي الفكرة من وجود األشياء  أننا وإن كنا نوراً ساطعا

 سمحنا لألشياء أن تخلق الظالم ليتباين، األزل وحتى األبد فال يمكن لشيء أن يظهر

 .عن خالف النور النور

فال تغضبوا من طول الظالم فأنتم تمرون خلف جبل يحجب عنكم شمسكم األبدية. 

أذكركم من فوق هذا الجبل بوجودها ولكم أن تصدقوني في ذاك الوادي المظلم أو أن 

تختاروا السير فمصيركم سترونها. لكم كل الحب والسالم من أرواحكم األزلية، لكم كل 

 وداعاً أحبتي. ست أنا إال أنتم، عيشوا بجمال معهود لكم حتى وإن لم تروه.الحب مني فل
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 بعض النيام المستعبدين سعداء في عبوديتهم، )

 (وبعض األحرار تائهين بحريتهم

 

  النقاط الرئيسية:

o مع الحرية تأتي المسؤولية. 

o .الحر مسؤول والعبد غير مسؤول 

o  يعني أال تكون مسؤوالً؛ فأنت تفعل ماأن تكون عبداً تتبع أوامر غيرك 

 .مليه عليك غيرك من البشري

o  أن تكون حراً يعني أن تقوم باتخاذ قراٍر بكل خطوةٍ تخطوها وكل نفٍس

 تأخذه.

o .الُحر يختار ويقرر لنفسه ما يُريد 

o عٍ فإنك وا ؛تشعر أنك ال تملك ما تقول ،عندما تتالشى األسئلة والكلمات 

 .في اللحظة

o فأنت عندما تتأمل ويصمت  ،ر من مجرد جسد أو حتى فِكرالوجود أكب

 .ما زلت موجود دون أفكاٍر أو عقل ،لحظةلفكرك 

o أنت أوجدت الوجود بوجودك، أنت مصدره؛ ال جزء منه. 

o أنت لست هنا لسبب، أنت هنا لكل سبب. 

o .من يملك هذه الحياة هو من يفعل ما يريد 

o لحظة الى أخرى رحلة البحث عن الحقيقة هي عملية مستمرة من. 
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تذكروا واستيقظوا على حقيقة أنكم أنتم األسمى وأنتم األصدق واألصح وأن من حولكم 

 (عليك)ولكن ليس  ،لك أن تجرب فأنت ُحر! من البشر أكاذيب  تريد منكم تجربة كذباتهم

ً ُحر ،أن تجرب ولكن يمكن لك أن  ،فليس عليك وال يجب عليك أي شيء! فأنت أيضا

 !تفعل أي شيء

من يُدرك هذا الفرق البسيط، هذه الشعرة الفاصلة بين الحرية والعبودية، يمكن له أن 

ق بين أن تكون ٌحًرا تائهاً ال تعلم حقيقةً ما يجب عليك  !يعيش الحياة بسعادةٍ مطلقة أن تفّرِ

أن  ،تصبح مسؤوالً عن تصرفاتك تأن ،مع الحرية تأتي المسؤولية أنفنحن نسلّم - فعله

ر لك وأُختِر لك مسارك في  -تختار تجاربك وبين أن تكون عبداً مسيّر غير مخيّر، قد قُّرِ

 ً فهو مقرر من قِبل شخص آخر، ألشخاص آخرين قد ال  ،قد ال يناسبك .هذه الحياة ُمسبقا

ر قد يكون ن تكون عبدًا ولكن الشعوأن تكون حًرا وأالفرق شاسع بين . تكون أحدهم

والعبد غير  ،مسؤول فالُحر ،مشابهاً، بل قد يكون شعور العبودية أحسن وأجمل وأريح

مليه فأنت تفعل مايُ  ؛ال تكون مسؤوالً أوامر غيرك يعني أأن تكون عبداً تتبع  .مسؤول

ن تقوم باتخاذ قراٍر بكل خطوةٍ تخطوها أن تكون حراً يعني أعليك غيرك من البشر، و

ال تخطي تلك أنفاسك وتموت، يمكن لك أيمكن لك أن تحبس  ؛فأنت ُحر. هوكل نفٍس تأخذ

ن تتخذ قرار وان تقوم بفعله في كل مرة ال أالخطوة وال تتقدم وتبقى في مكانك، عليك 

فأنت لوحدك أحد سيقيم أي اهتمام ال أحد سيساعدك ال أحد سيقوم بمعاونتك في قراراتك، 

ر.   ُمستقل ومتفّرد وح 

فالحرية بثمن والعبودية  (؛أن مع الحرية تأتي المسؤولية: )ه عندما نقولهذا ما نعني

 الجواهر الثمينة- لذلك يختار الرخيصين من البشر العبودية والثمينين منهم بالمجان.

وهذا فقط ليملي عليك -عندما تتبع غيرك  ةقد تُسمى جوهرة مكنون الحرية. -منهم

الحقيقة عندما تتبع أوامر غيرك أنت مملوٌك مستعبدٌ ولكنك في  -ويعطيك شعوراً بالتميز

قد تكون قراراته خاطئة، قد تكون حزينة، قد الُحر يختار ويقرر لنفسه ما يُريد.  .مأسور

فكونك مسؤوالً  !ى المسؤوليةنوهذا مع ،تتعبه، قد ال يعلم ما يختار، وقد ال يعلم ما يريد

ول حرية ال نعني السعادة بالضرورة، ال تنخدعوا فعندما نقهو أمر صعب وليس سهل، 

؛ هذا البث بهذا العنواننّا لهذا عنو !وعندما نقول عبودية ال نعني التعاسة بالضرورة

 (.وبعض األحرار تائهين بحريتهم ،فبعض النيام المستعبدين سعداء في عبوديتهم)

 موجود؟فاسأل نفسك لما أنا ، ن كنت تريد ما يُفاجئك في هذه الحياة"إ

 ؟"وأنهي هذه الحياة لما ال أقفز من النافذة اآلن

عندها ستعلم أنك سيد الموقف، ومالك هذه اللحظة، ؛ ن يبقىأأنت من يريد أنك ستعلم 

ن يعلمك معنى الحياة، ولما أفلما تنتظر من غيرك  وأنك أنت من يريد أن يكون موجود،

فأنت من يختار أن يبقى فيها ؛ الحياةفي هذه  ن تفعلهأن يعلمك مايجب عليك أالحياة، و

فماذا يعني الصحيح على ! ال يهم أن تفعل الشيء الصحيح، فأختر ما تريد أن تفعل فيها
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ً  أي حال! هو أن النسبية تعني أنه ؛ هو أمٌر نسبي، وقد عرفنا النسبية والموضوعية سابقا

قد تفعل  ،آخرفصحة ما تفعل هو أمر نسبي، يختلف من شخص إلى ، رأي ال شيء أكثر

في حين أنها  ،ويعتقد شخص أنه خاطئ وشخص يعتقد أنه صحيح -كالتدخين مثالً -شيء 

ً ال تعني سوى حقيقةً واحدة الموضوعية أبسط  .وهي يعني أنك تدخن ،موضوعيا

هو أنك تملك حياة وتجربة  -فأنت موجود-ولو تحدثنا بموضوعية عن وجودك  ،وأصلب

وقد تكون بالنسبة لك تعيسة وقد تكون  تجربتك تختلف من شخص آلخر، ،نسبية ةحياتي

فتجربتك في هذه الحياة  ؟لغيرك سعيدة لمن هم أقل منك حظاً في هذه الحياة، أليس كذلك؟

 قد تكون لغيرك أو لك أنت سيئة ولكن لغيرك قد تكون ممتازة جدًا، أليس كذلك؟!

 :والكلمات تشعر أنك ال تملك ما تقول عندما تتالشى األسئلة  ،لحظة حضور وعي رد

الوقوف على  يُمتعك المشاهدة أكثر من أن تعلق على المشاهدة،في اللحظة  واعٍ فإنك 

وادي أو على بستان أو على قرية او على نهٍر او بحر للمرةِ األولى تصاحبه لحظة 

واللساُن تُسمى ذهول في اللغة يكون معها العقل صامت - لحظة من الذهول صدمة

 .أن تكون حاضراً سعيداً، ترى الجمال وتحبههي لحظة حضور وعي،  ؛-أخرًسا

 هل الرب موجود؟سؤال: 

إن كنت تظن أنك موجود  إن كنت تسأل هذا السؤال فأسأل نفسك؛ هل أنت موجود؟-

، تظن أن جسدك موجود فأين يذهب أثناء النوم فأسأل نفسك؛ كيف تعرف أنك موجود؟

وأنت الزلت موجود بعيدًا عن جسدك  بعيدًا عنه تحلم بأحالمك العشوائيةعندما تكون 

أو  فالوجود أكبر من مجرد جسدال طبعاً،  ؟!فهل يعني جسدك وجودك؛ ومع ذلك موجود

، فكاٍر أو عقلألحظة ما زلت موجود دون لفأنت عندما تتأمل ويصمت فكرك ، حتى ف كر

أن  ؛يجب أن تفهم هذه الحقيقة !ويعني كل شيء ،ال يعني شيء !فماذا يعني الوجود؟

ف أكبر من أن يمسكه العقل ليقوم بتحليله ، أكبر من أن يُدرك، الوجود أكبر من أن يُعرَّ

 ً يمكن لك أن تجادل أياً كان بهذه ! أو يعني أنه يمكن لك الجدال بخصوصه تحليالً منطقيا

 الحياة، إال وجودك.

وال تجد بشر يجادلون ويتناقشون ويتناظرون عن  مع ذلك ال تالحظ ،رغم أنه األهم

ً أو مذاهب تختلف على مسألة وجود اإلنسان، كلهم  مسألة وجودهم، ال تجد شعوبا

أنك مؤمن أنك موجود حتى قبل الوالدة وبعد الموت سابقاً وكما قلنا  مؤمنين أنك موجود.

لُمطلقة، قدسيةٌ ال ليس فقط في الحياة. وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على قدسيتك ا

عبث معها المنطق وال العلم وال العقل، يال ، تعبث معها العقول ال تعبث معها الكلمات

ال شيء أقدس وال أسمى شئت أم أبيت،  ،فوجودك قُدسيّ  .ولتسعد ولتحتفل بهذه القدسيّة

 وال أعلى وال أقدر وال أقوى من وجودك الذي لم تستطع البشرية على اإلطالق أن تناقش

وأن تجادل أو أن تدحض حقيقته، فاإلنسان كان وال زال موجوداً عبر الثقافات 

والحضارات والديانات والمعتقدات تُناقش وجود األرباب وتدحض وجودهم، وتُلحد 

كان وال زال وسيبقى موجوداً ما بقيت ، إال اإلنسان ،فيهم، تعبدهم، وتكفر فيهم



الحياة   الفصل األول                                                                                                                  

43                                                          حين يكون الوجود المتناهي... يأتي العقل، ليرسم الحدود| حدود الوجود

                                                                  
 

وحتى وإن  ما كان الكون وما بقي الوجودفاإلنسان كائٌن  حتى وإن زالت، الحضارات

بعد من أأن وجودك أبعد من الكون و -وهذا ما عليكم أن تفهموه في هذه الليلة- ،زال

 !فهو من أوجد الوجود؛ بعد حتى من الوجودأالحياة و

 !"ال جزء منه؛ أنت مصدره، أنت أوجدت الوجود بوجودك"

إن كان هناك ما يستحق ، قدسية وجودك غير قابله للنقض أو الجدل ،عليك أن تفهم

فهي ، لمن أراد العبادة، فليعبُد ذاتُه! ولكن لما نعبد ونحن أحرار؟! العبادة فهو اإلنسان

فهو  ولمن أراد التقديس والتمجيد فليمجد ويقّدس وجوده ،أقدس ما يمكن أن يكون

 .واألحُق بالتمجيديمكن واألكثر جدارةً  أقدس ما

! فعل ما تشاؤون في هذه الحياة، تذكروا بأنه يمكن لكم فعل ما تشاؤون في هذه الحياة

فإن  -ن يفعل ما يريدأألن كل إنسان يستطيع - وأنكم في هذه الحرية تتشعب التجارب

ً  بعضهم يختار أن يكون عبداً  وبعضهم يختار أن يكون  وبعضهم يختار أن يكون تائها

هذه الخيارات وإن كانت جميلة، إال أنها هي سبب الخالفات والصراعات، وهي ما ؛ حراً 

 (نعتقد)عندما نختار أن نفصل هذه التجربة الى تجارب عدة، كأن . زدواجيةبااليُسمى 

، أنت لست هنا لسبب !ص من البشريةااستنق ،أن لوجودنا سبب أو ليس لوجودنا سبب

اك هذه المفارقة؛ أن تكون هنا بال سبب ولكل ستستطيع فهم وإدر !نت هنا لكل سببأ

ً مستنيراً سترى التكاملية وأن  هو نفس  (وكل سبب ،ال سبب)سبب، عندما تكون واعيا

نحن نتحدث عن عدم االختالف فال  ال يرى فرق إال النائم.، أن ال فرق بينهماء، الشي

 داعي لالختالف.

 :رد  ً عندما تفعل ما تريد  الحياة هو من يفعل ما يريد.أن من يملك هذه ، كما نقول دائما

أنا ال اقولها ، فقط، عندما تفعل ما تحب فقط، ستجد من حولك يخدمونك، وكأنهم عبيدٌ لك

كِخدعة، أقولها حقيقةً إن كنت تريد إتباع األوامر، وإتباع المدارس الفكرية الفلسفية، 

د كل من حولك يقوم بفعل كل ما ستج ،حبتُ  إن فعلت ما فإليك حقيقة ال يمكن دحضها؛

سترى أن حكام الكون وحكام الحياة دائماً وابداً يفعلون ما  !يستطيعون ليحققوا ما تريد

- ذواتهم يحبونيحبون دون أي اعتباٍر لآلخر، ليس ألنهم يكرهون اآلخرين ولكن ألنهم 

ات قادرة فالذ -وهي فعل ما تحب؛ وهذا هو إجابة سؤال من سأل عن ُحب الذات ومعناه

وسترى الكون ! فاتبع قلبك ستجد ما تحب مما يمكنك فعله، افعله .على إخبارك ما تحب

 .كله مسخراً لتحقيق ما تريد

ستجد الكثير من المعتقدات وستجد جماعات من البشر تؤمن بكل معتقد من  ،في حياتك

على حد سواء هم  ،ولكن ألنهم كسولين ،ليس ألنهم وجدوا الحقيقة ؛هذه المعتقدات

ً ومجتهداً  !أغبياء ً أو واعيا عندما يجتمع الغباء والكسل فأنت تحتاج إلى أن تكون ذكيا

وبما أنها حقيقةٌ  .لحصرية، ال تنطبق على غيرك، اةلتبحث عن حقيقتك الذاتية، الخاص

يجب عليك ، فاألمر متعب، يجب عليك البحث، خاصة، ال يمكن ألي أحد أن يعطيك إياها
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وليس األمر كما قلت أنك ستجد الحقيقة وتحتفل ؛ أن تبحث، أن تجد حقيقتك بنفسك

 ! فهي متغيرة في كل األحوال؛ وأنك وجدت حقيقتك بالوجود

ولكي تستمر  ،الى أخرى ةالبحث عن الحقيقة هي عملية مستمرة من لحظفرحلة 

، شيء تفالحقيقة ليس بالحفاظ على الحقيقة يجب عليك في كل لحظٍة أن تفعل ما تُحب.

يمكن لك أن تجرب الحقيقة عبر فعل ما تحب في كل  (إنما تجربة)؛ وليست حتى حالة

عندما تستمر ! يعلم ما تحب أكثر منك ال أحد، أنت تعلم أكثر من غيرك ما تُحب. لحظة

 .من حولكلقائداً ورائداً ، تصبح سيداً لهذا الكون، لحظة بعد أخرى، بفعل ما تحب

* 

، منه أتيتم وبه وألجله عشتم، الُحب وحده ال شيء غيره؛ أما اآلن فلكم مني ما تستحقون

فلكم مني حٌب ال ، مادام الوجود موجود بال حدود ال شيء سوى الحب. وإليه ستؤولون

ويحبكم ، أحبكم. مني ومن الكون ومن الوجود، كما تستحقون بال حٍد وال قيد، مشروط

 .دوموا بحب وبسعادة الوجود

 وال قرار إال ما تختاروا أن الحب خيار، والسعادة خيار، والجمال خيار تذكروا"

 "عندما تختار أنك تعيس فأنه قرار  ال يمكن نقضه

أما ، قبل أن توجدوا في هذه الحياة، فهو لكم ومنكم، منٍة وال فضٍل منيلكم كل الحب بال 

ً ال ، وعلى تفردكم وتميزكم وقد وجدتم فلكم مني االحترام على شجاعتكم أحبكم حبا

ً يا من أحب. مشروٌط وال محدود ً ونوراً  ،وداعا ً يا أكثر البشر وعيا كونوا كما ، وداعا

! وإن أردتم أن تتبعون فأنتم أحرار؛ ال تتبعون وعي، ورواداً للوعي مصادراً للنور؛ أنتم

وإن لم تشاؤوا  ما بقيتم وما شئتم ،لكم الحب. وأحرار قبل أن تولدوا ،أحرار كما ولدتم

 سواكم.، فال ألحد أن يخالفكم بذلك
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 )فن الحياة(

 

  النقاط الرئيسية:

o المعاناة تُعطي للتجربة عمق. 

o  كلما كان له أثر أكبر في النفس المعاناة في مكانكلما زادت. 

o المجتمعات الجريئة التي صنعت تقاليداً جديدة ستكون في طليعة الدول. 

o  الحياة رغم ما تملك من قيود وحدود ال حصر لها فإن الخيارات

واالحتماالت التي فيها هي على األقل اثنان لواحد؛ لكل قيد هناك على 

 .يكن أكثراألقل حالن إن لم 

o ن تعرف الحب الحقيقي إال عندما تتخلى عن الغرورل. 

o الوعي ليس كافياً لكي تستمتع بالحياة. 

o  الوعي ما هو إال َمعلم من َمعالم جرأة اإلنسان وشجاعته على التغلب

 .على معتقده الوحيد الذي آمن به

o  االنسان مهما فعل أين كان ومهما كان مع من كان ال يمكن بأي حال من

 حوال أن يكون مخطئاً.األ

o  لم يصبح اإلله إله إال عندما قام البشر بتجسيد نواقصهم وخللهم وعيوبهم

 .وحاجاتهم ومعاناتهم

o ة.اإلنسان دائماً وأبداً في تحول في كل لحظ 

o من يملك الحرية هو مسؤول عما يفعله بحريته. 
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 يتعلم العيش وال يقدر؟ ش،العيلماذا البعض منا يحاول  لماذا البعض منا يعيش الحياة؟

يفهم  وهل يستدعي بالضرورة أن من يعرف كيف يعيش الحياة ما الفرق بين هذا وذاك؟

ً اإلجابة على السؤال أم أنه مجرد أمر غريزي عفوي يصدر منه؟ فن الحياة أن ؛ طبعا

 ر:األمر يختلف من بشر إلى بش

نشأوا وترعرعوا ؛ غريزية لديهمهناك أشخاص يأخذونها بالطريقة السهلة، تكون  -

 .، تحب وتقدس الحياة"مجتمعات تعشق الحياة"حقاً في 

ال تُقدس الحياة بل تزدريها في  "مجتمعات روحانية" وآخرين أمثالكم عاشوا في -

أصبحوا يُقدسونها حق ، ومع ذلك وجدوا الطريق إلى فن الحياة بعض األحيان

 .تقديسها

  الحياة؟ماذا يعني فن  ،السؤال

ما هو الشيء الذي اختلف بعد أن  ماذا يعني أن يكون اإلنسان قادراً على أن يعيش؟

لألماكن شعور؟ للحظات؟ إحساس؟  لماذا كان لأليام معنى لية؟ؤوكبرنا وتحملنا المس

ً أكثر اآلن ونحن نكبر  للبشر روابط؟ ربما لألغلب وليس -لماذا أصبح األمر رماديا

 ؟اآلن على فعل ما نريد وقتما نريد (قادرين)نستشعر رغم أننا  لماذا لم نعد، -لللك

 التي حصلنا عليها "الحرية والسيطرة والقدرة والوفرة" ؛وربما هذا هو السبب تحديداً 

خالصة كل ما سأقوله، ، وهذه هي خالصة كل ما سأقول بعد قليل- تجعل ال معنى للحياة

أن المعاناة تُعطي للتجربة  -الدرس ال آخرهسأقدمه وعلى عكس اآلخرين في مقدمة 

، لهذا تركنا الطيران في السماء، االنتقال بلمح البصر، وخلق األشياء من ال شيء عمق،

عندما كان  ،حين كنا صغاراً  .إلى مجرد بشر يُعانون األمراض ويموتون ويفقرون

ً وإن كانت تجاربه بسيطة، لها طابع يكبر، ! ، لها عمقمالمح لها ،اإلنسان طفالً دائما

، رغم المعاناة رغم -كما قلنا-والسبب  فتفقد أحاسيسها، تفقد عمقها، تفقد أبعادها ؛يسيطر

كالمطرقة، كالمعول، كالفأس  ؛هي األداة ما يبدو عليه األمر أنها سيئة وعدوه لإلنسان

  .لكنه في الواقع يُشكل مالمح، يرسم تفاصيل الذي قد يبدو مؤلماً، يبدو ُمدمراً 

 ً تذكر معي وتذكري معي تجربة، أو مرةً من المرات حيث كنت  ..سأعطيكم مثاالً بسيطا

ً في فترة حياتك األخيرة ،مع إنسان لم يعش معك فترة ، مع صديق تعرفت عليه الحقا

تعرفت عليه مؤخراً والتقيت فيه بمكان عشت فيه ، الطفولة ولم ينشأ معك فترة المراهقة

المكان الذي عشت فيه طفولتك مع ذاك اإلنسان الجديد الذي ال حين تزور ذاك . بصباك

 ً ستالحظ تبايناً عالياً في التجارب، في تلقي، في استقبال، في  ،يعرف هذا المكان إطالقا

عندما تزور تلك الحارة أو الحي القديم ذلك البيت األول لك الذي تربيت . إدراك المكان

ً  ونشأت فيه لتطورنا من كائنات أقل  ىوهذا يُعز- البعض يقف شعر جسدهم حرفيا

 ومروراً بشعور بالحضور يمر على حبلك الشوكي -بشرية، ولكن هذا موضوع آخر

إال المتبلدين من ناحية - وينزل إلى مشاعر بالحنين والمشاعر المختلطة بالواقع
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 ولكن للبعض ال بد وبعضهم يُشم حتى الرائحة وهذا أمر أعمق بكثير مما قلت -اإلحساس

األمر ممتع وشيق ومثير لالهتمام والسبب أن ذاك االنسان ال .. أن يكون هناك شعور

ً بأي مشاعر وأنت تشعر بكل تلك المشاعر ربما تستنفد كل طاقتك ، يشعر اطالقا

سأترك اإلجابة ألذهانكم، لعقولكم  ما هو السبب؟ -ن صح التعبيرإ -المشاعرية 

الزمان هو نفس الزمان، ، المكان نفس المكان !إجاباتلتستحضر أقصى ما لديها من 

تمور بك  ،نسان على نفس األطالل تشعر بكل مشاعر الدنيا تدور بكتقف أنت وذلك اإل

خر ال يشعر في حين أن االنسان اآل ،ألنك عشت فيه طفولتك وصباك -ن صح التعبيرإ-

ً تجاه المكانإبأي شعور  له  ك وليس غريب له؟ماذا يعني أن المكان غريب ل !طالقا

ما أريده منكم هو  ماذا تعني هذه الكلمات؟ ،ربط مشاعر بالمكان ذكريات ماذا يعني؟

 !لماذا هذا المكان من بين جميع األماكن يُثير شعورك؟

 ً عندما تذهب أنت وذاك االنسان إلى مكان جديد لم يسبق ألي  ..لنغير التجربة قليالً  ،حسنا

وعندما تعودان إلى ذلك المكان الجديد الذي  ليه لن تشعرا بأي شعورإمنكما الذهاب 

لماذا تجربة النشأة  لماذا فقط ذكريات الطفولة؟ ،غالباً لن يكون هناك شعور ليهإذهبتما 

جاباتكم جميعها إرغم أن  ،سأقولها هي التي تترك بصمة وتترك طابع وعمق للمكان؟

  ى..مصحيحة إال أنها تدور حول الحِ 

 "كلما كان له أثراً أكبر في النفس؛ كلما زادت المعاناة في مكان"

لو أنك عشت طفولتك برفاهيٍة مطلقة أثناء نشأتك أي أن ، ولكي نأخذ الفكرة بشكٍل مجرد

حتى وإن كانت طفولة فإنك ، تحتاجهابل أن رغباتك تُجاب قبل أن ، كل ما تطلب يُجاب

تريد  فأنت طفل ،ربما للسنوات األولى .لن تشعر بأي ارتباط بذاك المكان الذي نشأت به

ولكن أتحدث عن المرحلة بعد سن الخامسة  أشياًء ال تستطيع أن توصل لآلخرين حاجتك

يكون للمكان مالم تكن تعاني فلن  .حيث اإلنسان يصبح واعي وقادر على التواصل

ً  ى؛معن كالمعاول ! لذلك التقاليد، لذلك األعراف لها أثر إيجابي رغم قسوتها ظاهريا

لترسم  فقط، حين تضرب وتُشكل جسداً كامل لتفصله وتُقسمه وتكسره ،والفؤوس

وهذا هو عنوان -الطقوس، العادات هي ما يجعل للحياة معنى  .مالمح وتضع تفاصيل

 !هذا هو فن الحياة؛ الحياةقلنا فن  -الدرس

بل األصح ! بل ال يهم حتى أال يكون لك مجتمع ،ال يهم أن تتبع تقاليد مجتمعك يا سيدي

أن المجتمعات التي تسود العالم وتقود العالم وتصل إلى قمم األمم التي تصبح في مصاف 

ولكنها هي من تصنع تلك  هي تلك األمم التي تتبع تقاليد الدول العليا واألولى والمتقدمة

وهناك دول ما  أمريكا عندما صنعت تقاليدها واتبعتها كانت في طليعة الدول .التقاليد

ال أتحدث عن مجتمعنا ال تشعروا بجنون - زالت ُمتقلدة بتقاليد عمرها آالف السنوات

رغم قدمه وعمق وروحانية معتقداته إال ؛ تحدث عن المجتمع الصيني مثالً أ -االرتياب

الفرد  أال يملكهو ، المجتمع عادات وتقاليد أال يملكأسوأ ما يكون األمر هو  .نها قديمةأ

أتحدث عن مجتمعات  !لن يتقن فن الحياة، لن يكون له حياة ،هناك !عادات وتقاليد
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، اشتراكية كدول وسط أوروبا وبعض األقاليم المحيطة باالتحاد السوفييتي بعد االنفصال

. ولم تتبع حتى تقاليدها القديمة، االشتراكية ولم تجد لها هوية حتى اآلنانفصلت من 

ثم تليها تلك  المجتمعات الجريئة التي صنعت تقاليداً جديدة ستكون في طليعة الدول

وفي مؤخرة الحضارات تأتي الدول والمجتمعات واألفراد ، المجتمعات التي تملك تقاليد

ً في اسكوتلندا عندما نادت  .الذين ال يملكون تقاليداً وعادات ً جليا كان المثال واضحا

يعيشون  لم يكن األمر بدافع الخوف أو بدافع الحرمان فهم يعيشون بكرامة، باالنفصال

هم أرادوا االنفصال ، -ن صح التعبيرإ- برفاهية في اتحاد دول للمملكة المتحدة أو األقاليم

علم  ،اسم نسميه !رة ال ليبنوا مجتمع أو وطنليبنوا ثقافة وحضا، ليبنوا أمة ال ليبنوا دولة

ً وينامون ليالً  بل أمة تُغير ولو سطر في ، ونشيد، جيش، وربما أفراد يعملون صباحا

من ، من يرزح تحت المعاناة هو في نعيم فقد اختار أن يأتي للحياة لهذا السبب! التاريخ

عندما رمى كل النعيم  ال يجد معاناة هو من يُأسى لحالة، ويحتاج لجرأة كجرأة بوذا

من وصل إلى المعاناة أعتقد ، وأشكاله وأوجهه وبجرأة ذهب إلى قسوة الحياة والمعاناة

 .أنه جريء بما فيه الكفاية

 سؤال: أغنى األغنياء يصابون أحياناً بأقسى األمراض!

تجريدية يعني أن ! لذلك قلت الفكرة تجريدية.. طبعاً، انا ما قلت اللي عنده نعيم ما عنده-

ً لو كان . تُزيل جميع المعالم، جميع العوامل من النظرية نسان في نعيم، ومن إفرضيا

كانت  !ال يوجد هذا المستوى من النعيم ،يوجد في نعيم يصل إليه ما يريد قبل أن يُريد

أحياناً أغنى األغنياء يُصابون  ..فأتفق معك وهذا يُلخص التوازن في الحياة فكرة تجريدية

ً يصعب . أنا ال أحتج وال أجادل، بأقسى األمراض أتمنى أنك فهمت الفكرة، ألنه أحيانا

لذلك ة، على اإلنسان فهم مبدأ أو قانون في ظل هذا التنوع الذي خلقناه في هذه الحيا

وفرض الفرضية دون تدخل أي عوامل أخرى في  تحتاج إلى تجريد الفكرة، تجريد المبدأ

 .بيئة مغلقة

 كيف لي أن أتخلص من معاناة تسلط ولي األمر؟ال: سؤ

كمال الدراسة، كل إليس الوظيفة فقط حتى  !كيف تعرفين أن الوظيفة هي ما سيسعدك-

 !ليش شيء من هذي األشياء، ليش األشياء الممنوعة فقط هي الجميلة شيء ممنوع؟

ألني  قلبك وينفتح لي عقلكأعتقد انه فيه مغالطة كبيرة بمعنى آخر، وأتمنى أن يتسع لي 

سأجيب بحب ال بسيطرة، ال أريدك أن تؤمني بما أقول ألني رسولك أو عالم يريد 

آالف البشر ، أنا أجيبك ألنك كمثل آالف األشخاص في المجتمع الواعي اليوم؛ توجيهك

أريد الرغبة الفالنية ولكني اآلن  ؛في مجتمعات الوعي يصلون إلى هذا الطريق المسدود

ال ... شفت هذا العائق، أو هذا المانع أو هذا الحد أو القيد كاألب، كالمال، أو كالقوانيناكت

ولكن ال شك أن هذه الحياة رغم ما تملك من قيود شك أنها قيود حسب ما نؤمن به 

 ؛هي على األقل اثنان لواحد فإن الخيارات واالحتماالت التي فيها وحدود ال حصر لها

فيوجد من الخيارات والحلول ما يفوق  !إن لم يكن أكثر األقل حالنلكل قيد هناك على 
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ال يحتاج اليوم االنسان الذهاب  ،العمل؛ مثال بسيط .الحدود والقيود بأضعاف المرات

وأتمنى أال أحتاج أن أعطي أمثلة ألن - يستطيع العمل من المنزل وأبسط مثال للعمل

لكن من  -يمكن لها أن ترى جميع الخيارات ؛أالعقول التي تستطيع أن تفهم الفلسفة، المبد

  www.freelancer.com :المثال هو موقع. نفس منطلق السمكة وتعليم صيد السمكة

يمكن  ،نشاء ملف خاص فيك، ومعظم الوظائف اإلدارية، ووظائف تطويريةإ يمكن لك

لك العمل بمبالغ خيالية ال يحصل عليها من يذهب بالشمس وتحت وطأة السواقين وأولياء 

وهو تحت المكيف في وقته المناسب وأحياناً ال .. األمور وتعقيدات العمل وقلة الرواتب

ويحصل أكثر مما  سبوعيحتاج أن يعمل ثمان ساعات في اليوم وال خمسة أيام في األ

أتحدث عن عمل  -حيث المخاطرة عالية-عن الفوركس أو األسهم وال أتحدث  تحصلين

 ،من البيت ومواقع كثيرة تشابه هذا الموقع تعمل بآالف الرياالت. شرعي واضح المعالم

ن كنت تفضلين أفريقيا أو أمريكا إجازتك، ال أعلم إمن كوخك في غابتك في أحد 

ليس ندب وال  .واألدوات الالزمةنترنت ما دمت تملكين اإل، الوسطى أو جنوب فرنسا

 .ابدأي من هنا، تسويق وإنما أعمال حقيقية يمكن لإلنسان التعامل

 :ذا تبين وظيفة من غير ، إن مشكلتك ليست مع ولي األمر وإنما من اإلنجليزيةأعتقد أ رد

-فأمامك سوق عمل ال يرحم من ال يتحدث ؛ انجليزية فأعتقد أن األب أقل مشاكلك اليوم

من يريد أن يتجاوز كل القيود ويذهب إلى العمل سيصدم بالواقع . اإلنجليزية -على األقل

. العمل من المنزل بالترجمة، بالديزايننق..! أن ولي األمر ربما كان يحميك مما سترى

عين ألف لاير أتحدث عن أربر؛ أعمال رأيت بعض المناقصات بعشرة آالف دوال، الخ

 .ما يقارب ثالث آالف وميتين كويتي، أو أربع آالف دينار بحريني سعودي أو درهم

 ..الواحد يحتاج أن يعتمد على نفسه في هذا المجتمعسؤال: 

فمن ، ال بالعكس أنا ما أعتقد إن الواحد يحتاج أن يعتمد على نفسه في هذا المجتمع-

هذا المجتمع أنها ال تحتاج أن تعتمد على نفسها الحسنات أن األب مسيطر على البنت في 

مجتمع  نابما أن-نسانة هنا في مجتمعنا، بل حتى الرجل اإل! فاهمة عليّ ، حتى موتها

 (Homeless)أنِت ال ترين  -فراد بعضهم البعض أال يسقط أحدهمتكافلي يحمل األ

ناس آخرين  ن ناس يقتلونأبل  عايشين هنا في الشارع وال تشوفين ناس في الشارع

ال أظن أن هناك تكافل أكبر ، بالعمد وتكون الدية بماليين الرياالت ومع ذلك تُجمع لهم

أن يعرف االنسان  ت.وإنما فتح الخيارا ؛ولكن الهدف ليس االعتماد على الذات! من كذا

عندما يوهمك أن الوظيفة هي سر ؛ أن عقله ضعيف، أن عقله قاصر، أن عقله جاهل

 .فاعلمي أن السعادة تنتهي عندما تحصلين على الوظيفةالسعادة 

أعتقد أنه هذي نعم يتمناها ناس ؛ نترنت، داخلة من سمارت فون، تأكلين وتشربينإعندك 

ما  !ياك مجتمعينإكثيرين في مجتمعات غربية يملكون مؤهالت أضعافنا كلنا أنا و

http://www.freelancer.com/
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هذا  عاناة الوحيدة في الحياةولكن بكل بساطة، ليست الم أحاول ان أقلل من قيمة معاناتك

 .ربما تكونين أشد منهم، كل ما أقول

 "النت فيه مشكلةا؛ "اآلن عندها مشكلة حقيقية بسيطة فردية تخصها وحده هي ،مثالً 

 !لذلك سعادتها قريبة جداً ، وتحقيق رغبتها في الحصول على شبكة أفضل ليس مستحيل

السعادة خلف أخرى تُنمي  -اللي مالها معنى هبعيد عن الكشر-وسعادة خلف أخرى 

لنتوقف عن تمني ما ال  .فال يعود االنسان بحاجة إلى المظلومية والدراما عادة السعادة

مبتذل جداً أن نتمنى ما ال نستطيع الحصول  ل؛األمر أصبح مبتذف، األمر سخي ،نستطيع

ال أحد يقول أن ما تتمناه ال ، ليس ألنه ال يمكن له أن يتحقق! ال أحد يقول هذا ه،علي

نحن نقول  ؛ال أحد يقول أن معتقداتك ال يمكن لها أن تكون صحيحة ،يمكن له أن يتحقق

ولكن نقول في نفس اآلن،  وأن كل ما تتمناه يمكن له أن يتحقق أن كل ما تؤمن به صحيح

يمنع  فمن فربما عليك أن ترأف بذاتكعندما تتمنى شيء وأنت تعلم أنه صعب أن يتحقق 

 ،فأنت في حلبة ال يوجد فيها غيرك !هذا الشيء من التحقق هو معتقدك ال أحد غيره

 !ربما وضعت مرآة أمامك فقط لتشعر نفسك بوهم وجود شخص آخر !أنت تصارع ذاتك

ً بذاتك ً ورأفةً ولطفا فقا على أن تؤمن بأنه يمكن له أن  ؛ال بأس بأن تريد ما تريد ،ر 

الوظيفة وهي تؤمن أن أبوها لن يقبل فإن األمر  -كما سألت قبل قليل-عندما تريد  .يتحقق

أو بتغيير  صنعتها ولن تخرج منها إال بتغيير رغبتها؛ يبدو وكأنه دوامة وحلقة مفرغة

أن تغير رغبتها ولكنها .. ولكن أحدهما أسهل من اآلخر وكال األمرين ممكنين؛ والدها

وهو األمر  دون تمني موته مثالً  ا ومحاولة التخلص من أباهاتلجأ الى االحتفاظ برغبته

ً  !المنطقي هل تتمنى موت من يمنعك من أن ، الصدق مع الذات مهم وضروري أحيانا

لكن كما قلنا أنت  ..أن يُغير رأيه مثالً ، أعلم أن الموت ليس الحل الوحيد ؟تحقق ما تريد

؟ يُغير قناعة نمت معه منذ الصغر ، فكيف له أنهلن تُغير رأيك رغم أن رغبتك حديث

 .التفكير وتأمل األمر -ولك بالذات يا من سأل حرية-فأترك لكم 

 سؤال: كم لغة تتحدث؟

وأظن أن سوق العمل  ردوأنا أتحدث العربية واالنجليزية واالسبانية قليالً وبعضاً من األ-

ً بسبب أن ربما جزًء منها بسبب ، ال يراني مؤهالً بما فيه الكفاية الواسطة، ولكن غالبا

 .أهلية االنسان تعتمد على خبرته

 سؤال: هل تعمل على كتاب جديد؟

غردت مجموعة تغريدات كانت بداية الفصل األول من ، لى اآلن لم أعمل على كتابإ-

لم ، مجموعة من التغريدات كتبتها ألرى ردة الفعل ولم تكن كما توقعت؛ كتاب ولن يُنشر

أرى -ولكن ربما عنوان فن الحياة  ..لذلك لن أكمل تمنيت ولكن كما توقعتتكن كما 

الوجود لم يعد يهم الكثيرين ، -الجميع أو األغلب مهتمين بفلسفات من يعلمونهم الحياة
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في ، أتحدث عن الوجود ال عن الحياة، مضي فيه الكثير من الوقت والجهدوهذا مجال أُ 

 .يكون ،بما فن الحياةفر؛ حين أن األغلب مهتمين بالحياة

 سؤال: اآلخرين يقولون أن "الوعي" خرافات وهرطقة!

أعتقد أن المجتمع يحب ما يؤمن به، وال شك أنك كذلك عندما تؤمن بالوعي ال تقبل من -

 !غرور اإلنسان، يُسمى في الوعي اإليقو. يقول بأن األمر هرطقة

الوعي ليس كافياً لكي تستمتع . الغرورلن تعرف الحب الحقيقي إال عندما تتخلى عن 

نسان وشجاعته على التغلب على عالم جرأة اإلعلم من مَ الوعي ما هو إال مَ ، بالحياة

ما اآلن وقد استفاق من النوم ومن االعتقاد الوحيد الذي ، أمعتقده الوحيد الذي آمن به

 له أن يختار احدى أمرين:، كان يعتقده

 . جديداً آخرما أن يتبنى ويعتنق معتقداً إ ❖

حيث يحب كل شيء  فاقة وهي االستنارةأو أن يصعد إلى مستوى آخر من اإل ❖

 .نسان عن الوعيوال يهمه أن المجتمع يغضب عندما يتحدث اإل ويفهم كل شيء

 

 ترجمتهطلعت على عمل باالنجليزية وحاولت أ األمر ممتع، كنت قد .سأتحدث عن آدم

 .وهو بمجمله ست صفحات تتحدث عن آدم المقتطفاتسأقرأ بعض ، إلى العربية

براهيمية كانا أول رجل سطورة الخلق في األديان اإلآدم وحواء وفقاً أل" استهالل المقال:

قصة آدم وحواء تُعد أساسية لمعتقد أن الرب خلق  .وكانا أسالف جميع البشر وامرأة

- لنقل عن سفر التكوين ،انتقلثم  الكائنات البشرية لتعيش في الفردوس على األرض

في سفر التكوين من  -وهو السفر األول من العهد القديم من االنجيل الكتاب المقدس

يوجد ، الفصول من الفصل األول إلى الفصل الخامس الكتاب المقدس العبري العهد القديم

 ً تي في الرواية األولى لم تأ نوعان من الروايات كل منها ذات منظوٍر مختلف تماما

وإنما ذُكر أن  وعلى األقل لم يُذكر اسميهما صراحةً  النصوص على ذكر آدم وحواء

الهية وأمرهم بأن يتكاثروا وأن يكونوا رعاةً لكل من قد الرب خلق البشر في صورته اإل

إال شجرة المعرفة  يزرع األرض ويأكل ما شاء من األشجار كلها في الجنة؛ خلق الرب

 ُخلقت حواء من ضلع آدم لتكون رفيقةً له ،وعلى إثر خلق آدم )معرفة الخير والشر(

ولكن أفعى أغوت حواء لتأكل  ،وكانوا بريئين ال يشعرهم ُعري أجسادهم بالعار والخجل

ً من الفاكهة آلدم هذا الفعل أعطاهم المزيد من . فاكهة الشجرة المحرمة وتُعطي بعضا

لى استحضار مفاهيم سلبية ومدمرة المعرفة ولكنها في الوقت ذاته تعطيهم القدرة ع

 ..."فيقوم الرب الحقاً بلعن األفعى واألرض، كالعار والشر

أحد المتابعين نقل لي المقاالت ، هذا مجرد مقطع ونصف من أصل ست صفحات

بحكم الخلفية والبحث بالالهوت وعلوم األديان ، باالنجليزية فأعطيته الترجمة بالعربية

نزال على قمم  ربما كان للحديث شجن أن آدم وحواء، أخرىفي مقاطع .. االبراهيمية
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الممتع وأثناء ترجمة هذا . والتقيا في صعيد عرفة -ةويُعتقد أنهما الصفا والمرو-جبلين 

العهد - دراك كمية وحجم وقوة الروابط بين اإلسالم والعهد القديمإكنت مستمتع ب العمل

األمر يبدو لي  ..بين اإلسالم والمسيحيةووجود تباين  -ةالقديم أعني الديانة اليهودي

واإلسالم انشق  كأن الديانة اليهودية العهد القديم من العهد المقدس هي األصل؛ كتفرع

وربما كان اإلسالم أقرب إلى ، فكانا شقين من نفس األصل والمسيحية انشقت عنها عنها

يبدو  -وليس حقيقة علميةهذا رأي شخصي -المسيحية على األقل . اليهودية من المسيحية

ً وتفسيراً للوجود ربما تفسير الوجود موجود ، لي كنمط حياة أكثر من أن يكون تشريعا

يُسمى ، أيضاً حقيقة ممتعة أخرى أنه ذُكر في الكتاب المقدس والعهد القديم. عند االثنان

كن وورد عن الرسول حديث أنه يم تفي عرف الثقافة الدينية اإلسالمية باإلسرائليا

 ."حدثوا عن بني إسرائيل وال حرج": للمسلم أن يُحدث عن بني إسرائيل وال حرج

ألن محمد نشأ وتربى وتعلم تعاليم الديانة اليهودية على يد األرقم وغيره  ،والسبب واضح

مالم يُغطى في اإلسالم ال  فكأنه يقول أن؛ لها ةبل أن معظم معالم اإلسالم مشابه الكثير

وكيف  الممتع أن هناك رواية عن أبناء حواء وآدم هابيل وقابيل .بأس أن يُكّمل باليهودية

يُعتقد أنه بسبب زوجته الجميلة مقارنةً بخليلة قابيل  -لسبب أو آلخر-أن قابيل قتل هابيل 

عه هابيل فصب وسبب آخر يعتقد أن قابيل كان يُحاول غاضباً ضرب آدم فمن ،الدميمة

الممتع والمثير لالهتمام كان أن رواية ، ال يهم حقيقةً ما حدث .جام غضبه عليه وقتله

يران أو اليمن إباكستان أو  -نجيل أو التوراة عن آدم وحواء أو المكان الذي عاشا فيهاإل

لف وأن آدم كان يُحذر ابناءه من الذهاب خ أن هناك شالل عاشا بقربه -أو الهند أياً كانت

ذا لم يذهبوا على إثر إن الرب ربما سيسامحهم جميعاً أوالسبب هو اعتقاده  ذاك الشالل

الخطأ الذي ارتكباه هو وزوجه بالتهام أو أكل الفاكهة المحرمة من فاكهة المعرفة أوعلى 

في حين أن قابيل يُمثل الجانب الفضولي - األقل هذا ما قاله آدم وظل يقوله ألفراد عائلته

قام  -وهابيل يمثل الجانب الروحاني اإلنساني القدسي الدنيوي المادي من البشرالبشري 

ن صحت رواية وخارطة آدم وحواء أونحن نسل قابيل - قابيل بفضوله المعهود كفضولنا

قابيل ذهب خلف الشالل واكتشف وهذا  -وسآتي إلى خارطتهم الجينية بعد قليل ،الجينية

-فأتى إلى أهله  عندما ذهب خلف الشالل وجد بشراً آخرين، هو السر الصادم الجميل

ً انا   -ذا زل مني معلومة خاطئة فصححوا ليإقرأ بل أنقل لكم من ذاكرتي فال أطبعا

عندها اعترف آدم  لذين يعيشون خلف الشاللأي البشر اآلخرين ا، ليخبرهم عما رأى

المثير لالهتمام أن ذاك الكتاب العهد  ..بأنه كان يعلم بوجود بشر خلف الشالل منذ أن أتوا

يقول في نفس الكتاب  القديم، التوراة الذي يقول أن آدم وحواء أساس الخلق وأول البشر

 .أن هناك بشر آخرين يعيشون خلف الشالل

ألمر وأقرب إلى حياتنا اليومية والعلم الذي نؤمن به أكثر من األديان وإن بعيداً عن هذا ا

كروموسوم آدم "فيما يسمى  علماء األحياء في أحد المقاالت؛ ادعينا خالف ذلك

ً " وميتوكوندريا حواء يُعتقد لدى علماء " :دعوني أقرأ فاالرتجال ربما لن يكون شيقا
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ً ) تستخدمانالجينات أن االسمين آدم وحواء  على سؤال رمزية  وهذا رد، "(مجازيا

ً ال أؤمن بماديتها، القصة  .أي أنها رمزية ولكنها حدثت وأنا أؤمن برمزية القصة طبعا

تماماً كاإلسراء ض؛ ما أقصده هو أنها لم تحدث على هذه األر، أعلم ان األمر ُمحير قليالً 

نسان ال يستطيع أي أن اإل؛ رضكتجربة للبشر الذين يعيشون على األ رمزية، والمعراج

ولكنها حدثت في بعد آخر، على مستوى آخر من  ن كان رسوالً إأن يقوم بفعلها و

ً كالحلم. وإن كان يرى االنسان نفسه كجسد.. الوجود  ثناء الحلمأأنت في الحلم، ، تماما

فقصة  ك.تعتقد أنك تعيش على األرض ولكنك ال تدرك أنك في حلم حتى تستيقظ من نوم

وهذه هي النسبية في الوجود تحتاج - ..عندما ننسبها، حواء وآدم رمزية ولكنها حدثت

 .-إلى نسبة أي شيء ألي شيء آخر حتى تُجيب على أي سؤال

 هل القصة رمزية أو حقيقة؟سؤال: 

 .هي رمزية لكنها حقيقية أي أنها لم تحدث على األرض وانما حدثت في مكان آخر-

ً . ما يقوله علماء الجينات اليومعلى كل حال هذا   االسمين آدم وحواء تُستخدمان مجازيا

كآدام يُمثل ، في سياق علمي لتخصيص األسالف المشتركين االبوية واألمومية

يُمثل   (Y)طبعاً هذه تقسيمات للخلية، الكرموسوم، وحواء الميتوكوندريا (Y) كرموسوم

أنهم ليسوا . الميتوكوندريا هي جزء من الخليةفي حين X) ) وفي االنثى هو الذكر

وال يوجد حتى " -الذي ترجمتهعن الكتاب بتصرف وهنا أنقل -أشخاص محددين 

 ً أي  ."افتراض أنهما عاشا نفس الفترة الزمنية ناهيك عن أنهما التقيا أو أصبحا زوجا

لخارطة البشر الجينية أن علماء الجينات يؤمنون أنه ال يوجد أي دليل من خالل النظر 

ناهيك عن أن يكونا التقيا  على أن آدم وحواء وأسالفهم المشتركين عاشا في نفس الزمن

 (Y) أن آدم الكروموسوم" :ويكمل االقتباس دراسة مؤخرة في نفس الموضوع، وأنجبا

، عاش في فترة ما قبل التاريخ بمئة وعشرين إلى مئة وستة وخمسين ألف سنة مضت

حواء الميتوكوندريا عاشت تسع وتسعين إلى مئة وثمانية وأربعين ألف في حين أن 

ن الفترتان مئة وعشرين ألف إلى مئة وستة وخمسين ألف سنة أاعتقد  .."سنة مضت

النطاق لكال االثنين قد ، لى مئة وثمان وأربعينإمضت قبل التاريخ وتسع وتسعين 

دراسة  .الفترتين ولكن ال يوجد أي دليل على أنهما التقيافهناك تداخل بين  .يتداخالن قليالً 

، أخرى تضع آدم الكروموسوم في الفترة مئة وثمانين ألف حتى مئتين ألف سنة مضت

فلدى علماء الجينات يُعتقد أن آدم عاش ومات ثم ولدت ! أي أن الفترتين لم يتقاطعا حتى

 .طيل الحديث عنهاالترجمة طويلة ولن أ، ولدت حواء -بعدد كم مئة سنة-

 سؤال: هل قرأت كتب دينية؟

ربما أنا لست منجذباً ، قرأت البن كثير الكتاب ولكني لم أكمل، شدني أكثر كتاب الروح-

 .فقد نشأنا على تعاليمهم ولم نجد اإلجابات فاعذرني للبحث أبعد لى علمائناإ
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 :ولكن يبقى  سهاب قليالً إهناك  "الكهف"القرآن ال يُلخص القصة بتفاصيلها، ربما في  رد

ومن حسن الحظ أن محمد سمح للمسلم  على استحياء مقارنة بطريقة تفصيل العهد القديم

 ."حدثوا عن بني إسرائيل وال حرج" أن يبحث

 سؤال: هل نُشر هذا المقال الذي قرأت؟

كان طلب من أحد ، بالعادة أنا ال اقرأ لكن هذه أول مره أقرأ ،منهلم يُنشر ما كنت أقرأ -

المتابعين قام بإعطائي ست صفحات انجليزية معظمها اقتباسات إلصحاحات االنجيل 

فقمت بترجمتها بسرور ألن األمر ال يقتصر  ، وبعضها أدبيةةوبعضها علمي والتوراة

ومعرفة روابط اإلسالم باليهودية، هذا على تنمية مهارة الترجمة وإنما توسيع األفق 

ً لدى ترجمة الخلق وبدايته ً وإن كنت أراه سابقا ً جليا النشأة ؛ األمر الذي أصبح واضحا

 .والتكوين

وحاشا ! ومن أنا ألقول لك أنك مخطئ ه،ر الواعي بأنه نائم وقد اختار وعيه بنفسأذكّ 

وإن أردت أن تكون وآمنت بأنك ، لك أن أقول ذلك فأنا أعلم أنك لم تكن ولن تكون

ال  فأنا أعلم أن االنسان مهما فعل أين كان ومهما كان مع من كان ك.أنك كذل، مخطئ

 ً ليس قدر، ليس مصير ؛ كل ما يحدث لك .يمكن بأي حال من األحوال أن يكون مخطئا

 ولكن األمر السحري القدسي! بل أنه أحداث ال تُعلم حتى تُفعل من قبلك محدد مسبقاً،

ً وأبداً ستجد الحياة ما تفعله معك  ً فعلت وكيفما فعلت دائما ، لتواكب جنونكأنك مهما

وال  !لتواكب خلقك الذي تدّعي برعونتك المعهودة كإنسان بشري أنك ال عالقة لك فيها

إن أردنا ، وما هو البشر إال إله ؟!بأس فمن نحن لنخبرك أنك رٌب يتجسد بهيئة بشر

ما هو اإلله على أي  .ولكننا نحن من آمنت بأن البشر أقل من ذلك الوجوديةالحقيقة 

لم يصبح اإلله إله إال  من كان سيكون اإلله لوال البشر؟؛ اسأل نفسك هذا السؤال! حال؟

قمنا بإلغاء ، عندما قام البشر بتجسيد نواقصهم وخللهم وعيوبهم وحاجاتهم ومعاناتهم

لك حرية أن تعبده فهو أنت قبل أن تختار أن  .أسميناه إله هذا االبداع فظهر إلينا كمال  

كانت إسقاطاً أو غير  هذا خالصة ما أقدم منذ أن بدأت بالتقديم-ة تنتقص من ذاتك الكامل

 .-إسقاط

 :األمر مخيف جداً وال يمكن للعقل أن يستوعب، لذلك يستطيع العقل تصوير األمر  رد

أن العقل ال يمكن له أن يتخيل أي "هل سبق وأن سمعت بمقولة ، فيبدأ بتمثيله بما يعرف

ال يمكن له أن يتخيل أي  أي أنه أي شيء غير موجود في الحياة؛ "شيء غير موجود

 .أي أن يتخيل شيء من العالم الالأرضي؛ شيء غير موجود في الحياة

 سؤال: تحدث عن القرآن.

وعالقته بالسحر وتحدثت عن إعجازه اللغوي  (2014)تحدثت عن القرآن كثيراً في -

للبعض أن يشاء أن  لنا أن القرآن ليس أعظم معجزات هذا العصروأصّ ... والعلمي والخ

  ر.والشجعان فقط يمكن لهم البحث عن مصدر إلهام أكب يرى هذا الكالم يُهين معتقداته
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 قالية؟سؤال: هل نمر اآلن بمرحلة انت

فاإلنسان دائماً ؛ ولكن ما دمتي تشعرين أنها مرحلة انتقالية فربما هي كذلك، ال أعلم-

 ولكن في بعض األحيان يأخذ قفزات كمية، قفزات ايمانية وأبداً في تحول في كل لحظة

يشعر معها ببعض القلق والخطورة والخوف، ولكن يعلم أن خلفها أمل  وأماني عظيمة 

 .وستتحققبل  ستتحقق،

هل سبق وأن تمنيت شيئاً بشدة حتى أنك بذلت المستحيل في الحصول عليه وقمت ببعض 

ً على عقب اإلجراءات الجذرية التطرفية فتفاجأت بأن ما تمنيته، ما  وقلبت حياتك رأسا

ً آخر أكبر بكثير مما ! ولكن انتظر قمت بفعل المستحيل من أجله لم يتحقق! تحقق شيئا

أن  درجة أن الشيء الكبير أنساك حتى أن تتذكر أن ما كنت تتمناه لم يتحقق!تمنيت إلى 

 ً ألف لاير أو ألفين من أجل أمر واحد! فتحصل على وظيفة ، تتمنى مدخوالً بسيطا

ولكن الممتع أن بعض البشر ال يتذكر حتى  تحدث لكل إنسان، بمدخول ثابت مضاعف

لو كانت في فيلم - اطفية الرومانسيةوتحدث اللحظة الع، أنه كان يُريد ذاك الشيء

عندما يتذكر أنه ، -أو كما يترجمها البعض رومانطقية يةستصاحبها موسيقى رومانس

 .كان يتمنى ذاك الشيء الذي نسيه حتى دون أن يتحقق

 سؤال: كيف تعلمت العزف؟

لم يسبق أن  عندما أتقن علم أنتقل لغيره، عندما أتقن آلة أهجرها، علمت نفسي بنفسي-

وما  تقانهإالعود استثناء ألني أحبه كآلة، وليس الهدف . Mastery)الـ)أتقنت آلة حد 

ألني  وربما أمٌر في نفسي يمنعني من أن أتقن العود د..زلت أني لم أتقن ولن أتقن العو

أستطيع  عندما أتحدث بشكٍل غائب الوعيي، تقانه حد العفوية الغائبة الوعإأعلم لحظة 

أما اآلالت األخرى، لحظة تعلمي  لحظتها سأكره العود وأهجره ف بنفس الطريقةأن أعز

  .الهدف من تعلم اآلالت الموسيقية ليس عزف .لآللة هي لحظة فراقي لها

 :أقل تنوعاً  -وال إهانة للنساء-النساء نفس اإلجابة وإن كانت الخيارات أقل بكثير، ف رد

ذا إأنا أؤمن أنك  حد،باألساس هن نوع وا ربما نوعان أو ثالث من اآلالت الموسيقية

فإنك قد اختبرت جميع  حد الثمل ذا تعمقت في روحهاإ ذا سبرت أغوارهاإ أحببت امرأة

.. ال تعدو كونها معالم سطحية الفروقات الظاهرية التي تُفّرق المرأة عن األخرى .النساء

ً أن النساء أمٌر ثانويهذا ال  والرجل هو  فأنا أعلم أن المرأة هي األساس! يعني إطالقا

حتى وإن ادعوا ، فال يمكن لذكر أن يلد انثى ولكن يمكن لألنثى أن تلد ذكراً ؛ الفرع

فإنها كغيرها من االعتقادات التي تُسيطر على  الذكور بأن المرأة ُخلقت من ضلعهم

وإن كانت لي - ن كانت خطيةإ دأ هذه السلسلة البشريةأنا أظن أن أول من ب ل.العقو

 إن كنا خطيين ننحدر من نفس االسالف -ننظرية أخرى قد يستعصي علينا شرحها اآل

 ً   .فإن أول من ُخلق أنثى أنجبت ذكوراً وإناثا
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 سؤال: أرسل لنا طاقة.

كذلك فاألمر لست محطة تزويد طاقة روحانية، فحتى وإن كنت ، تعرفين اللي بقوله-

في أن يرسل طاقة كفرد  ةأن لديه كرام ال يمكن لي توزيعه كما يدّعي البعض اختياري

وإن كان هذا المعتقد صحيح ولكن أظنه ساذجاً  أو كجماعة إلى المحيط الذي يحيط بهم

ربما بعد مئة أو مئتان عام من اآلن يمكن لنا التأثير على  ..في هذا الوقت من الزمن

رجي بإطالق طاقة إيجابية تخّضر لها األشجار وتورد لها الزهور وتشرق محيطنا الخا

أما اليوم هي قوة ، لها الشمس وتمطر لها السحب وتتحرك لها األمواج وتهب لها الرياح

أنت حر في اإليمان بما تشاء، وكل شيء تؤمن به  !قوة العلم! قوة المادة !العقل

، هي صحيحة في زماٍن آخر هذا الزمانولكن بعض المعتقدات ليست من  صحيح،

هذه المعتقدات من يؤمن .. بعضها قديم بلى وتلف، وعاف عليه الزمن وأصبح ال يصلح

نما إو وهذه ليست أوصاف سلبية ُمهينة- أو يعيش زمن بها يُسمى رجعي، متخلف

 !وهناك سذاجة من يؤمن بمعتقدات من زمن آخر أو من مكان آخر -حقيقية

ً كن " ً ، واقعيا  "جميلة كما هي الحياة، فراط في اإليجابية يولد السلبيةاإل ،ال تكن سلبيا

 ذاتك! ،إلى أي حٍد هي صعبة اإلرضاء ليه ونتمناه؟إما الذي نسعى  ما الذي نريده حقاً؟

حتى تعمد إلى أن ال تقتنع بحياتك بكل ما تملك من  إلى أي درجة أنت صعب االرضاء؟

فترى معظم البشر ال يجدون مشكلة في أن ؛ تعلم أكثر من الالزمربما ألنك ، تنوع

المشكلة تقع فقط عندما تجد بشر يريدون ، يعيشوا حياتهم بمتعة وسعادة حقيقية صادقة

من يريدون السيطرة على العالم في وقٍت ال تؤمن البشرية ، ماال ينتمى إلى هذا الزمن

وأمثال التتار وغيرهم من بعض المجتمعات  أمثال هتلر، وأمثال مجتمعنا،؛ فيه بالتبعية

تسعى  ومجتمعات أخرى بنفس المبدأ وبطابع مختلف االستعمارية التوسعية المسيطرة

وحالة عدم الحرب والال مشاكل والال  إلى النشر السالم والحب والطمأنينة والسكينة

بطالة والال أمراض والال موت والال فقر والال معاناة والال جوع والال طالق والال 

 ة.كلها مشاعر ومعتقدات ُمسيطر... هوملس

ولكن ال شك بأن هذا اللقاء من أمتع  قد نكون ابتعدنا عن بعضنا البعض لفترة طويلة

ومع ذلك ما مسكت نفسي بأن  )موسيقى(بـ قالها أحد المتابعين بأن البث ُمعنون، اللقاءات

ليس  األقل هناك من يستطيع أن يدرك ما أقولوبال شك فأنا أفخر بأنه على  كمأتكلم مع

لم أكن  ،عندما قررت أن اختلف .ولكن ألني مختلف ألني األذكى، وليس ألني األميز

وصلت ووجدت  ب،أين سأذه إلى علمأ لمألني  ليهإأعلم أن هناك من سيدرك ما سأصل 

ً خصبة ما أن تقول الكلمة حتى تنبت شجرة موردة بأزهارٍ  ً عن يوم تتفتح يوم أرضا ا

بل  وال داعي بأن تكون أشجار فقط، على أن تكون كل واحدة منكم شجرة ة،وكلمة بكلم

عالم كامل نعيش به في كل  ؛أنهار وبحار وسماء وماء وجبال وأحجار وأرض وفضاء

خلق  -ولطالما فعلنا-في حين أننا قادرين  ،ن نقتسم األشياءألفال داعي  ،لقاء نلتقيه

 !األشياء بال حد وال قيد وال كمية محدودة
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وال يمكن لنا أن  ،فليكن كالً منا ذاك الفرد المميز المتفرد المستقل الذي يشاء أن يكون

 ،أكرر وأقول في كل بث أو كل فرصة تتاح ونافدةٍ تُفتح .نتفرد ونتميز إال بفعل ما نحب

ألنها جماعة دينية أو إرشادات وتعاليم ليس ، ال لشيء أن على االنسان أن يفعل ما يحب

ق الصحيح وليس يليس الطر-التي تهديك وتدلك  البوصلة الوحيدةوإنما ألنها  توعوية

ولكن على طول الطريق  ك.ن تستمتع بحياتبأ تحقيق ما ترغب بهوإنما إلى  ،-إلى الجنة

غمس في المعاناة وربما ستن أو ربما ستقترب منها أكثر من الالزم سترى المعاناة بعيداً 

وال بأس بذلك فكلما ابتعدت  حتى تنسى لذة االلتقاء بما تحب من رغبات حين تتحقق

أول لعبة تحصل عليها . كلما كان للقاء لذة وعمق وبعد أطول وأعمق أكثر وعانيت أكثر

اللي لعب  !تصاحبها سعادة ال توازيها سعادة جميع األلعاب المشابهة لها مجتمعة

باليستيشن أول لعبة لعبها أو اللعبة المميزة اللي كان يتمناها، السعادة اللي شعر فيها وهو 

لما كانت  أعتقد لو جمع كل السعادات اللي حصل عليها من جميع األلعاب ُمجتمعة يلعبها

 ر!بنفس القد

 أال نطيل البقاء في محطات االنتظار،  ننغمسالأ ،لذلك يجب أال نتوقف"

 احة،على أال تطول الر وال بأس باالستراحة ،الطريق طويل

 "!وعلى أال نُطيل ونتمعن في الوجهة أكثر من الرحلة

على األقل -ولكن سأعيده بشكل أبسط  هذا الكالم بأساليب ونسق مختلفةكثيرون قالوا 

تفعل ما لن أقول تجنب أو ال - لعقلي لكي أفهم ولكي أذكر نفسي وأذكركم بما علينا فعله

أقول كن مسئوالً، كن مسئوالً عن .. ولن أقول اتبع تعاليمه وتقاليده يأمرك به المجتمع

فال تكن مزدوجاً  ومن يملك الحرية هو مسؤول عما يفعله بحريته فأنت حر تصرفاتك

ال تفعل فعل الذي يؤمن بأن الشيطان يتحمل  تفعل ما تريد وتحّمل المسئولية غيرك

وال بأس بأن تختار ذاك الفعل ولكن عندما تفعل  !يتولى تحقيق رغباتهوالرب  ،أخطاءه

، كن مسئوالً عن كونك فرداً من مليار ونصف يقاتلون بعضهم البعض على من هو الحق

في حين أن األجدر أن من يملك الحق يجب أن يضرب مثالً لإلنسانية والجمال والسعادة 

 أن تكون عليه حياة االنسان الذي يملك الحقيقةأن يُرينا مثاالً وعينةً لما يمكن  والحب

سعيدةٌ منذ شروق الشمس  ،حياةٌ ال تشوبها شائبة ،الذي يتبع إرشادات الرب الصحيحة

ولكن ان فعلت ما تكره، فأنت  افعل ما تشاء !وحتى غروبها بل وحتى شروقها من جديد

عندما تسوء األمور، على األقل  ،وما دمت ستُسأل عما تفعل، فافعل ما تحب مسؤول

 ،تذكر هذه الكلمات !أنت حر! ما أشعرك بالسعادة ستعلم أنك فعلت ما أماله عليك قلبك

ستشعر بأن المسئولية على  أنت لست ُمقيد، كلما أوهمت نفسك بأنك ُمقيدٌ مأموٌر ُمسيرٌ 

أنت  .وهذا كذب على الذات ال على اآلخرين غيرك وعندها لن تستطيع أن تُكمل حياتك

يفهم هذا األمر -حٌر بهذا االعتقاد،  ؛أنت حر ،حر حتى باعتقادك أنك ُمقيد وعبد ومسير

 أنت حر حتى باعتقاد أنك لست حر؛ -ةومن قرأ أكثر من تغريد من حضر أكثر من بث

لذا فاألجدر واألحق واألولى بأن يفعل  فكن مسؤوالً عنهوعندما تختار أن تكون شيئاً ما 
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فكلها  وال تبرر فعل ما ال تحب ال تخلق ذرائع لعدم فعل ما تحب .تكرههو ما تحب ال ما 

وأنت الوحيد الذي يملك  عندما تفعل األمر فأنت الوحيد المسؤول عنه في النهاية ،أكاذيب

 .الحرية ليفعله أو يمتنع عنه

 "منهالنقّدر هذه الثواني التي تُسرق منا بالهروب ، ولنحترم حياتنا فلنحترم ذواتنا"

فالنهر ُمسلٌّم بوجوده  قد ال نالحظه لوفرته عطاٌء وافر كعطاء الكون لكم ب،لكم كل الح

وحدهم من  ي..والبحر أساٌس حتى يختف والبحيرة حق مكتسب حتى تجف حتى ينضب

الهواء أو الماء الذي  يحبون ما حولهم يرون معالم الجمال حتى وإن كانت أنفاسهم

ال أقول وال أملك إال أن أقول أني أضعف من أن  .يمشون عليهاأو األرض التي  يشربون

 ،من يفهمون ما أقول .أفارقكم واعلم أن أكثر شيء بشري فيني هو حب من يُحيطون بي

فأنا ذاتي ال أتفق  ال يهم أن نفهم، ال يهم أن نتفق على ما أقول، ليهإمن يدركون ما أرمي 

ولهذا أحذف -ليس الهدف  ما تعودتم عليه وسبق أن قلت مع ذاتي عندما أقول ما أقول

 ً ليس الهدف أن  أن يُفهم األمر -التسجيالت والبث فور االنتهاء بل والتغريدات سابقا

هذه  .تذكر أن الهدف أن تكون موجوداً أثناء قول الكالم ؛ليس الهدف أن تتبع تتذكر

 !هو الهدف الخلق المشترك للتجربة ،هذه التجربة المشتركة، العالقة المشتركة

لن تتذكر ، من هذه المحاضرة ما إن تخرج منها صدقني كل ما تحتاجه من هذه التجربة

بل أنك ستحصل على نتيجة حفظ ما  البعض يعتقد أنك ستتذكر ما تحتاج؛ كما يُعتقد

ستستخدم من هذه المحادثة .. أي أن حياتك ستسير كما يجب عليها أن تسير ؛تحتاج

بل على مستوى وجودي  على مستوى الكلمات والعقول واألفكارليس ، بالضبط ما تحتاج

أنا أنبهك  ،ولحسن الحظ أنا ال أقوم بزراعة مفاهيم ربما على مستوى القناعات أكثر

ليس ألني ال أريد ذاك المفهوم ولكن ، وأحياناً أحاول نزع البعض لوجود بعض المفاهيم

أنا لست  .المرة لتكون مسئوالً عنه ولكن هذه ألني أريدك أن تقوم بزرعه مجدداً بنفسك

براهيميين من بوذيين وحتى ال ضد المسلمين، وال ضد المسيحيين، وال ضد حتى غير اإل

ً  دينيين من ملحدين وال أدريين أنا احترم فقط  أنا أقدر كلهم، ولكن ال أحترمهم جميعا

احترم الذي ، ما لديهأنا ال أحترم الذي يتمرد على  .أولئك االحرار أولئك الذين اختاروا

وهو أمر مقبول - أن تحارب الدين بدل أن تُلحد، أن تُحارب وجود الرب .يختار ما لديه

ً ما -أن تصبح ملحداً  افترض أن ما تنادي به . تبنى شيئاً آخر لكن بدل أن تُحارب شيئا

ما رب كيف ستُنّظم هذه الحياة؟ ماذا ستتبنى؟ ماذا ستفعل؟، من قضية بنبذ الدين تحققت

ربما ما ستأتي به الحقاً سيُعّطل هذه ، ولكنه يجعل الحياة تسير التنظيم الحالي للحياة سيء

، تذكر نحن لسنا مالئكة وال شياطين نحن بشر ..ربما هو مثالي أكثر من الالزم، الحياة

ً إذو نحتاج التوازن بين السيئ والجيد  ا كان الدين أو التنظيم الذي نسير عليه سيئا

 .فربما هذا يترك لنا فسحة لنكون نحن الجانب الجيد منه

شمعة ، فقط اسمح للضوء بأن يتسلل إلى تلك الغرفة المظلمة وستتالشى كل الظلمة

فقط  ة!بسيطة تعبر من خالل جوهرتك يمكن لها أن تنعكس في فضاٍء شاسع من الظلم



الحياة   الفصل األول                                                                                                                  

59                                                          حين يكون الوجود المتناهي... يأتي العقل، ليرسم الحدود| حدود الوجود

                                                                  
 

افتحهما ، اال في عينيكال تقاوم الظالم فال وجود له ، اسمح للضوء أن يمر من خاللك

ً  ،كن مستنيراً . واسمح للنور وسيتالشى فوراً  أن تستفيق من معتقداتك هي ! ال واعيا

ال تقف بين  ؛لى االعتقاد أو أن ترتقي إلى االستنارةإما أن تعود أ منطقة بين منطقتين

 .االثنان حائراً ضائعاً تبحث عن وجهه

* 

دون أن ، تعاهدنا عليه دون أن نلتقي وقبل أن نلتقيبحبنا المعهود الذي  ،أسيادي وسيداتي

بحبنا الذي ، نعلم في قرارة أنفسنا وجوهر أرواحنا وعمق قلوبنا أننا فعلنا، نتذكر أننا فعلنا

أودعكم بنفس الحب الذي ألتقيكم به  ا.ال نحيد عنه وإن افترقنا وحادت عن بعضها أجسادن

 أسباب وال دراية بال، شروط، بال قيود بال. وليس له حد حبنا ليس له شرط، ةكل مر

وإن كان ربما  وال ذكاٍء يفوق عقول اآلخرين أحبكم ال لجماٍل امتزتم به عن غيركم

ولكن هذا ال  هي سبب التقائنا شجاعتكم التي أفاقتكم من نومكم العميق وسباتكم األزلي

قظتم وربما حين فأنا أحبكم كما كنتم نائمين وعندما استي يعني أبداً أنها سبب حبنا

 . أعلم أن بعضكم مستنير، تستنيرون

نت تعلم أو ستجد جمال ،بقدر ما تعطي هذه الحياة من حب اعلموا أن، حتى لقاء آخر

لن ترى ما يسرك من جمال  .كلما رأيت ما يسرك ستسعد أن سعادتك مرهونة بالجمال

 ً  .بقدر ما تحب هذه الحياة، مالم تُعطي حبا

 ولكني أعجز فهي خيٌل جامح وبحٌر هائج ورياٌح عاتية ،مشاعري قبل كلماتينهي ، أبهذا

قادرة على أن  "ال"كلمةٌ بسيطة كـ م، تقيكم وأين أنتهي معكلتعصف بي فال أعلم متى ا

أحبتي  .صمتكم وسكينتكم وخشوعكم اآلن يحمل نفس التأثير؛ تمنعني من أن أفعل

ذا علمته إربما  ألي سبٍب كان سوى سبب واحد تذكروا أني لم أقل هذا الكالم ،وأصدقائي

اآلن تفهم مدى ، أقول ما أقول فقط لتبقوا معي أطول فترة ممكنة ستُقدّر نفسك أكثر

لهذه ، فأنا أرى من خاللكم ما ال أستطيع أن أراه لوحدي قدسيتك وأهميتك وروحانيتك فيّ 

 .وال زالوا األهم الدرجة األربعين إلى أربع وعشرين شخص الموجودين اآلن كانوا

ولكن قد ال  بعضكم أملك لهم مشاعراً في قلبي يخفق لها قلبي مباشرةً فور أن أرى اإلسم

أما القلب  ال أقوله مجاملةً ولكني استخدم طريقة منهجية في التذكر، يحضر االسم عقلي

كذلك أنتم بعضكم  فهو بحر يشمل كل شيء ولكن في مناطق معينة هو أعمق من غيرها

 .بالنسبة لي أعمق

فأنتم ؛ تذكروا أن ال شيء عليكم أن تفعلوه لتكونوا مقبولين ،كونوا كما أنتم كاملين

أنتم .. بل أنكم أنتم من صنع الكون ولكن دعونا ال نبحر في هذا المجال ؛مقبولين للكون

حتى الخطأ سيصوبه  فافعلوا ما تشاءون فال خطأ فيما تفعلون مقبولين للكون كما أنتم

أي قدسية وعظمة أعلى وأكثر ألوهية  .ليصبح خطأكم صواب العالم والكون والحياة

قرأت واطلعت في جميع األديان والربوبيات ولم أرى قدسية أعظم ! والهوتية من ذلك
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ونحن نستطيع فعل األمر بخلق فكرٍة  أعظم قدسية تجسيد شيء من ال شيء ،من ذلك

 .وشعور أو كلمة

أن يتمحور ، االنسان أن يفعل أمراً خاطئاً ثم يصبح صحيحاً فجأةً أما أن يستطيع "

هذه ؛ أن يقوم الكون والحياة بمقاومتك بعدم تنفيذ رغبتك، الكون كله حول رغبتك

 "القدسية كافية بالنسبة لي
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  (تفاعلك مع الحياة هو ما يولد السعادة)

 

  النقاط الرئيسية:

o  بين أن يعيش في  ؛دائماً وأبداً في خيار في كل لحظة تمر بهاإلنسان

 الحياة وأن يعيش خارج الحياة.

o لو كان للوجود هدف فهو الوجود ذاته. 

o القوة الحقيقية في أال تحاول إثبات قوتك. 
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ً وأبداً في خيار أن اإل: من أهم الرسائل التي سأعطيكم إياها اليوم هي ربما نسان دائما

 .بين أن يعيش في الحياة وأن يعيش خارج الحياة ،في كل لحظة تمر به

وإنما أعني أن يعيش في  ،وال أعني بخارج الحياة في بعد آخر أثيري كان أو في الوجود

الحياة ولكن خارجها وهذا ما يجعل األمر محيراً، أن يعيش في الحياة وفي عقله، إن كان 

هناك مرض ينتشر في هذه األيام بين البشر فهو أن البشر بدل أن يعيشوا الحياة اختاروا 

قول التي أن يحاكوا الحياة محاكاة عبر تخيل وتصور طبيعة التجربة في عقولهم، تلك الع

ال يجب عليك أن تختزل حياتك ! وضعت للمالحظة أصبحت معمل تجارب للتجارب

ال تختصرها فليس هناك أي شيء أنت مستعجل للوصول إليه وإن  !فهي بالنهاية حياتك

كان هناك نهاية لحياتك فهي الموت وأي شيء تستعجل عليه إن كان الموت آخره، ال 

 .رب حياتك كما تتجلىتختزل وال تختصر تجاربها، عش تجا

المرض الذي ينتشر بين البشر هو أنهم يحاكوا تجارب الحياة في عقولهم، أن تختار بدل 

أن تخرج من المنزل أن تفكر بالخروج من المنزل ثم تفترض أنها ستكون تجربة مملة 

ألنك تملك معتقداً يقول أن وطنك، مجتمعك، مدينتك مملة ألنك من الماضي تعرف أنها 

ولكن من أنت لتفترض أن جميع الظروف ستكون مثلها! أنت كل شيء  ،مملةكانت 

ذاك المتلقي نه عقلك، من يكون عقلك! أولكن ذاك الذي يحاكي التجربة ليس أنت 

المستقبل لطبيعة التجربة الذي يختزن ذكريات وال يمكن له بأي حال من األحوال أن 

  .التجاربيتنبأ، وعيك قادر ولكنك لست وعيك عندما تحاكي 

عندما تود التحدث إلى صديق أن تقرأ كتاباً، أن تتعلم شيء، أن تتابع برنامجاً أو فيلماً أن 

تذهب إلى مكان أو حتى عمل أو دراسة، ما يفوت على االنسان حقاً هو ذاك العقل الذي 

يعمل كدوامة تمتص كل جمال الحياة ، راقب في كل مرة تعتزم أو تعزم على شيء 

راقب تلك األحكام المسبقة عن األشخاص و األفعال  راقب عقلك كيف يتصرف،

لذا يعيش الطفل سعيداً هي نفس اللعبة  وستعرف بالضبط أين كانت المشكلة وال زالت،

ألن اللعبة ذاتها ال تملك سعادة لتعطيها إياه، ذاتها يلعب بها كل يوم ومع ذلك هو سعيد 

 !هو ما يولد السعادة ةحياتفاعله مع اللعبة هو ما يولد السعادة، تفاعلك مع ال

، مجدداً  .عندما ال تفترض أن الحياة هي ذاتها أو األسوأ أن تفترض أنك أنت، أنت ذاتك

ما يفوت عليك هو أنك تتغير من لحظة إلى أخرى ومن يوم إلى آخر بشكل جذري ومع 

ذلك وفي ذات األوان الحياة انعكاس تتغير معك، كيف لك وأي منطق يفترض أن 

ذات النار قد تكون للبعض دفئ ولآلخر مصدر ضيق، ذات  ؟التجربة ستكون مماثلة

الماء قد يغرق إنسان وقد يحيي آخر، ذات األرض تحتضنهم أو تحملهم، نزعنا أرواحنا 

وأعطيناها لألشياء، معتقدات االنسان عن نفسه وعن األشياء وعن الحياة وعن التجارب 

ً وأبداً مختلف عن وتجارب غ ةمصدرها تجاربه الماضي يره، رغم أن المستقبل دائما

ً وأبداً مختلف، ال يمكن بأي حال من األحوال  تجاربك الماضية وتجارب غيرك، دائما
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ً أن تتطابق ظروف وأوجه التجارب المستقبلية مع تجاربك الماضية مستحيل ! إحصائيا

بل من االستحالة أن المستق ؛الغريبهنا التناقض  ،هنا البارادوكسو !ولكن هذا يحدث

ً والسبب هو أنه بطبيعته ال يطابقه ولكنك  أن يطابق الماضي ومع ذلك يطابقه أحيانا

 ة،وما أشبه الليلة بالبارح مؤمن إيماناً خالص أن المستقبل لن يختلف عن الماضي

فيصبح المستقبل نسخة عن الماضي ليس ألنه بطبيعته يشبهه ولكن ألنك أنت بقدرتك 

 ! ذلك وجعلته مثلهالقدسية آمنت ب

وهو هذا ما  .في الواقع حتى وإن اختلف المستقبل اختالف تام شعورك سيكون نفسه

هو شعورك أثناء التجربة كما قلنا يهم ليس المستقبل، ليس ما سيحدث في المستقبل، 

ذات اللعبة وذات الطفل ولكن يلعب بها كل يوم وتتجدد سعادة مختلفة في كل مرة، هذا 

إن كنت ال  .نكونه إن أردنا السعادة أن نتفاعل مع ما نحب ليجعلنا سعداءما يجب أن 

فألمر ليس أن الحياة فقدت اهتمامك، األمر وما فيه أن عقلك  ةتجد ما تحبه في الحيا

ولو صمت استطاع أن يوهمك أن كل ما في الحياة مصدر حزن فكرهت كل ما فيها، 

 .ببت كل الحياةلعلمت أن كل ما فيها مصدر سعادة وألحعقلك 

حدث عن المرأة األنثى في هذا المجتمع، األنثى كائن جميل وربما في لحظات سأت

الصفاء والتنوير األقصى عندما اسأل نفسي لماذا بقيت في هذه الحياة؟ على األقل أنا 

أعرف أن األنثى تأتي على رأس القائمة فقط بجمالها بمشاعرها  ،كذكر ،كفرد

مرأة ترى إال قلة ممن اال يهم أي  .بروحانيتها، المرأة روحانية وجدانية وجودية وواعية

تأثرت بالطاقة الذكورية والعقل الذكوري خصوصاً في المجتمع الغربي حيث قد طغت 

إنما أقصد المعتقدات الذكورية المنطقية عليهم الذكورة، ال أقصد العادات والتقاليد و

مرأة عاملة تعمل وتفكر بنفس االعلمية المادية التي جعلت المرأة عنصراً مساوياً للذكر، 

الطريقة مع الرجل، ال أتحدث عن هذا بل أتحدث عن المرأة التي ما زالت تتصرف 

 ت.وتتحدث على نمط قوي بح

 اث؟إنلماذا ال يوجد من األنبياء  سؤال:

ألن السيطرة ليست من شيم ومن صفات االناث، التبعية من صفات االناث، لو كانت -

المرأة بعقلها تنافس على القيادة الستطاعت أن تقود البشر أكثر من الرجال، بل أن 

 !السؤال ليس لم ال يوجد انبياء اناث وإنما لم ال يوجد آلهات إناث؟

ها ولكن ألنها بكل بساطة ال تهتم وغير "كالي"هناك البعض من اآللهات اإلناث كـ

بالسيطرة فالسيطرة موضع ضعف والمرأة وجودها وغريزتها الوجودية تدرك ذلك، هي 

يمكن للمرأة أن تفعل أمراً ما يدعى أو يوصف  .ال تهتم فعالً بعدد الذين يصدقونها

ث، ذاك يا بالجنون من بين من حولها، يمكن لها أن تتفرد بفعل ما ال يؤيدها فيه حتى اإلنا

أصدقائي تجسيد المتالك االنسان أللوهيته وقدسيته يفعل ما يريد بجنون، القوة بتعريف 

 !المجتمعات ملوثة ومشوهه
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 !"القوة الحقيقية في أال تحاول إثبات قوتك"

ثبات قوتهم بالحروب بالسيطرة بفرض رأيهم أما إالرجال يحاولون مراراً وتكراراً 

أعظم قوة في " :كما قلت في أحد التغريدات ،أقدس من أن تهتمالمرأة فال تهتم فهي 

  ة".ألطف لمس

 .من السهل أن تكره ومن الصعب أن تحب، من الصعب أن تبني ومن السهل أن تهدم

نرى حولنا في هذا اإلقليم العديد من الحروب كل من خلفها ذكور يعملون مع ذكور 

ا المرأة فال تهتم بل وال تعلم أحياناً إال ذكور لتحقيق أغراض ذكور، أم يؤمنون بمعتقدات

حين يمس لها إنسان تحبه أو مكان تعيش فيه، المرأة تعدت مرحلة أن تثبت قوتها، من 

فرط قوتها تعيش الحياة ضعيفة لطيفة وال أشد وال أدل من قوتها سوى عندما تقرر أن 

جسيداً للخير، هي تتحول إلى شيطان بدل مالك، أن تكون تجسيداً للشر بدل أن تكون ت

 .أقوى وأقدر من الرجل على إحداث الضرر ولكنها ال تحدثه إال حينما يستفحل األمر

المسألة ليست مسألة من أفضل ممن، األفضل هو أننا نقبل تنوع التجارب بين الذكر 

واألنثى ومن مجتمع آلخر، ولكن لربما أريد أن أخصص وأخلص هذه الكلمات من أجل 

ً أو حبيبة أو ابنالمرأة ليس  ً . فقط لكونها امرأة ،وإنما ألنها امرأة ة،ألنها أما وأبداً دائما

أما أنا فأعلم أن المرأة أشجع مني  !أن نمجد المرأة فقط إذا التزمت بمعايير الرجل نحاول

حتى حبها  ،حتى في ضعفها تتفانى ،كرجل فقط لكونها امرأة، حتى في عبوديتها تخلص

ام من حب الرجل، في كل مرة أجد أن في الحياة تحدي وصعوبة وال شك أخلص األقو

 .أصعبأن األمر  وأرى كيفمرأة ثوياً الأنكل ما يتطلبه األمر أراقب وأالحظ نموذجاً 

 حواء خلقت قبل آدم؟سؤال: 

فذاك ال يثبت أي شيء بل حتى االلتزام بأسطورة حواء وآدم  ،ال يهم من خلق قبل من-

 ؛فإن آدم حين خلق في جنة لم يستطع الصبر بال حواء، ال يهم حقاً من خلق قبل من ولكن

من يحتاج من؟ من يقوم بموازنة من؟ من الذي يسعى جاهداً ليكون؟ ومن الذي يكون بال 

 !فعل أي شيء؟

 ..قوم بتربية النصف اآلخرالمرأة هي نصف المجتمع وتسؤال: 

هذه المقوالت ال تعني شيئاً فالعدد والترتيب الزمني كلها معتقدات بائدة مادياً، ما أتحدث -

عنه أرقى وأسمى من ذلك، ليس أرقى من أن تعيش البشرية خمسة وعشرين ألف سنة 

وال تجد إال قلة قليلة من اآللهات التي تعبد تعد أنثى وأن معظم اآللهات ذكور ناهيك عن 

 .نبياءاألالسؤال السابق 
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* 

لألنثى على وجه  .كنتم وال زلتم مصدر حبي األقصى ،كل الحب لكم سيداتي وسادتي

 ،الخصوص في هذا اليوم الذي نحتفل به بقدسيتها وألوهيتها لها كل الحب على شجاعتها

نك تبحثين عن فعل شيء إلنجازه أو أفي كل مره تجدين نفسك ضعيفة أمام تجربة، 

نِك أنثى ودعي السيطرة ومحاولتها للرجل أالحصول على معلومة لتتمكني منها تذكري 

ً وإعجاباً، دمتم كما  .بكونِك أنِت كما أنتِ وساعديه  فلِك أخضع وأتواضع لِك أركع حبا

 .أنتم كاملين وجميلين ذكوراً وإناثا
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 (يعجبك، ال يعنيكما ال ) 

 

  النقاط الرئيسية:

o  الشيء اإلنسان يتشاغل بما ال يعجبه؛ يحاول تغييره اعتقاداً منه أن هذا

 .تحديداً هو ما يمنع سعادته

o اهتمامك بما ال يعجبك نزعة قسرية سببها أنك ال ترى ما يعجبك. 

o جعل اعتياد المرء على أال يرى أو ال يؤمن بوجود السعادة في حياته سي

معالم الجمال ال تتجلى وإن تجلت لن يراها، وإن ، أي معلم من معالمها

 .هقامت بمراودته لن يلقي لها بال وسيتشاغل بما يحزن

o داً من هو أفضل من غيره، ال يوجد على األرض في هذه الحياة أب

 ً  .إطالقا

o لو لم يوجد ما يجعلك مهتماً بهذه الحياة المادية لصعدت. 
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ولكان لكل واحد منكم تفسيره  هيسعفنا الزمان لسألت كل واحٍد منكم عن مفهومِ  لو كان

أن ماال  ؛عما يعنيه هذا األمر "تفسيره الصحـيح"الصحيح وهذه هي الكلمة المفتاحية، 

ً أو مثيراً للجدل  .يعجبك في الواقع ال يعنيك هو ولكن ما يجعل هذا العنوان مربكا

  !اعتقادنا أن ذاك األمر الذي ال يعجبنا هو أمر  يخصنا

عندما ال يعجبنا وضعنا المادي، وضعنا االجتماعي، ال تعجبنا مستوى القيود والحدود 

تعجبنا  عجبنا سقف الحرية الذي نملكه، ال يعجبنا من حولنا، اليالتي ُضِربت علينا، ال 

نظُن ؛ وظيفتنا ودراستنا ونتيجتنا أو مكان عملنا أو مكان دراستنا أو حتى مكان عيشنا

أن -كون هذا األمر يخصنا، رغم أن هذه الحقيقة  ؛ضمنياً وبشكل غريزي أن هذه الحقيقة

تحتاج إلى نقاش ولكن على افتراض أنها جدلياً صحيحة وأن أمراً ما  -األمر يخصنا

ً أنه يعنيكيخصك ولكنه في  أرجو االنتباه  .نفس اآلن ال يعجبك هذا ال يعني إطالقا

ً ما يكون هذا األمر .والتركيز على هذه الفكرة ألن هذا كل ما يعنيه األمر وهو  ؛غالبا

محاولة تغيير أمٍر أو ظرف أو معلم من معالم حياتك هو شغلك الشاغل واهتمامك 

ً وهي اعتقاد اإلنسان أنه أمٌر  األقصى، قد تكون أهم َمهمة لديك للسبب المذكور سابقا

ولكن ما هو المفهوم المحفّز لهذا األمر؟ ما هو األساس لهذا الدافع؟ ما هو  !يخصك

التفاني في تغيير ذاك المعلم، ذاك األمر الذي ال يعجبك في الدافع خلف هذا الحرص و

الدافع دائماً وأبداً هو مفهوٌم سام، قاتل، مضر السعادة من  حياتك الذي تعتقد أنه يخصك؟

أن تأتي لحياتك. هذا االعتقاد، هذا المفهوم ال يعني أبداً أنه خاطئ ولكن ما أحاول أن 

و أن أفتح عينيك على هذه الحقيقة، على ما تقوم بفعله أقوله هنا، ما أحاول أن أفعله هنا ه

 .بنفسك عندما تتبنى هذا المفهوم، عندما تتبنى هذا االعتقاد وتؤمن به

  هيحاول تغيير، اإلنسان يتشاغل بما ال يعجبه فكما قلنا أن  "

 "!اعتقاداً منه أن هذا الشيء تحديداً هو ما يمنع سعادته

من المثير لالهتمام في هذا المعتقد أو في هذه المعضلة أنك أحياناً مجبوٌر على  ،كما قلت

ألن اهتمامك بما ال يعجبك نزعة قسرية سببها أنك ال أن تتشاغل وتنشغل بما ال يعجبك، 

على األقل -فال يمكن لك كإنسان، ال يمكن لك أن تكون خاوي أو فارغ  ؛ترى ما يعجبك

ال يمكن لك أن  !أنها حالة أشبه بالموت (تظن)؛ فأنت -لحالةأنت لست معتاد على هذه ا

تكون بال شأن، بال اهتمام، بال مشكلة أو أمر يهمك وما دمت ال تملك أمراً يسعدك فال بد 

  وال يوجد خيار في هذه القطبية واالزدواجية سوى الحزن. ؛لك أن تتشاغل بأمٍر آخر

اآلن ال  ،فاهتمامك بما ال يعجبك هي نزعة قسرية ألنك ال ترى في حياتك ما يعجبك

يعني أنك ال ترى في حياتك ما يعجبك ألنه ال يوجد في حياتك ما ال يعجبك ألنك إنساٌن 

الواقع ال أنك بكل بساطة جبك؛ غير محظوظ وال تملك من الوفرة ما يجعلك ترى ما يع

ونعلم اآلن بهذا الوقت بعد سنين من الوعي والقراءة اعتدت أال ترى السعادة في حياتك. 

 ً نرى فقط ما نؤمن به حتى وإن كان ما ال نؤمن به موجوداً أمام والتنوير أننا حقا

 !ونصب أعيننا لن نراه ما دمنا ال نؤمن به
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المرأة على أال يرى أو ال يؤمن بوجود السعادة في فاعتياد المرء أو اإلنسان أو "

علم من معالمها؛ معالم الجمال ال تتجلى وإن تجلت لن يراها، وإن حياته سيجعل أي مَ 

 "قامت بمراودته لن يلقي لها بال وسيتشاغل بما يحزنه

ً من غيرنا، نستخدم ما يسمى بتأثير و هذا بالطبع بسبب اعتقاد راسخ بأننا أقُل حظا

اين. نقوم بمقارنة وضعنا دائماً مع من هم أفضل منا بتجاربهم، والمؤسف أنه يفوت التب

وهو أنه ال يوجد على على اإلنسان حقيقة وجودية كبيرة جداً، عميقة جداً، تنويرية جداً 

 ً دائماً وأبداً اإلنسان في حالة  !األرض في هذه الحياة أبداً من هو أفضل من غيره، إطالقا

أنه إن امتلك جميع وسائل السعادة سيمتلك من الحزن على األقل معلم  توازن تام؛ أي

واحد يجعل كفتي الميزان تتساويان عند نقطة ارتكاز حياته؛ سواًء في بعد الزمان أو في 

يجب أن تعلم هذا األمر وعلى األقل إن لم تعلم هذا األمر أن تكون منطقياً  .نفس اللحظة

وال  ؛أنت تقارن أسوء ما فيك بأحسن ما عندهم !مع غيركوعقالنياً في مقارنتك نفسك 

ً وتبدأ باإليمان بهذا المعتقد ومجرد إيمانك بهذا المعتقد  ،شك أن ترى نفسك أقل حظا

 فتصبح تجربتك سلبية من منظورك. ، سيزيد من وطأة تجاربك السيئة

أو السعيد الذي أنت تملك نفس مقدار الوفرة التي يملكها ذاك الغني  حرم شيء!أنت ال تُ 

تقارن نفسك به ولكنك تختار أن تستخدم هذه الوفرة لتجعل من حياتك تجربة مؤسفة أو 

فما نفعله أننا ال نقارن حياتنا بمجملها مع حياة غيرنا كاملة وإنما نقارن  .سيئة أو حزينة

أن ما فقط معلم من معالم حياتنا بمعلم آخر. ولكن دعونا نعود قليالً إلى حيُث بدأنا وهي 

ألن هذه الفكرة إن وصلت اليوم إلى واحد من أصل تسعين شخص  ال يعجبك ال يعنيك

اآلن في هذا البث وغيرهم أضعاف سيستمعون لهذا البث الحقاً، لو وصلت إلى شخص 

أتمنى. إنسان واحد  واحد فسأعتقد بل وأنا معتقد اآلن أنه إنجاٌز عظيم وهذا أقصى ما

هم أريده أن يدرك إدراك ما يعنيه هذا األمر؛ جمال وعمق هذه منكم يدرك، ال أريده أن يف

 ".أن ما ال يعجبك ال يعنيك"العبارة: 

ولكن قبل أن أحاول جعل هذا الشخص يدرك األمر دعوني أنقل لكم خبراً سيئاً وهي أن 

وعيك األعلى، أن إلهك، أن الكون، أن من يصنع هذه الحياة، من يغير معالمها، من 

هذا الكيان، هذه الماهية، هذه .. أقدارها، من يغير معالم حياتك لحظة إلى أخرىيسير 

ال ترى فيما يشغلك أنواع، ال ترى التصنيفات  ،ال ترى في اهتمامك ألوان !الكينونة

هذه الكينونة أو الماهية، هذا الوعي أو  !التي تفكر بها، ال ترى أي تقسيم أو ازدواجية

بذاك األمر فيحرص، وصدقوني عندما يحرص ال  (مهتم) الوجود أو اإلله يرى أنك

أي شيء. سيحرص على أن يبقى هذا األمر ألنه األمر الوحيد الذي سيبقي قدميك  يعيقه

على هذه األرض وذهنك ووعيك مرساةً باقية في هذه الحياة المادية ولو لم يوجد ما 

ً بهذه الحياة المادية لصعدت االرتقاء إلى  (Ascension)بما يسمى بالـ- ،يجعلك مهتما

 ،ليس ألنه شرير -وفي رؤانا وفي تجارب أخرى مستوى أعلى كما يحدث في منامنا

 ،ولكنك تحتاج إلى هذه التجربة !يريد وجودك في هذه الحياة كعقاب أو نوع من األسر
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ً أن ما كان يهمك في هذه الحياة ما إذا كان  .مادام هناك ما يثير اهتمامك ستدرك الحقا

هو معلم  فاالهتمام نإذ .ةال يوجد فرق إال في هذه الحياسيء أو إيجابي، جميل أو قبيح 

بعد أن أرسينا ، مطلق، خالص، نقي ال يملك لون أو شكل أو صنف أو تقسيم أو ازدواجية

هذا المفهوم وهذه الفكرة إليكم الخبر السيء الذي ربما يفوت على من يهتم بتغيير معالم 

ً تلك المعالم التي ال تعجبه الوعي ممن د ببعض أوساط تجمع أنا أشيّ  ..حياته، خصوصا

يهتمون بجذب ما يحبون، على األقل هؤالء وإن كانوا مخطئين في اعتقادهم أنهم يعلمون 

هم على األقل يهتمون بالجانب اإليجابي؛ اهتمامهم منصب على ما يعجبهم ، األصلح لهم

  وهو أمر سيء لعدة أسباب: ،وهذا أفضل بكثير من أن ينشغل اإلنسان إزالة ما ال يعجبه

االهتمام بالشيء السيء سيجعله يبقى، هذا هو الجزء األول كما  أن :أولها •

 أوضحنا بأن االهتمام بحد ذاته خالص وال يملك تصنيف وسيبقي على ما تهتم به. 

أنه ال يمكن لك حتى وإن أوصلت رسالتك إلى وعيك األعلى أنك : واألمر اآلخر •

 .أمٍر آخر مكانهلن يزول إال بوجود  تريد إزالة ذاك المعلم الذي ال يعجبك

تخيل األمر وكأنه طبق وأنك في مطعم مليء بما لذ وطاب وأنك حصلت لألسف على 

طبق لديهم، تخيل هذا المطعم الحياة وتخيل ذاك الوعي األعلى أو الكون النادل أو  أأسو

النادلة التي تقوم على خدمتك، وتخيل أن هناك شرط واحد في هذا المطعم وهو أنك لن 

تحصل على طبق آخر أو المزيد من الطعام من صنف آخر إال بعد أن تتناول طبقك. 

بشيء سيبقيه. واآلخر أن ذاك الشيء بغض النظر عن األول: اهتمامك فهذان السببان، 

الخبر السيء هو أن ما لم  .أي حقيقة أخرى لن يزول ما لم تجد بديالُ له يحل محله

ً سيبقى أريد توضيح أمر آخر وهو أن حزنك، أن ما يجعل هذه التجربة  .يعجبك دائما

إن السببين الذين قمنا  ،ليس فقط أن هذا المعلم أو األمر الذي ال يعجبك ال يزول ؛سيئة

وهو أنك ال تتقبله. فأنت هناك سبب آخر أو جزء آخر من المشكلة  ،بذكرهما قبل قليل

ً وآمنت بمفهوم وأرسيت معتقداً وأرسخته في وعيك أن ذاك  سبق وأن أطلقت حكما

أن ذاك األمر مصدر تعاسة، أن ذاك الظرف هو ما يمنع السعادة ، الشيء مصدر حزن

متسارعة، فأنت مهتٌم بأمر إذاً دوامة هابطة  هنا تخلق؛ تزورك في حياتكمن أن تأتي و

ً به واألمر اآلخر أنك ترى وتؤمن أن هذا األمر هو سبب  هو لن يزول ما دمت مهتما

تعاستك. ما يحدث هنا من هذه الدوامة هو أنك تجعل تجلي هذا األمر مستمراً لحظةً بعد 

لكم اآلن  .ه في كل مرة يبعث الحزن في تجربتكيلحظٍة بعد لحظة وتحرص على أن تجلِّ 

 !أن تتخيلوا نتيجة مثل هذه التجارب

أعود إلى هدفي من هذا البث وطموحي وأملي في أن أجد أو أجعل شخصاً واحداً على 

 ."أن ما ال يعجبك ال يعنيك"األقل اليوم يدرك عمق ومعنى هذه العبارة: 

 يعجبك،أنك حقيقةً لست معنياً بأي شيء ال "

 "!حرفياً ما ال يعجبك ليس من شأنك
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الكون كله يصرخ بدأً من أبعد نقطة فيه، من أبعد نجمة حتى أقرب إحساس في ذاتك وفي 

أنه ال  !كل الكون متفق أن ما ال يعجبك ال يعنيك !أن ذاك األمر ال يناسبك ؛أعماقك

أن هذا -الذي ال يختلف فكرياً مع الفكرة  -كالعادة- عقلكإال استثناء واحد وهو  !يناسبك

يبدو هو األمر الوحيد الذي  .ولكنه يختلف في طريقة التخلص منه. -األمر ال يناسبك

ً يصب جل اهتمامه وطاقته وحرصه ورغبته  ،أنه يريد التخلص منه بقناع ولكنه حقا

ريته أقوى من وجذبه على ذاك األمر الذي ال يعجبك والذي ال يناسبك، إما يجعل استمرا

 .مجدداً ما ال يعجبك ال يعنيك .لو لم تفكر به من األساس

 ،على صوت عقلك (اعتدت)ليس بصوت عقلك ألنك ، اسمعها بصوت خارجي"

 !اسمعها بصوت الكون

 "وابدأ بتجاهله اسمعها بصوت مشاعرك التي تكره وجود ذاك الشيء

ً حتى ال ألوث نقاء هذه الفكرة،  لن أقول  ؛ما ال يعجبك ال يعنيكلن أعيد ما أقول دائما

ألنكم إن لم تفهموها حتى اآلن لن تفهموها اآلن  "افعل ما تحب تحصل على ما تريد"

ً وأبداً أن  على األقل. دعونا نركز على فكرة واحدة كل مرة وهذا ما أتمناه منكم دائما

عمرك أطول من أن تبذله في عدة أشياء في ، مخصصة لشيء واحدتكون كل لحظة 

في  .اللحظة الواحدة ولكنه أقصر من أن تستمر بهذه العادة السيئة فسينتهي قبل أن تدرك

 .أن ما ال يعجبك ال يعنيك :هذه اللحظة تركيزنا على حقيقة واحدة وهي

دأ بااللتفات إلى ما يعنيك ربما تب .خذ منها ما تفهمه واتخذ منها ما يعجبك من قرارات

ً مع وعيك، مع  ً وهو ما يعجبك، أن تفعل ما تحب وربما تصبح متسالماً، متصالحا حقا

بأن تعرف أن ذاك األمر الذي اعتاد أن يغضبك  ؛ذاتك، مع حياتك، مع من حولك

دون أن تهتم بما يعجبك؛ ذاك خيار آخر. والخيار الثالث  ،ويحزنك لم يعد يعنيك بعد اآلن

ألخير هو أن تستمر باالهتمام وتصب جل اهتمامك على ما ال يعنيك أي ما ال يعجبك وا

 .فذاك أمر مكفول لك بحقك المطلق، باإلرادة الحرة والحرية الخالصة
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  (لغة المشاعر)

 

  النقاط الرئيسية:

o .البشرية جمعاء لم تشهد لغة أقدم، أعرق من لغة المشاعر 

o  دائماً ما نجد أنفسنا نضيع عن أهدافنا ألننا بكل بساطة نعيش تجربة وال

 نعيش مهمة. 

o  ظهور الخوف أو الملل هما مؤشران/شعوران يذكرانك أنك تفعل أمر

 مخالف لذاتك الحقيقية.

o الخجل هو تراكمات المفاهيم لدى البشر. 

o  وجودهم النرجسية هي حالة من التطرف يقوم بها البشر لكي يثبتوا

 .ألنهم خائفين جداً من أن يتجاهلهم البشر

o  األنانية بكل بساطة اعتراٌف من اإلنسان أن الحياة قصيرة جداً لكي

 .يتنازل عما يحب من أجل من يحب

o ال يمكن لك أن تقوم بقياس كل شيء عبر العلم. 
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عندما يستفحل الجمال وتستغرق السعادة، وعندما يهيمن الحب على العالقة، على 

وأي حاجة هي اللحظة وعلى الوقت ربما ال يمكن للكلمات حتى أن تعبر عن مشاعرنا 

 للكلمات لكي تعبر عن مشاعر؟

ربما علينا فقط أن نشعر وربما فقط اإلنسان اآلخر سيشعر بما تشعر به فكما ترون أن 

على مر العصور  ان بل البشرية جمعاء لم تشهد لغة أقدم، أعرق من لغة المشاعر.اإلنس

وحتى في زمننا الحالي وبمختلف المناطق رغم تعدد اللغات واللهجات في مختلف 

األنحاء واألرجاء والدول والمقاطعات نملك لغة مشتركة حتى مع الحيوانات ليس نحن 

ها إلهية، مالئكية أو كبشر، وربما ال تعلم ذلك ولكن حتى مع  الكائنات الال أرضية سِمّ

لك الخيار في أن تعنون ما تريد أن تعنونه مما ليس -ربما فضائية، شيطانية أو جنية 

 ً ً على األشياء المادية وهي البشر والحيوانات  -أرضيا ولكن لنقتصر األمر فقط حاليا

للحظات التي يهيمن فيها جميعها وكالهما يملكان نفس اللغة؛ لغة المشاعر. ففي تلك ا

الحب ويطغى فيها الجمال وتسيطر فيها السعادة، فالسعادة كما ترى أنثى وإن كان الحب 

ذكراً، والجمال أباهما فال معنى للذكورية واألنوثة في المشاعر، ال جنس لهما وال عرق 

جمال كانا وال انتماء وال ديانة وال مكان وال زمان منذ قدم التاريخ والحب والسعادة وال

موجودان، كذلك كانت المشاعر وستظل موجودة إلى اآلن وحتى أبد اآلبدين مازلنا على 

هذه األرض وحتى ما بعدها. لغتنا هي الحب، تواصلنا عبر المشاعر وأحياناً يعجز كل 

حرف وتخضع كل كلمة أمام الشعور فتقف الموسيقى بكل جرأة لتعبر عنها؛ تماماً كما 

 كما يفعل الشعر أما اللغة البشرية المصطنعة فهي عاجزة إال عن يفعل الفن وتماماً 

 .التعبير عن األفكار المادية المنطقية

 دائماً ما نجد أنفسنا نضيع عن أهدافنا"

 "!ألننا بكل بساطة نعيش تجربة وال نعيش مهمة

ومن تذكر هذا الكالم، أنت في هذه األرض من صنع هذه التجربة ومن صنع هذا الواقع 

صنع هذه األرض ليعيش ليجرب وليس لكي يكمل مهمة صنعها أو حددها له أستاذ، 

على أي حال من األحوال أنا لكم  معلم، رسول أو حتى رب إن كان هذا ما تؤمن به.

محب ليس إال وقد يكون هذا كافياً وإن لم أفعل فال يمكن لي أن أكون لكم أكثر من مجرد 

 محب فقط ال غير.

 يك بشريك الحياة؟ما رأسؤال: 

بعض البشر يستطيع العيش بتفرد وبعضهم يحتاج إلى شريك. قلت هذا األمر مسبقاً أن -

بعض البشر يكره ذاته وال يستطيع أن يحبها إال من خالل إنسان آخر يعكس له جماله، 

أنه يحبك رغم عيوبك، تكتمل ذاتك  ؛الشريك للحياة، خراآلنسان اإل ذاك عندما يقول لك

إذاً في تلك الحالة تحديداً يجب عليك أن تحظى ، فتستطيع العيش بدونه ال يمكن لك العيش

أما ألولئك الذين يملكون ليس نرجسية وليست نقص في الذات واضطراب  .بشريك حياة
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لكن يمكن هم ولفهم ليسوا بالضرورة بحاجة لشريك حياة  ،وإنما توازن في قبول الذات

فشريك الحياة ليس أساس ولكن اعتادت البشرية أن تكره ذاتها بالتالي . لهم عيش التجربة

 أصبح شريك الحياة ضرورة وأولوية ال يمكن االستغناء عنها.

 :الحاجات الغريزية مثل الجنس والطعام والنوم ال يمكن االستغناء عنها يجب على  رد

 اإلنسان فعلها.

 :هناك من بدأ من تحقيق الذات فال  ؛من االحتياجات حتى تحقيق الذات هرم ماسلو رد

 يحتاج إلى أن يعيش يحتاج فقط إلى أن يمارس حياته، ال يحتاج إلى تحقيق احتياجاته.

 :وهي تجربة طبيعية، بعض البشر يكره ذاته إلى حد عقاب ذاته؛  تلك تسمى مازوخية رد

 تسمى مازوخية أو مازوشية وال بأس باألمر.

 سؤال: هل الخجل يعني عدم احترام الذات؟

الخجل ليس بالضرورة عدم احترام للذات؛ مجابهة الخجل، مجابهة الخوف أحياناً هي -

. فالخوف هو مؤشر أنك تفعل الخجلعدم احترام للذات وإن كان الخوف مختلف عن 

خالف ذاتك الحقيقية، الخوف يذكرك أنك تخاف من أمر يناسب ذاتك الحقيقية؛ عندما 

ً هو تذكير لك أن  تخاف من السفر ذاك الشعور بالخوف ليس عدوك، ليس أمراً سيئا

ذاتك الحقيقية تحب السفر فلماذا تخاف منها، فظهور الخوف أو الملل هما 

 ران يذكرانك أنك تفعل أمر مخالف لذاتك الحقيقية.مؤشران/شعو

لدى البشر، عندما يملك اإلنسان الكثير من  تراكمات المفاهيمما يتعلق بالخجل فهو 

المفاهيم فيما يتعلق بما يجب أن يقول وما ال يجب أن يقول، بأن يكون حذر فيما يقوله 

لك أي دافع ألن يعيش تجارب وأن يكون كالمه صحيح دائماً إلخ... في نفس الوقت ال يم

كأن يكون مسؤول أو موظف أو زوج أو طالب تجد أن الخجل يسيطر على شخصية هذا 

اإلنسان وهو ليس إال قيد يشابه قيد الخوف وهي مشاعر تذكرك أنك لست كذلك، 

 .شخصيتك الحقيقية تختلف تماماً، أنت ذاتك الحقيقي تختلف تماماً عما أنت عليه

خجل صديقك ما تخجل منه ليس صديقك، ذاتك التي تخجل ليست الخوف صديقك، ال

 ـصديقتك ذاتك الحقيقية ال تخجل. يعمل الخجل ويعمل الخوف كأداة تذكير ك

(Wakeup Call)  لتذكيرك بمن أنت. الخوف، الخجل، اإلحباط، الحزن.. ال شيء يعد

أنك  التخلص من الخجل ربما يستسقى مما قلت قبل قليل، مشكلة إال ما تجعله مشكلة.

 ؛عندما تصبح مسؤوالً عن أمر تفقد الشعور بالخجل، تبدأ تنغمس في التجربة الحياتية

ولكن هذا أمر تطوير بشري، لن  كلما قلت مسؤوليتك في الحياة أصبحت خجالً أكثر.

لتنمية البشرية عما يتعلق في فلكم أن تقرؤوا لرواد تطوير الذات وا ،أنغمس في تفاصيله

كيف يمكن لإلنسان أن يتكلم ويتصرف بشجاعة ولكن هذا بالطبع هو بسبب مجتمع، 
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 ،أما البرودة والقسوة فهي نقيض ذلك عادات والقيم والتقاليد والمعتقدات والمفاهيم.

 يصبح اإلنسان مسؤوالً زيادة عن اللزوم كما يقال إلى درجة البرود والتبلد.

 الطيران؟ركوب الطائرة/ اذا يعني الخوف من سؤال: م

 عليك أن تواجه الخوف. ،الخوف من الطيران معناتها ذاتك الحقيقية تحب الطيران-

 سؤال: ما هي النرجسية؟

النرجسية هي تعدي مسألة األنانية إلى حد عدم النظر إلى أي اعتبارات أخرى وهذا -

النرجسية هي أن تفعل فقط ما تريد حتى وإن لم خطأ، فاألنانية هي أن تفعل ما تحب أما 

تكن تحبه فقط لكي ترغم غيرك من أعدائك أو حتى من أصحابك حتى على أن تثبت 

يست ل وجودك من خالله عبر العناد. فالنرجسية أمر سيء في حين أن األنانية أمر جيد.

 ً  دون خلق غلط النرجسية ولكن إن كنت تبحثين عن تجسيد الواقع الذي تريدين دائما

أعداء بسالم وحب فاألنانية هي ما تبحثين عنه وليس النرجسية وليس التواضع واإليثار، 

ً جيدة.  .عائلة من حب الذات ومن األنانية هي ،تعريف النرجسيةف األنانية دائما

ً ال تحبها فقط لكي تثبت وجودك ألنك تشك، ألنك  النرجسية هي أن تفعل أمور أحيانا

نك محترم في هذا الوجود فتحاول أن تعتز بذاتك وإن كنت تفعل أمر لست متأكداً من أ

  فمثال آخر هناك ثالثة أنواع من البشر:تكرهه ولكنه يمثلك فتقوم بفعله، 

 .يحب نإنسان يتنازل عما يحب ألجل م •

  .وإنسان يفعل ما يحب ويبقى محباً لآلخر •

 وإنسان يفعل ما يكره ليعاند إنسان يحب.  •

هي حالة من التطرف يقوم بها البشر لكي يثبتوا وجودهم ألنهم  لنرجسيةفكما ترين ا

أما الحالة الثانية من األنانية فهي بكل بساطة  ،خائفين جداً من أن يتجاهلهم البشر

أجل من يحب، فإن اعتراٌف من اإلنسان أن الحياة قصيرة جداً لكي يتنازل عما يحب من 

كان من يحب يحبُه في المقابل فعليه أن يقبل أن فعله ما يحب حرية شخصية مطلقة له 

 هذه هي األنانية وهي أمر مقبول وجميل. ،وإال فليغضب وليغادر

 :طبعاً هتلر يعتبر نرجسي. رد 

 ؟البرسنتيشنتقديم التوتر خالل كيف أتخلص من سؤال: 

 ،تقومين بإعادة األمر أمام اآلخرين فال يهم ،عندما تفعلين، لنفسك تقديم برسنتيشن عبر-

  :كما يقال في المثل المعهود ،يحق لك أن تشعرين بالخوف ةأما عندما ال تكونين متجهز

"Those who are not prepared, have the right to be afraid." 

 لك الحرية في أن تفهمي هذا المثل.
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 .سؤال: تكلم عن ديباك شوبرا

ألنه يحاول أن يسخر العلم ليثبت االستنارة  ،ديباك شوبرا تجربة مثيرة ألنه مستنير-

وهو أمر مضحك ألنه مغالطة فالعلم يثبت االستنارة أما االستنارة ال تثبت العلم، هو 

يحاول أن يسخر العلم لكي يثبت أن التنوير حقيقي، يفهمه من يؤمن باالستنارة ولكن ال 

أي شخص من الملحدين  يفهمه العلماء لذلك هو يقع في حرج أمام ريتشارد داوكنز أو

الذين يؤمنون بالعلم والمادة فقط وال يؤمنون بأي شيء من الروحانية. هو طبيب 

الفيزياء الكمية وهي أقرب ما يكون من  (Quantum Physics)ومتخصص في 

العلوم من االستنارة والوجود حيث أنها قدمت ما يسمى بنظرية الشرائط ونظرية إم، 

شريط  12شريط أو  11يمكن لهم االستزادة عن الشرائط وهي  ألولئك المهتمين بالعلوم

ً ما  ونظرية إم وهي ثورة في الفيزياء الكمية. يدخل معاهم في نظريات علمية ودائما

ً لما كان  يُحرج؛ فليس على اإلنسان المستنير أن يثبت ألحد شيء فلو كان مستنيراً حقا

لين على مر التاريخ في حين أن عليه أن يثبت حتى وهذا ما يجعل المستنيرين مجهو

البشر العلماء أو حتى الواعين يحاولون دائماً ساعين وجاهدين لكي يثبتوا ما يؤمنون به 

ال يحتاج إلى إثبات أي شيء ألي أحد لكي أما المستنير فقد وصل إلى أقصى نقطة حيث 

 يؤمن به؛ فهو يؤمن بما يؤمن به وكأنه بل هو حقيقة مطلقة.

 فاديم زيالند وأوشو مستنيرين؟سؤال: هل 

مايكل جاكسون إنسان واعي وربما مستنير ولكن . فاديم زيالند مستنير، أوشو مستنير.-

ً كليدي غاغا وتماماً  لم يصرح بأي أفكار تثبت استنارته من عدمها ولكنه واعي تماما

استنارتها كهيفاء وهبي ومريم نور ربما هيفاء واعية ولكن بالنسبة لمريم نور أعتقد أن 

واضحة، أحالم كذلك تعتبر واعية مقارنة بغيرها بغض النظر عن النرجسية واالستعباد 

ً إنسان ليدي  جميلة.ة والكالم الفاضي الذي يدار حولها وإن كنت ما أحبها بس إنها فعليا

ً الفنانين واعين، مارلين مونرو استنارت في  غاغا إنسانة مستنيرة بكل بساطة. غالبا

كاظم الساهر فنان بكل بساطة ليس بالضرورة واعي وربما هو واعي  لزمن.لحظة من ا

 ولكن طالل واعي. ،أما مستنير فليس على اإلطالق وال حتى عبادي وال حتى طالل

 سؤال: لماذا غالباً ال نستطيع فهم حديث النائم؟

عندما يحلم أسرع من أن يفهمه العقل  حديث النائم، ألن حديثه أسرع من أن تفهميه-

كما  (Overwhelming)البشري المادي، هو يتحدث أو يعبر عن مشاعر كثيرة جداً 

تلحق  -لنقل-وهي غامضة للغة البشرية فال يمكن للغة البشري أن  ،يقال باإلنجليزية

-Fast)بشكل سريع جداً  (PCR)كأنك قاعدة تشغلين مسجل أو فيديو  !عليها، ما تَلِحق

forward)  اللي يعرف التقنية القديمة المسجل(Fast-forward, FWR)  أو الفيديو

(VCR Fast-forward)،  يعرف إنه ما يقدر يلحق على كل الكالم بس إنه يقدر يلقط

 هذه هي اإلجابة فيما يتعلق بحديث النائم. ،بعض الكلمات
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 سؤال: هل المطر ينظف الهالة؟

إنك تقولين إن المطر ينظف الهالة نعم، ولكن إن آمنِت بذلك كذلك الدش  نعم إذا حبيتي-

في الحمام الشاور ينظف الهالة. ولكن هناك من يؤمن أن هالته نظيفة دون أن يحتاج إلى 

 مطر أو شاور.

 :المستنير عادة ما يقول أمر ربما ال يفهمه عقلك ولكن تشعر أنه صحيح في حين أن  رد

يد على عقلك فيستثار عقلك ويريد أن يتعلمه أو ربما يعاند ويقاتل الواعي يقول شيء جد

بالنسبة لبعضكم أنا مستنير، ولبعضكم أنا واعي وللبعض أنا مجرد إنسان  هذا الشخص.

ال يمكن لي أن أتنبأ بما يعتقده البعض ولكن بالنسبة لي فقد وصلت ، نائم أدعي االستنارة

 ي ذلك حتى وإن أردت.إلى االستنارة وال يمكن لي أن أشك ف

 سؤال: ما هو مصدر هذا العلم؟

 أنا مصدر العلم، فإن كنت تشكين بي فربما ليس عليك الوجود هنا.-

 سؤال: هل هناك أعلى من هذا العلم؟

ما فيه علم هذا أعلى من العلم، وإذا كنت تبحثين عن العلم فهناك علوم تسمى علم النفس -

يمكن لك أن تصلي في البعد المادي وإن كنت تبحثين وما وراء علم النفس هذا أبعد ما 

هناك البعض يشعر أن  في علم هي مسألة فلسفة تنويرية. ما. عما وراء ذلك فأهالً بك

عقله ال يصدق ما أقول وال بأس باألمر ما كنت سأفعله لو كنت مكان هذا الشخص أن 

أن أرغم نفسي على  أغادر هذا البث وأن أتابع بث آخر يناسب ما أعتقد، ليس عليَّ 

 التواجد هنا ثم أقوم بمناظرة هذا الشخص.

فمن يؤمن بالعلم يعلم أن العلم قاصر حتى عن تفسير مكان الذكريات وسبب األحالم 

وظواهر مثل المس الشيطاني وغيرها. العلم جميل  ونظريات أو ظواهر مثل الديجافو

جداً، العلم متقن جداً في تفسير ما قد فسره بالفعل أما ما لم يستطع تفسيره بعد فهو عاجز 

تماماً عنه فالعلم كما ترى أسود وأبيض إما أن يفسر األمر بوضوح أو أن يعجز، ال يملك 

نفلسف أو أن نكون فنانين شعراء أو نسبية في األمر. نحن نملك النسبية كبشر لنا أن 

مغنين أو أن نكون مجرد نائمين نؤمن بما نؤمن به. العلم ال يملك هذا المجال أو 

(Spectrum)  أو المنظور أو النطاق من النسبية؛ إما أسود أو أبيض ال يوجد نسبية في

األمر، إما أن يكون األمر حقيقي أو غير حقيقي. ال يمكن لك أن تقوم بقياس كل شيء 

عبر العلم فالعلم مثالً كعلم الرياضيات، الفيزياء أو الكيمياء يمكن له أن يثبت األمور 

ً  .تى اآلن بتحديد وجود الروحالمادية ولكن لم يقم علم ما ح كما يقال  ،فالميت إكلينيكيا

دماغه حي على فكرة يمكن هذا ما تعرفونه  ،الميت سريرياً أو المتوفي دماغياً كما يسمى

ً "لكن المسمى يضللكم؛  عبر األجهزة يمكن لك قياس  ،هو دماغه حي "ميت دماغيا

-ن كانت فعالً هي روحه زالت تعمل ولكن روحه لم تعد هناك إ موجات العقل وما
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. لم يستطع الطب حتى اآلن أن يحدد الفاصل بين أن يكون -وليست روحه كما اعتقد

ً يعلم  اإلنسان موجود أو غير موجود كأن يكون في غيبوبة أو أن يكون متوفي سريريا

ذلك عندما تتوقف األجهزة عن العمل فهو ميت وعندما يتوقف عن االستجابة فهو ميت 

 ً وموجات الدماغ بالنسبة لهم هي الطريقة الوحيدة لتحديد ما إذا كان متوفي  إكلينيكيا

سريرياً أو في غيبوبة ولكن من يقف خلف موجات الدماغ؟ لماذا بعض األدمغة في حالة 

الغيبوبة تملك موجات وفي بعض حاالت الغيبوبة ال تملك موجات فتسمى متوفى سريرياً 

حقاً تؤمن أن العلم يملك كل اإلجابات فربما عليك أن  أو دماغياً؟ ال أحد يعلم! فإن كنت

تراجع نفسك وإن كنت ال تريد أن تجعل العلم هو مرجع كل شيء فربما عليك أال تتسرع 

في أن تحكم على كل شيء وكأن العلم هو المقياس الوحيد؛ وال أعني بذلك أن المتدينين 

علم هو مغالطة كبيرة فكل ما يحيط يفتخرون بهذا األمر فيقومون بتجاهل العلم فإقصاء ال

بنا اآلن هو علم أما ما بعد الحياة وما فوقها وما قبلها قدم الدين ما فيه الكفاية من 

تفسيرات ولكنها ليست بالضرورة صحيحة وليست بالضرورة خاطئة فال يمكن ألحد أن 

ن يثبت صحتها من خطأها حتى يحين الحين أما الفلسفة فوحدها القلوب تستطيع أ

تستشعر صحتها من عدمها ونحن نعلم أن في ذواتنا قيم ومعتقدات ومبادئ تميل إلى 

:"أن اإلنسان يولد بغض النظر عن الحضارة  -كما قال أحد الستاند أب كوميديان-أشياء 

والدين الذي يؤمن به ال يمكن أن يقتل أمه ألن داخله في جوهرة شيء يمنعه من أن 

سياسة أو مجتمع ليخبره أال يقتل أمه هو يعلم أن قتل األم أمر يفعل، ال يحتاج إلى دين أو 

 .فقط هذا اإلدراك كافي لك أن تعلم أنك تولد بحصيلة من المعتقدات الصحيحة خاطئ."

 ،فعندما تستمع إلى فلسفة إنسان وتميل إليها"

 "!فأنت لديك قلب يعتبر بوصلة

* 

كل الحب الذي عهدتموه مني في كل لقاء لكم مني  هذا كل ما أملك أن أقول لهذه الليلة.

وحتى في كل فراق فأنتم لم تكونوا لي سوى خاصتي من الناس الذين أقدم لهم ما وصلت 

إليه؛ ليس لكي أحصل منكم على شيء فأنا ال أشترط عليكم أي شروط، ال تعرفوني وال 

ذاته أعرفكم على األقل ليس معظمكم ال أتوقع منكم شيء سوى تواجدكم وهذا بحد 

 معروف وجميل كافي لكي أخشع وأتواضع أمام حضوركم.

واألمر بكل بساطة هو أنكم أقدس مما تظنون فأنا أشعر بالرهبة عندما أذكركم بما أنتم 

عليه ولكني أجرأ الموجودين في هذا الوجود على أن يفعل ذلك، فكل كائن في هذا الكون 

لكم وليس لغيركم فأنا لست رسوالً يخاف من أن يذكركم بكينونتكم سواي أنا بالنسبة 

للبشرية وال مذكراً لهم إال لكم أنتم بدافع الحب الذي جمعني بكم والدليل هو تواجدكم 

 .أحبكم كما أنتم، لكم كل الحب الذي عهدتموه والذي عهدته منكم بال شرط وال قيد معي.
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ً ظكنت وستكون وست)  (وكينونتك مرهونة بك، ل كائنا

 

  الرئيسية:النقاط 

o كون قادر على أن تفعل كل ما تريدالحرية ال تعني أن ت. 

o  عندما تمرض فاعلم أنك لم تمرض إال ليذكرك الوجود بأنك ال تقدر

 الحياة والصحة.

o  الثقة بالنفس هي حب الذات؛ عندما تحب ذاتك ستكون واثقاً أن ما تفعل

 .وما تقول صحيح

o  المكان الصحيح في الوقت الصحيح وأن عندما يعلم اإلنسان أنه دائماً في

 .ما يعلمه هو كل ما يحتاج وأن ما يملكه هو كل ما يريد سيكون سعيد

o المزامنة بين االحتياج والرغبة هي أن تخلق الحاجة لتحقق الرغبة. 

o  اإلنسان ال يعلم حقاً ما يحتاج ولكنه يعتقد أنه يعلم ما يريد وما يريده ال

 يعني بالضرورة أنه يحتاجه.
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فهو حقيقة  "أنك كنت وستكون وستضل كائناً وكينونتك مرهونة بك"ما يخص العنوان؛ 

 ،ترى أنت لست هنا في هذه الحياة لتحقيق مهمة فكما ما أود تلخيصه من البث السابق.

فأنت لست عميل في مخابرات أو جزء من جماعة دينية تقوم بمهمة إال إن اخترت أن 

أن تكون جزء من جماعة -تكون كذلك ولكن حتى ذلك الحين، حتى أن تقوم بذلك الخيار 

 فقد ولدت حر لتكون ما تريد أن تكون. -أو عميل في مخابرات أو شيء من هذا القبيل

ً تستخدم أنت كإنسان الحرية ال تعني أن تكون قادر ع لى أن تفعل كل ما تريد فأحيانا

 الحرية لكي تمنع نفسك من الحصول على ما تريد!

ركز في هذا الكالم وستفهم ما أعنيه فقد يحتاج اإلنسان تماماً كالملوك الذين يملكون كل 

شيء وكما يقال يولدون منذ نعومة أظافرهم وفي فمهم ملعقة من ذهب يملكون كل شيء 

كما فعل  .فيحتاجون إلى عيش المعاناة ليعرفوا معنى الحياةشعرون بمعنى الحياة فال ي

بوذا في تجربته الحياتية عندما كان ابن ألحد الملوك في الهند عندما كان يملك كل شيء 

من بنات حواء ومال وطعام ووفرة وسمع وطاعة وقد كان األمر باهتاً رمادياً له حتى أنه 

ه ويبتعد ويهاجر ويعتزل ويختلي بنفسه عن كل ذاك ويتنازل اضطر إلى أن يحرم نفس

عنه ويترك كل شيء ويذهب في رحلة لتجربة المعاناة وقد صادف أربع مظاهر من 

الحياة ربما يجب علينا استذكارها اآلن وهي: الشيخوخة والموت والفقر والمرض.عندما 

أو من الفقر أو من  صادفته هذه المظاهر كان يتساءل لما يعاني البشر من المرض

وقد أكون -الشيخوخة أو من الموت فلم يجب إجابة فأمضى ما يقارب سبعة وثالثين سنة 

ولكن ال يهم الزمن بقدر ما يهم أن اإلنسان هذا المسمى ببوذا انتبه  -مخطأ بعدد السنوات

بالـ  أن الحياة تدور حول المعاناة فبدأ يتأمل، ومسألة التأمل ال تعني بما يعرفه البشر

(Contemplation) .النظر بتمعن وإنما تعني التوقف عن التمعن 

  ،المرض يذكرك بقيمة الحياة والصحة"

 "ليذكرك الوجود بأنك ال تقدر الحياة والصحة عندما تمرض فاعلم أنك لم تمرض إال

ألن اإلنسان ال يعرف معنى الوفرة في الشيء حتى أوردت قصة بوذا  ،على كل حال

وهذه هي خالصة التجربة البشرية الحياتية، فأنت كوعي كنت موجود قبل أن تولد يفقده 

على هذه األرض وتملك الوفرة من كل شيء، أنت نور خالص ال يملك أي حد أو قيد وال 

يملك أي شروط لكي يحصل على ما يريد ولكنك ال تستطيع أن تريد شيء فأنت لم تحرم 

 تتمنى شيء!من شيء طيلة حياتك فال يمكن لك أن 

لهذا ولهذا السبب تحديداً أردت أن تعيش هذه التجربة األرضية عبر حرمان نفسك من 

بعض بل من كل شيء حتى تبدأ بتمني بعض األشياء؛ منذ والدتك أردت الحليب ثم 

تحقيق  -كما يقال في هرم ماسلو-أردت الحب والحنان والعطف واالنتماء ثم أردت 

تك وتحقيق ذاتك ولو لم تشعر بالحرمان لما أردت منذ الذات وتجربة أشياء في حيا

 !األساس
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 :وعندما يسعد يبدأ بالحب  ،اإلنسان به فيسعد الجمالفيتجلى  بالحبهرم إسقاط يبدأ  رد

وتستمر الدائرة الدوامية الصاعدة إلى األبد. هذا هو هرمي الذي أقدمه بشكل قدسي 

يليها حب فجمال فسعادة تستمر إلى أبد  فسعادة حب  فجمال  للبشر الذين يتابعوني؛ 

 اآلبدين.

 سؤال: ماهي النرفانا؟

 هي أقصى درجات السالم والسعادة. النرفانا-

 هللا يديم علينا الصحة والعافية. سؤال: 

أنت تعلم أن الصحة والعافية لن تستمران مدى حياتك، يجب عليك أن تعلم أنك عندما -

تملك الصحة يجب عليك أن تستمتع بها وعندما تمرض أنت تعلم أنك ستستصح بعد 

وليس أن يخاف من المرض أو من  ذلك، هذا ما يجب على اإلنسان أن يفكر به

 الشيخوخة أو من الفقر أو من الموت فكلهم محتملين.

 سؤال: هل الماسونية موجودة؟

 نعم الماسونية موجودة ولكن ليست هي من يحكم العالم ليس بعد اآلن.-

 سؤال: عن ماذا يتحدث فلم ماتريكس؟

ين الجموع النائمين على فلم ماتريكس هو تجسيد لالستفاقة عندما يستفيق إنسان من ب-

 حقيقة الوجود.

 !يخوفسؤال: كالمك 

كالمي يخوفك ألن بالنسبة لك أنت مجرد عقل وما أقول يدمر العقل في حين أن أنت -

 لست عقل وإنما وعي فال تقلقي.

 سؤال: ماذا تعني الثقة بالنفس؟

ً أن ما تفعل وما تقول - الثقة بالنفس هي حب الذات؛ عندما تحب ذاتك ستكون واثقا

أو مرجعية تنسب نفسك لها  (Frame of reference)صحيح، أنه ال يوجد هناك 

لتثبت صحتك من خطأك، أن ما تقوله يضع مساراً جديداً يجب على البشر أن يتعلموا 

ال يمكن لك أن ترى  منه هذه هي الثقة بالنفس وهي ما يصنع القادة والرواد في الحياة.

 إنسان قاد هذا العالم وغير شيء في هذا العالم لم يوصف بالجنون في مرحلة من عمره

فالجنون بنسبة البشر هو الخروج عن النمط وعن المعتاد النموذجي وعندما تفعل عندما 

تخرج عن النمط عادة تتفرد وتتمرد فتصنع نموذجاً ومساراً جديداً وال بد وال خيار سوى 

أن تجد متابعين لك ومؤيدين؛ فال تقلق من مسألة تأييد اآلخرين ألفكارك فقط افعل ما 

 ستجد هناك من يحبك.تمرد وتفرد و ،تحب
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 سؤال: ما رأيك بمحمد بن راشد؟

-Mohammed bin Rashid is one of the greatest leaders who believed 

in materialism and he really made things manifest! رجل محمد بن راشد  

قق قائد آمن برؤية ومن خالل مهمته حقق باستخدام الموارد التي وفرت له استخدمها فح

 ما يريد وما زال يفعل. 

 سؤال: ما رأيك بالمغنية أحالم؟

أحالم إنسانه مؤمنة بأنها على حق وكما ترى إيمانك بأنك على حق كافي لتتفرد، لكي -

تجد متابعين لكي تتميز فكما ترى حتى األغبياء من مشاهير الكيك واالنستقرام والسناب 

شات اآلن يملكون شعبية عظيمة جداُ وقاعدة جماهيرية كبيرة جداً رغم أن كل ما يقولونه 

ية ومع ذلك يملكون متابعين؛ فالمسألة هي أن تفعل ما تحب! هو سخف وسطحية وقشر

أما أن تنتظر وأن تتابع وأن تنتقد فهذا أمر  ؛أنت حر .يخصك شيء ،فقط افعل ما تحب

  مبتذل.

 كيف أعرف ما أريد؟سؤال: 

اسألي نفسك ماذا تكرهين فاإلنسان أصبح جيداً جداً في معرفة ما يكره ويجهل فعالً ما 

رب سؤالك فمعظم البشر يجهلون ما يحبون في حين أنهم جيدين جداً في يحب وال أستغ

معرفة ما يكرهون، فتجنبي ما تكرهين وال تمعني وتتعمقي في انتقاد ما تكرهين فنحن 

نعلم وأنت تعلمين ما تكرهين. اآلن، ما الذي يستثنى من تلك القائمة السوداء؟ انظري في 

 مور التي يمكن لك فعلها.تلك القائمة البيضاء وستجدين بعض األ

 سؤال: هل كتابك مجاني؟

طبعاً إلكتروني مجاني وبحرية فكرية أي يمكن للجميع االقتباس منه والنقل بتصرف أو -

 حتى باقتباس حرفي دون ملكية فكرية سأهديكم إياه دون أي مقابل مادي.

 ؟يجب أن نؤمن بوجود اإللهسؤال: هل 

تماماً كمن يؤمن بوجود إله هما في مركب واحد، هي عملة من ال يؤمن بوجود إله هو -

معدنية ذات وجهين. ليس عليك أن تؤمن بوجود إله أو أال تؤمن بوجود إله فأنت موجود 

في هذه الحياة هذا هو ما يهم، ربما عليك أن تناقش عدم وجودك في هذه الحياة ونحن 

وجود إله أو عدم وجود إله؛ ما  نعلم أنك موجود فال داعي للقلق بشأن عدم وجودك. أما

دام اإلله ليس هنا في هذه الحياة فليس موضع سؤال هذا هو األهم. ولكن البشر دائماً 

 يتجاهلون وجودهم ويقلقون بشأن كائن آخر.

 :هي معلم من معالم وتفاصيل هذه التجربة التي  أحدكمما يفعله  سيرتي هي أنتم! كل رد

 أعيشها، وجودكم بحد ذاته يشكل هذه السيرة.
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 :الكنداليني ليس ظاهرة وإنما نظرية. رد 

 سؤال: ماهي الحقيقة المطلقة؟

فتها في كتاب مرآة الذات. ،الحقيقة المطلقة هي ما تؤمن به-  وقد عرَّ

 سؤال: ماهي البندوالت؟

أو الدوامة أو كرة الثلج هي عندما تبدأ بالتفاعل مع تجربة معينة فتصبح  البندوالت-

 متزايدة بشكل مضطرد.

 :فما ينتقدونه منك من شخصيتك عندما يقولون  ،ال يعني أنهم على خطأ لك نقد البشر رد

بدين مثالً أو أن حديثك ممل أو شيء من هذا القبيل، قد يكون صحيح وال يعني أنه  أنك

صحيح أنك ال يجب عليك أن تعيش الحياة أو أن تقوم بتقديم نفسك ولكن يعني أن تتوقف 

فكل ما عليك فعله هو تجاهل هذه المالحظة والعيش بجرأة أكثر. عن القلق بهذا الشأن؛ 

لكم من شأن أن تعملوا على الجرأة بشكل أكبر وقد أوِرد  فهم يعملون على شكل مذكر

وأنت ترتدي في يوم ما زيك األمثل -المثال: أنه لو مررت بطريق ووجدت إنسان يقول 

فمر بجانبك إنسان مجهول يقوم  -ولونك المفضل ولنقل أن اللون المفضل لك هو األزرق

حمر فليس عليك إال أن تقول أن بالصراخ ويردد أنه يكره ما تلبس وأنه يكره اللون األ

هذا اإلنسان مجنون فأنت ترتدي زياً أزرق! وال يمت تعليقه لك بأي صلة فليس عليك أن 

عندما تجد تعليق من إنسان على شخصيتك ما لم تكن تؤمن ! فهذا هو فحوى األمر !تقلق

ليقول أنك ترتدي ذاك الزي أو تمتلك تلك الصفة لم يكن ذاك الشخص ليتجسد في حياتك 

ما قال، ولكن عندما يقول إنسان أنك متردد أو أنك تخاف أو أنك بدين أو أنك شيء من 

هذا القبيل فهذا يعني أنك تؤمن بهذا المعتقد بالفعل ولهذا تشعر بالتفاعل معه ولو لم تكن 

تفعل لما أقلقك ذاك التعليق؛ تماماً كمن يقول أن زيك بالنسبة له زي منبوذ ويكره اللون 

 مر وأنت ترتدي الزي األزرق.األح

 الذي ينتقدني؟ سؤال: أن أسمح بوجود ذاك الشخص

فعندما تستمرين باإليمان بأنك تعانين من نقطة  .ليست مسألة سماح وإنما مسألة انعكاس-

ضعف كعدم الثقة بالنفس، كالخطأ ربما تزيد لدرجة أن يتجسد إنسان في حياتك يذكرك 

من البدانة أو تخافين من عدم الثقة بالنفس فعليك أن تعيشي  بأنك تعانين منها، أنك تخافين

حياتك دون القلق؛ هو ال يقول لك أنه يجب عليك أن تتوقفي عن العيش وإنما يقول لك 

أنت تقلقين بشأن البدانة أو عدم الثقة بالنفس. هذه مجرد أمثلة ولكن لك أن تسقطها على 

 ها في حياتنا اليومية.ما شئت من صفات الشخصية البشرية التي نجرب

 :بالنسبة للمتدين كل من ال يؤمن بالدين كافر وبالنسبة للعالم كل من ال يؤمن بالعلم  رد

هو جاهل ولكن هناك فالسفة وفنانين يجلبون الجمال والسعادة إلى هذه الحياة دون أن 

 يلتزموا بقوالب ونمطية هؤالء البشر.
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 سؤال: ما الفائدة من العزلة؟

 الهدف من العزلة هو أن يعرف اإلنسان ذاته ليس أكثر.-

 سؤال: ما هدف هذا البث؟

ً لما يوافق الـ - نظام  (Believe system)الهدف من البث يمكن لك أن تعرفه وفقا

أما أن ألخص لك الهدف بكلمة فال يمكن لي ذلك  ،المفاهيم الذي تؤمن به عبر المتابعة

 فأنا ال أعرفك.

 سؤال: ما سبب تحنيط الفراعنة ألجسادهم بعد الموت؟

 التحنيط عند الفراعنة وحب البقاء للجسد هو مجرد معتقد أن اإلنسان ليس إال جسد.-

 سؤال: أشعر بالغربة بعيداً عن وطني، أنصحني.

فيه اآلن وال تنظر إليه كأنه غربة وإنما تجربة؛ أن تستمتع النصيحة أن تستمتع بما أنت -

 بغربتك حتى تعود إلى حيث ولدت.

 :افعل ما تحب تحصل على ما تريد، هذا كل ما يمكن لي قوله فيما يتعلق في الحب. رد 

يتشاغل  ؛هذه هي خالصة معاناة اإلنسان د!ا ال يريفيبحث عم   ،ريدجهل اإلنسان ما يُ يَ 

بما ال يجب أن ينشغل به في حين أنه يجب أن ينشغل بما يجب أن ينشغل به وهو ما 

يحب في حين أنه يتشاغل فيما يكره! جيدين في أن نعرف ما نكره وسيئين جداً في 

ً كان أو صديق أو حت ى معرفة ما نحب لذلك عندما تصادف أي إنسان في حياتك قريبا

مجهوالً يسير في الشارع وعندما تسأله ما يحب في حياته قل ما يستطيع اإلجابة على 

هذا  .هذا السؤال ألن اإلنسان بكل بساطة عاش يتفادى ما يكره؛ نسي أن يعيش ما يحب

 ما أملك أن أقوله لكم.

 سوىوأنه ال يهمه في هذا الوجود  ،علم اإلنسان أنه ال يفوت عليه شيء في أي لحظة ول

وأن ما حدث في غيابه فعالً ال يهمه لشعر بالسعادة وبالقبول ما يراه في تلك اللحظة 

وبالسالم اللذان يوصالنه إلى أقصى درجات القدسية والراحة النفسية المسماة بالنرفانا.. 

 ولكن من نحن لنخبرك أنك على خطأ؟ فأنت ولدت حر.

عندما يعلم اإلنسان أنه دائماً في المكان الصحيح في الوقت الصحيح وأن ما يعلمه "

هو كل ما يحتاج وأن ما يملكه هو كل ما يريد سيكون سعيد ولكن من نحن أيضاً لنقرر 

 "عنك ما تريد؟ فأنت ولدت حراً قبل الوجود وستبقى حراً إلى الخلود

 سؤال: هل اإلنسان خليط بين الخير والشر؟

نعم في اإلنسان خير وشر، مالئكة وشياطين في نفس اآلن لذلك عند حالة التلبس -

بالشياطين أو حالة أن يشعر اإلنسان أنه في تواصل مع الربانية أو الروحانية يكون 
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فأنت كإنسان شامل لكل اإلنسان في تواصل مع إحدى هذان الوجهان للعملة نفسها؛ 

 !لالكون إن لم تعلم اآلن فعليك أن تفع

 :فالزمن ال يحكمني وإنما أنا أحكم ، ألحق أقرأ األسئلة ولكن أختار ما أجيب عليهأنا  رد

 الواقع والزمن.

 هل يستطيع أحد معرفة يوم موته؟سؤال: 

لو كانت هناك لعلمت ؟! هناك شهادة وفاة ،ال يوجد يوم موت لك محدد كشهادة ميالد-

وأنت تكتفي عندما تستغرق ولكنك ال تقرر أن ولكن ال يوجد، أنت تتوفى عندما تكتفي 

تستغرق وتمعن في حياتك حتى تقرر، حتى أن تفعل ال أحد يعلم ال كائنات أرضية وال 

غير أرضية مالئكة شياطين أرباب أو بشريين ال يهم ال أحد يعلم لهذا ننتظر وعندما 

 يتوفى إنسان نعلم أنه وصل.

 ة األرضية؟ االستنارة الخالصة نهاية التجربسؤال: 

 ربما نعم.-

 والروحانية؟ مما سبب الخالف بين العلسؤال: 

 ألن العلوم هي مادية والروحانية هي ميتافيزيقة فوق المادة. ؛العلوميين والروحانيين-

 سؤال: هل أنت بشر؟

ربما لسُت بشراً أنت من يحدد، الخيار لك. أنا أتشرف بان أكون بشر ليست سبة أو -

بشر فهو فخر لكل األكوان والكائنات أن تكون بشر، فأشجع الكائنات في مسبة أن يكون 

هذا الوجود هي البشر التي قررت أن تعيش هذه الحياة األرضية وتحرم نفسها من كل 

ً أنها محرومة فتجرب ما يسمى بالمعاناة لتعرف عمق الوفرة التي  الوفرة وتؤمن حقا

 تملك.

 انات؟هل البشر أرفع منزلة من الحيوسؤال: 

 طبعاً البشر أرفع منزلة من الحيوانات.-

 الحيوات السابقة. تحدث عن سؤال:

انشغالك بالحيوات السابقة كما انشغالك الحيوات السابقة ال تهم بقدر الحياة الحالية، 

يمكن لك أن تعرفي المزيد عن  بالذكريات السابقة لحياتك الحالية؛ مضيعة وقت.

الحيوات السابقة عبر االطالع على البوذية عبر ما يعرف بتناسخ األرواح، فبعض 

األرواح تصنف على أنها قديمة حيث أنها عاشت على هذه األرض قبل هذه التجربة 

وبعضها تعيش ألول مرة ولكن بالنسبة لي ال يهم حقاً ما إذا كانت تجربتك األولى أم ال 

فهأنا اآلن أقدم لكم بكل جرأة مالم يجرؤ إنسان  در ما يهم مدى جرأتك وتعمق تجربتك.بق
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على تقديمه وها أنتم اآلن تحضرون مالم تحضروه في حياتكم مع إنسان آخر بكل جرأة 

ال يهم حقاً صدقاً ال يهم ماذا ! وهذا بحد ذاته متميز ال يمكن لحيواتك السابقة أن قامت به

بقة وال يهم حقاً ما كانت ذكرياتك عندما كنت طفلة وعندما كنت شابة كانت حياتك السا

فعلى األقل أنتم هنا القتباس نور أو شعلة  ،وبأنكم هنا اآلن بقدر ما يهم اآلن ماذا تفعلين

 منه من أجل إنارة الباقي من حياتكم فاستمتعوا بها قدر ما تستطيعون.

 سؤال: هل الكائنات الفضائية موجودة؟

فال يهم عدد األشخاص  ،الحكم أنت .نات الفضائية موجودة كما كل شيء موجودالكائ-

الذين يؤمنون بما تختبره أنت من يحدد إذا كان صحيحاً أم ال؛ ربما تؤمن سبعة مليارات 

 شخص بشيء أنت ال تؤمن به والعكس ما يهم هو حقاً ما تؤمن به.

 سؤال: لماذا لم يظهر المسيح الدجال حتى اآلن؟

 ألن البشر لم يعودون يؤمنون بمن أخبرهم بظهور المسيح الدجال.-

 أشعر بالعجز بعد تجارب كثيرة في الحياة..سؤال: 

شعورك بالعجز عن العيش هي معلومة أو حقيقة أو معتقد خاطئ ويمكن لك إثباته من -

خالل اللحظة التالية؛ مجرد مرور اللحظة التالية في يومك تعني أنك لست عاجز أنت 

ولكنك تعيش تجربة مخالفة تعيش لحظة جديدة في كل مرة فهذا يعني أنك لست عاجز 

ف فأنت تريد شيء وتعيش شيء آخر، ما يريده وهنا نجد االختال لما تريد أن تعيش

 !عقلك ليس بالضرورة هو ما تحتاج عيشه

فربما تريد شيء  ؛فاإلرادة واالحتياج كما ترى يا صديقي العزيز هما أمران مختلفان

الواعين أو المستنيرين الناس الذين يعيشون السالم هما من يزامنان  وتحتاج شيء آخر.

ً تعيش هذه بين اإلرادة  واالحتياج أما أنت فتريد شيء مخالف الحتياجك، ما دمت حيا

الحياة فأنت لست عاجز فال أسمح لك أن تسأل هذا السؤال بهذه الطريقة. اسألني سؤال 

آخر وربما أجيب عليك ولكنك لست عاجزاً عن عيش هذه الحياة أو عيش هذه التجربة 

بحرية ولك بحرية أن تريد ما ال يمكن لك أن فأنت هنا تعيش هذه التجربة تفعل ما تريد 

تفعله فأنت تؤمن أن بعض األمور مستحيلة ثم تريد تلك األمور المستحيلة أنت تخلق 

لنفسك فخ، أنت تخلق لنفسك معضلة أخالقية كمن يسجن نفسه في زنزانة ثم يريد التحرر 

ور ومظلوم فيه األمر مستحيل ليس ألنك مجب منها وقد وضع المفتاح خارج الزنزانة!

 هذا ما يمكن لي قوله إن لم تفهم فأنا أعتذر. ولكن ألنك أنت من أراد األمر.

 سؤال: يعني ذلك أن ال وجود لشيء مستحيل؟

نعم ال يوجد مستحيل وعندما تحدد المستحيل ال تطلب أو تريد هذا المستحيل فال يمكن -

يل بكل بساطة! فلما تستثني لهذا المستحيل أن يتحقق والسبب ألنك أنت تؤمن أنه مستح
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جميع هذه الحياة وتذهب إلى هذا الشيء الوحيد الذي تؤمن أنه مستحيل، أنت حر ولكن 

عندما يختار اإلنسان الشيء الوحيد الذي يراه مستحيالً لكي يريده فهو يجعل من حياته 

 شلالً دائماً مزمناً.

 سؤال: كيف نزامن بين اإلرادة واالحتياج؟

يمكن لي تلخيصها بأن اإلنسان عليه أن يفعل ما يحب  ،بين اإلرادة واالحتياجالمزامنة -

إذا كنت تؤمن  .(Belief system) الـبقدر ما يسمح له معتقده ونظامه المفاهيمي أو 

أن السفر مستحيل بالنسبة لك بسبب القيود االجتماعية أو عدم الوفرة المالية ولكن على 

سفر ففعل ما تحب يتشكل بالقراءة عن السفر أو التحدث عن األقل يمكن لك القراءة عن ال

السفر أو االطالع عليه. هذا هو فعل ما تحب بقدر ما يسمح لك اعتقادك، عندما تريد 

السفر فقط السفر وتمتنع عن التواصل مع البشر عن السفر فإنك تخلق معضلة ودوامة 

 نازلة تشل حياتك. 

 "أن تخلق الحاجة لتحقق الرغبة المزامنة بين االحتياج والرغبة هي"

هي عبر الحديث عن السفر االطالع عليه واالستزادة في هذا المجال فتجد أن الصدفة 

تعمل لصالحك في تحقيق المزيد والمزيد والمزيد تجاه السفر فتجد أن القيود التي كنت 

يدك عن تحقيق تؤمن بها التي تمنعك عن السفر تبدأ بالتحرر قليالً حتى تنفك تماماً عن تقي

ً ما يحتاج ولكنه يعتقد أنه يعلم ما يريد  ،خالصة األمر ما تريد. أن اإلنسان ال يعلم حقا

 وما يريده ال يعني بالضرورة أنه يحتاجه.

 واحد؟ ناكلصحيح سؤال: هل 

والثاني هو  (الوجود)وهو القانون الثاني من قوانين الكون.. األول هو  (كلنا واحد)نعم -

قانون )والرابع هو  (قانون االنعكاس)والثالث هو  (الواحد هو الكل والكل هم الواحد)

 وحتميته التي ال يمكن لها أن تتغير. (التغيير

فأنت موجود منذ األزل وحتى األبد بشكل سرمدي، ال يمكن ألي شيء  (الوجود) •

تراه أو تعتقده في هذا الوجود أن يغير وجودك فكل األديان تؤمن أنك موجود قبل 

 الوالدة وبعد الوالدة مهما كان الدين أو حتى انعدام الدين أنت موجود بال شك.

وهو قانون الكلية ويؤمن  لواحدالواحد هو الكل والكل هم اثم االعتقاد الثاني أن  •

به البعض مثل البوذية مثالً وتشعر به عندما تحب كل شيء في هذا الكون تشعر 

أن كل شيء في هذا الكون ينتمي لك وأنت تنتمي إلى كل شيء في هذا الكون؛ 

واألرض والبشر  لالشجر والحجر والسماء والماء واألنهار والبحار والجبا

 والحيوانات.

فما تؤمن به تراه من حولك وقد عززت هذا المفهوم عدة  (االنعكاس) قانونثم  •

أديان أحدها اإلسالم في هذا اإلقليم حيث أن هذا االعتقاد يهمنا وربما حتى 
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المسيحية بأن ما تؤمن به تراه عبر ما ورد عن الرسول أو حتى في القرآن أن هللا 

 عند ظن عبده به.

فكما رأينا  (يير هو الشيء الوحيد الثابت في الحياةالتغ)والقانون األخير هو أن  •

على مر التاريخ كل شيء يتغير إال التغيير ذاته، لم يتوقف الكون والوجود عن 

التغيير أبداً منذ القدم وحتى اليوم وإلى األبد فما زال التغيير يعمل على تغيير 

 الوجود كل شيء يتغير إال التغيير ذاته لم يصبح جمود. 

ت االستنارة فهي دإن أر ،قوانين الوجود أربعة  بسيطة، كل شيء يتغير إال هي هذه هي

إليك وإن لم ترد فانسها وعش حياتك كما تريد فمصيرك ستموت وستدرك حقيقة 

 الوجود.

 سؤال: عّرف شخصية المستنير.

الشخص المستنير ال يمكن لي تعريف شخصيته فالشخص المستنير وصل لنهاية الحياة -

في االستنارة تشعر بالسعادة  عاد ليعيشها فهو مجرد إنسان آخر ولكنه ليس قلقاً.ثم 

 المطلقة وإدراك كل شيء في نفس اآلن.

 سؤال: هل أنت فيلسوف؟

نعم أؤمن أني فيلسوف وكل ما أنطقه فلسفة محضه ال يمكن للعلم أن يثبت صحتها أو -

الفلسفة؛ فكما ترين على مر حتى خطأها فالعلم أقصر وأقل درجة من أن يصل إلى 

التاريخ العلم ثم الفن ثم الفلسفة ولكن لمن يؤمنون بالعلم يمكن لهم تجاهل ما أقول فأنا 

بعد الوفاة، عن موضع  اآلن اسألي العلوم عما قبل االنفجار الكبير وما فيلسوف ال أكثر..

ً إكلينيكياً الذكريات وسبب األحالم، عن المشاعر ومكانها ولما يموت اإلنسان سري ريا

ً يكون في غيبوبة، وما الفرق بين موجات الدماغ في الحالتين؟ لن تستطيعي.  وأحيانا

 .المسألة ليست مناظرة علمية أنا أقول لك أنا فيلسوف ال أكثر

 ؟أين توجد ذكريات اإلنسان في عقل البشرية :إن كنت تؤمنين بالعلم فأجيبي على أسئلتي

قام  .ر على اليهود ولم يستطع تحديد موقع الذكريات بعدوقد قام هتلر باختبار األم

معينة في العقل فحدد  بتعطيل الحواس الخمس عبر تسليط موجات كهرباء على مواضع

ً أو يكون في  موضع كل حاسة في العقل إال الذكريات. ولما يموت اإلنسان إكلينيكيا

لست ضد  !يجيب عن األمرغيبوبة وما الفرق بين األمران.. ال يمكن للعلم حقيقة أن 

العلم ولكن العلم قاصر عن أن يجيب عن هذه األسئلة، أنا أخبرك بحب ولست هنا في 

 مناظرة علمية معك.

 ليه حساس في الحوار؟سؤال: 

ً ولكن من يتواجد هنا يريد الفلسفة وال يريد العلم، أنت هنا لتحاولي أن - لست حساسا

 أن العلم قاصراً أمام هذه الفلسفة. تحققي ما أقول عبر العلم وأنا أقول لك
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 الذكريات موجودة في العقل؟ سؤال:

في الوعي ليس في العقل وال في الجسد المادي وإن كان العلم يدعي أنه يعلم أنها في -

 الجسد وفي الدنا. ليست في العقل فعندما تنام ينام عقلك ومع ذلك تستمر ذكرياتك معك.

 سؤال: من أنت؟

 تعرفينه عني، ال شيء أكثر.أنا ما -

* 

الفراق ، لقيتكم بحب وأودعكم بحب كما هو الحال في كل لحظة نلتقي بهاعلى كل حال، 

 .يجمعنا الحب وحده فننعم بالجمال ونحتفل بالسعادة ،واللقاء على حد سواء

دوموا كما أنتم كاملين وجميلين فال تحرموا أنفسكم من عيش التجربة المادية ما دمتم 

فلكم كل الحب بجمالكم وكمالكم  رين وإال فستعودون إلى هذه األرض مرة أخرى..قاد

المعهودان، أحبكم كما أنتم دون أن تفعلوا شيء أو أن تقوموا بشيء، فلو آمنتم ولو 

لشعرتم بالسعادة التي ، أدركتم هذا العمق أنكم كما أنتم كاملين ولوال كمالكم لما كنتم هنا

 بوجودكم.أشعر بها 
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 )الحياة ليست إال لعبة فيديو ولكنها ثالثية األبعاد(

 

  النقاط الرئيسية:

o ون قيمة حتى تبدأ بنسب القيم لهمكل البشر ال يملك. 

o  تفاعل مسبق ال يمكن لك أن تملك عدو أو صديق دون أن يكون هناك

 ة.مبني على مفاهيم مسبق

o  بالتنويرعندما يتعلق األمر العقل عدوك. 

o  عندما تحاول تعلم أمراً جديداً في الحياة المادية وتعلم علم وممارسة

 .لى العقل فهو صديقكإينة، تحتاج مهارة مع
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أو ربما ال ترى أو ربما ترى وال تُدرك أو األسوء أن ترى وال تدرك -األمر كما ترى 

إن كان بصورة  هذه الحياة، كيشاركهو أنك محبوب  من ق بل كل من ، -على أي حال

فلو لم يكن مهتماً بك، محباً لك، لما تواجد في حياتك بغض و؛ صديق أو كان بصورة عد

 .النظر عن الهيئة التي يرسمها له العقل

 !فهناك أناس مسالمين تطرفوا للمالئكية، ينظرون حتى للمستوطن العدو على أنه صديق

مليارات البشر يتفقون على معنى العدو ومعنى فكما ترى وإن كان معظم البشر بل 

الصديق فعلى األقل واحد من البشر عندما يختلف مع اآلخرين يجعل هذا األمر ليس 

ً وإنما نسبياً، ولكن عندما يتفق جميع البشر على مفهوٍم واحد  مثالً،  -كالجاذبية-نظريا

؛ كالكره، كالسوء، كالجودة أما عندما يصبح األمر نسبّي تماماً كالُحب، فذلك أمٌر نظري،

يوصف األمر كأنه سلبي أو خير أو شر أو إيجابي، على كل حال المراد والمقصود 

لمن يكون معك إنسان موجود في الحياة  :إنه وزبدة الكالم والثمرة من هذا الحديث

إن الرجل  ناهالمادية يشاركك التجربة وإن كان ألد أعدائك وأعتى خصومك فهذا مو مع

عدوك على التوالي مادام أنه معك في حياتك فهو مهتم ويحبك لم يكن ليكون  ةرأأو الم

  !ولم تكن لتكون لو لم تشتركان في الحب

 /كما ترى أن عدوك مهتٌم بك على األقل يملك من السنين وإن طالت سبعين ةفالمسأل

ً منها تصف  اختار ،ثمانين سنة ، وقته، مشاعره، اهتمامهأن يصف جزًء منها بعضا

ليس ربما  !أفكاره، في سبيل التعاطي معك والتفاعل معك هذا بحد ذاته يعني أنه مهتم

النوم أن  استطاععلى المستوى العقلّي فالعقل قاصر كما نرى، لو لم يكن قاصر لما 

الحب أو فرط الحب أن يغفله، لما  استطاعالخمر أن يغفله، لما  استطاعيُغفله، لما 

الجنون أو الصغر أو الجنس من إغفال العقل في بعض اللحظات وكلنا نعرف  استطاع

أصلّنا ورسخنا هذا  دأما وق ،العقل يمكن إصماته على األقل لكم أنتم كتجمع وعي

 ن العقل ليس مقياس وإنما مجرد زاوية فإنأعلى هذا المفهوم  اتفقنابعد ما  المفهوم،

 .الوجود األعمق واألشمل واألكثر، مطلق أكثر

لما أقول مطلق فاألمر يشبه األرقام عندما نقول أن األرقام مطلقة لمن يعرف للرياضيات 

الرقم ليس إال رقم في  -جدًاوأتمنى منكم فهم هذا المفهوم البسيط -الرقم ليس إال رقم 

هم أن الرقم موجود، عندما يُعطى أو بُعد هو عليه الم اتجاهمفهوم الرياضيات ال يهم أي 

إال بوجود "مسّطح"  اتجاههوال يمكن لك تحدد  اتجاهو سلبية فإنك تحدد أإشارةً إيجابية 

لكي ترسم خطاً يمتد من اليمين إلى اليسار بشكٍل ال نهائي على الطرفين وبالتالي يصبح، 

، أو ابيه/ موجبإيجأن الرقم مطلق نحن من يمنحه اإلشارة  المسألةمجددًا كما قلت 

، أي أنه ال يملك قيمة، حتى الرقم نفسه ثالثة أو أربعه ال تملك قيمة سلبية/ سالبإشارة 

إال عندما تنسبها لشيء آخر، ولكن دعونا نفترض أنه ثالثة تعني ثالثة ولكن في أي 

 ! ؟اتجاه
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ولكن عندما تفترض أن  !أو خالف ذلك ةأو سلبي ةال يمكن لك أن تحدد هل هي إيجابي

مام ثالث خطوات كمثال، وعندما تكون نفس الثالثة هي الثالثة إيجابية فتأخذك إلى األ

ذاتها، جوهرها، ومعدنها وكينونتها وماهيتها واحدة هي ثالثة وربما لبعض المهتمين 

بعلم األرقام والوجود يعرفون أن األرقام هي أرواح الكلمات ولكن بعيداً عن هذا العمق، 

 اتجاهشارة يمكن له أن يسير بك إلى الثالثة لها معنى قائم بذاته ولكن عندما تنسب له إ

أو الخمسة  األربعةمع المفاهيم الثالثة بحد ذاتها كرقم أو  ثما يحدوهذا بالضبط معين، 

، فالثالثة اإلشارةالمتوافق مع  باالتجاهإيجاب أو سلب تأخذك  إشارةعندما تنسب لها 

هذا هو معنى  تأخذك ثالث خطوات إلى األمام عندما تكون إيجابيه والعكس، مجددًا

. عندما أقول ُمطلق، أي أن العدو ليس إال إنسان ُمطلق قد يكون المطلقة.مفاهيم الحياة 

ليس إال  الثالثة.. اآلن.. البشروأرجوا منكم تركزون، مهم جدًا تفهمون في تشبيه األرقام 

 إشارةمعين إال عندما تنسب له  اتجاهرقم مطلق ال معنى له على األقل ال يأخذك في 

وكذلك اإلنسان عندما يتواجد في حياتك ال معنى له أي أنه ال يمكن له أن يمر بك 

بتجربة إلى األمام أو إلى األعلى، العدو، ال يمكن له أن يصعد بك ويسمو بك ويرتقي 

ويربو بك إلى األعلى أو إنه يخفضك وينزل بك في دوامة نازلة إال عندما تنسب له 

. فأنت تنسب له قيمة إيجابية روح.ميل، أو توأم قيمة فإن سميته صديق، حبيب، ز

كل البشر الموجودين في حياتك ال يملك  والعكس صحيح.ما شئت، صاعدة أو سمها 

كل البشر ال يملكون قيمة حتى تبدأ بنسب القيم لهم فهو رقم مطلق حتى تنسب له قيمة، 

 .األساسإشارة، إيجاب كصديق أو سلب كعدّو، عندها سيعمل على هذا 

بمعنى آخر؛ لو جعلت جميع البشر إيجابيين جعلتهم بإشارة موجبة أي أنك تُحب جميع 

البشر وتفترض أنهم يحبونك سيكون كل البشر يدفعونك إلى األمام ويرتقون بك إلى 

األعلى وما إلى ذلك، لكن لما تفترض أن كل الناس أعدائك فكلهم رح يرجعون فيك 

أحد عدوك ونفس الكالم  يما فعدّوك، بالمعنى األصح؛ وراء سواء كان عدوك أو مش 

دون أن يكون هناك تفاعل أحد صديقك، ال يمكن لك أن تملك عدو أو صديق  يما ف

 .ةُمسبق، تفاعل مسبق مبني على مفاهيم مسبق

تشتركان في تجربة  االثنانكل هذه تسمى تجربة الحياة، ولكن على األقل وجودياً أنتما 

حياة المادية، معناته أنتم األثنين متفقين على التواجد في نفس الزمان وجودية، تسمى ال

عطيك مؤشر أنكم على ِوفاق، وأنكم أحباب يوالمكان ونفس نوع التجربة، هذا بحد ذاته 

المثال بسيط جدًا؛ ممكن نشبهه بلعبة فيديو لما إثنين يلعبون،  .حتى لو كان بصورة عدو

ً الحقد والغضب كل مشاعر العداوة أعز أصدقائك وتتقاتل معه بقمة ا لحماس واحيانا

ً أنت ال تكره اإلنسان بل أنك تحبه جدًا ألنه يمنحك تجربة العداوة   .واالنتقامولكن فعليا

: حقيقيبأسلوب سطحي سخيف ولكنه الحياة تعريف  الكريمة،سيدتي  سيدي ويا فإليك يا

ليست إال لعبة فيديو ولكنها ثالثية األبعاد تدخلها بجسدك المادي وعندما تنتهي  الحياة

يسمى نوم أو يسمى إسقاط نجمي، في النهاية أصبحت اللعبة،  .منها توقف اللعب
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المصفوفة، التجربة، هي الواقع. وأصبح الوجود هو الوهم وهذه هي الحيلة الذكية 

 !بتجربة البشر المسماة

بشكٍل وجودي دون أن يُغيّب العقل أو يُفلتر أو ينتقد أو يقرر،  لما تقوعندما تقول  رد:

ً سيكون من القلب أما عندما تجتاز القلب سيكون حديثك من الوجود  ،ثق حديثك غالبا

 -والعمق لالرتفاعفال وجود -الوعي، وهي أعمق نقطة من الوعي أو أعلى نقطة من 

فعندما يستمع اإلنسان دون أن العقل. مجرد القلب أو  المهم أنك أبعد وأشمل وأعم من

يظن أن  ،وعيو حديث أيفكر، ألنه مايعتقده اإلنسان أنه عندما يسمع حديث تنويري 

عقله يجب أن يكون حاضراً في الصف األول، يقوم بتسجيل المالحظات اوالً بأول 

ً وببساطة العقل يظهر وكأنه صديق ولكنه عدو، لو ربطت االمر على  وتحليله، عموما

سفينة او مركبه فضائية فإن العقل هو مرساتك التي تُبقيك على هذه األرض كلما  أنك

التحرر من هذا البُعد المادي،  استطعت، كلما ثقلت، كلما توقف عقلك كل ما أكثرفكرت 

 وأبعد.على أواالنتقال الى أبعاد أو ممالك 

تنوير ولكن عندما تحاول تعلم أمراً الفبكل بساطة، العقل عدوك عندما يتعلق األمر ب"

لى العقل فهو إجديداً في الحياة المادية وتعلم علم وممارسة مهارة معينة، تحتاج 

 "صديقك

صلتهم أو منارتهم بوما أن يتعلقوا بعقلهم تماماً ويصبحوا هو أ ؛ن البشرأعادةً  ثما يحد

ون ملحد، أو متدين متمسك ما أن يكإ -ومن هنا تقع المشاكل-في الحياة بل في الوجود 

ن يكون واعياً مستنيراً يعتقد أأو  -ضرروهذا أقُل - ال أدري؛ بمعتقد أو يكون بين اإلثنين

أنك تحتاج  ،الواقع بل أن العقل لعنةٌ تالحقه من مكان الى مكان.؛ أن ال معنى وال حاجة

دوار ويجب أن تعرف دائماً وابداً دور كل شخص وهذا هو ما أفعله، تعريف األ لالثنان

غرض وأن وعيك لن العقل مهم أو غير مهم أقول أن العقل ُوضع أفقط ال غير، ال أقول 

لذلك إن قررت حتى أن تلتزم بمجرد معتقد واحد  .فأنت حر بما تفعلهأشمل من العقل 

 .فأنت حر

به اإلنسان عندما يستمع لمثل هذه  رما يشعو أويم المغناطيسي أن التن ،سبب قول كل هذا

الكلمات هو الشعور المتكرر ونموذجي يُعتبر شائع جدًا عندما أتحدث الى إنسان عن 

تام لوعيه عن وعيه كما  بانفصالن يحلل او يفكر سيشعر أالتنوير، عندما يستمع بال 

 يشعر أنه أصبح ينجرف في دوامة تجاه ،يعتقد، لوعيه عن جسده، لوعيه عن عقله

التنويم المغناطيسي؛ هو إن  ،ال يُسمى التنويم المغناطيسي ،األعلى أو تجاه هذا الشخص

فكما قلت أن العقل أسفل منه،  من العقل إلى العقل الباطن. لترددصح التعبير النزول 

العقل شبه الواعي ثم العقل النائم أو الال واعي، التنويم المغناطيسي هو خفض التردد أو 

لعقل الشبه الواعي لغرض برمجته، ألجل أن يتصرف االنسان على التواصل مع ا

خالف مايعتقده بمعنى آخر؛ تغيير معتقدات اإلنسان أثناء غياب العقل كي ال يمنع أو 

 عمره.يحرس هذه المعتقدات التي بناها طوال 
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 اإلنسان الذي يدخن ويعتقد أن التدخين أمر جيد، ال يمكن لك أن تمنعه عن التدخين هناك

طريقة تقنعه أو يتعرض لصدمه بأن يكره التدخين في الطريقة النموذجية ال يمكن لك إال 

ثم  .أن يغير معتقدة وعادةً يكون متمسك به ويدافع عنه عقله ألنه يحتاج للتدخين وخالفه

هناك التنويم المغناطيسي وهو إغفاء العقل أو تنويم العقل والتواصل مع العقل الباطن 

مفهوم، أن التدخين ضار، او ال يهم هو يعلم ان التدخين ضار وهنا مشكلة وتغيير ذاك ال

في التنويم المغناطيسي.. بعض األطباء النفسيين يجيد التنويم المغناطيسي وال يجيد فهم 

 ً و المعالج أ ن التدخين ضار، فيصبح المريضإالمعتقدات، فربما يحاول زرع مفهوما

ً بمعتقده  أكثريصبح  ً على التدخين.. فيصبح ن التدأتمسكا خين ضار ولكنه مازال مدمنا

واشد وطأه، وربما كان أفضل حاالً بدون هذا العالج، فالمسألة  أكبرضرر التدخين عليه 

 أنكمامك فربما تغير مفهوم أنسان الذي ن تعرف اإلأ ،نسان ماذا يغيرأن يعرف اإل

هذا المفهوم.  بإلغاءتقوم ال يمكن لك التركيز بدون تدخين،  أنكلى التدخين، إبحاجة 

  ة.والتنويم المغناطيسي تجربة عميقة جدًا ولكنها ليست سهل

ً أو أمر عقلي، يحدث أ فعندما تتابع برنامجهنا،  ثما يحد تنّوم مغناطيسياً  أنكحيانا

 السياسية، التنويموالخطابات  االجتماعيةويحدث كثيراً في الخطابات الدينية والخطابات 

المغناطيسي أكثر من شيء آخر، أي أنك تُمطر هذا اإلنسان بمعلومات كثيفة جدًا ال 

نك أيعرفها هو ولكن يبدو من أسلوب المتحدث أنه يعلمها على وجه اليقين لدرجة تشعر 

ذا كان إخصوصاً،  .أكبر قدر ممكن من هذا العلم التقاطأخر جدًا عنه في العلم فتحاول مت

أنك تحضر مثل هذا الخطب وحولك من  الحيلة النفسيةالذي يحيط بك حشود وهذه 

ً بأن  ةالحشود الكثير ويبدو لك األمر وكأنكم جهل وهذا اإلنسان أعلم، فيبدأ العقل تلقائيا

ً أو مباشرة مع يتغيّب عن الوجود وعن  الحضور عن الوعي، ويصبح التواصل داخليا

من هذا المكان والزمان إلى مكان آخر تصبح  االنتقالعقلك الشبه واعي، فبمجرد 

 باألمر. قما يتعلتتصرف على هذا النمط الذي لقنت إياه دون أن تعلم، وهذا كل 

في جلسات التنوير يرتفع الوعي إلى مستوى أعلى، مستوى المشاعر، لذلك  ثما يحدأما 

ثم  .يبكي من فرط االثنان وأحيانايشعر االنسان بسعادة مفرطة أو حزن مفرط أو االثنان 

يفهم لماذا ويدرك لماذا كل شيء وضع كما هو كيف أن المفاهيم  أهناك معتقد المفاهيم يبد

الحياة ان تتكامل مع االشياء التي يحبها، هنا يشعر  واالشياء التي كان يكرهها في

نسان بالسالم ليس بعد االن ال يشعر بحزن وال يشعر بفرح، يشعر بنوع من السالم أو اإل

 بالنيرفانا إذا صح التعبير. ىما يسمأو  (No thought state)ـال

التواصل مع ذاتك العليا على من ذلك وهي مرحلة أن يصل لمرحلة ألكن يمكن لإلنسان 

ليس بالضرورة -اإلدراكات،  حيث المصدر الالمحدود من المعلومات، من المعرفة، من

حيانا عندما تُمنح حادث سيارة أفتعريفنا للوفرة كما عرفنا الرقم، قيمة مطلقة، ؛ -للوفرة

طيلة نت تملك وفرة وافرة أيجابي، إنه سلبي هو فعليا أنت تعتقد أاو رسوب في امتحان 
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ً وفرةٌ وافرة،  ن يجعلها حزينة، أ ،نت من يختار هذه الوفرةأولكنك الوقت تملك دائما

 فالمسألة بسيطة.

 تكرار ظهور بعض األرقام؟ي رسالة سؤال: ماه

وأماكن معينة وتكون مكررة، لها رسالة،  ةبعض األرقام تظهر في أزمن كما قلت أن-

تختلف الرسالة من إنسان إلى آخر، على األقل ممكن إني أعطيك مفتاح للرسالة، عندما 

ترى رقم متوالي، رقم غريب، ال يهم أن الرقم مميز أربعات أو خمسات، المهم ان 

انت من  يتكرر كثير، فلما تشوف الرقم يتكرر كثير، رقم مر عليك أكثر من مرة وال

اال في هذه اللحظة، هي  اما تشوفهنت أ. ال.النوع اللي يشوف الساعة مثالً في كل مرة، 

، بغض النظر إيش انتباهكمعناتها داللة واضح أن المسألة مش صدفة فهي تحاول جذب 

المفتاح للرسالة  انتباهك.هي اللي هي جذب الكون أو جذب الوعي لك أو محاولة لفت 

وراقب المكان والزمان الذي  توقف عن التفكير عندما ترى رقم متكرر :هي كالتالي

 فقط. تذكر إيش كان، والموضوع الذي كنت تفكر فيه ... ال تفكر فيه أنت فيه

ستالحظ أنه هناك نمط مشترك بين جميع المواضيع اللي كنت تشوفها، أو على األقل 

كل ( 9:11)هر رقم، لما تشوف في كل مرة يظفيها، اللي كنت تفكر فيها ومشغول بالك 

مرة تشوف الموضوع االخير اللي كان في بالك، راح تالحظ إنه موضوع يخص العمل 

هنا الرسالة قد تكون وبكل بساطة؛ أن الوعي، أن الكون، قاعد يقولك، ، مثالً وكلها قلق

لك  أنا شايل هم الحياة، أنا اللي أرتب" مثالً.ترى أنت مشغل نفسك بزيادة عن اللزوم 

ظروفها، أنا اللي أنسق لك حياتك، أنا اللي أرسل القدر اآلن وإنت قاعد تتصرف 

ال تقلق الجذب، ال تقلق بخصوص الوفرة، فال تقلق بخصوص  وتتعايش وتتفاعل،

تبغى دليل إني أقدر أسويلك الترتيب المتقن هذا والقدسية  شغلك!مو التجسيد! بخصوص 

هذه هي الرسالة بكل منبه!"؛ الساعة بدون أي شوفني كل يوم أذكرك ب األحداث!من 

بساطة. حاول تفهمها، حاول تفهم الكون قاعد يذكرك أنه هو قادر أنه بالفعل قائم بواجبه 

تذكير من الكون أنه قم بما يجب أن تقوم بأتم وجه، إنت اللي تدخل في شغل مو شغلك، 

بساطة إنك تقوم بدورك به، أن تستمتع بحياتك، أن تتفاعل، الكون قاعد يطلب منك ب

إنت مشغل نفسك باللي ما تحبه، طيب إيش ؟ إيش تحب في الحياة علشان يقدر يخدمك،

اللي تحبه..! يعني فعالً قد تكون رسالة نداء من الكون إن يا أخي أو يا أختي.. وصلت 

 !!معك مرحلة ماني عارف وش تحب؟ وصلت إلى مرحلة إني ماعاد أعرف وش تحب

أنت مقضي وقتك كله باللي ما تحبه، وصدقني لو سألت نفسك إنت من النوع اللي تشوف 

، هذا كل اللي يما تدرخصوصاً في تلك اللحظة  -الحياة؟إيش أحب في -الرقم المتكرر، 

إيش كان الموقف، إيش كنت تفكر الخاصة، كل إنسان له رسالته  .هيمكن تحتاج تعرف

 .فيه

ً يكون غاضب من زحمة السير معناته أنت مشغل نفسك في مثالً.. زحمة سير، غالب ا

وأعطيك مثال بسيط.. لو إنك  وقت الزحمة بينما أنت مفروض تستمتع في وقت الزحمة.



الحياة   الفصل األول                                                                                                                  

95                                                          حين يكون الوجود المتناهي... يأتي العقل، ليرسم الحدود| حدود الوجود

                                                                  
 

دخلت على تويتر أو دخلت على برنامج المحادثة المفّضل لك، ربما تجد من تحب في 

تحب، رح تضبط هذاك الوقت متفاعل معك كما تُحب. توأم روحك، اإلنسان الذي 

بكل بساطة إنك أنت مشغل  المسألةأنت طول الوقت، لكن  ىما تتمنالعالقة معه زي 

ظرف عشان تفعل  تهيأةإال كتوفيق  تما وضعنفسك بزحمة السير، وزحمة السير، 

 بعدها إنت اإلثنينأنت تشوف ؛ مو شرط أنك تشوف الكأس المليان الشيء اللي تحبه.

 حر تختار اللي تبغى.

* 

ولكم أن  ،ستظلون عليه حتى بعد الموت ،دوموا بالحب الذي كنتم به منذ والدتكم وقبلها

تختاروا أن تبدوا أنكم مكروهين حتى من أنفسكم فأنتم أحرار حريةٌ مطلقة ال يمكن ألحٍد 

الكون  اكما قلت سابقاً وسأقوله إلى األبد؛ فحريتكم مربوطةٌ بقدسية يهابه، أن يسلبها منكم

 !كله إذا كان الكون نداً لك فما بالك أن الكون خاضٌع مخلوق منك
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 )أن تستمتع، يعني أن تملك الحياة(

 

  النقاط الرئيسية:

o  لى المستحيل لما كنت هنا، لكنت في مكاٍن كاألحالم إلو كنت تحتاج

 .حيث كل شيء ممكن

o فأنت والمحروم سواء؛ فكالكما  ،عندما تملك كل شيء في نفس اللحظة

 .ال يستطيع أن يتمنى، يتشوق، وينتظر تحقق ما يريد

o  البحث عن العلم هو مدفوع ليس بدافع الشجاعة وإنما بدافع الخوف من

 .أن تعيش وأن تتجه الى وجهة غير معلومة

o اتك فإنه في تلك أنت في الحياة عندما تلتفت للخلف تحاول أن ترى ما ف

 .زيد والمزيديفوتك الم اللحظة تحديداً 

o جاهل ما فاتك واستحضر اللحظة فقطت. 

o الحب ليس خيار وإنما قرار. 

o  عندما تُقرر أن تعيش الحب فإن كل شيء سينصاع لك أما عندما تنتظر

 أن يُقدم لك الحب كخيار فإنك لن تجده.
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تغمر األجواء في أخبروني بعيداً عن كل ما هو مادي من أحداث سياسية  ث،فلنتحد

الشرق األوسط، ومما اعتدنا سماعه في الوسط الواعي من تحقيق الثراء والوفرة 

بعيداً عن تغيير معالم حياتك أو ربما تغيير مالمحك أنت الى ، وتحقيق األماني والجذب

بعيداً عن كل هذا الجبن، كل هذا الخوف من أن نعيش ، ما يشبه النسخة من أحد آخر

ولكن في قرارة  سبب ال يعلمه عقلنا، كر بعضنا البعض بأننا هنا لسببلنذ . التجربة

ربما يعجز ؛ ندرك أنه موجود حين نسبر أغوارها، في أعماق وعينا حين نبحث أنفسنا،

 ك.ولكننا نعلم أنه أسمى من أن يُدر العقل في كل مره أن يدرك ما هو

 سؤال: تكلم مسارات الطاقة وتنظيفها.

كلها أمور ؛ التحضير وغيرها، التنظيف وفتح المسارات وجذب الطاقةالتنظيف وغير -

ولكن هل أنت  د"تحقيق المستحيل عندما تري"أو تعقيدات تُضاف الى أمر بسيط جداً وهو 

فلو كنت تحتاج الى  ال.اإلجابة دائماً:  أو هل أنت فعالً تحتاج المستحيل؟ فعالً تريد؟

أما وقد جئت  ن،مكاٍن كاألحالم حيث كل شيء ممكلكنت في ا، المستحيل لما كنت هن

فإن قوانين الحياة هي  حيث لالحتماالت وجود، حيث لإلمكانية حدودن؛ الى هذا المكا

من أن نتجاوزها ونسيطر عليها ونحقق ما  األقوى واألقدر على أن تصنع الواقع

لو  ،لحوار كلهوهذه هي الكلمة المفتاحية والجملة الذهبية في ا .يُخالف كل ما نعرف

أنت ك، فما نعرف هو ما يحكم كل ما هناله؛ أدركها اإلنسان لما احتاج الى سماع البث كل

ً وتمل منه ألنه ممكن وتعرف أن ذاك األمر مستحيل لذلك  تعرف أن ذاك األمر ممكنا

هذا ل؛ وعازم على محاولة ذلك حتى وإن كان األمر مستحي أنت فضولي جداً لتحقيقه

هو ما يُبقيك متحمساً  ؛الدافع للفضول، الوسطي بين الممكن والممل والمستحيلالمركز 

فهي ر إن صح التعبي، وهي خدعة ذكية .على مر األيام والشهور والسنين لهذه الحياة

ة، أنت من صنع هذا النوع من التجربة؛ ليست هناك تجربة، لسنا ضحية؛ ليست خدع

كل ما في األمر أنك ؛ هناك جاني وأنت الضحيةليس ، ليس هناك فاعل وأنت المفعول

وقد أوردنا كثيراً من األمثلة مثل الفيلم أو اللعبة  .اخترت أن تُجرب الحرمان من شيء

عندما تلعبها، تحرم نفسك كثير من اإلمكانيات، وتتخيل أنك تعيش تلك الشخصية في تلك 

اسمح لهذا المفهوم، لهذا ، ملفقط تأ .ال شيء أكثر؛ فقط لتختبر التجربة، الشعور اللعبة

وستدرك معنى هذا  بأن تنغمس، بأن تتغلغل في أعماق وعيك المعنى، لهذه الفكرة

وما يزال  ولكننا ما نزال هنا هناك الكثير من الفلسفات فسرت وجود البشر .الوجود

 اذا؟فإذاً لم؛ وال تزال تلك النبؤات والرؤى ال تتحقق الكثير من البشر يأتون لهذه الحياة

وهو  وهو األحرى وهو األجدر ؛أم أنه وجود ال نهائي ليه البشر؟إوما الذي حقاً يصبو 

 ل.األرجح برأيي على األق

 "؟!فما الذي يشغلنا غير أن نستمتع باللحظة ؛فإن كان وجودنا أبدياً "

بل وهي رسالة لخصها كل من بحث في هذا م؛ وربما تكون هذه هي أهم رسالة لليو

أما أن تُسيطر على الحياة وتملك كل  ."أن تستمتع، يعني أن تملك الحياة"ل؛ المجا
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فهو أمر ء، المعايير والعُرى التي يمكن فيها ومن خاللها تنفيذ كل ما تشاء وقتما تشا

 ما دمت تُحاول فتوقف، إن األمر ال يمكن أن يحدث. مستحيل وبذلك يكون ساذٌج جداً 

أنه عندما يحدث أن تتمكن من  ،وربما من اآلمن أن نقول أنه عندما يتحقق ويحدث

والحصول على كل مباغيها  السيطرة على كل معالم هذه الحياة والتحكم في كل أحداثها

ألنك استوعبتها كلها فلن تكون هي قادرة  فإنك لن تكون فيها على أي حال ،ومساعيها

فكل أحد أكبر من  وليس ألن اآلخرين ليسوا أكبر منها؛ منهافأنت أكبر ؛ على استيعابك

فقد  أما أنت فعندما تُدرك ذلك األمر د.كل ما في األمر أنهم ال يدركون ذلك بع؛ الحياة

نحن نعلم أن هذه ي، وال أحد يعلم ما ه حان وقت الرحيل عن هذه الحياة الى مرحلة أجدّ 

؛ اآلنوانما هذه اللحظة بتعريفنا البشري أي  أفقيوليس في مساٍر  الحياة هي هذه اللحظة

ال يمكن للعقل أن يتخيل حتى  ث.بعد ذلك أي شيء يمكن أن يحد نختبر فيها هذه الحياة

؛ فربما تبقى موجوداً ة! بل أن ال هناك مرحل وإن حاول أن يفهم معنى المرحلة المقبلة

تكون موجوداً دون أن تفعل أي أن  لو أدرك، خافةً للعقل البشريإوهذا هو أكثر األمور 

دون أن تحصل على ما تريد أو ل، دون أن تُفكر، دون أن تشعر، دون أن تتواص، شيء

كل  تملكأو ربما  فحتى الحرمان يُصبح مشوقاً عندما ال تملك أي شيء؛ ال تحصل حتى

 !شيء في نفس اللحظة

فكالكما ال يستطيع أن ؛ عندما تملك كل شيء في نفس اللحظة فأنت والمحروم سواء

 :يتمنى، يتشوق، وينتظر تحقق ما يريد

 ء،ألنه يعلم أنه محروم وال يمكن أن يحصل على أي شي :األول •

 ء.ألنه يملك كل شيء فال يمكن أن يتشوق ويتحرى أي شي :واآلخر •

 .فقط تأمل هذه الفكرة

ة؛ نعيش هذه التجرب، اآلنفي هذه اللحظة ، أما وقد اآلن التقينا ونحن نعيش في هذه الحياة

 وعينا األدنى الذي نحن في تواصل دائم معه، عن أن تدرك تعجزفنحن نعلم أن عقولنا 

على ا؛ لذا فسنبقى هن قدرتنا العظمىي؛ وعينا الكل رحابة واتساعيعجز عن أن يُدرك 

في وكما قلنا عندما تُدرك أبعد من ذلك فستتوقف عن التواجد  ة..األقل لمدة ساعات مقبل

وقد يخمنون وفقاً  !وقد ال يعلمون أين ذهبت سيراك من حولك على أنك ميت، هذه الحياة

ولكن يبقى األمر منوطاً بك ومتروكاً ، ألعمالك أنك ستذهب الى المكان الفالني أو اآلخر

؛ أن تذهب إلى ما تشاء، بل أن تصنع ما تشاء ثم أن تكون فيه (كوعي ال كجسد) لك

ً وهناك تجربة  ليس فقط يعجز العقل عن ادراكها وإنما ال يستطيع  أخرى مختلفة تماما

 .بل سيموت هناك، فهو خارج بيئته وهي الحياة المادية؛ حتى أن يعيش فيها

ولكن  ربما نستكمل الحقاً عن هذا الموضوع ،ربما تكون هذه مقدمة جيدة للحوار اليوم

على األقل المستنيرين منهم ، يصالهإالى اآلن أعتقد أن هذا أهم ما يُحاول الوسط الواعي 

ما لشهرة أو مال أو ؛ إال شك أن هناك من يُحاول استغالل الموقف ..يصاله للجموعإ
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حٌق مكتسب ن، فهو حٌق مكتسب لكل من يتبّع اآلخري وال ريب وال ضير في ذلك كالهما

في حال وجود  القدرة واالبتكار في أن يصنع تجارة من هذا األمرلكل من يملك 

والعلم ليس أمر يسير سهل لكي نحصل عليه  المتابعين الذين ينوون الدفع مقابل العلم

؛ وإن كان ممكناً أن تجلس وتحصل على العلم ولكنه نادر الحصول للعامة بمجرد جلوسنا

أن تفهم معنى أو ما تفقده عندما تدفع هو لكن ، فهم يلجؤون للدفع فهي الطريقة األيسر

ربما ال تفهم من أين أتت وكيف نشأت ا، ف الثمرة كمن تناولهطَ فليس من قَ  ة.عمق الفكر

ً إفي حين أن من قطفها قد ال يتناولها  ال تأخذوا الفكرة أن من يحاول  فال بأس، طالقا

 .هذا حٌق مكتسبي؛ استغاللالحصول على المال مقابل هذا العلم، بأنه مصدر شر أو انه 

 :أن األفكار أصبحت مستهلكة  -كمن قال قبل قليل-طبعاً فالمعلومة بحد ذاتها والفكرة  رد

وكم من أفكار ومعاني ومشاعر حتى، ي. وهذا أمٌر طبيع ومبتذلة من كثرة التكرار

والسبب  صغاراً موجودة في حياتنا اليوم ال تملك معانها التي اعتادت أن تملكه عندما كنا 

دون أن نستشعر عمق هذه  هو أننا أطلنا في ترديدها أياماً وشهوراً وسنيناً بعد األخرى

 .رالمشاع

 سؤال: ماذا عن قراءة الكتب؟

الكتب قد تكون تعطيك العلم أكثر، ألنك تقرأ المعلومة وقد يعني بها الكاتب شيئاً ما ثم -

وهذا هو جمال ب! حتى مما قد اختبره هذا الكاتقد يكون أعمق ؛ تقرأها وتختبر شيئاً آخر

؛ سئلتكأيُجيب لك كل  من فلماذا يجب عليك أن تتبع ،أنك متفرد في تجربتك؛ المسألة

 .فيمكن أن تختبر شيئاً أعمق مما قد اختبره هذا العاِلم أو المستنير

ً وأبداً  ً ، عموماً، المسألة وما فيها أنك تبقى منشغالً دائما عدم  أن ،وأبداً  أن تعلم دائما

بل  إمكانيتك تحقيق ما تريد من أماني ورغبات ال يعني بالضرورة أنك ال تفهم الحياة

وقد قلنا قبل قليل أن لو وِجد  .هذه هي الخالصة. أنه ال يوجد هناك من يفهم هذه الحياة

هذا ا؛ نسان قادر على فهم لحياة وادراكها بكل تفاصيلها لما كان قادراً على البقاء فيهإ

فتوقف عن السعي إلدراك الحياة بكليتها ، يجب أن تدركها بعمقها التناقض، هذه الفكرة

هذه هي ة؛ وعندما تفعل فإنك ستغادر هذه الحيا فأنت لن تستطيع أن تدرك الحياة كلها

أتمنى أن يكون األمر واضح وإن لم يكن سأعيد األمر، ألنه من الضروري جداً  .المفارقة

ألنك عندما تحاول فهم الحياة، فإنك دائماً في مئة  مر مضحك ويُعتبر مفارقةاأل م،أن نفه

ففي تلك اللحظة  وعندما تنجح فإنك ستغادر تلك الحياة؛ بالمئة من المحاوالت ستفشل

 ل!تحديداً ستكون خارج الحياة وال تُعد نجحت فيها ألنك قد غادرتها بالفع

 لسببين:( أحد سبق وفهم كل الحياةما في ة؛ )بمعنى آخر وبالمختصر وبالعامي

 .عندما يفهم الحياة سيغادرها، األول •

 .هو أن الحياة متجددة، متغيرة ،واآلخر •
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ن إألنك  ؛فعندما تفهم الحياة في تلك اللحظة حتى وإن لم تغادرها، فإنها ستتغير فوراً 

وبالتالي تصبح هي كل ما سبق أن  جماليةبقيت جزًء منها، فإنك تضيف لقيمتها اإل

أتمنى أن تكونوا فهمتم تسارع  .فتصبح أكبر منكد؛ دراكك الجديإأدركته إضافةً الى 

 .وكالكما في تجدد دائم فاألمر ُمتغير كما أنت ُمتغير، وتقدم األمر أثناء تقدمك أنت

 :رد  ً نحن نتحدث عما ؛ البشريةال جزء بسيط من هذه التجربة إالمتدينين ليسوا ، ال طبعا

منها فقط ما يُقارب  ،خمس وعشرين سنة منها مكتوبة، يقارب مئة ألف سنة موثقة

أما األديان األرضية  أتحدث عن األديان االبراهيمية السماوية؛ الخمس آالف سنة دينية

التي تُقدس الذات مثل البوذية والهندوسية موجودة منذ ما يقارب الخمس وعشرين ألف 

وإال لكنا ظلمنا كل  فال يمكن لنا القول أن المتدينين هم من أوجدوا سبب هذه الحياة ة؛سن

فهم لم يكونوا يعيشون على الهامش، ولم يكونوا يعيشون بال غرض . من وِجد قبلهم

حضارات كثيرة نعرف ل، كانوا يعيشون ألسباب قد تكون أجمل، وقد تكون أنب، وسبب

 ً فكل ما في ن؛ ون كذبة ولكن نعلم أن البشر كانوا موجوديوقد تك عنها ونقرأ عنها دائما

 .األمر أن المتدينين أجبن من أن يعيشوا بجهل

ولكن  والعيش بجهل نقطة ضعف األمر مضحك طبعاً ألنك تعتقد أن العيش بجهل غباء

في الواقع أن البحث عن العلم هو مدفوع ليس بدافع الشجاعة وإنما بدافع الخوف من 

 ال أقول أنه يجب عليك أن ال تعتقد بمعتقد !وأن تتجه الى وجهة غير معلومةأن تعيش 

ً إأو أن تؤمن وتعتنق  اعتقد ان ما أقوله  ن.نساإبالعكس فهذا حٌق مكتسب لكل ؛ يماناً معينا

ما أن يكون جبان أو أن يكون ساخطاً إلحاد هو هو أن من اختار التدين أو من اختار اإل

لكي يستطيع تناول وجبته في  "يقرر"و من ال يحتاج الى أن الشجاع هء؛ على الجبنا

هذه هي الشجاعة  ذاك اليوم أو االستمتاع بنوم عميق واالستيقاظ ليوٍم مشرق جديد

ذا كان إما ا، فدعونا نبتعد عن تلك الترهات والتفاهات والسخافات التي نتبادله !الحقيقية

من ... أنهم يُحاولون تخدير الشعوب وأنهم يحاولون -كما قال أحد المتابعين اآلن-الدين 

ال جماعة متدينين إلو نظرت الى هذه الجماعة من المتدينين، هم ليسوا !! هم تحديداً 

ما هي هذه الهوية التي  فمن هم حقاً؟ن؛ يتبعون متدينين قبلهم ولهم متدينون آخرو

 !ال شيء !شيء محسوس ال! ال شيء ملموس !خلقناها؟ أو هذا الكيان الذي أوجدناه؟

كل ما في األمر هو أن الفكرة اتفق عليها مجموعة  ،لهم مالمح ومعالم واضحة وحدود

لو لم تتأثر بهذه المعتقدات  ،األمر وما فيهة، فأصبحنا نعنونهم ونصنفهم وفقاً لهذه الفكر

 !فإنها لن تعني لك شيء

 :الشعوب من أجل إرضاء الحكام جنودٌ لمن يملك السلطة، ويحاولون تخدير  رد

فال تعتقدوا ل! هذا ما أقوي؛ نسان واعإولكن كل هذه اللعبة ال تنطلي على  ... السياسيين

ر، ولو للحظة أن غياب المتدينين يعني سيادة السالم وتفشي األمان والسعادة بين البش

فحتى وان اختفى الدين، سيوجدوا ؛ أتوا لهذه الحياة لكي يعانوا، فالبشر أتوا هنا ليعانوا

ربما سيكون مسماه السعادة ومن ثم سيختلف اثنان ه؛ مصدر معاناة آخر وسيتناحروا علي



الحياة   الفصل األول                                                                                                                  

101                                                        حين يكون الوجود المتناهي... يأتي العقل، ليرسم الحدود| حدود الوجود

                                                                    
 

وهذا هو  هذا هو ديدن البشرن؛ على أيهما أحق وأيهما أصدق في جلب السعادة لآلخري

 .معنى االزدواجية

نغفل عن بعض المفاهيم دعونا ال ا، وقد تحدثنا كثيراً جداً عن االزدواجية ومعناه

ً ؛ البسيطة جداً  والسبب هو في  ربما ترون في كثير مما أقول تكرار لما قد قلته سابقا

وعندما نتناول موضوع النور والظالم  الحقيقة أنه عندما نتناول موضوع الوجود والحياة

في معالمها قد لخصتها  فإن األمر في الحقيقة تكرار لفكرة بسيطة جداً  والنوم والوعي

ما افعله  .وعندما نعيد ونكرر فإن كل ما أحول فعله هو شرح تلك األفكار مجدداً  كتاب

أستطيع أن ة. وليس جلب معلومة جديد فقط ال غير تذكيركميومياً عندما ألتقي معكم هو 

عالنات عن مواد مثيرة لالهتمام من حيث إأفعل ما يفعله اآلخرون بوضع ملصقات و

وال أعني أنهم مخطئين، هم ة.. فارغة، سطحي، حيث المحتوىالعناوين ولكن ليس من 

 لى حيث كل شيء قد بدأد إلى عمق الوجوإولكن ما أقوله هو أن عندما نذهب  ؛يحاولون

أوعدة صفحات في  فإن األمر ال يستحق أكثر من بضع تغريدات وساعة من الحديث

 ه.هذا كل ما أقول.. كتاب

فاإلسقاط النجمي هو نافذة لكي ي؛ سقاط النجماإل فبالتالي، هذا ما ابعدنا عن موضوع

سقاط النجمي ولكن عندما ال تستطيع تحقيقه من خالل اإل ترى األمر من منظور آخر

فإنه يمكن للغة البشرية المنطوقة التي نتبادلها  ،ألنك ال تستطيع ممارسة اإلسقاط النجمي

ً من وإن كانت بشكل  ونستخدمها في التواصل توصيل الفكرة أطول وأبسط وأقل عمقا

، ولكن ليس الكل محظوظ وموهوب في ممارسة االسقاط النجمي اإلسقاط النجمي

وربما  وال يحتاج حتى لمتابعتي ليعرف ما أعرف تفردوالبعض منا  البعض منا يفعل

نما يرى األمر من إليس ألن العلم فيه المزيد من األمور التي نجهلها و؛ يعرف المزيد

  .وهذا جل ما في الحياة وكل ما فيها زاوية أخرى

ترى ما في الحياة اآلن من طعام ومن متع ومن معالم ومن تجارب ليست مختلفة كلياً 

ولكن ما يحدث هو أننا نختبرها  عما كان موجود هنا منذ مئات اآلالف من السنين

وحتى عندما بل  ،فيحصل كالً منا وأننا ننظر اليها بطريقة مختلفة بطريقٍة مختلفة

كالكما يعيشان فربما  أنا وشخص آخر، أو أنت وشخص آخر يختبرها في نفس اللحظة

ً من الشعور أو نوعاً  في نفس اللحظة التجربة ولكنكما تختبران شعوراً وعمقاً مختلفا

 !مختلفاً من الشعور

فما دام ر؛ فقط ال غي الشعورتدور وتتمحور حول  وكل هذه الحياة ثم ان كل هذه التجربة

فإن الحياة بخير والبشر  ما دام هناك إحساس، وتعلق، واشتباك مع الحياة، هناك شعور

فهي مجرد أحداث  دعونا ال نتعلق بمفاهيم الحرب والسياسة وتصارع المفاهيم؛ مبسال

 !ويخفيها يصنعهابل نحن من  ،منها أكبرونحن 



الحياة   الفصل األول                                                                                                                  

102                                                        حين يكون الوجود المتناهي... يأتي العقل، ليرسم الحدود| حدود الوجود

                                                                    
 

 :حتى أصبحت أخشاه، كثيرة حتى أخافني فيما سبقنعم وقد حدث لي األمر مرات  رد 

عندما تكون قادراً على أن تُحقق وتُجلي وتُجسد كل ما تتمناه  ه.وهذا ما يجب عليكم فعل

وحولك خدمك  ليس كما تتخيل أنك تجلس على عرشك؛ في لحظة يُصبح األمر ُمخيف

فأنت ! كك ويحدثربما تتمنى هال، وتتمنى ما تتمنى فيتحقق لك ألنك األقدر واألعظم

وربما  وعقلك فضولي جداً ، تعتقد أنك تُسيطر على عقلك ولكن في الواقع أنك أنت عقلك

في تلك  و!وعندما يفعل فماذا ستفعل! فأنت ه يكون فضوله هو اختبار األلم والمعاناة

وتذكر  اللحظة سيكون قد فات األوان وسيتحقق ما لم يكن بالحسبان وهو األلم والمعاناة

ألنك عندما تطلب ؛ أنك ال يمكن أن تتخلص من المعاناة بطلب التخلص من المعاناة

 ،عندما طلبتها !ألنك أنت ُمقدسي. المعاناة فإنك يجب أن تختبر التجربة كاملة حتى تنته

فال يمكن ه، فإنه يجب على الواقع، على الكون، على الوجود، أن يحقق رغبتك بأكمل وج

كونوا واعين ومدركين ، فكونوا حذرين فيما تتمنون ل.حتى تكتملك أن تتخلص منها 

أنا أقول أن ؛ ال أقول أنه يمكن لكم أن تحققوا ما تريدون وقتما تشاؤون؛ لحجم األمر

 .يعمل على كال االتجاهيناألمر سالح ذو حدين 

تحاول  أنت في الحياة عندما تلتفت للخلف! ذا كان فاتك شيء فال تشعر أنه فاتك شيءإ

يفوتك  -وهذا من المفارقات المضحكة-فإنه في تلك اللحظة تحديداً  أن ترى ما فاتك

موجة ي؛ يجب أن تركب موجة الوع لكي تعيش الحياة على أصولها !المزيد والمزيد

وأن تتناسى كل ما  وما يعنيه األمر هو أن تنتبه فقط لما يحدث في تلك اللحظة اللحظة

الوسواس  ه!ولكن حاول أن تفعل حد االستحالة للبعض األمر صعب جداً الى .فات

القهري الذي يتملكنا واالستحواذ والرغبة القهرية، القسرية في أن نستدرك ونسترجع كل 

ما فات هي سبب تفويت المزيد والمزيد حتى تتراكم علينا اللحظات التي لم نختبرها بما 

التشبيه، كرة الثلج تتزايد بشكٍل متقدم كلما هبطت لمن ال يعرف هذا - يُشابه كرة الثلج

 .-لأسفل التل أو الجب

وصدقني أنك عندما تفعل فإنك ستدرك كل ما  !تجاهل ما فاتك واستحضر اللحظة فقط

أو ربما ركوب موجة  عندها ستتعلم فن ركوب األمواج، فات في تلك اللحظة تحديداً 

 !وهي موجة اللحظة؛ واحدة

 خيار؟ل: الحب سؤا

أما  عندما تُقرر أن تعيش الحب فإن كل شيء سينصاع لك، الحب ليس خيار وإنما قرار-

 .عندما تنتظر أن يُقدم لك الحب كخيار فإنك لن تجده

* 

 فليس كلكم يتمنى أن أقول في رعاية هللا أترككم بحفظ من تعبدون ورعايته، وداعاً اآلن

وغيركم في  ففي رعاية هللا المحمدية أو اإلسالمكلكم من أتباع الديانة كنتم ن إولكن 

فليس يهم ذاك الرمز الذي تُصوره من القدرة المطلقة  ب.لكم كل الح، رعاية من يشاء
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ً هو أن تعلم أنه موجود ويمكن لك أن تحصل عليهة، والعلم والحكمة البالغ  .ما يهم حقا

ما الرمزية فهي أ. االدراك والوعيوهنا يكون أقصى درجات  هنا تكمن غاية الحكمة

 هيُشابوهي الرموز مسمعها  (Symbols) وفي اللغة اإلنجليزية ن،يسطحيمسطحين واللل

 (Simple) ط.وهي البسي 

"Symbols for simple people "الرموز للناس البسطاء/  

 .بقدر ما يهم ما تحصل عليه من خلفها، ال تهم
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لؤك السعادة ال تسعك حياةعندما يكون )   (م 

  

  النقاط الرئيسية:

o  إن رأيت أجمل ما في الكون، أجمل ما في الوجود، وعلمت أنه أجمل ما

 .هنالك فال يمكن لك أن تبقى في الحياة المادية

o  لكي نخلق حياة وجب علينا أن نخلق ما يُضاد هذه األفكار المطلقة

فخلقنا نقيضها )الكره والقبح  ،والسعادة(الخالصة )الحب والجمال 

 والحزن(؛ فأصبح لكال منها معنى.

o يمكن ألحد أن يشعر بقمة السعادة أو قمة الحزن ويبقى في هذه الحياةال . 

o  مجرد أن تلمس قمة الحزن أو قمة السعادة، فاألمران سيان )ألن قمة

 .األمران هي ذاتها(
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عندما تعيش من أجل فكرة،  عندما تكون مجرد فكرة،! عيشأنت في حيرة لهذا ما زلت ت

بل أال ؛ تُصبح حياتك كلها تلك الفكرة تُصبح أنت الفكرة، ،فكرةٌ واحدة وال شيء غيرها

بل أن حياتك ال تعود حياة بعد ذلك، تُصبح كلك ؛ يعود في حياتك سوى تلك الفكرة

تبدأ فكرتك بتنحية ، بالطغيان على كل حياتكتبدأ فكرتك  ..تلك الفكرة ملئها وتجربتك

تلك  يعكسونوبالتالي إلغاء جميع المعتقدات والبشر الذين  ،وإلغاء جميع األفكار األخر

أبسط ؛ تبدأ حياتك تُصبح حياتك، تبدأ باالنفراد واالختالء بذاتك .المعتقدات من حياتك

ولكنك ال تصل الحد األقصى ، اءً أقل تنوعاً وأكثر وضوحاً ونق، وأهدأ، أقل صخباً وتعدداً 

 !تصبح مسألة وجودبل  أما عندما تصل، فإنها ال تعود حياة منها،

ك الفرح، وحتى الحب ؤعندما يكون مل، السعادة فال تسعك حياة لؤكعندما يكون م  

أٌي من هذه المفاهيم، أٌي من هذه الحاالت الوجودية عندما تطغى على وعيك، ؛ والجمال

كما يتمنى جميع البشر  ؛عندما تُصبح كلك سعادة، كيانك، على ماهيتك ووجودكعلى 

الذين يعيشون ببؤس كما يظنون على هذه األرض أنهم بؤساء، تعساء، محرومين 

عندما يصلون الى أقصى درجات السعادة التي يتمنون كما في الجنة أو النعيم ، ومقيدين

هو أن تلك السعادة ال  ا؛ن فعلوإحينما يفعلون ما ال يعرفونه، وما سيعرفونه  أو خالفهم

وإن فعلت فإن حياتك المادية ال تسعك، ال يمكن لك حتى أن  يمكن أن تصل أقصاها،

فمن يصل أقصى درجات السعادة، ال بد وال سبيل إال أن ؛ تبقى في هذه الحياة المادية

أجمل ما في الكون،  إن رأيت وكذلك األمر بالنسبة للحب والجمال، .يُغادر هذه الحياة

فال يمكن لك أن تبقى في الحياة المادية،  أجمل ما في الوجود، وعلمت أنه أجمل ما هنالك

فعندما تكون غارقاً في  وقس عليه الفرح، والحب فال معنى لها بعد تلك اللحظة والموقف

 مع ذاتك، أو مع اآلخرين، ال يهم أعمق تجارب الحب مع شخٍص، أو مكاٍن، أو زمان

عندها ال ، ك الحب بال استثناءؤل% أعني مِ 99,9ال أعني  لمهم أن تُصبح ملئك الحبا

 !تصبح الحياة كافية لتستوعبك

كنا نملك السعادة  قبل هذه الحياة كنا نملك كل الحب، ي،فكما ترون يا أعزتي وأحبائ

حياة وجب ولكي نخلق  ة،لذلك لم نكن نملك الحيا كنا نملك الجمال بال حدود، كلها،

 (الحب والجمال والسعادة) ؛علينا أن نخلق ما يُضاد هذه األفكار المطلقة الخالصة

وأصبح لنا أن نتوازن  .فأصبح لكال منها معنى (؛الكره والقبح والحزن)فخلقنا نقيضها 

ولكن ليس أليٍ منا أن يصل الى أقصى درجة من ، بين االثنان، ونتأرجح بين الطرفان

مجرد اة؛ أو قمة الحزن ويبقى في هذه الحي يمكن ألحد أن يشعر بقمة السعادةفال ؛ االثنان

، وهذه (ألن قمة األمران هي ذاتها) أن تلمس قمة الحزن أو قمة السعادة، فاألمران سيان

فال يمكن لك بأي ، -وربما االستنارة- هي مرحلة التكامل، والسمو، والصعود األقصى

 .ه الحياةحال من األحوال أن تبقى على هذ

فأنت يا عزيزي وعزيزتي كنتم  فتوقف عن الحلم بالسعادة القصوى، والوفرة المطلقة،

وأنتم من تركه وخلق هذه الحياة  تملكون هذا الشيء قبل أن تُوجدوا على هذه األرض
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ألننا أبدعنا في ، وألننا تناسيناها جداً  .وأنتم من يتناسى تلك الذكرى القيدية، الحدية

وربما هذه هو  ؛فلم يعد ألي من ذاك الوجود أي ذكر وألننا أتقنا صنع هذه الحياة النسيان

أنا لست إال شمعة ، دوري، ليس إال مذكرة على كتاب تفتحه فتراها فتذكرك بمن أنت

ولكن ال تسمح لي  وربما أقل من ذلك، ربما مجرد فكرة تُنير الظالم الذي أصبح يُحيط بنا

 !ك ووعيكأن أطغى على وجود

 ال تعود الحياة تحتويك؛ عندما تصبح حياتك كلها تتمحور حول فكرة واحدة، فتذكر"

 "وال يمكن لك، وال بد، وال سبيل إال أن تفارقها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الحياة   الفصل األول                                                                                                                  

107                                                        حين يكون الوجود المتناهي... يأتي العقل، ليرسم الحدود| حدود الوجود

                                                                    
 

 (الحياة ال تحتاج إلى تحكم)

 

  النقاط الرئيسية:

o والُصدف حدثت في حياتنا دون أن نتخيل أو نتوقع،  أجمل التجسيدات

 .وأصعب اللحظات كانت عندما كنا نصر ونتخيل ونتوقع إلى أبعد درجة

o  هذه الحياة ال تحتاج إلى التحكم، إن كانت تحتاج إلى أي شيء فهو تحكم

 أقل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الحياة   الفصل األول                                                                                                                  

108                                                        حين يكون الوجود المتناهي... يأتي العقل، ليرسم الحدود| حدود الوجود

                                                                    
 

على األقل بعلمكم أو -لكم كل الحب الذي عهدتموه مني بال شرط وال قيد ولي منكم 

ذاك االتفاق الذي جلبني إليكم رغماً عني ألقول لكم ما أقول بال  -بدونه، بوعيكم أو بدونه

ً لما يمليه عليَّ قلبي، دليلي وبوصلتي تجاه  إرادة وال حول مني سوى أني أمشي وفقا

ذاك الوعي الذي لطالما ي تقتبسوا مما أقدم من نور شعلة تضيئوا بها منارتكم المطفأة لك

واآلن تفتحون أعينكم من نوم طويل  ؛فكانت والدتكم موتكم ،حتى ولدتم كان مستنيراً 

 وربما تعودون بعده إلى النوم ثم يليه الموت ثم استفاقة أبدية.

ي، لكم كل الحب من رجال وداعاً سيدات أحبكم جداً هذا كل ما أملك أن أقول حتى حين.

الكون حتى وإن ظهر منهم األمر على خالف ذلك فهم ال يملكون طريقة للعيش سوى 

بالعدائية والكراهية وال تملك النساء طريقة للعيش سوى تجربة الضعف واالعتمادية. كٌل 

فقد تمردتم على  ،متميز ومتفرد بطريقته، كٌل جميل على سجيته وهيئته ونمطه أما أنتم

 لنمط والنموذجية.ا

فلنبقى كما نحن متمردين على النمط، متفردين بأسلوبنا وواعين بتصرفاتنا ومدركين 

ألحاسيسنا ومستنيرين في وجودنا ومفاهيمنا؛ نعلم ما نؤمن به ونعلم ما نشعر به وما 

نختار ونكون مسؤولين، ال نكون نائمين يظنون أن ما يحدث حولهم هو  نفكر به أيضاً.

يرهم وال نكون ساذجين نعتقد أن ما نفعله في قلوبنا وعقولنا من أفكار من فعل غ

 ومشاعر ستتجلى مباشرة بشكل مرآة!

هناك نقطة وسط، هناك خيط رفيع، بين هذا المفهوم الساذج وبين ذاك الظالم الحالك 

؛ حيث تعلم أن انعكاس هناك نور ساطع يكاد أن يفوت على كل من أغمض عينيه

، ال يمكن لك أن تتخيل األمر (ليست مرآة وليست شريط فيديو)وتجسيد هذه الحياة 

فال  ،فأنت تشك بأن لديك هذه القدرة ؛فيحدث. بل إنك عندما تظن أن لديك هذه القدرة

 !تكون هذه القدرة موجودة بعد ذلك

ذلك الظن بحد - ،هذه القدرة عندما تدرك عمق هذه المفارقة: أنك عندما تظن أنك تملك

ال يمكن للظن، ال يمكن لالعتقاد الذي تتبناه، الذي تتعلق به وتكون  -ذاته نابع من الشك

 إال ألنك تشك، لو لم تفعل لكنت تملك القدرة. ،أن يوجدشغوفاً به ومهووساً به 

دف حدثت في حياتنا دون أن نتخيل أو نتوقع، وأصعب أجمل التجسيدات والصُ "

 "اللحظات كانت عندما كنا نصر ونتخيل ونتوقع إلى أبعد درجة

وليست  في هذه السلسلة (أن عقولنا هي الحلقة الزائدة) فإن كنا نحب األنماط، فلنفهم

حلقة مفقودة كما يظن البعض، الذين يظنون أنهم بوعيهم يستخدمون عقولهم لكي 

إلى التحكم، إن كانت تحتاج إلى أي هذه الحياة ال تحتاج  يتحكموا بهذه الحياة في حين أن

  شيء فهو تحكم أقل.
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 :من يوم آلخر، من لحظة ألخرى -وحتى النجوم التي ال نعرف-كل نجم في السماء  رد، 

تتغير ومعها تتغير ذكرياتك وال يمكن لك أن تتذكر أن نجمك هو ذاته مازال نفسه ألنك 

 تعتمد على ذاكرتك وذاكرتك تتغير مع تغير نجمك.

* 

تذكروا عني أني وعدتكم بالعودة وتذكروا عني أني لطالما أخلفت في بعض وعودي، 

أريد وأن أخلف قيمي لست إال بشراً وما دمت بشراً سأستغل بشريتي في أن أفعل ما 

ً ولست  ً ولست إلها ومبادئي ووعودي فهذا هو جمال أن تكون بشرياً؛ فأنا لست مالكا

شيطاناً، لست شراً محضاً وال خير خالص، أنا إنسان هذا وذاك وقتما أريد حرية مطلقة 

أما اآلن في هذه اللحظة فأنا أختاركم بعد حين، وداعاً سيداتي لكن  أختار منها ما أحب.

 كل الحب من رجال الكون وإن ظهر عدائهم على غير ذلك.
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  !، وال يبلغ اإلنسان القمة بالصعودللقمةأعظم البرس  من وصل 

ي الواقع 
أن القمة يصنعها اإلنسان حي   يتوقف عن  -المضحك-ف 

 ، الصعود، مفارقة، لكنها صحيحة ألن فعل الصعود بمفهوم البرس 

ي الواقع الوجودي هبوط. 
 هو ف 

وليس االستمتاع بما لديك  السعي خلف ماال تملك من الرغبات

انحدر معه اإلنسان أكبر حن  تطمره  ؛كلما زاد ط، هو هبو ، منها 

 -أطنان 
ً
وطبقات من الرغبات، فال يعود يعرف للسعادة  -مجازيا

 معن  سوى بالسعي األبدي.. 

 !" عظيمهوفتضيع هويته، لينىس كم "
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  (أنت ال تحتاج إلى شيء)

 

  النقاط الرئيسية:

o قاً هو أن تعرف أن ال شيء ينقصكما ينقصك في حياتك ح. 

o  كان للوجود هدف فهو الوجود ذاتهلو. 

o  ؛أدمن االحتياج، أدمن الرغباتاإلنسان  ً  .فصار حبه لذاته مشروطا

o أن تخطط سابقاً لما  لشجاعة هي أن تعيش حياتك دون أن تحدد سابقاً،ا

 .أن تعرف ما تفعلدون تريد، 

o  ستعلم أن اإلنسان يحبك عندما ال يعلمك ما عليك أن تفعله أو يعلمك ما

 .أن تعرفهيجب 
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أتواصل مع أحد المهتمين بي أو موجودين  ةأخبركم قليالً عما يجعلني في كل مر دعوني

فمن خالل  !ما زال البشر يظنون بأنهم يعلمون بالضبط ما يحتاجونه ي.في وسط الوع

عبر قنوات االتصال الرمزية التقنية الكثيرة  ،عبر الخاص في تويتر-تواصلي مع البشر 

والعديدة والمتنوعة والتي هي وسيط نتواصل من خالله عن مشاكلهم عن أسئلتهم عن 

عادة ال أكون مهتم بأن أجيب ذاك السؤال أو أن أوفر  -رغبتهم لمعرفة أو فعل شيء

كمية الثقة واالعتقاد طريقة أو وسيلة لإلنسان لكي يفعل ما يود فعله لكن اهتمامي حقاً هو 

الخالص واإليمان المطلق بأن ذاك الشيء الذي يبحث عنه أو يريد فعله هو بالضبط ما 

ال أعلم إن كان االنسان ينسى أو يتناسى تلك المرات العديدة التي  ،االنسان  !يحتاج فعله

سعى بجهد وتفاني تجاه معرفة شيء أو فعل آخر وفور حصوله على تلك المعلومة أو 

نجاز ذاك الشيء لم يجد النتيجة التي كان يتوقعها حسب اعتقاده، االعتقاد ذاته الذي إ

أو غيرها لكنه ما زال يصر  ةقدمه له انسان آخر من خالل كتاب أو مجموعة مفاهيمي

 !على أن ما يحتاجه من معرفة أو فعل هو بالضبط ما ينقصه في حياته

" ً  تعرف أن ال شيء ينقصك،هو أن  في حين أن ما ينقصك في حياتك حقا

 "!حقاً ال شيء ينقصك

ال تحتاج إلى من يقف بجانبك عندما تدعي أو  ،ال تحتاج إلى قوة جذب أو ظاهرة إسقاط

ال  ،ال تحتاج إلى الوفرة أو الرخاء ،جيش يحميك عندما تهاجم أو جيش ليهاجم غيرك

كل  ،أنت ال تحتاج إلى شيء ...تحتاج إلى الوعي األعلى أن يكون تواصلك معه مفتوح

 !ك الحقيقةلما ينقصك حقاً هو أن تدرك ت ؛شيء لديك

فال يمكن لنا أن نخضع الناس لدرس لتدريب لدورة لكتاب يعلمهم انهم ال يحتاجون 

ت بتعليمهم عكس ذلك، ما فكل الكتب والصفوف الدراسية والدورات التدريبية قام ،شيء

ً هو أن نأخذ بعيداً عنهم تلك المفاهيم والمعتقدات التي لطالما علمت البشر  نحتاجه حقا

 .أنهم ناقصين أنهم يحتاجون إلى ذاك الشيء معلومةً كانت أو فعل ينجزه االنسان

لو نه السعادة بذاتها ليست هدف هذا إن كان هناك هدف على أي حال، أردد دائماً أ ،مثالً ف

، حالة الوجود ال يمكن أن تعلل ال يمكن أن تفلسف كان للوجود هدف فهو الوجود ذاته

ال يمكن أن تبرر ال يمكن أن تمنطق، كوعي موجود أنت دائماً و أبداً كامل فقط لكون أن 

هذا هو الوجود وهو أعم وأكبر و أشمل و أعلى وخارج الحياة إن صح التعبير أما عندما 

فهو أن تعيش مقابل معنى بسيط  -إن كان للحياة هدف-فهدف الحياة ، اةنتحدث عن الحي

فيمكن لك أن تخمن أن تفهم هذا التعريف أو من هذا المعتقد إن  ،هو أن توجد في الحياة

كان معتقداً، أن هدف الحياة أنجز لحظة أن فتحت عينيك على هذه الحياة لحظة والدتك 

لحظة أن استنشقت أول نفس لحظة أن بكيت أو ربما ولدت ضاحكاً من ضمن قلة البشر 

أن يتناسى ذلك وأن يتمنى أشياء ليحقق  االنسان يعلم انه أتى، كيف لمثلك ..الذين ولدوا

 !نجز عندما ولدت في الحرمانأهدف! هدفك تحقق عندما أتيت إلى النقصان، هدفك 
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نه يعلم ما يريد ويعلم ما يحتاج ويعلم ما يجب أاالنسان كان وال زال يعتقد اعتقاداً راسخاً 

سى وينسى أحياناً في حين أن اإلنسان يتجاهل ويتنا، أن يفعل ويعلم ما يجب أن يعرف

نه يعلم ما يجب أن يفعل أو يعرف ويفشل حين يحصل على ذاك أيظن  ةنه في كل مرأ

نه سيحصل عليها أجد أفي الحصول على النتيجة التي كان يعتقد  ،األمر الذي يسعى إليه

 ة.المنقطع في كل مر ذاك النمطوهو مراقبة  ؛نفسي مهتماً بأمر آخر

مره كان يعتقد ان حصوله على شيء سيفيده وسيغير حياته نه في كل أنسان يتناسى اإل

وسيجعل من سعادته أبدية وفور أن يحصل على ذاك الشيء ولربما لبعض الوقت 

 .سيسعد ولكن مباشرة سيفقده ألنه بكل بساطة أدمن االحتياج كطفل مدلل للوعي والكون

ً  ،أدمن االحتياج أعقد من هذا الفخ وليس  أدمن الرغبات فصار حبه لذاته مشروطا

ليس أسوأ من  ،أن يشرط االنسان على نفسه حبه ؛والثقب األسود والدوامة النازلة

التجارب  أصعب نه أمر غير مقبول هو مقبول ولكنه منأذلك، وال أعني بالسوء 

البشرية، ال بأس بأن تفعل شيء، بأن تحصل على شيء، أن تتعلم شيء، أن تمارس 

رف على شخص، أن تعيش مع شخص، أنت ال تحتاج إلى شيء، أن تفعل شيء، أن تتع

 !شيء

ً  الشجاعة"  ،هي أن تعيش حياتك دون أن تحدد سابقا

 "!أن تعرف ما تفعل دون أن تخطط سابقاً لما تريد،

أنت الذي أعطيت كل شيء فاخترت منه  !دللأنت ابن الوعي المُ  !دللأنت ابن الكون المُ 

والوفرة فاخترت من الوفرة أن تحرم منها، ومن يكون أنت الذي أعطيت الرخاء ! أصعبه

 !فال شك أنك ابن الكون المدلل ،من يكون الوعي بالك ،الوعي ليقول لك ال

نك انت من أأما حين تختار أن توجد في حياة ملؤها الحرمان، القيود والحدود، ثم تنسى 

يجرؤ على أن اختار هذا الحرمان، يكفيك عظمة وقدسية أن ال شيء في هذا الكون 

نه لك أن تختار أن تصنع صنمك الخاص، أن أبل  ،يذكرك بأنك أنت من اختار الحرمان

تشعر أنك مخلوق ضعيف محروم من كل شيء، هذا خيارك الحر الذي ال يمكن أن 

ً كان ستعلم أن اإلنسان يحبك عندما ال يعلمك ما عليك أن تفعله أو  .ينازعك فيه أيا

و عكس ذلك مما ال يجب أن تعرفه أو تفعله، عندما يعطيك يعلمك ما يجب أن تعرفه أ

، وكذلك من يقدم لك عكس ذلك خالف ما تعتقد حريتك التي خلقت بها فذاك إنسان يحبك

 .نما هو خيار من الخيارات وليس الخيار الوحيدإليس عدوك و

الحياة ليست إال ال أحد يتجرأ أو يجرؤ أو يستطيع حتى أن يظلمك سواك عندما تقرر أن 

نك أأنك أنت بتعدد إمكانياتك وشخصياتك لست إال شخصاً واحد في حين  !تجربة واحدة

تختار أن تكون  ،أن تفعل ما تشاء ،أن تتبنى أي فكرة ،تستطيع أن تكون أي شخص

 !مجرد شخص بمعتقد واحد وشخصية واحدة
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ابن  ،مجدداً  ؛فأنت، ا يحتاجهنه يعلم مأتتردد خيبات األمل في كل مرة يعتقد فيها االنسان 

ابن الوعي المدلل الذي اختار أن يؤمن انه رغم الدالل قد حرم من كل  ،الكون المدلل

شيء، الذي من فرط الدالل والقدسية والعظمة ال يجرؤ أحد على أن يقول له أنه مخطئ، 

أولئك  هو ما يجعل الحياة عائمة بهذا الشكل فكما ترى كل البشر يؤمنون بشيء ما وحتى

فألنك أنت كإنسان يمكن لك أن تؤمن  ،الذين ال يؤمنون ال أحد يجبرهم على أن يفعلوا

 !بشيء وتغيره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



رغباتال                                                                                                                    ثانيالفصل ال

116                                                        حين يكون الوجود المتناهي... يأتي العقل، ليرسم الحدود| حدود الوجود

                                                                    
 

 )الحياة بوفية مفتوح( 

 

  النقاط الرئيسية:

o كي تتجسد رغباتك التي تسعى من أجلها  ،لكي تعيش حياة فيها وفرة

 .عليك أن تفعل ما تحب

o  عندما تفعل ذاك الشيء البسيط الذي تحب سيبدأ الكون أو الحياة أو

الوعي أو الرب بتجسيد وخلق الصدف التي توفر لك المزيد من تلك 

 األشياء التي تحب.

o أنت نور وجسدك ليس سوى مفهوم، معتقد ما إن خلقته حتى تجسد الظل 

 .وهي الحياة

o  الكون كله ينتظر أن تقوم بفعل ما تحب وعندما تنتظر ينتظر الكون

 .معك

o  أنت حر في أن تحافظ على عقلك وإن كان ليس عدوك ولكنه يبقيك من

 .أن تعرف ذاتك الحقيقية التي هي أنت

o شر هو أنك أنت من يقوم باالختيارما يهم حقيقةً في خيارات الب. 

o  لنتيجة ستحدث كما تحتاج دائماً اختيارك ال يهم االختيار، فاأياً كان

 بداً.أو

o  فذاك أمٌر يحدث في -ليست القوة في أن تفهم تجسيد الحياة والتجلي

 .القوة في أن تفهم ما تحتاج -طبيعة الحال سواء فهمت أو لم تفهم
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أن تسلك أي يمكن لك ، فيها مسارات وقرارات مختلفة الحياة ليست إال خيارات،"

 !"على أال تتوقف عن العيش مسار منها على أال تقف في مفترق طرق،

ما يفعله األكثر على ما يبدو ومن الواضح جداً أنهم يتوقفون عن العيش وينتقدون ما يقوم 

به اآلخرون من خيارات، كأن يرى إنسان آخر يستمتع بعيش حياته ثم ينتقد مساره أو 

-األخرى بأن يعرف ما يكره؛ في حين أن كل ما يراد منك كإنسان ينتقد الخيارات 

وعندما أقول يُراد منك أغيِّب الفاعل، أقصد أن الفاعل هو أنت ولكن بهيئة وصورة أكبر 

منك، أكبر من مجرد عقل، أكبر من مجرد جسد وشخصية بشرية تتكون من مفاهيم 

ل أن تولد في هذه الحياة وستظل هنا أنت بذاتك العليا التي كانت هنا قب .ومشاعر وأفكار

هي من تريد منك أن تعيش هذه ؛ ما دمت تعيش في هذه الحياة وبعد الموت كذلك

فكما ترى بين تلك الخيارات يجب عليك أن تقوم باختيار خيار وال أقول يجب  .الحياة

ياة بمعنى أن ال خيار لك إال أن تفعل ذاك األمر يمكن لك أال تفعله ولكن لكي تعيش ح

فيها وفرة كي تتجسد رغباتك التي تسعى من أجلها عليك أن تفعل ما تحب؛ أي أن تنظر 

إلى خيارات الحياة بين تلك الخيارات العديدة التي تكره والتي تعرفها جيداً كما يفعل 

كل ما معظم البشر، هم جيدين في معرفة ما يكرهون ولكن قلة منهم من يعرف ما يحب. 

ليس بالضرورة أن تحكم دولة أو أن تصنع ثقافة معينة أو  ؛تحب عليك هو أن تحدد ما

هذا وهم خلقه اإلعالم وخلقته المجتمعات مما  !أن تخترع اختراع معين ليس بالضرورة

جعل اإلنسان مشلول، ربما يكون شيء بسيط جداً كالتحدث إلى شخص تحبه، عزف آلة 

 من ذلك عبر أكل وجبة تحبها.موسيقية، قراءة كتاب أو كتابة الشعر أو ربما أبسط 

المثير في األمر أنك عندما تفعل ذاك الشيء البسيط الذي تحب سيبدأ الكون أو الحياة "

أو الوعي أو الرب بتجسيد وخلق الصدف التي توفر لك المزيد والمزيد والمزيد 

 "والمزيد من تلك األشياء التي تحب

أن تسافر لكي تتحقق تلك الرغبة  إن كنت تحب السفر على سبيل المثال ليس بالضرورة

يمكن لك القراءة عن السفر، التحدث إلى اآلخرين عن الوجهة التي تفضل، رؤية بعض 

الصور عنها وقراءة بعض المعلومات عنها وربما تكون هجرة أو العمل في تلك 

المنطقة.. أي شيء من هذا القبيل كافي بأن يجعل األمر ممكناً أكثر. ستالحظ أن الحياة 

 تتبعك وليس العكس!

ما يعتقده البشر هو أنهم يتعبون في متابعة الحياة، هم يجرون خلفها وال يكادون 

والحقيقة هي أنك تجري خلف سراب وظلك الذي يجري خلفك هو الحياة  يصلون إليها

بكل بساطة، فأنت نور وجسدك ليس سوى مفهوم، معتقد ما إن خلقته حتى تجسد الظل 

كض خلفك ما دمت تركض، عندما تتوقف وتركز فقط على ما تحب وهي الحياة التي تر

الكون فكما ترى أن  ستصبح الحياة أمامك، سيتجسد إليك كل ما تحب أو كل ما تريد.

كله ينتظر أن تقوم بفعل ما تحب وعندما تنتظر ينتظر الكون معك فيبدو األمر وكأنه 

ن كل أحد وكل شيء يهتم مشلول ومتوقف عن العمل، ليس ألن ال أحد يهتم! ولكن أل
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هو  -عندما تتوقف عن العيش-باهتماماتك ويبدو أن اهتمامك في اللحظة الحالية 

إن فهمت ما أقول ستفهم كل شيء تحتاج إلى فهمه، دعك  االنتظار فينتظر الكون كله.

من كالم التجسيد وقانون الجذب وما إلى هنالك من تمارين التنمية البشرية وهي جيدة 

وربما البعض يحتاج  ال ترتقي إلى مستوى الوعي الذي يصل إليه بعض المتابعينولكنها 

 إلى أن يتابع تلك النظريات.

 :وأ-فعل ما تحبين ال يعني بالضرورة القفز إلى النتيجة القصوى التي تسعين إليها  رد 

ربما الحديث عن األمر يكفي، وجودك هنا بحد ذاته يعني أنك  -كان من المثال السفر

تقومين بممارسة شيء ال يعتاد المجتمع وال يقبل حتى على فعله؛ سواء قبول أو فعل فهو 

، يجعلك مختلفة عن اآلخرين. عندما تعيشين في كليس أمراً معتاداً فقط وجودك هنا يميز

و تكونين في ميدان العمل أو تكونين حتى تكونين في مكتبك تعملين مع زمالئك أ ،يومك

في مجتمعك األسري أنت تعلمين أنك مختلفة ألنك تلتقين بأشخاص يشاركونك هذه 

الفكرة االستفاقية التنويرية الواعية، أليس هذا بحد ذاته يجعلك مميزة من بين مليارات 

لوقت فأي شيء البشر؟ وأنا أتحدث عن مليارات ألننا نعاني من فقر في الوعي في هذا ا

إن كان ما يحقق وجودك وما يثبت لك أنك على حق هو فقط تحقق  تبحثين عنه بعد ذلك؟

ما تحبين فاعلمي أنك لن تتحققي من وجودك ولن يتحقق ما تحبين، المثير للسخرية 

عندما ال تقلقين بتحقق ما تريدين فقط تفكرين بأنك على حق والمضحك في األمر أنك 

 !ألن الحياة تتبعك وليس العكس ،تحبين هذا هو المضحكسيتحقق مباشرة ما 

ظن البشر كما قلت أنهم يتبعون الحياة يبحثون عن الطرق والوسائل والممارسات ي

والتمارين ليحققوا ويجسدوا ويجذبوا ما يحبون في حين أن الحياة تنتظر منهم أن يظهروا 

فكما  هذا األمر بسيط جداً؟ إشارة بسيطة عما يحبون لكي تقدم لهم الوفرة منها، أليس

لو أنك ملك يعتلي عرش أو حتى ملكة تعتلي عرش لن يقوم الخدم بعرض  ،ترى

هي تخاف أن تتقدم لك ، الخيارات عليك فهم يخافون من أن يفعلوا ذلك؛ كذلك هي الحياة

، قومي بأي شيء، كل الحياة خيار لك افعلي أي أمر بخيارات فربما سيغضبك األمر.

أي أمر وسيبدأ الخدم بتقديم هذا األمر لك المزيد والمزيد منه كما تحبين ولكن تكلمي عن 

ال يمكن لهم أن يناقشوك أو يجادلوك فيما تحبين فهم أضعف وأكثر تواضعاً من أن يفعلوا 

فلقدسيتك قدسية ولوجودك هيبة ولكينونتك ألوهية ال يعلمها سواك إن قررت أن تفعلي 

أنت أقدس من أن ك فال أحد يمكن له تذكيرك؛ فكما قلت وإن لم تقرري أن تفعلي ذل

فهم هذا الكالم، تعمق فيه، ال تخشى من الغرق في هذا العمق أ يتجرأ أحد على تذكيرك.

وعندما يموت العقل يستفيق فموت الذي تخاف على موته في هذا العمق هو عقلك 

  الوعي.

 :عدوك ولكنه يبقيك من أن تعرف أنت حر في أن تحافظ على عقلك وإن كان ليس  رد

ذاتك الحقيقية التي هي أنت وهي إجابة السؤال الذي طرحته عن الذات التي تنظر من 

هي ذاتك الحقيقية التي  ،خالل عينيك عندما ترى يدك أو قدمك أو أي طرف من جسدك
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تعيش هذه التجربة األرضية المادية من خالل جسدك وعقلك وشخصيتك ومشاعرك 

 فاهيمك ومعتقداتك.وأفكارك وم

 :مخربها معكم شوي، خليكم شوي تنفصلون عن مسألة المعتقد  -خلينا نقول-الليلة  رد

والشخصية وأجعل الوعي يسمو ويرتقي وربما يستنير البعض أو على األقل يستفيق 

 ، أنا أقولهأقول ما أقول فعلى كل حال ليس هذا الهدف من أن ،البعض من نومه ال يهم

ولكن أعلم دائماً وأبداً أن الكثير يتحقق، وأعلم أيضاً أنه  .إن لم يتحقق شيءبدافع الحب و

سيعودون  -استفاقوا أو استناروا-بمرور الوقت يمكن للبشر الذين حققوا نتيجة مما أقول 

فالحياة تجربة ممتدة  ،إلى النوم أو ربما يعودون من التنوير إلى الوعي وهذا أمر مقبول

لذلك يجب أال نسعى إلى تحقيق هدف  التعبير وهذا ما تتسم به.طولية أُفقية إن صح 

سرمدي يمر من خالل األزل حتى األبد، كل ما نسعى إليه هو السمو في الوعي إلى 

هذا كافي بأن يجلب السعادة والسرور وتحقيق  .برزخ االستنارة في لحظة واحدة فقط

بما يسمى باإلنجليزية -قل أثبتنا فعلى األ !الوفرة في تلك اللحظة وبعدها ليحدث ما يحدث

(Prove of Concept) على أن يعلو ويسمو عن  قادرأن اإلنسان  -إثبات المفهوم

مجرد عقل، أن يكون أكثر من مجرد شخصية، أن يتعدى مسألة المعتقد، أال يؤمن أن 

ً واحداً  كأن يكون عبداً أو أن يكون يخدم  وجوده على هذه األرض فقط لكي يحقق هدفا

ضاً سياسياً لنخبة حاكمة كما يُعتقد وإن كان هذا األمر صحيح إلى حد ما ولكن نظرية غر

المؤامرة ونظرية العبودية والنظريات األخرى التي قدمتها البشرية تجعل العقل ملتزماً 

 .متمسكا بها فيمنع الوعي من أن يجعلك تستمتع في حياتك

ً تجاه  أنا ال أقول أن عليك أن تتخذ موقف تجاه الدين كأن تكون ملحداً أو تتخذ موقفا

يمكن لك في هذه الفسحة من الحرية السياسة كأن تكون متمرداً ثائراً؛ كل ما أقوله أنه 

ليس عليك أن تقلق عن  أن تعيش وتفعل ما تحب حتى تنتهي جميع خياراتك في الحياة

كمة التي تحدد مصيرك، ليس عليك فعل ذلك، مسألة وجود الرب أو وجود النخبة الحا

 ليس اآلن ولكن من أنا ألحدد ما هو صح أم خطأ؟ أنا أظن ما أظن وربما أكون مخطأً.

فعل ما تحب هو أن تختار ما تفعل وأن توازن بين ضرر اآلخرين وتحقيق سعادتك؛  رد:

كانت سعادتك فإن كان في ضرر اآلخرين حزن لك فربما ليس عليك أن تضرهم وإن 

أولى وأهم بالنسبة لك فاألمر سهل، افعل ما تحب بأنانية األمر سهل ال تعقد األمر على 

 نفسك كما يفعل كل البشر.

 :يهم حقيقةً في خيارات البشر  ستسالم هو خياٌر آخر، كما القتال هو خيار أيضاً، مااال رد

ً كان أختيار هو أنك أنت من يقوم باال ختيار، فالنتيجة ستحدث كما االختيارك ال يهم ايا

خترت أن تقاتل او أخترت اختيار، فإن ن تعرف أنك حٌر في االأالمهم . تحتاج دائماً وابداً 

 .خترت أن تترقب فأنت ُحراأن تستسلم او 
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أنت مسؤول مسؤولية  ُمطلقة عن حياتك،  ،المهم أن تعرف أنه مع ُحريتك المطلقة"

 "يحدث ترى فيها، وعما عما

فعلى األقل أنت مسؤول عن  ،لم تعرف عالقتك في أمٍر ما كيف حدث ولما حدث ثم إذا

فعندما ترى تجربة ال تعجبك فعندما تشعر بالسوء تجاهها أنت  .تجاه هذا األمر شعورك

من يختار أن يشعر بالسوء ألننا ببساطة يمكن أن نجادل أنك بكل بساطة كان من الممكن 

ه تلك التجربة السلبية، وعندما تختار الشعور بشعوٌر أن تختار أن تشعر بشعور جيد تجا

وليس بالضرورة ولكن هذا هو  -نعكاساكارما أو -سيء أن تكون له عاقبة يسمى 

 .التسلسل الطبيعي المعتاد لتجسيد الحياة

فيه البشر في معظم الوسط الواعي هو أننا عندما  ئولكن عندما نشرح األمر؛ ما يُخط

إلى  حتماالتنتقال في العوالم المتوازية والبدائل واالنشرح التجسيد، التجلي، الجذب، اال

ا أن م "،صناعة الواقع في كل لحظة"من المزدوجات من نفس المفهوم وهو  آخره

بل إنسان بعقل بشري وإن نتحدث عنه ال يمكن له في أي حال من األحوال أن يُفعل من قِ 

ً أو بيدين بشريتين أو حتى هيئة وكينونة مادية ألن األمر فائق السرعة بما  كان خارقا

عكاس المشاعر تحدث في كل لحظة، انيتخطى الزمان أي أن هذه العملية عملية التجسيد، 

 من يهتم باألرقام، يعلم أن العلم لم يصل إال إلى .ماليين بل مليارات المرات

نانوتكنولوجي، وال يمكن إلنسان أن يقسم ثانية إلى ماليين بل مليارات... بل عدد ال ال

لو افترضنا انه عدد كبير جداً  ،وهذا أمر فلسفي آخر وال يمكن !نهائي من اللحظات

وليس نهائي المتناهي أنه مجرد عدد نهائي ولكنه كبير جدًا ماليين التجسيدات تحدث في 

 -يا من تهتم بالتجلي والتجسيد والجذب-عة العالية جدًا ال تمكنك لحظٍة واحدة، هذه السر

ال تمكنك حتى وإن فهمت فهماً مطلقاً لعملية التجسيد ال تمكنك وال تسمح لك وال تستطيع 

بأي حال من األحوال ولن تتمكن من السيطرة على عملية التجسيد ألنها في كل مرة 

فلن تجد  ،عندما تنشغل بما تحب فعالً ولكن  !ستكون ابطأ بماليين المرات من التجسيد

الشعور الخالص تلك اللحظات الماليين من التجسيدات في اللحظِة الواحدة سوى ذاك 

المحيط باإلنسان الذي يعيش التجربة بحب  والجمالالمفرطة  السعادةتلك  ،بالحب

سان إال أن وال يملك اإلن فال يمكن لها عندما تجد الحب سوى أن تجّسد جماالً، ،مطلق

 يَسعد وعندما يفعل سيحب من جديد، تلك هي العملية.

 "ن جديدم   عادة ، فحب  متكرر  حب  فجمال  فسَ  س؛و المثلث المقد  ذاك هُ "

هكذا هو األمر، أنت تفهم ميكانيكية األمر، ليس ألنك تستطيع أن تقوم به، أنت ال 

ال يهم أن تفهم ميكانيكية التجسيد وإن كنت "فكما قلت في إحدى التغريدات؛ ! تستطيع

وليست القوة في أن تفهم تجسيد الحياة  ،يهم أن تفهم تعيد صياغة التصرف ولكن ما

القوة في أن تفهم  -فذاك أمر  يحدث في طبيعة الحال سواء فهمت أو لم تفهم- والتجلي

 ."تحتاج ما
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تصبح مهتماً  ،وعندما تستفيق فتصبح واعي لم أي شيء من ذلك،فعندما تكون نائم ال تع

يعنيك حقاً هو  ما !يعنيك ولكن عندما تستنير تعلم أن كل ذلك ال بالجذب، وكيف تجذب،

كل البُعد عن  (بعيدٌ ) السبب أنك ؛تُحب تجهل ما -رغم غرورك وكبرك-أنك كإنسان 

يحب لذا يلقى كل الرعاية من الكون ومن الطفل وهو طفل يعلم ما يُحب ويفعل ما  ذاتك.

البشر وليس هذا هو واقع الحال دائماً ولكن على األقل لمن يهتم بالكيفية فتلك كيفيةٌ كافية 

 لعقولكم لتنشغل بها وتُشغل عن التدخل فيما ال يعنيها.

 كيف تعرف ما تُحب؟سؤال: 

األمر أصبح تحدياً ألن - يحب في إحدى التغريدات ذكرت أن اإلنسان لكي يعرف ما-

يجب عليه أن يتخيل الظرف األمثل، المكان األحسن، والوقت  ،-بتعد عن ذاتهابعد أن 

يجب أن تكون اإلجابة  ؟كان فاعالً في ذاك الزمان والمكان األنسب، ثم يسأل نفسه ما

مباشرة ويجب أن تفعل ما يخطر في بالك في حينه. وتكتفي حينما تكتفي؛ وتلتزم وتتعهد 

ختيار اتقليد غيرك يعني نسخ ذواتهم، ! سير على خطى غيرك فأنت متفّردال ت

تجاربهم، فال تستغرب إن مررت بما مروا به من معاناة، إن كنت ال ترغب في المعاناة 

، حتى ذاتي وإن كنت أنصحك بأن ال تقلدني ولكن قد يُساء فال تسمع وال تقلد لغيرك

  أنصح بِه.فهمي بتقليد ما أفعل أو ما أقول أو 

 سؤال: كيف يمكن تحرير العقل الباطن؟

ال يمكن تحرير العقل الباطن وال يمكن حتى تحرير العقل الواعي، يمكن أن تتحرر أنت -

من العقل الباطن والعقل الواعي أما أن تحرر العقل فتلك مغالطة فكرية منطقية؛ فكما 

ً وكناية العقل هو الزنزانة التي تسكن فيها،  والعقل الباطن هو أسوار ذاك ترى صوريا

السجن عندما تتحرر منه تخرج أنت كوعي خارج أسوار هذا السجن أو عندما تتحرر 

من عقلك الواعي تخرج من زنزانتك. ال يمكن لك أن تحرر السجن من السجن فهو لم 

يوجد إال ليكون سجن، ال يملك حالة وجود إال أن يكون سجناً، أما أنت كوعي كنت قبل 

ة وما زلت اآلن تعيش هذه الحياة على مستوى المادة وعلى مستوى فوق المادة الوالد

وستموت وستبقى على قيد الحياة في مختلف الثقافات والديانات؛ فال يمكن ألحد أن 

 يحرر عقلك، يمكن لك أنت أن تتحرر من عقلك.

 :لم يخلق ه، ابن الرومي يقول ما يقول. ال يهم فعالً ما يقول بقدر ما تؤمنين أنت ب رد

ً ال يقل عن اإلنسان ألجل شغف واحد ً مغالطة منطقية فاإلنسان يعيش زمنا ؛ تلك أيضا

ستين إلى سبعين سنة بالمعدل لمن يؤمن بهذا المعتقد، على األقل عشر سنوات كافية لكي 

فكيف  -ال أستطيع حتى جمع كلمة شغف ولكن أكثر من شغف-يعيش خيارات وشغف 

شغف واحد؟ يمكن له أن يكون بارزاً في مجال واحد وذاك أمر لإلنسان أن يعيش 

مختلف أما أن يعيش شغف واحد فذاك قصور وتقصير وتقتير على الذات في الخيارات 

  كما قلت؛ أن الحياة بوفيه مفتوح.
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 للجذب؟ (12*14)سؤال: ما رأيك بتمرين 

شيء جديد في هذه طريقة ناجحة لمن يؤمن بها، طريقة جديدة وكل  (12*14) طريقة-

ال يهم، هذه الطريقة ناجحة جداً  الحياة غالباً ما يملك مصداقية أعلى من األشياء القديمة.

سبق وأن اطلعت عليها، كل نظرية تقدم في التنمية البشرية وتطوير الذات إن كانت 

جديدة وعليها إقبال من البشرية فهذا مؤشر كافي لك لتعلم أنها حقيقية. فكما ترى أن 

فأولئك الذين يظنون أن  الواقع الحالي ال يمكن أن تتنبأ به إال من خالل من يقبل عليه؛

الجاذبية األرضية ليست حقيقية مغفلين! والسبب ليس ألن الجاذبية األرضية وجودية وال 

يمكن نفيها إطالقاً، هي حقيقية ويمكن لك نفيها وتختفي لكن عندما يؤمن سبعة مليارات 

سخف أن تتجاهل حقيقة أن هؤالء السبعة مليار انعكاس لك وأنك أنت شخص بها فمن ال

فعندما ترين مثل هذه الطريقة تؤمن بها وإال لما انعكسوا هؤالء السبعة مليار حولك، 

يؤمن بها الكثير ممن حولك ممن تتابعين وتعرفين فتلك إشارة واضحة أنها طريقة 

ر؛ لذلك يجب أن تحترم ذاتك! وهذه هي نصي حقيقية. حتي لكل من أعلم وأحاول أن أنّوِ

أجد أن من يتحرر من عقله ويصبح واعياً أو حتى مستنيراً يبدأ بالوطء على ذاته فتكون 

نصيحتي األخيرة له قبل أن أفارقه هي أن يحترم ذاته وال أعني باحترام الذات المصطلح 

بهذه الطريقة  ليس.. ىءال تخط "احترم ذاتك يعني احترم نفسك"الدارج في المجتمع: 

أن واقعك الحالي ليس إال نتيجة ذاتك ومعتقداتك، ال يمكن  احترام الذات هيولكن أقصد 

لك أن تعرف ذاتك الحقيقية إال من خالل معالم هذه الحياة ومظاهر هذا الواقع، والبشر 

 .الذين يعيشون في الواقع هم جزء منه

 ن الشخصية؟األبراج تكوّ سؤال: هل 

ن الشخصية، عادة البشر يسألون هل األبراج تفسر األبراج تكوّ سؤالك غريب -

الشخصية واإلجابة نعم ولكن سؤالك يدل على عمق في الوعي وربما لم تكن مدركاً حتى 

ً للبرج وليس  لهذا العمق ولكن هو صحيح. فعندما تؤمن باألبراج شخصيتك تتكون وفقا

لعقل فال يمكن لي شرحه اآلن إال إن العكس األمر أعمق أو أبعد أو أسرع من أن يدركه ا

 رك على أنه هو هذا ما يحب أن يسمعونه.تكان الكل مش

 سؤال: هل تؤمن باألبراج؟

ً أؤمن باألبراج وفي الوقت الحالي - عندما يكون البشر مجمعين على  -كما قلت-طبعا

فعلت  معتقد فهو حقيقي فهم انعكاس لنا، في المجتمع الحالي الناس تؤمن باألبراج كما

سنة أو عشر سنوات كانت تؤمن باألبراج. خالل العشر سنوات الماضية لم  15قبل 

 يفعلوا أما اآلن فقد عادوا من خالل السنتين الماضية فاألبراج حقيقية جداً.

 تكلم عن برج األسد.سؤال: 

 نّظر لها ولكن هناك الكثير ممن يحللون األبراج.أنا مو محلل أبراج وال مُ -
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 نت بروفيسور؟سؤال: هل أ

 مرة من المرات بكل جرأة. أن يصمتمو بروفيسور، أنا مجرد إنسان استطاع -

 أرمس عن طريقة الطلب من الكون اللي كنت متكلم عنها.سؤال: 

معرف عن شو تتحتجين أو ترمسين بس طريقة الطلب من الكون ماشيء الكون موب -

تجربة يوم تسوين الشيء اللي قادر يعرف أنت شو تبين من الحياة إال يوم تعيشين ال

تحبينه، فقط عندها يستطيع الكون أن يعلم ما تحبين، دون أن تفعلي ما تحبين ال يمكن 

للكون أن يقرأ عقلك ربما تظنين أن عقلك قادر أو ربما تظنين أن الكون قادر على قراءة 

قة للتواصل مع عقلك يستطيع ولكنه ال يهتم بما تفكرين به هو فقط يهتم بما تفعلين فالطري

 الكون هي عبر فعل األشياء الغاوية اللي تحبين تسوينها بس هذي هي السالفة.

 "دائماً الكون يهتم بما تفعل وليس بما تفكر"

الكون عندما يراقب حياتك هو يراقب ما تقدم على فعله، يترك لك معملك  على كل حال

لكي تفكر وتجري تجاربك ومحاكاتك للتجارب الواقعية التي يمكن أن )العقل( الداخلي 

تحدث، بعد أن تقرر من خالل األفكار ما يجب عليك أن تفعله وتفعل ذاك األمر سيكون 

يترصد ويترقب وينتظر  -ما بطريقة إيجابيةليس بطريقة سلبية وإن-الكون بالمرصاد 

وعندما تفعلين ما تفعلين يقوم بخلق المزيد والمزيد والمزيد من التجارب، لذلك عندما 

يتفاعل اإلنسان مع ما يخاف منه يجد المزيد منه! عندما يخاف من أحداث سلبية كأن 

ب ليس يخاف من حادث مروري ال سمح هللا يجد نفسه في حادث مروري عما قري

بالضرورة في نفس اليوم وإن كان بعض البشر قلة من البشر يحدث لهم األمر في 

غضون ثواني ولكن هذه تجربة متطرفة ولكن غالباً يجد اإلنسان أنه يحصل على حادث 

والسبب هو أنك تفاعلت مع األمر  -أقل من أسبوع-مروري بعد مرور يومين أو ثالثة 

 ون إلى حديثك عن األمر وكذا فقدم لك المزيد منه.بما فيه الكفاية حتى انتبه الك

أنت حرة، إذا كنت تخافين من حادث أليم فربما حادث أليم ستكون نهايتك ليس عليك أن 

تقاومي األمر عليك أن تنشغلي بأمر آخر وهذا هو عنوان البث )الحياة بوفيه مفتوح( إن 

 ك.وإن كنت تكرهينه سيقدم ل حتى كنت تنظرين إلى طبق محدد
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 (حين تسرق ذاتاً ألنك نسيت ذاتك) 

 

  النقاط الرئيسية:

o  غالباً اإلنسان يجد نفسه محاطاً بقيود المجتمع كالدين والسياسة التي

اداً على االمتناع عن فعل ما تمنعه من فعل أمر يحبه حتى يصبح معت

 .يحب

o  مشاعر ما تؤمن به، ما تهتم به، من تفاصيل، من مفاهيم، من أفكار، من

 .ستجدها حولك

o التغيير هو الشيء الثابت في هذا الكون، كل شيء في هذا الكون متغير. 

o الحرية أن تختار ما أن تكون مخير أم مسير. 

o شري هي أن اإلنسان حر حرية أهم رسالة وأقدسها على مر التاريخ الب

 .مطلقة

o  ،من أجل أن تحصل على واقع مختلف يجب أن يتغير مصدر هذا الواقع

 صدر هذا الواقع هو أنت.وم

o الحرمان من شيء يجعل الرغبة موجودة وانتفاء الحرمان ينفي الرغبة. 

o  ال يمكن لك في الحياة أن تكون ال شيء ألن في الحياة دائما هناك

 .فرصة، وهدف وجودك فيها أن يكون هناك واقع حولك

o  الحقيقة المطلقة هي أن تعرف، أن تدرك أن كل الحقائق حقيقية حتى

 متناقض منها ولكنك ال ترى إال ما تؤمن به.ال
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حتى لو لم تحضر  وإنما التواجد، الحضور الكامل لوعيكأريد من الجميع ليس التركيز 

ً للحظة  ،بعقلك ً مدركا لم تفهم ما أقول، هذا ليس الهدف وإنما الهدف وجودك واعيا

 نقطة انطالقنا هي: ،االلتقاء هذه. حسناً عنوان البث

 أن اإلنسان يقوم بسرقة ذات ليست ذاته،"

 !"ليس ألنه سيء وإنما ألنه يفتقد إلى ذاته الحقيقية

؛ تبنينا فكرة أو أفكار أو مدرسة -طيلة حياتناأو على األقل هذا ما فعلناه -هذا ما نفعله 

ليس ألننا مقتنعين، بل أننا لم نعد  ؛فكر أو حتى نظام مفاهيم كامل، وقمنا بالدفاع عنه

لم نملك  ،لم نفعل ذلك !نملك حتى الوقت لنحلل ونصادق على هذه المفاهيم المجتمعة

أننا نتبنى ذلك الفكر وندافع  ولكن وجدنا أنفسنا بقدرة قادرالحرية أو الوقت لنفعل ذلك 

حتى وجدنا أنفسنا محاطين  ،عنه بكل ما أوتينا من قوة وطاقة حتى استنزفت واستهلكت

بنسخ تشابهنا ممن هم يتبنون ذات الفكر، ثم وجدنا ذاك الواقع ال يناسب ذواتنا إطالقاً 

ً لنعيش من أجله وحتى لو وجدنا  فكرهنا من حولنا وكرهنا ذواتنا وحياتنا، لم نجد سببا

  ..وعشنا كانت حياة مملة رتيبة قاتلة

 !(لم ينبع من ذاتك)راً هذا بالضبط ما يحدث عندما تفعل أم"

م على السير خلف الجموع أو القطيع  "هذا ما تجده من شعور حينما تُقد 

غالباً اإلنسان يجد نفسه محاطاً بقيود المجتمع كالدين والسياسة التي تمنعه من فعل أمر 

يصبح إنساناً تابعاً ملتزماً بكل  ،يحبه حتى يصبح معتاداً على االمتناع عن فعل ما يحب

ولكن هذا ليس محور البث ونقطة الحوار حيث أننا نعلم هذا - القوانين المفروضة حوله

ولكن محور البحث هو غضب اإلنسان ممن  -الشيء من خالل تجربتنا في هذه الحياة

 !يفعل ما يحب ممن حوله

على فعل أمر جديد،  -سواَء طفل أو كشخص متمرد في هذا المجتمع-عندما يقدم إنسان 

ون هذا األمر خطيراً أي أنه سيغير بناء هذا المجتمع أو أعمدة هذه السياسة أو قد ال يك

 ؛أركان هذا الدين ولكن فقط ألنه أقدم على شيء جديد ستشعر بالغضب تجاه هذا اإلنسان

نرها في آبائنا، نراه في ذوينا، نراه في مدرسينا، نراه في رؤسائنا، نراه في قادتنا 

هذا المجتمع والمحيط؛ ليس السبب ألنهم يكرهوننا، ليس السبب  وحكامنا وعلمائنا وأسياد

السبب أنهم عاشوا حياتهم بذات الكره والتجربة ألننا أقدمنا على أمر مقيت وسيء 

القاتلة التي تحدثنا عنها عندما ضيعوا حياتهم في السير والدفاع عن فكرة لم يكن لهم 

وهو لم يَفُت ولكن بمفاهيم العقل فات -ان ، فحينها فات عليهم األوفيها ال ناقة وال جمل

 ال يعجبهم أن يروا غيرهم يفعل ما يحب. -األوان ليفعلوا ما يحبون

الكثير منكم يتمنى أن يجد طريقة سحرية لتحقيق ما يحب؛ لذلك قانون الجذب أخذ زخم 

وجودية حقيقية، هو ليس  ةكبير خالل السنوات الثالث الماضية وهو قانون أو ظاهر
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ولكن قانون الجذب ليس إال قانون ين؛ هناك تمارين تستمد من قانون الجذب، تمر

 وجودي واحد من أربعة:

وهذا القانون ال يحتاج إلى فلسفة كثيرة وال تفصيل  القانون األول "أنك موجود": •

، فأنت هنا اآلن وأي قدرة في هذا الوجود أن تتأمل ذاتكأكثر، وإنما يحتاج فقط إلى 

هذه الحقيقة؛ حقيقة وجودك الذي ال يمكن ألي قدسية وألوهية إزالتها، تستطيع تغيير 

أنت موجود وحتى بعد الموت ال تستطيع أي قوة أو قدرة إزالتك من هذا الوجود، 

 كفى بهذا القانون بساطة وعظمة أن يثبت ما أنت عليه فعالً وهو أنك موجود.

الواحد هو الكل والكل هم القانون الثاني وهو قانون الكلية واالنتماء للكون " •

م معالمه إلى ماليين ومليارات وتيريليونات َجِزء هذا الكون كما تحب، قسّ الواحد": 

، األجزاء الالمتناهية، استمر في تقطيع كل جزء إلى ذاك العدد المهول من األجزاء

 بما يُعرف باالزدواجية:

الوجه األول له ال يساوي الوجه  عندما تمسك أمران أو أمر واحد متشابه وتقول أنَّ 

يتبناه  ؛الثاني لسبٍب ما هذا السبب هو مفهوم جديد تقدمه إلى الوجود، إلى الحياة

البعض ويرفضه البعض اآلخر ولكن من يؤمن به سيرى كال الوجهين على أنهما 

هذا ما يسمى باالزدواجية، باالنقسام،  .مختلفين وإن كانت قطعة العملة واحدة

ل وهي ما يجعل الحياة ممتعة، متنوعة متعددة، ولكنها تنسينا قداسة ووحدة باالنفصا

 ؛كجزء من المصدر ،فأنت باألساس واحد من المصدر وجمال هذا الوجود والكون.

 الواحد هو الكل والكل هم الواحد” أنت وغيرك، فالقانون الثاني بسيط وواضح وهو

 .الكلية ويُختصر بقانون“

وهو أن ما تؤمن به، ما تهتم به، من تفاصيل،  الثالث "قانون االنعكاس":القانون  •

هذا هو بالضبط ما أقصده عندما  ،من مفاهيم، من أفكار، من مشاعر ستجدها حولك

قانون الجذب هو قانون وجودي وليس تمرين، فلم تكن لتكون الحياة لو لم  أقول أن

الجذب كلمة متقدمة قليالً كأنك أخذت قانون يوجد ما يسمى بالجذب أو االنعكاس. 

االنعكاس وقمت بتجزئته إلى جزأين هناك انعكاس وهناك جذب، وهذا مجدداً 

 ضرب ونوع من االزدواجية ولكن فعلياً هو انعكاس. 

لكن ال يجب أن يخطئ االنسان عندما يتعرف على قانون االنعكاس ويظن أنه و

عندما يفكر بفكرة )كفكرة السفر( أنه سيجد خبراً جميالً يسهل له السفر في اليوم 

التالي أو أنه يتمنى المال وبمجرد دوران هذه األمنية في خلده، ستعتبر فكرة خصبة 

التالي أو اللحظة التالية، والسبب في ذلك يجب أن تنعكس وتتجلى وتتجسد في اليوم 

 سنتناوله بعد أن نتناول القانون الرابع.

وهو أن كل شيء متغير، كل شيء بما فيهم أنا  القانون الرابع "قانون التغيير": •

وأنت وكل واحد في هذا البث وكل واحد سيسمع هذا البث ومن لم يسمع هذا البث 
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ويموت خاضع لهذا القانون كما هو  اومن سيحيولن يسمعه، ومن ُوِجد ومن لم يوجد 

خاضع للقوانين الثالثة السابقة؛ أنهم متغيرون، كل شيء في هذه الحياة متغير، حتى 

اإلله في معظم األديان متغير، ويكفينا العودة إلى دين اإلسالم حيث أن هللا كل يوم 

يناميكي المتحرك. هو في شأن، فما بالك بالبشر الذين أخذوا من التجربة الجزء الد

فالقانون الرابع يقول أن  كل شيء في هذا الكون متغير وأن التغيير هو الشيء 

 الثابت في هذا الكون وكل شيء آخر خاضع له ما عدا القوانين الثالثة السابقة.

فالقوانين األربعة هذه ليست قوانين فلسفية وال قوانين علمية وال قوانين دينية ال تقبل ن إذ

هذه وال تقبل اإلثبات أو الدحض والنفي، ال يهم أن تؤمن بها أو ال تؤمن،  النقاش

، كل شيء آخر يمكن أن تعيش بدونه، لكن ال القوانين هي من يجعل هذه الحياة ممكنة

يمكنك أن تعيش أو توجد في هذه الحياة بدون هذه القوانين فعندما نقول أنت موجود هذا 

ويشابهها  .مع هذا الكالم أو تقوله ما لم تكن موجوداً فأنت لم تكن لتس ،ليس موضع حوار

القوانين الثالثة األخرى ولكن دعونا نتناول القانون الثالث قانون االنعكاس وما ذكَّرنا به 

 هو قانون الجذب واهتمام البشر به.

االستحقاق، الجذب، التجلي، التمني، النية وإطالقها.. كل هذه المحاور ليست إال 

ً أنك حين تفكر بالفكرة فإنها ستتجلى، معالم من االنعكاس. و ةازدواجي ال يعني إطالقا

ليس ألنها ال يمكن لها أن تتجلى، بل ألنك أنت من يمنع تجليها ليس ألن تجليها أمر 

فتسمع بعض المهتمين بالجذب  ليس ضروري لحياتك بل ألنك ال تعلم ما يناسبك؛

تحق أو ما يناسبه من تجارب في الحياة و هذا يتناولون فكرة أن اإلنسان ال يعلم ما يس

ً تماماً  ً واعيا حقيقي فمعظم األماني لدى البشر هي منتج عقلي مادي ليس فعالً منتجا

كفكرة المتدين عندما يعلم أن ما يحدث له من مصائب قد تكون خيرة كما تسمى وما 

وأعلى من  أعم يحدث له من محاسن قد تكون عقوبة كما يعتقد البعض، فالقدر أشمل و

أن يدركه العقل المادي، كذلك هو األمر للجذب ولكن هذا ليس ما أتحدث عنه فلو فرضنا 

جدالً أنك تعلم ما تستحق وأنك أنت صاحب األمر وأنك عندما تتمنى أمراً هو بالضبط 

أفضل األمور التي يمكن أن تحدث لك، حتى لو افترضنا هذه الفرضية، مازلنا نقول أنك 

منع التجلي؛ ألنك كتلة من المفاهيم ليس إال، بل أن فقط حقيقة تمني تلك األمنية أنت من ي

 هو بدافع الحرمان منها وكونك محروم منها إذن أنت مؤمن بالحرمان من هذا الشيء.

فاألمر ببساطة أن تبدأ صح، تبدأ بالمكان الصحيح، تبدأ حيث يجب أن تبدأ ليس من 

، أن تنظر إلى حياتك هذه ليس كتجربة خاطئة منتهى القول بل من أساسه ومصدره

ً منها بتمني األماني  وقعت فيها فيجب أن تجد طريقك األجمل واألسرع خروجا

يعني أن هذا الواقع حالياً هو انعكاسك أنت، أن هذا  ،والرغبات بل أن تدرك أن انعكاس

ذا هو ما الواقع موجود اآلن ألنك أنت مصدره، هذه هي الجرأة! هذه هي الشجاعة! ه

أما أن تأخذ قشور الفاكهة فقط  يتطلبه األمر لتكون واعياً، مستفيقاً بل وحتى مستنيراً.

ألنها ُمرة فهو مضيعة للوقت ال بأس به فأنت بنهاية المطاف حر، هذا ما ننساه أنت حر 
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عندما تتبنى فكرة خاطئة كما فعلت طيلة حياتك، لن يأتي من يُخطئك حتى وإن فعل 

 ألنك تريد أن يخطئك البعض، أنت لن تحرم الفكرة.بعضهم فهو 

قانون االنعكاس ال يؤخذ على أنه وسيلة، عصا سحرية لتحقيق ما تريد وإنما نقطة 

، أنه أن الواقع الموجود اآلن هو أنسب واقع تحتاج إليه كإنسان انطالق حيث تدرك

ونقصانه بقيوده وحدوده، ألنك موجود اآلن حولك بظروفه بمعتقداته بمعوقاته بحرمانه 

أنت كشخصك تحتاج إلى هذا النوع، بالضبط هذه التركيبة من الواقع هي ليست تركيبة 

عشوائية، ليست صدفة، ليس مكان خاطئ ووقت خاطئ لك لتكون موجود بل هو 

بالضبط المكان األنسب والوقت األنسب والواقع األنسب لك لشخصيتك الحالية، ال أقول 

ليك أن تعيش حياتك كلها على هذا النحو وأن يستمر واقعك كما هو ولكن أنه يجب ع

أقول أنه يجب أن تعيش واقعك كما هو اآلن فال يوجد واقع آخر يناسبك حالياً. أعتقد أن 

عقولكم بدأت تتنازل وتخضع وتستسلم في هذه اللحظة ووعيكم بدأ يسمو ويدرك ما يعنيه 

على واقع مختلف يجب أن يتغير مصدر هذا  من أجل أن تحصل هذا األمر وهو أنه

وعندما نقول تغير واقعك من خالل تغيير مصدره الواقع، ومصدر هذا الواقع هو أنت. 

وهو أنت ال أقول أن تغيره بأفكارك فتلك حيلة عقلية؛ لك أن تفكر ما شئت بالمال أو 

لتغيير الحقيقي ابالسفر أو بالحرية أو بشريك حياة أو وظيفة وغيرها ولن تتحقق ولكن 

. أن تستسلم وترى الواقع كما هو بالتصرف، لكي تغير واقعك عليك أن تغير تصرفاتك

سيء فتستسلم لألمر ولكنك ما زلت تتمنى وتتخيل ولديك رغبات هذا ال يعتبر تغيير! 

لذلك كانت وال زالت  ولكي يتغير مصدر هذا الواقع قم باألفعال التي تغير هذا الواقع.

لتي األقدس واألسمى واألخيرة المختصرة لكل رسائلي ونصائحي لكم هي: وستبقى رسا

ال يهم كيف تفكر به أو كيف أن تفعل ما تحب؛ أن تفعل ما تحب لتحصل على ما تريد. 

المهم أن ينعكس في تصرفاتك، سيتغير مباشرة ، المهم كيف تشعر تجاههتعتقده، 

 الواقع وفقاً له.

% بشكل متقن 100ة أن واقعنا اآلن يناسب ذواتنا كيف نربط هذه الفكرة، فكرن إذ

قد تكون هواية، قد تكون  بديع ال يقبل النقصان، كيف نربطها بذاتنا وبعنوان هذا البث؟

فعل بسيط مثل قراءة كتاب أو غيرها، وقد تكون أمر عظيم كتسلق جبل أو الطيران أو 

(Sky diving) .بتقسيم وتصنيف وتجزئة ال نبدأ . وغيرها من المغامرات الجريئة

األفعال! قد تكون بكل بساطة أن تخلد إلى النوم أو تسمع للموسيقى، أن تكتب ما يدور 

في خلدك، أن تتحدث إلى شخص تحبه، أن تتناول ما تحب أن تتناوله، أن تمشي... ال 

 يمكن لنا حتى أن نبدأ بحصر احتماالت األفعال وإال لحصرنا أنواع البشر فكٌل له تجربته

أنت موجود في واقع مثالي تشكل وفقاً لذاتك التي تشكلت على مر  نإذ المتفردة المتميزة.

أنت تراكمات من التجارب مفاهيمك ليست ما السنوات، أنت اآلن تتبنى مفاهيم كثيرة، 

تعلمته في المدرسة، ليس ما تعلمته في بيتك، أو في مجتمعك مفاهيمك أحياناً هي نتاج 

! فعندما تمر بتجربة معينة؛ كأن تؤمن مثالً أن قانون مصيبة الكبرىتجاربك وهذه هي ال
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الجذب خاطئ، ثم تحاول تطبيقه وال ينجح عندها يتشكل لديك ويتأصل ويُرسخ ويُغرس 

فمن يمر بتجربة يأصل من خاللها  -وهي أعمق من الوعي-في وعيك الباطن الالواعي 

رد، سيكون غالباً من أقوى المفاهيم التي مفهوم، يكون هذا المفهوم حقيقي مفهوم ذاتي متف

لتغيير  ،ما يتطلبه األمر لتغيير المصدرن يصعب ويستحيل على اإلنسان أن يغيرها.. إذ

ذاتك التي هي الشعلة التي يعكس الواقع نورها، ربما يجب عليك أن تنسى ذاتك الحالية 

تبنينا الكثير من فقد  -وهذا هو محور البث وعنوان الحلقة-لتتذكر ذاتك الحقيقية 

 !المفاهيم والمعتقدات حتى نسينا من نحن، حقاً من نحن

والعجيب في األمر أنه ال يمكن على اإلنسان أن يتواجد في لحظة ما دون أن يكون 

ً ما، ال يمكن لك أن تكون فارغ، أن تكون ال شيء على األقل ليس في إطار  شخصا

كن أن تفعل ذلك حالياً بل وتفعله حالياً وقبل يم -منذ الوالدة وحتى الموت-الحياة المادية 

الوالدة وبعد الموت عندما تكون خارج الحياة المادية، أثناء نومك قبل الوالدة وبعد 

ويمكن لكم أن تجيبوا على  الموت أنت قد تكون ال شيء، ال فكرة، ال معتقد، ال شعور.

بيعة الواقع حولكم؟ ماذا ستكون ط ،السؤال: عندما تكون كوجود فارغ ال تملك شيء

الواقع عندما ال  عندما تكون أنت كوجود فارغ ال تملك أي معتقد، ما الذي سيحيط بك؟!

تملك أي مفهوم أو معتقد، ال تملك فكرة أو شعور سيكون الواقع حولك غير موجود لن 

 يكون هناك واقع! تلك الذات التي تتمنونها، التي تسمونها الذات القدسية العليا التي ال

ة كما تعتقدون حيث إنها  تخضع لقوانين ال تخضع لمفاهيم، لمعتقدات؛ قد ال تكون سارَّ

أنه رغم أن لديكم القدرة تخلق ما تريد! ما ستالحظونه حين تعودون لتلك الذات: 

 المطلقة في تجسيد وخلق ما تريدون، ستجدون أنكم ال تريدون أي شيء!

ً ناقداً سيعلم أنك في  من تأمل فكرة الجنة، فكرة النعيم بكل األديان تأملها تأمالً حقيقيا

الجنة لن تستطيع حتى أن تريد شيء، أنت تريد ما تريده في الجنة ألنك اآلن محروم منه 

أنت اآلن في هذه الحياة ال تريد التنفس ألنك تستطيع التنفس ولكن عندما تُحرم التنفس 

ال شيء دونه كل تلك األماني من سفر ووظيفة ورخاء ورغد عيش؛ ثانوي! يصبح هو و

سيصبح هامشي غير مهم سخيف وساذج سطحي وقشري بالنسبة لرغبتك األولى األولية 

إذاً فالحرمان من شيء يجعل الرغبة موجودة وانتفاء الحرمان الجوهرية وهي التنفس، 

يق األماني والرغبات، الجنة هي نقطة إذاً الجنة ليست مرتع وملعب لتحقينفي الرغبة 

االلتقاء بين الرغبات والحرمان، حيث لن يكون لوجودك أي محيط وواقع يعيش فيه. لن 

يكون هنالك حياة لن ترى حولك من البشر أو من المخلوقات األخرى التي تتخيل أنها 

محروم  ال يعني أنك تحيط بك، لن يكون حفال راقصا طوال الوقت سيكون صمتا مطبقا،

من كل شيء، أنت لديك كل شيء ولكن أين الفرق بين أن تملك كل شيء وأال تملك أي 

الممتع، األمر المفاجئ هو أن النار والجحيم والعذاب بها نفس  األمر سيان. شيء؟

كل شيء، فمن ال يملك أي  -بشكل ساخر-الطبيعة عندما تُحرم من كل شيء وأنت تملك 

 عود لديه رغبات!شيء، من يُحرم كل شيء ال ي
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فعندما تنتفي الرغبات ال تعود تشعر بالحزن ألن الحزن والمعاناة هي وليدة الرغبة 

نها أوالتي يملك اإلنسان جزًء من المعتقد الذي ما زال يأمل بأمل ضعيف  الغير متحققة

ن رغبته ستتحقق لن توجد الرغبة أذاك المعتقد  ،ما عندما ينتفي ذاك الشعورأستتحقق، 

ذاً إن الرغبة ستتحقق؛ أيعني لن تعتقد ! ألن األمر سخيف ،ذلك ألن األمر مستحيلبعد 

إذاً كالهما من . لمك ومعاناتكأستنتفي رغبتك وعندها سينتفي معها حزنك، سينتفي معها 

 ؛وفي العذاب ،في الجحيم ر/ومن يوجد في النا ،في الفردوس /في الجنة /يوجد في النعيم

من  سنقول أن:عور، ربما من أجل عقلك االزدواجي االنقسامي كالهما لديهما نفس الش

ولكن حقيقةً  .يوجد في النعيم لديه كل شيء ومن يوجد في النار ال يملك أي شيء

! كما قلنا !أوجد الفرق بين من ال يملك أي شيء ومن يملك كل شيء ،التحدي يصبح

النعيم لديه كل شيء وليس لديه ولكن حقيقة األمر وواقعه أن من يوجد في األمر سيان 

بالطبع هما ليست إال صورة مطلقة رغبة وأمنية  أي شيء وكذلك األمر هو للنار.

قصوى لإلنسان فيها كل ما يتمنى، كأنه بيت األلعاب لألطفال عندما تتمنى لعبة أو اثنتين 

 .أو ثالث سيكون أقصى أمانيك هي أن تتواجد في محل ألعاب فيه كل تلك األلعاب

ن أنسان بكل بساطة ن يتمنى اإلأاآلن لكم أن تتخيلوا سطحية وسذاجة هذه الفكرة، 

يتواجد في مكان تتحقق فيه كل رغباته.. ثم ماذا؟! هذا هو السؤال الذي يجب أن تطرحه 

على نفسك. على كل حال الواقع المحيط بك هو انعكاسك األمثل، ما لم تتغير لن يتغير، 

ال ينفع تمارين وال إطالق أماني ال ينفع معانقة أشجار وال  ال ينفع جذب وال انعكاس،

ما ينفع حقيقة هو أن تغير تصرفاتك بدافع حقيقي ليس بدافع  ،مسك أيادي وال غيرها

 التجربة وإنما بدافع حقيقي!

 أن تفعل أشياء تحبها هذا هو الهدف من وجودك في الحياة؛"

 "وقم بفعلهاابحث عن تلك األمور الصغيرة التي تحبها 

ً وأبداً يتبع الحاجة، إذا كنت تحتاج إلى  تحقيق الرغبة يتم بخلق الحاجة فالواقع دائما

فذاتك التي تتبناها اآلن  شيء سيتحقق ولكن ليس بالضرورة إن كنت ترغب فيه أو ال.

على األغلب ليست أنت حقاً ولكن ألنك كما قلنا ال يمكن أن تتواجد وال تملك أي معتقد 

شيء ألن في الحياة دائما هناك  ال يمكن لك في الحياة أن تكون الأن تكون ال شيء، 

ن تكون في كل لحظة أإذاً فيجب ن يكون هناك واقع حولك أفرصة، وهدف وجودك فيها 

، فإنك إن لم تجد ذاتك (Persona)متلك شخصية، تمتلك معتقد، تمتلك مفاهيم، تمتلك ت

الحقيقية ستسرق ذات غيرك وستقلد ذات غيرك وما يحدث في مجتمعنا الحالي في 

السعودية والخليج واإلقليم، وكلما ابتعدت قل انطباق هذا الكالم على تلك المجتمعات 

ال يملك ذاته الحقيقية لذا ينسخ ويستنسخ ذوات من ولكن يتمركز في حيث نحن أن الكل 

حوله، لذا يغضب المجتمع كامل عندما يرى شخص واحد أو أشخاص يفعلون أمراً 

 ً  ،جديداً، سبب الغضب ليس ألنهم غاضبين على ذلك الشخص فهو لم يرتكب أمراً محرما

ُموا على أنهم َحَرُموا أنف :هو ولكن سبب غضبهم المبدئي !وربما يحرموه فعالً  رَّ سهم وحَّ
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أنفسهم فعل ما يحبون دون سبب وجيه! وكانوا يتناسون هذه الفكرة والحقيقة حتى ذكرهم 

الذي جعلهم يغضبون على أنفسهم فيطلقون ويسقطون هذا " اللعين"بها ذلك اإلنسان 

 !الغضب عليه

الغضب هو عندما ترى إنساناً غاضباً على من حوله لفعله أمراً جديداً فاعلم أن "

 "غضب نابع من ذواتهم على ذواتهم، وال تهتم لما تطلقه أفواههم

الحكماء على مر التاريخ ال يولون لكالم البشر أهمية، كانوا حكماًء ال يهمهم كالم الحكام 

والعلماء واألعيان وال حتى األطفال، بل ربما يهتمون لكالم االطفال أكثر ويولونه 

ً  مصداقية أكثر. ال تهتم لما يقوله  ،قبل أن تطول بك السنين كن حكيماً اآلن فلتكن حكيما

ال تكن فارغاً، ال تمتنع عن أن تكون  نإذ البشر فهم يكذبون على أنفسهم وال يعلمون.

شيء فعندما تكون ال شيء ستتبنى ذات غيرك مباشرةً بشكل مغناطيسي يجذب مباشرة 

ً في لحظة من  ن تكون في لحظة ال شيء!أذات غيره، احذر  ال يمكن أن تكون فارغا

 ً ولكن إن  -وإن كان األمر مستحيالً -الزمن، األمر ليس خياراً، إن نجحت فيه نظريا

نجحت في أن تكون فارغاً، أن تكون ال تملك شيء، ال شخصية وال معتقد مباشرة 

ً لن يحدث هذا األمر،  ستموت ستنتقل ستصعد من هذه الحياة إلى الوجود ولكن غالبا

 ن يكون لك شخصيتك المبنية على مفاهيم ومشاعر وأفكار.أيجب دائماً وأبداً 

ما يعنيه األمر هو أن ، إما أن تختار أو أن يُختار لك، ولكن الحرية لك واألمر لك"

 "وهذا هو مطلق الحرية ن تكون مخيراً أو أن تكون مسيراً،أإما  تختار

لحظة ما تحب بشكل واعي، عندما تتشاغل عندما تتناسى تتشاغل عن أن تختار في كل 

عن هذا األمر، سيقوم به وعيك سيختار عنك وسيختار أسوأ ما يمكن أن يختاره، ليس 

ألنه سيء ولكن ألنه يزيد من حرمان فيزيد من رغباتك، وهذا ما يجعل للحياة معنى كما 

األشياء الصغيرة  عندما تبدأ بفعل ،يتغير الواقع عندما تتغير تصرفاتك أسلفنا قبل قليل.

 .البحث عهذا ما أملك أن أقوله حول موضو .التي تحب

 سؤال: تغيير الواقع بيد هللا!

أنت من يجعله بيد هللا، أنت حرة حرية مطلقة تختارين بتلك الحرية أن تكوني مقيدة، أن -

تكوني عبدة، أن تكوني مخلوقة أو أن تكوني بكل بساطة موجودة، أنت تختارين أن 

الحرية أن تختار ما أن تكون مخير أم . تكوني مخيرة أو مسيرة هذا هو فحوى األمر

االزدواجية هي أن تختار أحد هذه اإلجابتين؛ هذه هي يا إخوان الوحدة، الكلية،  مسير

ولكن هناك من يعيشون على هذه األرض  .مخير أم مسير وتفرضها على جميع البشر

وحتى المسيرين هناك من يكون مسير طيلة  من هم مخيرين وهناك من هم مسيرين

بنفسه وكذلك العكس على الفريق األول من ه حياته ثم يختار أن يكون مخير ويختار قدر

يعيش حياته مخيراً ثم يتبنى فكرة أنه مسير. هذا معنى الحرية ولكن فقط راقبوا بتأمل، 

بوعي ما حدث اآلن قبل دقائق في هذا البث؛ أقدم لكم فكرة أنكم أحرار حرية تامة 
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اقض أو يساوم قصوى مطلقة سامية ال تقبل أي شيء سوى القداسة، أال أحد يناقش وين

حتى على هذه الحرية ولكن من الذي يتجرأ على أن يساوم عليها وأن يقسمها؟ هو أنت 

أهم رسالة وأقدسها على مر التاريخ ذاتك! في أحد التغريدات السابقة ذكرت أن 

، العجيب في األمر أن من كان طيلة هذه البشري هي أن اإلنسان حر حرية مطلقة

يحارب هذه الفكرة هو اإلنسان ذاته، ال أعتقد أن هناك أي  السنوات والدهور واألزمان

شك لدينا عندما نستفيق أننا نحن أعداء ذواتنا ليس ألنه أمر سيء ولكنه أمر جميل أن 

تحرم نفسك من أمر ثم تحصل عليه، تلك السعادة والغبطة التي ترافق الحصول على 

 به. الشيء هي ما يجعلنا بشقائنا وشقاوتنا نقوم بما نقوم

 :مفاهيمكم ليست ما تعلمتوه، ليست ما تحفظونه؛ مفاهيمكم هي ما مررتم به من  رد

تجارب. فمن مر بتجربة من تجارب التواصل مع الجن والشياطين ال يمكن أن يشكك بها 

والعكس صحيح، من حاول طيلة حياته أن يتواصل معها ولم يفلح لن يصدق بها مهما 

 كان هذا هو واقع األمر.

 ماهي الحكمة؟ وهل الحكمة هي المعرفة؟ سؤال:

عندما تعلم أن  كفى بنا أن نعرف هذه المعلومة والحقيقة. الحكمة ليست المعرفة،-

هي أن تعرف أن المعرفة موجودة وستتجلى لك الحكمة هي أال تفكر، هي أال تعرف، 

الحكمة أال تبحث . الحكمة أال تطلق أحكام، وقت ما تحتاجها؛ تلك هي الحكمة الحقيقية

عن علم، الحكمة أال تحاول أن تغير الحال، والحكمة أال تحاول أن تجذب، أن تفعل أن 

 أن تعيش فقط بكل بساطة ذاك حكيم بما فيه الكفاية. تتمنى أن ترغب،

كلما قلت رغبة اإلنسان  عندما تقل رغبة اإلنسان بالكالم فإن رغبته بالحياة تزيد،"

 "بته في العيشبالكالم زاد تأمله ورغ

 م.الحالل والحراتحدث عن سؤال: 

الحالل والحرام هي منتج الدين الذي َيحِرم اإلنسان بالحرام مما يريد فيكون لها معنى، -

الحرمان من الشيء يجعل للرغبة معنى أما عندما تملك الشيء فإن  أن يرغب كما قلنا أنَّ 

تماماً كالتنفس ال أحد يُحرم أو يمنع التنفس، كلنا نتنفس إذاً ال نشعر بالتنفس.  ؛ال معنى له

ولكن لدينا ماليين الرغبات أو على األقل آالف الرغبات لكن ما إن نُحَرم من التنفس 

هامشية ونجعل رغبتنا القصوى واألسمى واألقوى هي حتى نتناسى كل تلك الرغبات ال

التنفس، هذا هو واقع األمر عندما تُحرم من شيء تصبح راغباً فيه وكما قال أحدهم "أن 

فالدين والسياسة والمجتمع بتقاليده وأعرافه يقدم لك هذا الخيار،  كل ممنوع مرغوب".

المنظومة كاملة وال ال. فالحرام يجعل  (،Package)أنت حر في أن تقبل ذاك الـ 

للرغبة معنى وأكثر ما يُحرم في مجتمعنا في ديننا هو الحب والجنس؛ قد ال تكون دائماً 

بهذه الصورة ولكن هذا هو واقع األمر الحب والجنس لذا وإن كان األمر ساخراً عند 

على الشاعرية والحب مجتمعنا ولكن حقاً وحقيقةً أفراد هذا المجتمع من أشد البشر مقدرة 
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والرومانسية، قد ال نرى هذا األمر في تصرفاتهم ولكن لديهم اإلمكانية في أن يعيشوا 

تجارب الحب إلى أقصى درجاتها.. فهذا ما يمكن لي أن أقوله فيما يتعلق بالحالل 

 والحرام. يمكن لك أن تستنبط من وجود الدين عدة أسباب ولكن هذا هو السبب األهم.

➢ You will always get it when the time is right, and if you don’t 

get it the right time you can hear but you will not get the idea; you 

will be listening but the idea will not fly and flow into your 

subconscious and conscious mind. 

They say that we only have access to 3% of our brain capacity, 

is that true? 

-You do have an access to  100 % of your brain capacity and 

you use that 100% of your brain capacity to convince yourself 

that you only have access to 3% to 10% at most! That's what 

makes it ironic and paradoxical, that’s the funny thing but, yet, it is 

true. 

 سؤال: رشح لي أفالم تتحدث عن التنوير والوعي.

للتنوير بأجزائه الثالثة واألهم هو األول أو فلم  (Matrix)يمكن لك متابعة فلم -

Inception))،  أعتقد بأن فكرة الوجود والوعي تتلخص في(Matrix)  وهو كافي

 وهو أيضاً كافي. (Inception) وفكرة األحالم في

 سؤال: هل تعتقد أنك تملك الحقيقة المطلقة؟

ال أعتقد بل أنا أمتلك الحقيقة المطلقة ولكن أنا اخترت أن أراها وبعضكم اختار أال -

الحقيقة المطلقة هي أن تعرف، أن تدرك أن كل الحقائق حقيقية حتى المتناقض يراها. 

 منها ولكنك ال ترى إال ما تؤمن به.

 .األرقامتحدث عن معاني سؤال: 

ذه الحياة، لهذه التجربة أي أن تجربتك الحياتية لو األرقام بكل بساطة هي لبنات البناء له-

ً بشتى أنواع الطالء، خلف هذا  ً باألثاث ومطليا كانت بناًء منزالً قصراً، لو كان مليئا

الطالء تلك اللبنات والطوب الذي يقيم هذا البناء ويشيد هذا اإلنشاء، ستجد بترجمة هذا 

وعندما نقول األرقام نعني األرقام األساسية الطوب أو البناء إلى اللغة أنها أرقام البشر 

ليست األرقام الالمتناهية؛ من الواحد إلى التسعة وهناك من يقول أنها إلى اإلثناعشر 

بكل بساطة هو الرقم األساس، ال يهم أن يفهم اإلنسان  9هو رقم  369رقم  ولكن ال يهم.

قد ال يكون مقدراً لك أن تفهم ولكن األرقام سواًء أخذتها من ناحية طاقة اسمك وطاقة 
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شخصيتك وطاقة حياتك وخط حياتك وخط طالعك أو أخذتها من ناحية سحر مطلق أو 

وهذا قد يكون مجال بحث ألحدكم -رآن أخذتها من ناحية دين مطلق يمكن ترجمة الق

أن يتناول كتاباً مقدساً كالقرآن وأن يحوله إلى أرقام وسيجد أن  -طيلة حياته وقد ال ينتهي

السحر هو معكوس القرآن وسيجد أن جميع أرقام القرآن معكوسة في السحر فعندما 

في  (Negative)لمن يعرف فكرة الـ  .تتمكن من علم القرآن سيكون السحر هو التباين

لخص فقد يكون داللة األرقام ال يمكن أن تُ  الصور هي انعكاس أو عكس تباين الفكرة.

لكل مجتمع وحضارة وزمن منظورهم لكل رقم؛ لدى المسلمين مثالً رقم سبعة يعتبر رقم 

طالع جيد وكذلك رقم ثالثة عشر للمجتمع الغربي أوروبا الغربية وأمريكا يعتبر فال 

الفكرة الوجودية لألرقام وال نلصق معاني لكل رقم، أنت وحدك من  سيء فنحن نقدم

األرقام هناك مدارس فكر بل وعلوم وأحياناً  كما قلت أنَّ  يختار ما يلصقه من مفاهيم.

أديان ومجتمعات تقدم معاني لكل رقم فللمهتمين هناك مجال كامل يسمى علم األرقام 

(Numerology) ا أنا فال يمكن أن أقدم مفهوماً ولكن ومجال كامل لألسترولوجي، أم

 أقدم أفكاراً وجودية لألرقام.

 :نولي لألرقام خصوصية معينة؛ أن لكل رقم قدرة وإمكانية معينة فمثل هذا الرقم  رد

قد يكون هناك من بذل مجهود في بناء مفاهيم خلف مفاهيم  .كتردد 528 /6وهو رقم 

عندما تقرأ عن هذا التردد وتقتنع بأنه ال يخالف ال دين وال  ،متناسقة ومتوافقة مع العقل

عندما تشعر بمصداقية هذا علم ممن تؤمن به ستصدق هذا الكالم، ستصدق هذه المفاهيم 

ولكن هذا ال  عطي النتائج المرجوة منهالكالم وهذه المفاهيم فإن التردد المذكور سي

يعني أنه من بين الترددات المختلفة األخرى متميز وإنما نحن من اختارها وليس 

بالصدفة وهذا هو سر األمر؛ أنك لو ربطت رقم التردد ومفاهيمه وحروف المفهوم مع 

ياً وهذا ما مفاهيمك الحالية لوجدت أن إجماليها وناتجها دائماً يعطي رقماً متساوياً صفر

يجعل توافق ذاك التردد معك أمر ممكن واألجمل من األمر أن طرحك للسؤال هنا لم 

مهمة لنا كلنا، كٌل بما يخصه ويوافقه في زاوية  528يكن ليحدث لو لم تكن فكرة تردد 

من مفاهيمه. أما أنت فيبدو أن التوافق عالي جداً لذا يجب عليك أن تبحث عن هذا التردد 

 طاع فهو مركز اهتمام لوعيك.قدر المست

 سؤال: ما رأيك في األسترولوجي؟

بدأ يوليه  ،سترولوجي علم التنجيم هو علم حقيقي وأرى أن المجتمع، الوعي الكلياأل-

ً لم يكن؛ فكان عندما يقرأ اإلنسان  بعض المصداقية ومما يجعل تفسيراته حقيقية، سابقا

ته يكون خاطئ أما اآلن ترى أنه طالع برجه أو تفسير برجه أو حتى تحليل شخصي

ً  واقعي جداً. يضعف التجلي  -مثل األبراج-كل إيمان بقدر مسبق وبمصير محدد مسبقا

فبالتالي بال شك أن تلغي  ؛والتجسيد، ال يقتله ولكنك بكل بساطة تؤمن أن قدرك مكتوب

 العديد من االحتماالت األخرى.
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ولكن جل  ما تفعله  ن كل ما تفعله حق مكتسب لك، وأنك حر  في أن تفعل ما تفعل،"إ

 "يضيع وقتك إال شيء واحد وهو فعل ما تحب

هي عميقة وقوية وكبيرة ، يجب أن تفهم عمق الحرية وبُعد الحرية التي لدى اإلنسان

فكما قلنا في مسألة المخير  !إلى درجة أنه يفوت على اإلنسان أن يرى أنه حر، جداً 

والمسير وفقاً لألقدار واألحكام أو الذي يعيش في اختيار لحظي في كل لحظة تمر عليه؛ 

أنت لست مخير ولست مسير وقد أنت تختار أن تكون مخير أو مسير فهناك فرق من 

وأنك أنت المخير في لحظة قد تكون مسير في أخرى.. البشر مخيرين وآخرين مسيرين 

فعندما تقرأ األبراج قد تكون مسير وعندما تؤمن بالدين تكون مسير وعندما تكون واعياً 

 مؤمناً بالجذب والتجسيد تصبح مخيراً.

* 

 رسالتي األخيرة لكم:

 أنتم أقدس من لوث وجوده أنتم أشقى من وجد على هذا الوجود،

 !مخلوقين من نور وألنكم من نور لكم أن تطفؤوه وقت ما أردتمأنتم 

 لكم أن تقنعوا أنفسكم أنكم ال تملكون شيء

 أن يتناسى أو حتى أن ينسى حقيقةً ما يملك فمن يملك كل شيء ال يضيره وال يضره

 .فبنهاية المطاف كما كان في مبتدأه؛ لديك كل ما كان وما سيكون وما هو كائن اآلن

 إلى درجة أنه ال يمكن أن يساويك أو يوازيك شيء أنت عظيم

 أنت عظيم إلى درجة أنه ال يوجد على ذاك المقياس أي شيء آخر لتقارن نفسك به

 ً  لذا أنت توجد هذه الحياة لتجعل مقارنة ذاتك معها أمراً ممكنا

 !ولكن ما تُوجده في هذه الحياة ليس من الخارج وإنما هو تجزئة لذاتك

 ،فهذا يعني أنه ال يوجد غيرك عظم ما هو موجود في هذا الوجودفعندما تكون أ

 !ألنه مجرد تواجد غيرك ينقص من عظمتك

 أنت في أصلك وفي مصدرك وفي أساسك

 عظيم إلى درجة أنه ال يوجد غيرك في هذا الوجود، فقط أنت!

 هل تتذكر عندما كنت موجود؟

 ! ولكنك تستشعر ربما ال تفعل، لم تكن لتكون التجربة ناجحة لو تذكرت
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ً اآلن لكم كل الحب جميعاً. ً لكم جميعاً، وداعا  هذا كان كل ما لدي ألقوله اليوم وداعا

 لكم كل الحب.، وحتى لقاء آخر أحبكم لجمالكم وكمالكم
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 افعل ما تحب، تحصل على ما تريد()

 

  النقاط الرئيسية:

o  ستأتيك المزيد من المعاناةكلما أردت المزيد من المعاناة. 

o على األقل ما تحتاج سيتحقق ،ما تريده يحدث، ما ترغب به يتحقق. 

o أنت في عيش اللحظة تكون متزامناً مع ما تحب. 

o أنت حر في اختيارك، فعندما تختار كن مسئوالً عن تلك الحرية. 

o  ًعندما تتحمس ألمر ما وتفعله بحماسة، سيتطور األمر سيصبح ثريا

 .وغنياً بالتجارب الشعورية الكثيرة
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حاول اإلنسان أنه يسيطر على حياته، يسيطر على ظروف حياته ألنه يعلم طبعاً يعرف 

هو، يعرف وش األحسن له، يعرف وين سعادته فيه فيحاول يحقق سعادته بيده وهذا مو 

المشكلة هي أنه في كل مرة . شيء غريب وال نسلبه هذا الحق وال نلغي هذه اإلرادة

من أنه يحقق رغبته ينسى أنه هو من كان يعتقد أن يفشل أن يحقق سعادته على الرغم 

 كل سعادته في ذاك الشيء الذي تحقق.

ليس ألنك مكب نفايات أو - كلما أردت المزيد من المعاناة ستأتيك المزيد من المعاناة

سمها قانون جذب،  بل ألنك إله يأمر فيطاع، إله يريد فيكون ما أراد. -مكب معاناة

تحقيق إله لرغباتك ألنه يحبك سمها ما تشاء في نهاية المطاف سمها وفرة، سمها 

ما تريده يحدث، ما ترغب به يتحقق على األقل ما تحتاج  بعيداً عن كل تلك االزدواجية؛

 !سيتحقق

أعلم أني ابتعدت لفترة من الزمن ولكن، هذا ما يحدث فأنا ال ألتزم حتى بوعد األمر بكل 

عندما أستطيع وعندما أعجز أو عندما ال أشتاق، عندما  بساطة أني أشتاق فأقوم بما أحب

كشرطين أساسيين ال أرغم نفسي أو أرغم غيري على أن  "بالقدرة ،الرغبة"ال تجتمع 

فمن يتواجد هنا من واعين  ؛رسالة لمن يحب التطبيق ،أتواجد. وهذه رسالة مهمة للجميع

تجربة ولكن من ال يستطيع يمكن لهم أن يدركوا ما أقول دون أن يضطروا إلى خوض ال

في لرسالة هي كالتالي: ا أن يخوض التجربة، أن يدرك األمر عليه أن يخوض التجربة.

أي أمر ترغب فيه في هذه الحياة اسأل نفسك هذا السؤال البسيط، عندما تجد نفسك 

ً أمام التي تحرمك القدرة على العيش، عندما تشغلك تلك المسألة التي  الرغبة دائما

ذاك الشرط الذي تفرضه والقيد الذي تأمر نفسك  ،ا أن تتحقق من أجل أن تسعدتريده

 بتحقيقه قبل أن تحصل على السعادة، اسأل نفسك سؤالين: 

ً "إذا كان األمر  •  "؟ممكنا

 "؟ترغب به أو أن تحبه"وإذا كنت  •

 !إن لم يتحققان هذان األمران في أي شيء ترغب به فاعلم أنك ال تحتاج األمر

طبق األمر على وظيفة، على سفر، على مبلغ من المال، على أمنية، على شخص، إن 

ولست مقتنعاً أنه يجب عليك أن تفعله رغم أنك  أي أنك تحب أن تفعلهكنت ترغب به 

هناك فرق بين أن تفعل أمر ألنك مقتنع بأنه ضروري، أنك تعتقد أنه واجب تكرهه، 

 تستطيع أم ال. وبين أنك تحبه بغض النظر ما إذا كنت 

شغف رغبة حماسة  وهو أن تحب فعل ذاك الشيءيجب أن تفهم الشرط األول  •

 .هذا هو الشرط األولوليست اعتقاد وقناعة ونمطية وتبعية 

  مقدرتك على فعل األمر.والثاني هو  •
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ال تجعل األمر معقداً لنفسك فتحرم نفسك من السعادة حتى بما  ،إن لم يتحقق الشرطان

وأعني بذلك تلك األشياء التي بالفعل يمكنك القيام بها والتي تحب  ؛يمكن لك أن تسعد به

أن تقوم بها ستنحرم منها عندما تمنع نفسك، عندما تتشاغل بتلك األشياء التي حرمت 

 منها أو التي تكرهها.

 "تكون متزامناً مع ما تحب أنت في عيش اللحظة"

فالكون ال يفهم ما تريد، الكون ال يفهم أفكارك؛ الكون ال يفهم إال شيء واحد وعندما 

يفعل، عندما يفهم ما تريد يقوم بتحقيقه لك وصناعة الواقع المناسب له؛ وال يفهم كما قلت 

دث عنه أما عندما تحب شيء قم بفعله أو على األقل التح .أفكارك وإنما يفهم أفعالك

 .عندما تفكر في األمر فهذا ليس كافياً من أجل جذبه، أو تجسيده، أو تحقيقه

عندما يريد اإلنسان وظيفة أو مال أو ربما شيئاً آخر من وسائل الوفرة، الطريقة األسهل 

ليست السعي لتلك الرغبة؛ الوظيفة أو المال وإنما الطريقة األسهل هي: أن يسأل نفسه 

ماذا يريد تحديداً من الوظيفة أو من المال؟ عادةً وغالباً ما يكون اإلنسان يجهل لماذا يريد 

أو المال ولكن إذا كان مصراً سيستطيع الوصول إلى قاع األمر؛ ماذا يريد  الوظيفة

تحديداً. فلو كان مثالً يحب السفر لهذا يريد الوظيفة ولهذا يريد المال من خلف الوظيفة، 

ربما هناك طريٌق أقصر ومختصر تجاه السفر، ربما يجد وظيفة بال راتب أو براتب 

كل دائم ومستمر فيكون حقق هدفه وحصل على حتى تتمحور وتتطلب حتى السفر بش

الوسيلة التي كان يطمح إليها دون أن يستخدمها. األمر شائٌع جداً لدى بعض البشر الذين 

وأذكر قصة قد ذكرتها في اآلسك ألحد السائلين من المتابعين  عاشوا شغفهم كما يجب،

فسه ويتعب نفسه أن اإلنسان ال يجب أن يشغل نومن كان يسأل عن المال تحديداً: 

بالتفكير بالمال في حين أنه يملك شغفاً معيناً، يجب أن يعيش هذا الشغف بغض النظر 

  عن وسائل تحقيق هذا الشغف.

وقد كان المثال امرأة امريكية تحب التصوير فتركت وظيفتها التقليدية التي ال تمت 

ثم تقدمت إلى  لهوايتها بصلة وبدأت بتصوير شتى أنحاء الحياة دون مدخول مادي،

إحدى شركات الطيران بعرض أن تقوم بالتصوير لهم كنوع من الدعاية فتقبلوا هذه 

الفكرة بصدٍر رحب وبل بكرٍم بالغ حيث قدموا لها رحالٍت ال محدودة لشتى وجهات 

العالم، إلى كل مدن ونقاط السياحة المعروفة مدفوعة التكاليف بل وحتى السكن 

تسمح لهم بأن يضعوا تلك الصورة في منشوراتهم. وقد قامت والمعيشة، فقط مقابل أن 

بالفعل بذلك األمر بأن قدمت تلك الملكية الفكرية من الصور لهم ومن خالل التصوير 

حصلت على ما تريد وقامت بتصوير شتى المعالم التي تحب دون أن تدفع هللة واحد، 

دخول مادي محترم ق كل هذا حصلت على مووقد حصلت على كل الذي تريد؛ بل وف

 جاه ما تحب من شغف.تهذا هو معنى الطريق المختصر  ومقبول من قبلهم.
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إن كان كل البشر يريدون المال، فال يملك الكون سوى أن يحرمهم منه! فاإلنسان ال 

إن كان هذا هو واقع  يريد المال لكي يبقى مع المال وإنما يريد المال لفعل شيء ما.

ولتبدأ بفعله بدون المال وما إن تفعل صدقني ستحصل  ا الشيءفلتحدد ما هو هذاألمر؛ 

على ذلك الشيء وإن كان المال شرطاً رئيسياً في الحصول عليه سيأتي المال خاضعاً لك 

 مباشرةً دون أن حتى تقلق أو تتعب في الحصول عليه.

 سؤال: ماهو الجذب؟

وصححت مفهوم الجذذب وأنذه لذيس بل  سبق وأن أسهبت في تفصيل ما هو الجذب تحديداً 

أي أن واقعك ليس ثابتاً وأنت تقوم باختيار ما تريده فتجذبهه  ع"؛صناعة واق" جذباً وإنما

وإنما أنت تصنع واقعاً جديداً بمعالم ُمتشهابهة أو مختلفهة فهي كهل ، إلى هذا الواقع الثابت

كنذك العذودة إلذى التمبلذر يم لسر هو باختيارك للمعالم ما إن كانت تشبه للسابقة أم ال. اةمر

  gods.tumblr.com-https://wer :حيث يوجد أكثر من مقال في هذا المجال

 سؤال: كيف أتخلص من الحزن؟

الحزن والملل والخوف هي ليست أشياء سذيئة وليسذت مشذاعر سذيئة، ال يحتذاج اإلنسذان -

يحتذذاج الذذذهاب للطبيذذب عنذذدما يُقذذاوم الحذذزن، عنذذدما ؛ ليعالجذذه منهذذاليذذذهب إلذذى الطبيذذب 

نسذذان طبيعذذي لذذيس لديذذه أي إلكذذن مذذن يأتيذذه الحذذزن ويعذذيش الحذذزن هذذو . يتجاهذذل الحذذزن

ألنذك عنذدما ، ولما أقول أن الخوف صديقك وأن الحزن صذديقك وأن الملذل كذذلك. مشكلة

، نهك ال تعهيش وفقهاً لهذاتك الحقيقيهةتُهذكرك بأتشعر بالملل فتلك إشذارة مذن ذاتذك الحقيقيذة 

إليقاظهك، لتهذكيرك، ذاك هذو مكالمذة التذذكير  !أنت تتصرف خالف ذاتك، خالف طبيعتذك

ذاتهك الحقيقيهة ! ههذه ههي الرسهالة ،ذاتك مختلفهة، أنك ال تعيش حياتك كما يجب لتنبيهك

هذذه  إن كنت تمذل مذن الدراسذة، فذذاتك الحقيقيذة ال تحذب الدراسذة ولكذن !تختلف عن ذلك

حتى اختذزال المفذاهيم والعلذوم ، هي المغالطة، فالبشر يعمدون دائماً إلى اختزال التجارب

فربما ال يكون المسألة مسألة ملل مذن الدراسذة ذاتهذا وإنمذا طريقذة  والتنوير حتى والوعي

االختزال هو االختصار، ولكن االختصار يُبقي لب األمر ولكذن االختذزال ؛ تقبلك للدراسة

فعندما تشعر بملل من الدراسة أو مذن العمذل، المسذألة ليسذت بالضذرورة . ءاً منهيُلغي جز

أحياناً تكون المسألة مسألة تذذكير أن تتعامذل ، أن تتخلص من هذا الشيء وتقوم بأمر بديل

أن تذذذهب إلذذى العمذذل أو المدرسذذة بطريقذذة فيهذذا قليذذل مذذن ، مذذع األمذذر بطريقذذة مختلفذذة

 !تار أن يذهب إلى المدرسة فيذهب بحماسٍة أكثرأن تعلم أنك أنت من اخ، الحماس

 !"الً بنفس اآلن واألوانؤوأن يكون حراً ومس"

، أنهت حهر فهي اختيهارك، فلم يجبرك ولن يجبرك أحد على الدراسة مهما كان ظاهر األمر

ولية دائمهاً ؤفالحريهة تهأتي بهثمن وههي المسه، فعندما تختار كن مسئوالً عهن تلهك الحريهة

سيصذذبح ثريذذاً وغنيذذاً  وعنذذدما تذذتحمس ألمذذر مذذا وتفعلذذه بحماسذذة، سذذيتطور األمذذر ،وابههداً 

ستماع إلى الدرس، حتذى حذل حتى حضور الفصل، حتى اال، بالتجارب الشعورية الكثيرة

https://wer-gods.tumblr.com/
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تذذذكر عنذذدما لذذم تملذذك الحريذذة . الواجبذذات والمهذذام المنزليذذة يُعتبذذر تجربذذة شذذعورية جميلذذة

كمذا يُسذمى ، راً واجباً ال يمكن لك أن تذتخلص منذهالكافية، عندما ظننت أن حل الواجب أم

نتهاء منه يجعل اللعذب بأبسذط لعبذة قذد تكذون كذرة أو حتذى أبسذط مذن ذلذك كان اال، واجب

يعرف هذا األمر كل من ؛ مشاهدة التلفاز أو الجلوس إلى األهل أمراً جميالً ال يفوقه شيء

سذائل الترفيذه، ولكذن ال شذيء يملك كل شيء، جميذع و. انتهى من الدراسة ولم يجد وظيفة

كهل مها فهي  .هذذا مذا يُعذرف بظذاهرة أو مظهذر التبذاين يمكن أن يمنحذه التجربذة الشذعورية

كمذا . أن تهدركي أنهك حهرة ،كوني مسئولة عن خياراتك. األمر أن تتحمل مسئولية حياتك

 (والحماسذذةملذذل والسذذعادة والحذذزن والغضذذب لا)لتلذذك المشذذاعر  ةمنتبههه ذا كنذذتِ إ ،قلذذت

  :أنه ينستعلم

فأنذذت تفعلينذذه علذذى الطريقذذة الصذذحيحة المالئمذذة لذذذاتك  ،ألمذذر "تتحمسههين"عنذذدما  •

 .الحقيقية

سذذتجدين األمذذر  ،وعنذذدما تفعلينذذه بالطريقذذة الخاطئذذة أو تفعلذذين الشذذيء الخطذذأ أيذذاً كذذان •

 ."ممل"

 :عنذدما ، الحقيقيذة وبالحقيقذةسذتيعاب هذو التقذاء بذذاتك شعور البكذاء الذذي يُصذاحب اال رد

غالباً ما يكون اإلنسذان قذد اشذتاق بمذا فيذه الكفايذة ، تلتقي بها وملئك الشوق يُصاحبها حنين

خصوصذذاً مشذذاعر  إلذذى تلذذك الحقيقذذة أو إلذذى ذاتذذه الحقيقيذذة فتكذذون تجربذذة مثيذذرة للمشذذاعر

بالتقائهه بهها حزناً على ذاته التي ابتعد عنها فترات طويلهة وفهرح  ؛ الفرح المختلط بحزن

ً  .بعد أن كاد أن يفقد األمل  .فالملل والحزن يا من سأل عن الحزن ليس شيئاً سيئا

 ؟كيف نجد الشغفسؤال: 

 -هنذاك مذن يُقذدم لذك ! المالك الحارس، وعيك األعلى، إلهك، سمه ما شذئت! فعل ما تحب

 يُعطيهك المزيهد منهه، كل ما يريده منك هو أن تفعل شيء تحبه حتهى كل ما تحتاج بالحياة

ألنههك تعتقهد وتههؤمن أنههه يجههب  ولكنهك بشههغبك المعهههود كإنسهان تفعههل األشههياء التهي تكههره

واقع األمر أنك حر فهي أن ؛ ألنك تعتقد أنك مجبور على فعل ما تكره، عليك أن تفعل ذلك

ال تحتذاج إلذى ، ذاك المالك الحارس أو وعيذك األعلذى أو إلهذك أو أيذاً كذان .تفعل ما تحب

عندما تفعل ما تحذب أنذت تُرسذل إشذارة  ،عليك هو أن تفعل ما تحب ، كل ماواصل معهالت

واضذذحة وتتواصذذل بطريقذذة مثاليذذة معذذه لتخبذذره بمذذا تحتذذاج مذذن حياتذذك وفذذي حياتذذك مذذن 

. بلمذح البصذر بذال شذروٍط أو قيذود تجارب ومن أشياء فتتحقق لك مباشرةً بقوة كذن فيكذون

عنذدما تسذأله ، حذب شذيء ولكنذه يفعذل شذيء آخذرهذو ي ؛ما يحدث عنذد البشذر هذو مغالطذة

هو يفعهل مها  ولكنه ال يرضى بما يكره،! لماذا؟ تكون اإلجابة بأنه يجب علّي أن أفعل ذلك

 !لو قلبناها، هو يكره ما يفعل وال يفعل ما يحب، يكره وال يفعل ما يحب

 معتقذداتك ومفاهيمذك ، اإلنسان دائماً مضذحك، ولكذن المضذحك أكثذر هذو أنذه ال يذرى ذلذك

لذذلك عنذدما يخبذرك ! منطقيذة، أمذٌر منطقذي هي ما تقنعك أن ما تفعلذه مذن سذخافة ومذن ال
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نسذان إثذم يخبذرك أن تسذتقيل مذن العمذل، وأنذك ، شخص قد اشتكيت إليه أنذك تكذره عملذك

سذذتهاجمه مباشذذرةً بسذذيٍل مذذاطر مذذن ، جبذذان ولذذو كنذذت حذذراً شذذجاعاً السذذتقلت مذذن العمذذل

ماال تنتبذه لذه ومذا يفوتذك فذي ، قدات التي تملكها والتي تمنعك من االستقالةاألسباب والمعت

مذا يفذوت عليذك هذو أنذك تذدافع عذن ! تلك اللحظة هذو أنذك تذدافع عمذا تكذره ضذد مذا تحذب

 !وضعك الحالي

 مالحظة بخصوص حظر بعض المتابعين من البث:*

ً ق  هو هذا مظهذر الحيذاة يه ناس ما يناسبهم إنهم يكونوا موجودين ومع ذلك يصرون، تماما

الذي نراها في كل يوم بشر يقحمون أنفسهم في تجذارب ال يريذدونها وال يحتاجونهذا حتذى 

ومع ذلك يصرون على أن يقاتلوا ويجابهوا ويجادلوا مذاال يحتذاجون. فذي حذين أن كذل مذا 

يحتاجه اإلنسان هو أن يبتعد عن ماال يحذب، فذي حذين أن كذل مذا يحتاجذه اإلنسذان هذو أن 

ل ما يحب. ومعظم البشر يعرفون بالضبط ماال يحبون وهذا أمٌر طريف ولكنذه حقيقذي يفع

جداً؛ البشر يعرفون بالضبط ماال يحبذون ولكذن قذل مذا يعرفذون مذا يحبذون. بذدل أن ننظذر 

لألمر على أنه أمٌر سلبي يمكن لنا أن نستخدمه في أن نفهم أننا علذى األقذل نعذرف القائمذة 

ي ال يجب علينا أن نقلذق بشذأنها. مذاال تحبذه مذن الحيذاة توقذف عذن السوداء من األشياء الت

فعله، توقف عن القلق بشأنه، توقذف عذن التفكيذر والجذدل بشذأنه؛ فالحيذاة وافذرة، تجذارب 

الحياة ال محدودة. أنت في تلك اللحظذة التذي تقذاوم نفسذك فيهذا تجذاه تجربذة تكرههذا؛ تعلذم 

ضذيع وقتذك حذين أنذك تعلذم أن هنذاك عذدد ال محذدود يقيناً أن تلك التجربة ال تناسبك، فلم ت

من التجارب األخرى التذي احتماليذاً وربمذا تناسذبك؟ ومذع ذلذك، تصذر علذى تلذك التجربذة 

 هذا النوع من العناد أو من الغرور هو طبيعة البشر. ذاتها التي تكرهها!
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 (التجلي والتجسد)

 

  النقاط الرئيسية:

o  تقوم بخلق كل شيء ال تملك أي شيء على اإلطالق، ال األنا العليا التي

 .، ال رغبات، ال مشاعر، وال أفكارشروط، ال معتقدات

o  يمكن لألنا العليا أن تخلق كل شيء لكنها ال تملك أي شيء؛ ليس ألنها ال

 .ولكنها ال تحتاج إلى أن تملك شيءتستطيع أن تملك 

o األنا الدنيا بقداسة  الدنيا/لكانت الذات  المعتقدات والمفاهيم لو لم توجد

 .الوعي األعلى

o .بنهاية المطاف سيتجلى ما تؤمن به وسيمتنع عن التجلي ما ال تؤمن به 
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لو علمتم مدى حبي لكم ومدى حب الكون بأكمله لكم لما ملكتم أماني تترقبون تجليها 

مل ما في الحب وأحلى ما وبالتأكيد لم تكونوا تتمنوا بثاً يتعلق بتحقيق األماني، هذا أج

 !في السعادة؛ أنك حين تكون سعيداً تغمرك الغبطة ال تملك أي أماني أو رغبات

ما يتعلق باألماني وتجلي األماني وتجسيد األماني والرغبات فاألمر محير جداً للوسط 

وباأللوهية الواعي وللفالسفة وللمهتمين بالتنوير وبكلية اإلنسان واتحاده مع األكوان 

ببساطة الخلط بين األنا واألنا أو إن صح هو سبب الحيرة  .الذاتية والقدسية الشخصية

والمضحك في األمر أن ذاتك التي هي أنت ليست قادرة على  (األناءات الثالثة) التعبير

تجسيد األمور بل هي من يقوم بتجسيد األمور، هي من يقوم بخلق الظروف، هي من 

 ياة وكتابة األقدار وتحقيقها.يقوم بصناعة الح

 .بتحقيق وصناعة الواقع في كل لحظةفإحدى هذه األناءات هي التي تقوم كما قلنا  •

تقوم فقط وهناك الطرف النقيض لها األنا الزائفة أو اإليقو أو العقل البشري  •

 باستقبال هذا العالم والواقع، تقوم برؤيته ومشاهدته ومالحظته فقط ال غير.

حلقة وصل ال أكثر وهي المخ بين هذا وتلك قد تكون األنا الثالثة في المنتصف هي  •

 البشري.

 الجزئية األولى والدور األول هو األنا الكاملة، األنا العليا، األنا اإللهية: نإذ

على مر تاريخ البشرية كانت تدعى بالرب أو اإلله وكان يتوسل لها اإلنسان )أال وهي 

األنا األخيرة(، هذا األنا الوعي األعلى يقوم بتحقيق أي رغبة، يقوم بصناعة أي واقع، 

يقوم بخلق أي حياة بال شروط حقيقةً ال يملك أي شروط، ال يملك أي تحفظات أو 

متطلبات  -دعونا نقول-اعات أو أحكام مسبقة، ال يملك أي انتماءات، ال يملك أي انطب

قوم األنا الزائفة أو األنا الدنيا بإطاعة األوامر، تنفيذها أو التزام بشريعة معينة أو تكأن 

الخلق بحد ذاته يعتبر أحد منتجات األنا الصغرى ولكن -، ممارسات وطقوس محددة

تفهموا أن الدور األول األنا العليا التي  ولكن يهمني جداً أن .-سنأتي إلى هذه الجزئية

تقوم بخلق كل شيء ال تملك أي شيء على اإلطالق، ال شروط، ال معتقدات، ال رغبات، 

أال تملك أي انتماءات  -ومن كمال القدسية-ال مشاعر، وال أفكار ففي قدسية هذا الوعي 

 وتحفظات.

ليس ألنها ال تستطيع أن  ؛شيءيمكن لألنا العليا أن تخلق كل شيء لكنها ال تملك أي 

عندما ترغب في  -وهذا هو السر-تملك ولكنها ال تحتاج إلى أن تملك شيء ولكن عندما 

 أن تملك شيء ستملكه عن طريق األنا الدنيا.

 األنا تعني الذات؟سؤال: 

 كلهم جميعاً كلهم يشكلون الذات البشرية الحقيقية. األنا األولى والثانية والثالثة -
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 من يصنع القرار فيما يتعلق في ماذا يخلق؟ ولماذا يخلق؟ سؤال: 

جميع األسئلة التي ستطرح عن طبيعة الواقع الذي سيصنع ما إذا كان ماذا سيخلق، أين -

مادية من  كل هذه األسئلة أسئلة تعتبر سيخلق، متى سيخلق ولماذا سيخلق وكيف سيخلق؟

صدقوا أو ال -منتجات العقل المادي أال وهي األنا الثالثة األخيرة الدنيا وهي بحد ذاتها 

 !ما يجعل عملية الخلق والتجسيد والتجلي عملية بطيئة مشلولة وأحياناً مستحيلة -تصدقوا

ولكن كيف يمكن لهذا الطرف الثالث؛ الذات أو األنا الدنيا أن تكون هي المتحكم وتقوم 

بشل هذه العملية اإللهية المقدسة؟ األمر بسيط فكما يمكن للعبد المملوك المخلوق للعبادة 

أن يدعوا هللا فيحقق أمانيه أو أن يدعوا هللا فيرد عنه مصيبة أو بالء، فكذلك األمر 

بالنسبة لهذه الفكرة البسيطة ولكن كيف يقوم هذا العقل وكيف يعمل هذا العقل أو األنا 

وربما سأختم -المعتقدات والمفاهيم لو لم توجد ما نستمر بترديده دائماً وأبداً،  هذا الدنيا؟

لكانت الذات الدنيا/األنا الدنيا بقداسة الوعي األعلى، ولكان للكل مقدرة  -بهذه العبارة

أي بمعنى آخر التحدت األنا الدنيا  على خلق أي شيء ولما ملك أي منهما أي شيء!

 باألنا العليا، والوعي األدنى بالوعي األعلى.

 ؟األنا العليا سؤال: مثل األطفال

 بل أقدس من األطفال ولكن األطفال أقرب ما يكونون لها.-

نقول يجب أال يكون لك مفاهيم أو  ،هنا نيجب أال نكون أحاديين الوعي، ليست مسألة تلقي

نحن نقول ال يمكن لنا أن نقول المفاهيم سيئة أو عكس ذلك،  !ديك مفاهيميجب أن يكون ل

لك أنت أن تختار أن تملك مفاهيم أو ال تملك، تختار ما  ،ما هو األمر عليه فقط ال غير

تحب من مفاهيم أو ما تكره فبنهاية المطاف سيتجلى ما تؤمن به وسيمتنع عن التجلي 

 ما ال تؤمن به.

* 

حبي لكم ال ينتهي فدوموا بذاك الحب وبسعادة وبجمال وكمال كنتم وال حتى لقاء آخر 

 وداعاً لكم جميعاً.، إلى اللقاء زلتم به أبداً ما وجدتم.
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 (لماذا ال تتحقق الرغبات)

 

  النقاط الرئيسية:

o ياة ولكن هو من يسير الحياةعقلك ليس إال جزء من هذه الح. 

o يذكر إلى مستوى الوجود فعقلك ليس شيء عندما تنتقل. 

o  التأمل ليس صعباً ولكن طريقة نظرك لألمر هي ما يختلف وهي ما

يجعل منك مستنيراً أو غير مستنير، الفرق فيك أنت وليس في الممارسة 

 .ذاتها

o  عندما تريد أن تحقق أمراً ما افعل أكبر قدر ممكن منه بإحساٍس عاٍل

 .جداً 

o  وتجربتك في كل لحظة بعناية، ال تفعل أمراً ال تحبه، ال انتقي لحظتك

 .تجامل البشر على حساب ذاتك

o ل ما في الحياة سيغادرها مباشرةً كل من يحاول أو يقارب إدراك ك. 

o الوعي يراقب إن شعرت فأنت مهتم وإن لم تشعر فأنت غير مهتم. 

o  خلقتها ال يعني أن تكون واعياً ومستنيراً أن تتكبر على الحياة فأنت

 .عظيمة ألنك أعظم
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 ساسية وهي:أمحاور  4لتحقيق أي رغبة هنالك 

 (الحاجة، اإلمكانية، االستحقاق ،السعادة)

 

 السعادة .1

السعادة قد ال تنطلي على العقل فهو يملك بدائل وحلول أخرى يمكن لها تقديم السعادة لك 

كالهجرة أو المال أو غيرها أو  ،تتمناهادون الحاجة إلى تحقيق تلك الرغبة الصعبة التي 

 الشريك.

 االستحقاق .2

وأقول فيه أن المنشغلين الوسط الواعي ممن يسمون أنفسهم مدربين التنمية البشرية 

وتطوير الذات أو مدربين حياة، عادةً ما يخبرونك أن االستحقاق هو الشرط الرئيسي 

رئيسي بال شك. فكونك ترغب بشيء ال لتحقيق ما تريد؛ هو ليس الوحيد ولكنه شرط 

يعني بالضرورة أن يتحقق عندما تعتقد أنك ال تستحقه، ولكن ماذا يعني االستحقاق؟ هو 

لفسر إلى أنك ال تريد أن تعيش تلك التجربة بعد،  ،مصطلٌح سطحي لو أخذناه إلى العمق

هل  العيش، ربما ألنك ال تشعر أنك تستحق أو ربما ألنك تشعر أن التجربة ال تستحق

 تالحظ الفرق؟ 

 .تلك الرغبة "تعيش"قد ترى أنك أنت أقل قيمة من أن  -

 .في حياتك "تتحقق"أو قد ترى أن تلك الرغبة أقل قيمة من أن  -

الرغبة ذاتها قد تكون أقل من مستواك أو قد تكون  ؛فاالستحقاق يعمل على كال الطرفين

فمسألة االستحقاق واعتقاد اإلنسان أنت تعتقد أنك أقل من مستوى الرغبة على حٍد سواء. 

دعونا ال نجعل جميع المتابعين للوسط الواعي مرضى نفسيين يعانون من عقدة النقص، -

ولكن ربما أنت تشعر أن تلك  -يليس الجميع كذلك فالبعض يملك ثقة بالذات أو تكامل ذات

الرغبة ال تستحق العيش ألجلها، نعم أعني ما قلت العيش ألجل الرغبة؛ فإن لم تكن بهذا 

ً عاجزين عن أن نشعر  ً لن تتحقق فنحن لسنا دائما المستوى من الرغبة فإنها غالبا

شعر أن الوسط أباالنتماء إلى أنفسنا؛ نحن نشعر بقيمة ذواتنا على األقل مع ذواتنا وأنا 

الواعي هم أكثر الناس سالمةً من ناحية الصحة النفسية إن صح التعبير بل أن أولئك 

الذين ال يعلمون أساساً بوجود مشكلة هم من يعانون من مشاكل الجمع الغفير من النيام 

وإن صح التعبير فإن مشكلة اإلنسان الذي يعلم أن لديه مشكلة هو جاهل يحتاج نفسية! 

شاد كما قال الشاعر أحمد الغزالي إن صح القائل وال أعلم: "رجل يدري ويدري إلى اإلر

أنه يدري فذلك عالم فاتبعوه، ورجل يدري وال يدري أنه يدري فذلك نائم فأيقظوه، 

ورجل ال يدري ويدري انه ال يدري فذلك مسترشد فأرشدوه، ورجل ال يدري أنه ال 

ن ال يدري أنه ال يدري فذلك أحمق يدري فذلك جاهل فارفضوه." وذلك األسوأ م
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واألحمق هو اإلنسان الذي ال يعلم أساساً أن لديه مشكلة، أما من يعلم أن لديه مشكلة فهو 

على األغلب أفضل حاالً بكثير ممن ال يعلم، فالمسألة مسألة علم، مسألة إدراك أكثر مما 

ً أو هي مسألة هل أملك مشكلة أم ال أملك مشكلة، وهل أتناول عالج س واًء كان ماديا

 ً  .معنويا

ً ما االستحقاقفالمحور الثاني من محاور تحقيق الرغبة إلى جانب السعادة هو  ، غالبا

نسمع االستحقاق ولكنا ال نعني أن االستحقاق يعني أنك أنت مستحق أم لست مستحق 

تك لتلك التجربة ربما ذلك المبلغ من المال أو الهجرة ال تستحق أن تكون جزء من تجرب

ارتقي بوعيك إلى هذا المستوى من اإلدراك قد تكون أقل مستوى من مستوى تجربتك. 

وستعلم أنك آلهة تتجسد في جسٍد بشري، فليس كل التجارب تستحق أن تتجسد في 

ً أقل  حياتك، بعضها أقل مستوى من أن تتحقق ليس ألنها سيئة ولكن ألنها أقل تحديا

شاعر من أن تتحقق في تجربتك فقد مررت بأن صعوبة أقل عمق أقل وفرة وتنوع بالم

فهي ال  نعندها إذ ،تحققت في تجربك وقد مررت بتجارب أكثر عمقاً وأكثر تنوعاً منها

هناك فرق بين أن تستحق وأن تكون الرغبة  تستحق أن تكون جزًء من تجربتك أنت.

مدربين الحياة أو ثم هناك جانب قد تحدث عنه مدربين التنمية أو  مستحقة ألن تتجسد.

حصل على الذي أنا ال أ" وهي أال تعود نفسك على قول وخلق تلك الدوامة من ،غيرهم

ال  ".ريد .... الخ وغيرهأحصل على ما أنا ال أأريده، غيري يحصل على الذي يريده و

ً وشرحاً  ً ونقاشا أريد أن أطيل في الموضوع وهو أكثر المواضيع التي أشبعت طرحا

 ذا الحد.فسأتوقف عند ه

 اإلمكانية .3

المحور الثالث وهو محور اإلمكانية محوٌر بسيط علمي منهجي يمكن لنا تلخيصه 

ً عقلك يسأل كيف لتلك الرغبة أن تتحقق فعندما تعجز عن  .بالكيفيةباختصار  دائما

اإلشارة إلى ذلك أو إلى إجابة ذلك السؤال فإن عقلك يميل إلى منع تحقق الرغبة وهو ما 

وأنا ال أحب هذه الكلمات، الرطانة اللغة المستخدمة، الرطانة -يسمونه بالبلوك 

ت تفقد روحها ميتة أجساد زومبية المستخدمة في الوسط الواعي أصبحت مبتذلة، أصبح

ً ننسى ما تعنيه، ماذا  عني بلوكات؟! أو يتسير في الوسط الواعي تعبر عن أشياء أحيانا

ماذا يعني أن نقول أن الجذب أو كتابة رغباتك! أمور صراحةً ميتة وفاقدة لإلحساس 

للي هو مستوى ا-عند المستوى الغريزي اإلمكانية والكيفية تقف دائماً وأبداً  .-الحقيقي

ً فيمكن له أن يتحقق. -االعتقاد ولكن إذا كنت تعتقد أن . إذا كنت تعتقد أن األمر ممكنا

األمر مستحيل، دعونا نتجنب اآلن إذا كان ممكن سيسأل عقلك كيف يمكن أن يتحقق 

وهنا قد تعجز عن اإلجابة فال يتحقق وقد تتجاهل عقلك ويتحقق حسب المحور الرابع 

ولكن دعونا من السيناريو هذا اللي هو أن األمر ممكن هناك سيناريو أوضح ال يوجد فيه 

ت وهو أن األمر مستحيل إذا كنت تؤمن أن األمر مستحيالً فال يمكن لتلك الرغبة احتماال

أن تتحقق بأي حاٍل من األحوال مهما حاولت أو جذبت أو كتبت أو تابعت من مدربين 
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التنمية البشرية أو من أسياد الطاقة أو غيرهم من الوسط الواعي أو حتى اعتمدت على 

ممارسات والوسائل المتبعة منذ قدم الزمن لتحقيق ذاتك في اتباع أيا كانت من ال

هو صغير جداً مقارنة في  ،ال يمكن! عقلك هو سيد هذه التجربة المادية .الرغبات.

 !الوجود والكون

 "عقلك ليس إال جزء من هذه الحياة ولكن هو من يسير الحياة"

ولكن عندما تنتقل إلى مستوى الوجود فعقلك ليس شيٍء يذكر ولكن تذكروا أن الرغبات 

جزٌء من هذه الحياة إذاً فالعقل هو السيد، ليس كلكم مستنيرين وواعين إلى درجة أال 

تحتاجون إلى العقل وال تحتاجون إلى الحياة المادية لتشعرون بالسعادة، هذا أمٌر مقتصر 

اة وكره الحياة ليس كرهاً عدائياً وإنما كرهاً معادياً ومناقضاً لتبعية على من زهد في الحي

والعبودية؛ فهو يملك السعادة دون أن يلجأ إلى الحياة وهذا أمٌر نادراٌ جداً للحصول إال 

 في قلة من البشر الذين يملكون الصمت والسكينة والتأمل. 

استخدامه إلى درجة أنه يجب على وهو أمٌر آخر أسيء استخدامه وطرحه؛ التأمل أسيء 

 بطريقٍة أفقدت التأمل معناه الحقيقي.  ..اإلنسان أن يتأمل لكي يكون سعيد إلى آخره

رغم أنه بسيٌط جداً جداً إلى درجة أنه يشبه شرب الماء إال أنه صعٌب جداً إلى  التأمل

اً من العطش درجة أن ليس كل من يشرب الماء يشعر بسعادة تلك الرشفة إال من كان ميت

في صحراٍء وفي هجير الصيف أو إنسان على وشك الموت إما لحكم إعدام أو غيره 

ويجد تلك الرشفة كأسعد لحظة من لحظات الحياة. التأمل ليس صعباً ولكن طريقة نظرك 

لألمر هي ما يختلف وهي ما يجعل منك مستنيراً أو غير مستنير، الفرق فيك أنت وليس 

لجلوس بتربيعه ووضع األصابع محلقة على ركبتيك أمٌر سهل في الممارسة ذاتها ا

ويمكن للجميع أن يحاكي فيه بوذا وغير بوذا ولكنه لن يجلب لك حتى ُعشر العمق الذي 

 يتحدث عنه أولئك المستنيرين.

 إذاً اإلمكانية لها احتمالين:

 أن تعتقد أن األمر مستحيل إذاً فال يمكن أن يتحقق. األول: -

 :وهنا سيناريوين أو احتمالينأن تعتقد أنه ممكناً  الثاني: -

 بلوك أو حاجز أو سد. ؛مثل ما سميته ،أن تعتقد أنه ممكناً ولكنك ال تعلم كيف األول: -أ

وعلى فكرة عندما ترى  أن تعتقد أنه ممكناً وترى طريقة تحقق األمر. واألمر اآلخر: -ب

بهذه الطريقة كل ما يعنيه األمر أنك  طريقة تحقق األمر وكيفيته ال يعني أنه سيتحقق

 ستصل إلى ضفتك في تجسيد تلك الرغبة. نإذ ؛سمحت للنهر بالجريان

واآلن . فتحدثنا عن اإلمكانية ،المحور الثالث انتهينا منه إلى جانب السعادة واالستحقاق

 .االحتياجننتقل إلى المحور الرابع وهو 
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 االحتياج .4

 (احتياج؟هل ما تملك هو رغبة أو هل هي )

من كان  "خلق االحتياج لتحقيق الرغبة"تحدثت فينا سبق في أحد البثوث وكان عنوانها 

واعياً ومن كان مدركاً ومستبصراً في تلك األثناء فهم المحور الرابع الذي سنتحدث عنه 

 وهو الركيزة األساسية أراها من منظوري لتحقيق الرغبة.

لكي تحقق رغبة ما يعتقد عقلك أنها مهمة لك إما ألنها تجلب السعادة وأنك مستحٍق لها 

على ركيزة أساسية وهي االحتياج. ربما تعتقد أن  ةثة قائمٌ الهذه المحاور الث، وهي ممكنة

رغبة ما كالمال تجلب لك السعادة وربما تعتقد أنك مستحق وهي مستحقة لك وربما ترى 

أنها ممكنة وترى كيف يمكن أنها تتحقق ولكن في هذه الثالثة المحاور مازال هناك 

تكون بالفعل سعيد ربما  هل تحتاج فعالً لذلك األمر؟!ركيزة أساسية ناقصة وهي 

 بدونها، فما الحاجة إليه؟ 

هنا يجب علينا اإلشارة في المحور الرابع وهو محور االحتياج إلى أنك يجب، يجب 

وجوباً تاماً أن تشعر وأن تريد وأن تظهر للوجود، للكون، لوعيك األعلى أنك بحاجة إلى 

 ذاك األمر، وال يمكن لك أن تتحدث إلى وعيك! 

ء المتبع في األديان، توقفوا عن النداء المتبع في التأمالت اللفظية، توقفوا عن الدعا

توقفوا عن المانترات والترديدات وكتابة الرغبات على بطاقات كما تفعل مدربات 

ومدربين التنمية بالوصايا المتبعة بكتابة الرغبات، فاألمر ال يحدث على هذا النحو وعلى 

ن السطحية في مقاربة هذا الجانب من الوجود، هذه الطريقة، ابتعدوا عن السذاجة وع

فالجانب الذي نتحدث عنه يحتاج إلى عمق، يحتاج إلى وعي، يحتاج إلى إدراك، ما 

تحتاج إليه فعالً هو أن توصل رسالة االحتياج إلى الوعي وللوجود الوعي األعلى أعني 

 طريق المشاعر فقط!والوجود عن 

الكلمات ال تعني أي شيء عندما يكون األمر متعلقاً بالوعي األعلى فقط المشاعر هي من 

عندما تريد أن تحقق أمراً ما افعل أكبر قدر ممكن منه بإحساٍس عاٍل يوصل رسالة له، 

اً فعندما تريد المال فابحث عن المال بسعادة وعندما تملك المال اصرفه بسعادةٍ أكبر، جد

سعادة سيملي وسيرسل رسالة واضحة وصريحة وجلية إلى وعيك ذاك الشعور بال

األعلى، إلى الوجود إلى الكون وإلى الرب لتحقيق ما تريد فوراً وحاالً وسترى أن تحقق 

األمر سحري وقدسي ال يمكن لك حتى أن تفهم مقدار هذا القفز الكمي في تحقق الرغبات 

 .فتوصيل رسالة االحتياج تتم عن طريق المشاعر

ندما تفعل شيٍء ما كأن تتحدث إلى شريك تحب هذا الشريك يجب أن يكون لك شعور ع

كلما تذكرته أو تذكرت معالمه أو مالمحه أو حتى تفاصيله كصوت أو غيره أو كلماته 

ومفرداته، عندما تستذكر وتسترجع تلك التفاصيل تشعر أو تربطها بشعوٍر من السعادة 

يكون الفضول كافي، قد يكون شعور الحيرة كافي، والسرور؛ ليس بالضرورة سعادة قد 
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قد يكون شعور الغضب كافي، ولكن السعادة ألنك عادةً ترغب في الشيء ولكن الغضب 

وهذا أمٌر آخر لوقت -قد يكون ال إرادي؛ أن تغضب من شيء فيتحقق لك المزيد منه 

ث إلى لغتك البشرية .. فبالنسبة للكون ال يتحد-آخر وال أعتقد أنكم تفهمون الرسالة اآلن

البسيطة وهي أريد كذا وكذا فال يتحدث هذه اللغة وال يتحدث هذه الحروف والكلمات 

عندما تتفاعل مع شيٍء ما  االشتباك المشاعر التفاعلفقط يتحدث لغةً واحده وهي لغة 

وتشعر بشعور أثناء التفاعل هذه رسالة واضحة وصريحة موجهة إلى الكون وإلى الرب 

 ك األعلى لتحقيق المزيد من ذلك األمر.وإلى وعي

فانتقي لحظتك وتجربتك في كل لحظة بعناية، ال تفعل أمراً ال تحبه، ال تجامل البشر 

على حساب ذاتك؛ ليس ألنه طابع لدى الوسط الواعي أن نكون عدائيين ومنعزلين ال 

ي مناسبات ولكن ألننا ندرك أنك عندما تجامل البشر ستجد نفسك مختلطاً أكثر معهم ف

 ال تجد نفسك فيها. 

هي المقولة األساسية التي  يجب عليك أن تفعل ما تحب لتحصل على ما تريدما نقوله هو 

دائماً وأبداً أكررها ألنها تلخص هذه المحاور األربعة. فعل ما تحب يحقق لك ما تريد؛ 

ه فإن تحققه ألن أثناء فعلك تشعر الوجود والكون والوعي بأنك تحب هذا األمر وتسعد ب

ً وألن عقلك مؤمن بأن الكون قادر على تحقيق فال يمكن  أن  (لإلمكانية)يصبح ممكنا

 تكون حاجزاً أو سداً. 

فالحب هو نقيض  ،عندما تحب فال يعود االستحقاق مشكلة (االستحقاق)ثم إن هناك 

الحب هو معناه التكامل مع كل ما هنالك فأنت  -أو عدم االستحقاق باألحرى-االستحقاق 

وأنا وأولئك وكل ما يكون في هذا الكون وكل ما يكون من أشياء في هذا الكون كلها 

جزٌء من نفس المصدر، ال يمكن لنا تلخيصه أو التحدث عنه حتى أو البدء بتفصيله 

يف المصدر ، تعرتعريف الوعي األعلى ،وشرحه فهو كل ما هنالك باختصار. بالواقع

؛ ما تراه اآلن من حولك من أحداث، من معالم، من بشر، من هو مازال عملية مستمرة

أشياء، هي حروف وكلمات وأرقام على صفحة كتاب تعريف الوعي األعلى والمصدر. 

كل ما تراه هو حرٌف جديد يضاف لكي يعرف تلك الوعي كل ما رأيت شيء جديد فهذا 

ر مازال في طور التعريف لم ينتهي عقلك من فهم يعني أن الوعي األعلى والمصد

من األحداث  وإدراك هذا الوعي األعلى إلى االن أنت ترى المزيد والمزيد والمزيد

والمعالم واألماكن والبشر ألن الوعي األعلى بهذا القدر من الشمولية والكبر فال يمكن 

ياة ومن منا يدرك كل ما لك أن تدرك المصدر والذات العليا إلى أن تدرك كل ما في الح

 في الحياة؟ ال أحد! 

كل من يحاول أو يقارب إدراك كل ما في الحياة سيغادرها دعوني أخبركم بسٍر بسيط، 

أعدكم بالموت إن أدركتم الحياة، هذا وعدٌ قاطٌع حصل عليه كل األنبياء  مباشرةً!

ل ما في الحياة والرسل وكل األثرياء الذين يملكون كل شيء. ال يمكن لك أن تدرك ك

وتبقى فيها، ال يمكن بأي حال من االحوال والغرض من وجودنا في هذه الحياة هو 
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تعريف ذواتنا عندما ندرك معنى ذواتنا فال يمكن لك أن نبقى في هذه الحياة فنحن نغدو 

ً مقارنةً بهذا  ً بسيطا ً وحاويا أكبر من أن تستوعبنا الحياة، فالحياة ليست إال مستوعبا

الشاسع الالمتناهي حتى إن الالنهاية جزء منه، حاول فقط تخيل األمر أن تكون  الوجود

الالنهائية مجرد جزٌء من شيء! فقط تخيل األمر سيعجز عقلك ويكون مقعداً وعاجزاً 

 ن يصل إلى حتى طرف هذا المعنى.أومعاقاً في 

ويمكن لنا خلق االحتياج عبر خلق المشاعر، عندما  (االحتياج)فالمحور الرابع هو ن إذ

نتفاعل ونشتبك مع بعض األمور إنسان كان أو شيء أو حتى ذكرى أو خيال ذاك 

الشيء، فقط عندما تتخيل ذاك الشيء أظهر مشاعرك ال تخجل من أن تظهرها أو ال 

وبين تتقاعس عن إظهارها فإن مشاعرك هي الرسالة والحروف واللغة المتبعة بينك 

 وعيك األعلى في تحقيق وتجسيد كل ما تريد تحقيقه. 

 :هذا تلخيص أو هذا كل ما لدي حول الرغبة وأقوم بتلخيصه بشكل سريع جداً 

المحور األول )المحور الرابع يمكن لنا أن نعود به من حيث االشتباك والممارسة إلى 

ها وعندما تملك رغبة عندما تريد تحقيق رغبة فيجب أن تكون سعيداً ب (.وهو السعادة

فإنك عادة تخبر وعيك األعلى أنك ترغب بها ألنك تريد السعادة بكل بساطة، انتبه فعندما 

تقول هذا األمر فإن عقلك متنبهٌ لك وقد يكون هو عدوك في المعركة فقد يقول أن هناك 

هجرة بدائٌل وحلول أخرى للسعادة غير تلك الرغبة المستحيلة أو البعيدة، أنت ترغب بال

ألنك تريد أن تسعد ولكن هناك حل زيارة صديق قد تجلب لك السعادة هذا المحور بحد 

ذاته قد يمنع تحقق الرغبات. انتبه للبدائل الممكنة فعقلك هو عدوك في معركة تحقيق 

الرغبات عندما يكون األمر حول السعادة عندما ترغب في شيء ألنك تريد أن تسعد فقد 

نه يملك بدائالً تجلب لك السعادة تماماً كتلك الرغبة البعيدة التي يكون عقلك هو عدوك أل

 ول.تتمناها هذا هو المحور األ

ولن أطيل فيه فكل من ينشغلون في الوسط الواعي  (المحور الثاني وهو االستحقاق)

يتحدثون عنه مدربين التنمية أو مدربين حياة، هل ترغب أو هل تستحق؟ ولكن ذكرت 

أمر وهو أن األمر ال يقتصر على ما إذا كنت أنت مستحق، فأنت قد تكون مستحق لألمر 

جزء من تجربتك  وكل ما في األمر أن تلك الرغبة أو تلك التجربة ال تستحق أن تكون

فهي أدنى وأقل عمقاً من أن تكون جزءاً من تجربتك، قد تكون تجربتك مليئة بالغموض 

وبالخالف وبالمشاعر في حين أن ما ترغب به بعض من المال لكي تسافر فيه وهذا أمٌر 

سطحي جداً ال يجلب لك العمق المناسب من المشاعر التي تعيشها اليوم، الجانب اآلخر 

ملك اذاً أأنا ال  -قاق تحدث عنه الوسط الواعي كثيراً وهو: أنا ال أستحق من االستح

 اعكس الجمل واكتبها وإلى آخره... وهو أمٌر أصبح ميت من كثر الترديد واإلعادة.
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تحدثنا على أن هناك سيناريوين أو احتمالين  (المحور الثالث هو محور اإلمكانية)

 أساسيين:

ن؟ إذا كنت تعتقد اعتقاد واضح أن األمر مستحيل وهو هل األمر ممك االستحالة -

 فال يمكن له أن يتحقق.

وإذا كنت تعتقد أنه ممكن فهناك سيناريوين آخرين واحتمالين آخرين  ،اإلمكانية -

 وهما:

فليس هنا يمكن لألمر أن يتحقق. حتى وإن تحقق  ؛أن عقلك قد يرى اإلمكانية /أ

ولكن أن عقلك يعتقد أنه ممكن وبالتالي يريك  بالضرورة أن يتحقق بنفس الطريقة

 طريقٍة ما وهذه الطريقة هي عتبة لتحقيق األمر.

والسيناريو اآلخر هو أن عقلك يعتقد أن األمر ال يمكن تحقيقه ليس ألنه مستحيل  /ب

ولكن ال توجد طريقة لتحقيقه، ليس ألنه مستحيل فليس مستحيل أن تحصل على مليون 

نقيضه أن يعتقد أنك يمكن لك الفوز باليانصيب  عقلك ال يرى الطريقة،دوالر مثالً ولكن 

ن هذا ولكن أال يرى ذلك االحتمال ألنك تعيش في دولة ال يوجد فيها اليانصيب كمثال.

 .االستحالةالفرع اآلخر وهو فرع و، اإلمكانيةاالحتمالين هما جزئين من فرع وهو فرع 

فال يمكن لك أن تحقق ما تريد إن لم تكن تحتاج  (االحتياجالمحور الرابع وهو محور )

إليه ولكي تظهر للكون، لوعيك األعلى، لذاتك العليا أنك تحتاج األمر يجب أن تريه 

عندما تجد  تشعر بشعور تجاه ذكراه، تجاه خياله، تجاه كذلك وجوده؛وتري الوجود أنك 

 عنه، ال تبتعد بذهنك عن تلك ذلك الشيء كمال أو شخص فتفاعل معه، ال تكن منشغالً 

عش تلك اللحظة بكماليتها وجمالها استمتع بها فإن وعيك اللحظة عن ذاك الشخص، 

األعلى منصت  صامت  طول الوقت متابع  لكل ما تفعل خطوة بخطوة وكلمة بكلمة 

  وحرف بحرف.

تحدث فال نصات وتحقيق الرغبات ولكن عندما ال تانتبه! فالوجود منصٌت ال يجيد إال اإل

عندما تجد ما تتمنى كطعام أو ف .والتحدث يتم عبر المشاعريمكن له أن يسمع أي شيء 

مكان أو شخص وال تستمتع وال تري الوجود أنك سعيد أو غاضب حتى فإن الوجود 

 يرى أنك لست مهتماً بهذا األمر تذكر هذه الجملة:

 ،غير مهتمإن شعرت فأنت مهتم وإن لم تشعر فأنت  ،الوعي يراقب"

 حب أو أيا كان المهم أن تشعر! ،كره ،غضب ،سعادة ؛ال يهم ما تشعر به

 "إن لم تشعر فأنت غير مهتم، انتبه أن تتجاهل ما تحب

تلخيص ، هذا يا أسيادي ويا سيداتي، يا أحبتي ويا أحبائي خالصة ما تحدثنا عنه اليوم

 .ولماذا ال تتحقق الرغباتموضوع الحلقة وهي كيف يمكن لي تحقيق رغباتي 
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محاور يجب اختبارها جميعاً وفحصها جميعاً قبل أن تجيب  4إجابات أو  4تحدثنا عن 

 ".لماذا ال تتحقق الرغبات؟" على ذاك السؤال

 والرابع الحاجة؟ والثالث اإلمكانية؟ والثاني االستحقاق؟ السؤال األول السعادة؟

 على األغلب ستحقق ما ترغب فيه.إن كانت اإلجابة نعم للجميع فإنك 

تذكروا هذه الجملة كنهاية وخالصة لكل ما قلناه وهي بعيدة عن الموضوع ال تحاول! 

 نفسه ولكنها قاعدة ومبدأ عام لهذه الحياة:

تجنب وتفادى وتوقف واجتنب وانتبه من أن تحاول أن تسيطر على هذه الحياة فأنت من 

ً دون  وألنك أردت ذلك فهي تفعل ، الحاجة لسيد يديرهاخلق الحياة لتكون تعمل ذاتيا

وتقوم باألمر باستقاللية عنك، فال تحاول السيطرة عليها لن تفعل! لن تستطيع! لن 

تتمكن! ليس ألنك عاجز ولكن ألنك أنت األقدر على أن يخلق هذه الحياة وهذا المحرك 

والسيطرة عليه  لو كان غيرك من فعل الستطعت اختراقه والتمكن منه، المستقل عنك

إذاً فال يمكن في أي حاٍل من األحوال أن تعصي هذه ؛ ولكن أنت من خلق هذه الحياة

أنت خلقت هذه الحياة لتكون مسيطرة على  ،الحياة أوامرك وتسمح لك بأن تسيطر عليها

فأنت جزًء منها ما عشت  .ذاتها دون الحاجة لسيٍد يديرها ثم اخترت أن تكون جزًء منها

ليست إال ذرة ، في هذه الحياة إلى أن تموت فتدرك أن الحياة ليست إال قطرة في بحرك

 ليست إال ورقة في شجرة وجودك.، في كونك

  !فال تحاول السيطرة على الحياة !انتبه

يمكن لك التعايش مع الحياة فأنت من خلقها لتكون شاملة لك، توقف عن أن تحاول أن 

عش في هذه الحياة، كن متواضعاً، ال يعني أن تكون واعياً . ن مسيطراً على الحياةتكو

فأنت خلقتها عظيمة ومستنيراً أن تتكبر على الحياة فأنت خلقتها عظيمة ألنك أعظم.. 

  !ألنك أعظم

 ..عندما يسأل اإلنسان متى وكيف وأين وماذا ولماذا

 !ال يستطيع الخروج واإلدراك أنه يعني وهذا؛ فإنه عادة يفكر بعقله

* 

يجمعني بكم شيء واحد وهو الحب، ال نتشابه ال في أشكالنا وال في  ،أسيادي وسيداتي

شيء واحد فقط يجمعنا وهو مستوى  ؛ألواننا وال في رغباتنا وال في تجاربنا وشخصياتنا

الوعي والحب الذي نملك كالنا. عندما نصل إلى ذاك المستوى نجد أنفسنا في نفس 

بعض، لكم كل الحب كاملين وجميلين المكان والزمان نشارك لحظة الحب مع بعضنا ال

 كما أنتم.

  .كما أقول دائماً افعلوا ما تحبون تحصلون على ما تريدون
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وإلى كل من يقول أني سأغادر ، إلى أن نلتقي مجدداً أجدد لكم عهدي ووعدي بحبي لكم

عندما أريد أن أغادر، سأغادر وسأخبركم فأنتم األحق وواجب علي أن أخبركم قبل أن 

 لن أغادر قبل أن أتحدث عن األمر معكم.أفعل، 

إلى ذلك الحين سنستمر بالتواصل والتحدث عما يهمنا وال يعني بالضرورة أن نتحدث 

انتبه فإن معظم األخطاء التي نقع فيها هي البحث عن كل عن أشياء جديدة في كل مرة، 

قد تملك جديد ما نقع فيه هو خطأ شائع وهو تغافل وتجاهل ما نملك من تجارب وأشياء 

ولكننا تجاهلناها ألننا نبحث عن شيء  بعد المزيد من مستويات العمق التي لم نختبرها

 جديد.

مدينتك التي اعتدت عليها ربما منذ  ألم تالحظ في يوم ما أنه عندما يزورك ضيف في

والدتك أنه عندما يزورك ذاك الضيف وتذهب معه إلى مكان ما لكي يسعد به، حديقة أو 

بحر أو غيرها أو سوق حتى تجد أنك تسعد بذاك المكان أكثر من هذا الضيف! رغم أن 

تبر ذاك هذا المكان كان في باحتك الخلفية طوال الوقت، األمر وما فيه هو أنك لم تخ

العمق من التجربة بعد، يمكن لك تحقيق عمق أكثر وأعمق من التجربة عبر تقديم عوامل 

وظروف ومتغيرات أكبر؛ زيارة ذاك الضيف مجرد احتمال واحد ومتغير واحد، هناك 

 متغيرات كثيرة جداً.

ً وأبداً  -تحقيق الرغبات- نعم األمر يخلق أصبح تعقيد ألنه أخذ منحى العلم والعلم دائما

جهلة وعالمين، العالمين قلة والجهلة يدفعون المال لكي يستمر العلم باالستمرار حتى 

 ييأس بعض الجهلة وينظم آخرين.

أعلم أن األمر أصبح ممالً في الوسط الواعي وال يهمني حقيقة أن يهجر البشر الوعي 

اصل معكم يا من فأنا ال أسعى إلى تنوير البشر، ال أسعى إلى توعيتهم، أسعى إلى أن أتو

 أحب.

وال يعني بأي حال من األحوال أن الوسط الواعي كله يهمني، ما يهمني هم القلة القليلة 

الذين يدركون األمر. نحن لسنا نخبة ولسنا األفضل ولسنا مميزين كل ما في األمر أننا 

؛ نستطيع أن نفكر بطريقة مختلفة عن ذاك القطيع وذاك الجمع وتلك المجموعة مستقلين

أننا بال ذكرنا واسترجعنا وأدركنا حقيقة واحدة وهي عنوان الحساب: من النيام لذلك است

. ويا لعظم هذه شك أرباب، قادرين على أن نخلق ثم نعيش في التجربة كأننا مخلوقين

فليس أعظم من أن تخلق تجربة ثم تكون جزء منها، ليس بعد ذاك الكمال التجربة! 

 ح وكره ومعاناة.كمال وليس بعد هذا الجمال جمال وإن كان فيه قب

 مجرد همسة في أذنك اليوم عن موضوع الرغبات لكي يذكرك بمن أنت؛

 "!ليس إال شخص  كامل يعيش تجربة النقص"
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  (بين التفكير والحياة فرق شاسع بحجم الحياة)

 

  النقاط الرئيسية:

o  بين أن تجد ما تريد وبين أن تعرف الحقيقة حياة كاملة، قد يعيش

ويموت وهو يبحث عما يريد؛ في حين أن ما يحتاج أن يعرفه اإلنسان 

 في االتجاه المقابل.

o روراً وكبرياًء من النياماليقظين/ الواعين أشد غ. 

o  النيام يؤمنون بمعتقد وهم مغرورين بذاك المعتقد، ما إن يسقط المعتقد

حتى يسقط الغرور، أما اإلنسان الواعي المغرور فهو مغرور بمعتقد أو 

 .بدون

o .التواضع أال تدعي أنك تعلم ما المستقبل، أال تقرر ما المستقبل 

o  ال تهتم لما يقوله البشر ك، عليك أن تكون واعياً لما يحدث فييجب

 .فقط ركز على ذاتكالمتنورون والدعاة للتنمية البشرية، 

o .ال يمكن لمعتقداتك أن تستنير وحده وعيك من يستنير 
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ما تجهلونه في هذه الحياة هو ليس أكثر مما تعلمون، كما ترون األمر ال  نقول أن كنا

يتعلق إطالقاً بالحجم وال بالكمية وال المقدار، ما تجهلونه في هذه الحياة هو أمر سيفقدكم 

  شهية األكل، شهية النوم، شهية العالقات، شهية الحياة!

 هشاشة هذه الحياة. ما تجهلونه في هذه الحياة؛

ال شك أن مرآة قد تعكس منظراً خالباً أو أفقاً بعيداً ولكنها تبقى مرآة أي شيء قادر على 

قل من يدرك هشاشة حياتنا ورقة وشفافية وجودها، قل من يدرك الفاصل أن يكسرها. 

يطرح اإلجابة هي أن السؤال لم  الذي بيننا وبين الموت، قل  من يعرف لما نحن هنا!

 حين ُخِلقنا، بل ُطِرح بعد أن فعلنا.

د يعيش اإلنسان ويموت وهو قأن تجد ما تريد وبين أن تعرف الحقيقة حياة كاملة،  بين

ال تشغلوا أنفسكم  .في حين أن ما يحتاج أن يعرفه في االتجاه المقابل؛ يبحث عما يريد

كما ترى؛ أنت تريد شيء لسبب تجهله وحتى إن حاولت  !بما تريدون فهي خدعة

ً مباشراً لحاجتك لذاك الشيء  !ولكنه ليس السبب الحقيقي ،استكشاف السبب سترى سببا

قلة من البشر من يستطيع أن يتواصل مع ذاته بمصداقية وشفافية عالية؛ أي أن يعرف 

ولكن  -يحتاج إلى شيءوهو في األمر المعتاد ال -إذا كان يحتاج شيء على اإلطالق 

 على اإلطالق إن احتاج إلى شيء فهو يعرف بالضبط لماذا يحتاج إلى ذاك الشيء.

ألنهم يعتقدون أشياء  ؛الواقع أن معظم البشر يحتاجون إلى أشياء ألنهم يعتقدون أشياء

ألنهم يعتقدون أشياء أخرى.. وهناك درجات ال نهائية من االعتقادات مبنية ؛ أخرى

تماماً كالطوب عندما يقيم جداراً كامالً ويبني قصراً كامالً أو سجن  ،ى اآلخرإحداها عل

 األمر سيان فأنت محبوس بكال الحالتين ما دمت تؤمن بمعتقد فوق معتقد.

أي أن تكون لحظتك الحالية هي أقصى ؟ كانت المرة األخيرة التي أردت أن تكون متى

ك الحالية هي كل ما تريد وجل ما أن تكون لحظت ما تريد، هل سبق وأن حدث هذا؟

ن فكرت إ ،هل سبق وأن فكرت وأن عشت وأن مررت بهذا النوع من التجارب ؟تحتاج

هي كل ما تريد. ذاك اإلنسان الذي يخاطبك، أن تلك اللحظة  ؛بهذه الطريقة من التفكير

كل التي تعيش أو ذاك الموقف الذي يمر بك أو ذاك المكان والزمان الذي تعيش فيه هو 

 ،-صدقنيَ  ،ليس أمام الكون فالكون ال يهتم-أن تقر أمام ذاتك  ما تحتاجه وكل ما تريد..

متى كانت آخر  ؛أنك سعيد كما أنت ،أن تقر أمام ذاتك أنك لست بحاجة إلى أي شيء آخر

أعتقد أنها عقود - ولنكن صريحين؟ قد يموت اإلنسان بعد أن عاش قروناً من الزمن ،مرة

ولكن عقود من الزمن ولم يسبق أن مر على اإلنسان لحظة شعر أنه  -ال قرون عند البشر

 مكتفي تماماً، ربما قبل الموت يبدأ اإلنسان بالشعور بأنه يكتفي بما يوجد.

  !ء؟لما هذا الكبريا !لما هذا الغرور؟

كما ترون أن مجتمع الوعي وعلى الرغم من وعيهم واستفاقتهم من النوم إال أنهم ما 

ً -زالوا مغرورين والواقع أنك  ما دمت تفكر فأنت  ،ما دمت مغرور -كنت نائماً أو واعيا
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لست مختلفاً عن اإلنسان النائم، بل ربما أنت أسوء؛ فاإلنسان النائم كما ترى لديه فرصة 

ً بحياة مسالمة ال يحتاج إلى أعلى وأفضل و ً متعايشا أرجح في أن يستفيق فيصبح شفافا

شيء ليكون سعيد، بينما اإلنسان الواعي الذي يشترط على الوجود رغباته حتى يسعد 

ربما ستكون رسالتي  فهو إنسان تعيس وقلما يمكن لهذا اإلنسان أن يشعر بشعور أفضل.

كما ترون عديدين، الكثير من النيام موجودون في  القادمة ليست إيقاظ واستفاقة النيام فهم

ً لدي وليست  ً أن أوقظ جميع من في الكون فذاك ليس هما األرجاء وليست رسالتي حقا

رغبة أملكها، وال حتى أن أصحح مسار الواعين الذين يخطؤون.. ولكن، هناك القلة ربما 

أنهم واعين ولكنهم الخمسة واألربعين الموجودين اآلن في هذا البث الذين يظنون 

النيام  !ليقظين/ الواعين أشد غروراً وكبرياًء من النياما يتصرفون وفقاً لتصرفاٍت نائمة.

يؤمنون بمعتقد وهم مغرورين بذاك المعتقد، ما إن يسقط المعتقد حتى يسقط الغرور، أما 

 اإلنسان الواعي المغرور فهو مغرور بمعتقد أو بدون وهذا أمر خطير.

ليس إال ألن أعزف وأتحدث إليكم  ،لت أن أذكركم به لذلك قمت بهذا البثهذا ما حاو

ب كما تقول أم كلثوم وربما سأغيب فترة وربما سأعود ولكن لم يعد الشوق  فالشوق غالَّ

كما كان في السابق، لم نعد بحاجة إلى أن نعيش تجربة مشتركة كمتابعين وكشخص 

تعد مسألة  مستنير يقوم بإعطاء الجميع قبساً من ذاك النور. المسألة لم تعد مسألة نور، لم

معرفة حقائق، لم تعد مسألة استكشاف؛ المسألة أصبحت مسألة حياة وال يمكن لي أن 

كل ما لدي أن أقدمه لكم قد قدمته بالفعل ولكن على كل حال ربما  ،أعيش الحياة معكم

وهذا هو التواضع أال تدعي أنك تعلم ما المستقبل، أال تقرر أعيش معكم تجربة ال أعلم، 

مقدر أقرر أساساً وأنا لذلك السبب تحديداً لم يسبق أن قررت أن أنقطع أو  .ما المستقبل

أن أتصل، في كل مرة أعرف عندما أعد أني أكذب وفي كل مرة أخلف الوعد أعرف 

أنا أتحدث إلى أولئك األصدقاء الذين الزموني لسنة أو  أني صادق ألني صادق مع ذاتي.

مه لكم ما أعرفه ال يمكن لي أن أصفه بكلمات، ما سنتين على األقل، ال أعرف حقاً ما أقد

عشته ال يمكن لي أن أنقله لكم، تلك المشاعر، تلك الوجوديات ال يمكن لها أن توصف، 

أن تنقل! حقاً أريد ولكن أعجز ولكنكم تعلمون صدقي في ذلك وتعلمون استماتتي في أن 

عدم إيصال معلومة؛ أنها أوصل لكم جميع ما أصل إليه وتعلمون عندما أعتذر منكم عن 

 ليست معلومة أنها ليست شيئاً يمكن إيصاله بلغة بشرية أو بمشاعر إنسانية..

 أكبر، ي أمر  ه  

 أعمق، ي وجود  ه  

 !أشمل وأكبر وأسمى وأرقى ي أمر  ه  

أهم  -وإن كنتم ترون أنفسكم هامشيين في الحياة-كما أقول دائماً أن لكم جميع الحب فأنتم 

ياة، وصدقوني أن لدي في الحياة ما يتمناه الكثير منكم يمكن لي أن أنشغل ما أملك في الح

فقط تأملوا  في حياتي دون أن أملَّ ولكني اشتاق إليكم فأنتم أهم مما تدعون أنكم تريدون.
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هذه الكلمات، فقط تأملوا حياة أي إنسان وافر يملك كل ما يريد ثم اسألوا ماذا يحتاج ذاك 

 أن كل رغباتكم تافهة. اإلنسان؟ وستالحظون 

قد استمعت إلى الكثير من األسئلة في الفترة السابقة واطلعت على الخاص بشكل متعمق 

% 90وإن كنت ال أرد على الجميع ولكن ما رأيته أن الجميع وإن لم يكن الجميع فهي 

أقوم وأنا ال  كيف يمكن لي أن أحقق ما أريد؟من المتابعين جميع أسألتهم تتمحور حول: 

بإمتاع هذا النوع من األسئلة، ليس ألني أعجز فقانون الجذب أمر بسيط يمكن للعقل 

البشري أن يفهم عمقه ويدرك أبعاده، أمر سهل يمكن التمرس عليه ويمكن أن يتحقق أو 

ال يتحقق وهي تجربة تستحق التجربة. كما ترون ما يهمني حقاً هو أن البشر رغم يأسهم 

متوسلين لحل وطريقة ووسيلة وإجابة هم في ذات اللحظة  إليَّ  وحزنهم عندما يلجؤون

التي يتوسلون فيها إلى اإلجابة؛ يدَّعون العلم المطلق! هم يدعون أنهم يعرفون بالضبط ما 

هذا هو الغرور الحقيقي الذي أصف، هذا  ؛ينقص حياتهم، ما تحتاجه حياتهم لتكون كاملة

 الواعين على وجه الخصوص بالغرور. ما كنت أتحدث عنه عندما وصفت النيام و

 !ال تدع هذا المرض يقتل فيك الحياة

فيمكن للنائم أن يستفيق ويصبح واعي ويستطيع أن يعيش الحياة أما الواعي المغرور 

فال يمكن له إال أن يستيقظ على حقيقة أنه مخطئ فهو ليس نائم حتى المسألة ليست 

يدرك أن ادعاء المعرفة، أن ما يحتاجه أمر استيقاظ وإنما إدراك. من يفوت عليه أن 

معلوم له هو محض جهل ومحض غباء ومحض ادعاء وإسفاف كبير، فما لم يحدث 

 هذه األمر غالباً ما يعيش المرء بمعاناة.

المسألة ليست مسألة واعي أو نائم المسألة أن معظم الواعين تدور رغباتهم حول 

 احتياجاتهم ورغباتهم البشرية.

 ما الفرق بين النائم والواعي؟سؤال: 

ً بالمعتقدات فهو نائم.  (لنائما)- نائم يؤمن بمعتقدات؛ شكك بها أو آمن بها مادام متمسكا

هو إنسان متطلع فضولي ، ال يتمسك بشيء، هو يترقب هو يستكشف (اإلنسان الواعي)

ً يشبه أن تك ،ال يوجد بين اإلثنين فاصل .يعيش التجربة بجراءة ً ثم األمر تماما ون نائما

تستيقظ، األمر يشبه أن تكون في أعماق المحيط، في ظلمة دامسه ثم ترى النور.. ال 

- هو أن يكون هناك إنسان نائم فيعتقد أنه واعييوجد بين األمرين منطق؛ ما يوجد حقاً 

- الواعين الذين يختارون النومثم هناك المثال اآلخر  -وهذا مثال على الكثير من البشر

؛ إنسان واعي يجدر به أن يستكشف ويتطلع للحياة ويبحث -موعة ال بأس بهاوهم مج

عما يحب ولكنه يختار أن يؤمن بمعتقد واحد ويقوم بالمقاتلة والمحاربة من أجل هذا 

ال يوجد شخص ولكن ما كنت أتحدث عنه هو أن بعض  ما بين اإلثنين حقيقةً  المعتقد.

البشر قد يصل إلى الوعي ثم يعتقد بوعيه أنه أصبح يعلم كل شيء، ثم يريد شيء ويعتقد 

أن كل حياته تدور حول هذا الشيء وأن عدم تحقق هذا األمر الذي يريد هو نهاية الحياة 
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ال ساطة مخطئ! فكما ترين وأن تحققه هو كل ما تدور حوله الحياة وربما يكون بكل ب

يمكن لإلنسان أن يعلم ما يحتاج هو يعتقد أنه يحتاج شيء لذلك يريده ولكنه ال يعلم إن 

 هذا هو كل ما في األمر. ،كان يحتاجه أو ال

 :في الواقع عندما ، لم أدعي يوماً أني أعلم كل شيء، لم أدعي أن رغبتي هي األصح رد

ويقبل بالواقع بقناعة بسيطة تناسب الفقراء ولست  أريد شيء وال يتحقق لست كمن يقتنع

من النرجسيين الذين يغضبون ألن رغبتهم لم تتحقق، أنا بكل بساطة طفل أتجاهل ما لم 

الجديد الذي انشغلت به والسابق -يتحقق وأنشغل بشيء آخر؛ ما سيدهشك أن كال األمرين 

ت مسبقاً. هل وبتوابعه التي أعدّ كالهما سيتحققان عما قريب كٌل بطريقته  -الذي لم يتحقق

ً ال. هل أنا مغرور تجاه  أنا مغرور تجاه األشياء وتجاه الحياة وتجاه المعرفة؟ إطالقا

البشر؟ أنا أناني جداً ولست مغروراً، ال يمكن لي أن أعطي من وقتي، اهتمامي شخصاً ال 

 أريده.

 سؤال: متى أصل لذاتي؟

ما سيدهشك ويدهش  !عندما تتوقفين عن المحاولةهو ليس مكان لتصلي إليه، فقط -

المتابعين هو أن اإلنسان سواء أدرك هذا األمر أو لم يدرك، هو خائف من أن يكون مع 

يكون الكون وال يكون الالشيء، يتجسد ، ففي ذاتك تبدأ البدايات وتنتهي النهايات !ذاته

! ينتهي يبدأ النور وينطفيفي ذاتك وحدها يبدأ الزمان ود، الوجود ويختفي الغير موجو

في ذاتك وحدها تكون السعادة في أقصى درجات الحزن ويكون الجمال في أقبح 

أشكاله، تكون جميع المعايير من أطرافها حتى أطرافها األخرى.. ولكن األمر يعتمد 

 !دون أن تنتهي حياتك؟ !عليك؛ هل يمكن لك أن تبقى مع ذاتك دون أن تقوم حرب؟

أن البشر لم يعودوا يحتملون  ،الواقع !ون أو تُمرض بمرض عضال؟دون أن تصاب بجن

وهذه هي آخر -البقاء مع البشر اآلخرين ناهيك عن أن يكونوا مع ذواتهم، صدقوني 

البشر لم يعتادوا أن يكونوا مع ذواتهم منذ ألف عام أو أكثر ولكنهم  -جملة سأقولها اليوم

ة للقرون الماضية إلى ثمانمائة قرن مضت أو تسعمائة قرن مضت أو حتى األلف سن

الماضية إلى عشرين سنة ثالثين سنة الماضية؛ كان البشر معتادون على األقل على 

التواصل مع البشر اآلخرون ولكن انفصلوا عن ذواتهم منذ ألف عام أو حتى ألفين عام 

ما يحدث اآلن في  ولكن المهم أنهم على تواصل مع البشر اآلخرون إلى وقت قريب..

لتجربة البشرية هو أن البشر غير قابلين حتى للتعايش هذا الوقت، في هذه النقطة من ا

حتى عن البشر اآلخرين، هم يريدون أن  االنفصالمع البشر اآلخرين، هم يريدون 

بحياة ؛ يكونون مشغولين فقط بعقولهم ال بأنفسهم وال بغيرهم، ال بحياتهم وال بغير حياتهم

ة للحياة، يمكن لهم أن يعيشوا أصبح العقل وكأنه جهاز محاكا (!فقط بعقولهم)اآلخرين 

أي نوع من التجارب بكل أمان وسالم دون أن يضطروا إلى تجربتها في الواقع 

ويخوضوا المخاطر والصعوبات التي يضطر لعيشها اإلنسان العادي عندما يفعل تجربة 

مثل السفر أو القتال أو التعارف أو غيرها، أصبحوا يحاكون التجارب في عقولهم، 
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التواصل عن طريق الشبكات االجتماعية كأحد وسائل المحاكاة ولكن األكيد يستخدمون 

أن العقول تقوم بمحاكاة الواقع باألفكار ومن ثم تولِّد مشاعر راجحة إلى معتقدات تقوم 

 بتعزيز المعتقدات أو بناء معتقدات جديدة أو بإتالف معتقدات قديمة!

ً لما يحدث فيك" هتم لما يقوله البشر المتنورون ال ت، يجب عليك أن تكون واعيا

 "فقط ركز على ذاتك!، والدعاة للتنمية البشرية

ساعة من اليوم، كم هو صعب أن  20ساعة في أحسن حال  16ساعة إلى  12تملك 

أن ال أقصد  ؛تراقب عقلك طوال اليوم؟ فقط راقب عقلك طوال اليوم انظر بماذا تنشغل

ولكن  (Life Guard) حق السباحة حياةالمنقذ  تكون طوال اليوم على برج مراقبة

 سيدهشك ما تجهل حقيقة عن ذاتك!أقصد أن تكون بشكل منتظم تقوم بمراقبة عقلك. 

فأنتم متغطرسين جداً رغم ما تدعونه من بساطة، أعلم أن بعضكم شفافين جداً بل أن 

الب من ولكن غ بل أني أتعلم من البعض منكم، بعضكم يبهرني حقيقة بمدى شفافيته

يتابعون هم بشر يؤمنون أنهم يعلمون ما يحتاجون. ال يهم إن كنت واعياً أو نائماً، ال يهم 

 أن تكون مستنيراً أم ضاالً المهم أنك تعتقد أنك تعلم ما تحتاج؛ هذه أكبر خطيئة وجودية! 

بر أك ؛عن أن تعتقد أنك تعلم ما تحتاج، لكان الدعاء بما تريد لو كنت ألنشئ دين لنهيتُ 

فأنت ال تريد ما يناسبك دائماً، أحياناً تريد أشياء ال تناسبك حقيقةً ولكنك ال تعلم  خطيئة!

األمر والسبب هو أنك ال تعلم كيف تنظم أحداث حياتك، كل ما في األمر أنك تسمع من 

كأن يسافر إنسان أو يتزوج  ؛هذا ومن ذاك ما تريد وما هو قادر على جلب السعادة لهم

ً -ى وظيفة فتسمع منه أنه سعيد فتعتقد أو يحصل عل أن حصولك  -اعتقاداً ضاالً خاطئا

ال افتراض؟ ولكن أال تعتقد أن ذاك  ،على نفس الشيء قادر على أن يجلب إليك السعادة

؛ (افتراض)يهم هل هو افتراض صحيح أم خاطئ، ال يهم أن يكون نمطي أم ال المهم أنه 

 أنه ليس حقيقة علمية.

 أعرف ما أحتاج؟أن سؤال: هل أحتاج 

ليس من المهم أو ليس من الواجب عليك أن تعرفي ما تحتاجين، كما ترين األمر يعتبر -

ً كما يكون بالنسبة لك عندما تكونين في م ً ما يصنع من أطباق تماما طعم، ال يهم حقا

خاصة، كيف تعد القائمة.. ولكن عندما تعرض عليك القائمة ويجب عليك أن تختارين ال 

يجب عليك أن تنظري إلى القائمة لساعات وساعات دون أن تختاري شيء فكما ترين 

ً ال تريدي ً وإن كان شيئا نه ولكنك الطاقم الذي يعمل في المطعم البد أن يقدم إليك طبقا

 تحتاجينه بالطبع ألنك جائعة فقد كنت تنظرين للقائمة لساعات، هذا هو واقع األمر.

 هل تعرف علي الهويريني؟سؤال: 

وأعرف كل شخص رأى النور، جميع من يرى النور في هذا  أعرف علي الهويريني-

اإلقليم أعرفه. صدقيني علي الهويريني رأى النور فخاف وأراد لكل ما يعتقد من 
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علي  ال يمكن لمعتقداتك أن تستنير وحده وعيك من يستنير.، معتقدات أن تستنير

حقيقةً، ال أحتاج  الهويريني إما أن يجن أو أن يرى النور حقيقة ويتصرف بشكل نوراني

ألن أرى علي الهويريني ال أعلم إن كان اسمه علي على فكرة لكن أعرف أنه الهويريني 

يلبس فنيله شعره طويل وله ذقن، يجلس عند النار.. أمور بسيطة جداً هي بدايات 

االستنارة ال يعلم لها سبب ولكنه يبرر جميع معتقداته من خالل النور؛ وهو أمر سهل 

تنير يمكن له أن يبرر أي معتقد، أن يُري غيره من البشر صحة معتقده لدى كل مس

أحب علي  باستخدام النور وهذا ما يفعله األنبياء والرسل.. هي حيلة ال أفضلها.

ط النور إلى ما أفعله هو أن أسلّ   الهويريني جميل، إنسان مسالم جداً مثله مثل مريم نور.

لذلك أسميت نفسي مرآة الذات ال مرآة شخص آخر، ال مرآة معتقد آخر،  ؛ذوات البشر

 أنا أذكركم فقط.

 :كما ترين كتاب مرآة الذات ال يعني أن تُحل لك مشاكل أو حتى أن ترين حقائق أو  رد

الكتاب  هو أن يقرأ الكتاب فقط ال غير.تكتشفين، الهدف من الكتاب لجميع من يسمع اآلن 

أن كل ما يتطلبه األمر هو أن تقرأه، مجرد أن تقرأ الكتاب سيستطيع  هذا أو كتاب قادم،

فيك أمر أو أمور لن تعلم حتى أنها تغيرت؛ هذا ما نعنيه بقوة الكلمات والحروف،  يغير

ال يهم حتى أن تفهم ألن البعض يأتي إلي ويسألني أمر  بسيط ولكنه عميق في نفس اآلن. 

ة وحقيقة معينة، الواقع أن حتى اعتقادي تجاه تلك عن صفحة معينة وما معنى جملة معين

ومرات -الجملة ال يهم فأنا ذاتي عندما أقرأ الكتاب؛ وبالفعل أنا أقرأ الكتاب مرة أخرى 

ً عن المرة السابقة وكذلك ما يحدث  -في الواقع عندما أفعل أرى أني أفهم أمراً مختلفا

مر ببساطة هو أن الكتاب ليس إال فاأل وربما يحدث مع البعض منكم، ربما بعضكم يتفق.

ال يهم ما تراه في ذاك المستوى  ؛سلم، ليس إال درج يقوم بأخذك إلى مستويات أعلى

فمتى ما أخذت الكتاب معك سيقوم بنقلك إلى مستويات ففي الواقع هو ليس إال سلم! 

ويات أعلى حتى إذا ما وصلت القمة ثم استخدمت الكتاب مرة أخرى سيقوم بنقلك إلى مست

 هو في الواقع ليس إال وسيلة.أعلى؛ ليست في الحقيقة أن الكتاب يملك تلك المستويات 

ال أريد منك أن تقرأي الكتاب كامل، اقرأي صفحة واحدة دون أن تحاولي فهم الكتاب، 

عندما يحاول اإلنسان فهم الكتاب لن يفهمه! بل سيغتال المعنى من الكتاب. في الواقع 

 مش سرعة كبيرة كما تفعل لو كنت في صف مدرسة. فقط اقرأ الكتاب،

 16أو  12أن عقلك وما يفكر به طوال  هذا البث ألني أحتاج إلى الوداع اآلن: سألخص

ساعة طوال اليوم، جميع هذه األفكار ال تعني أي شيء، أي شيء إطالقاً للوجود  20أو 

يدرك وجود تلك األفكار كلها بل أن الكون ووعيك األعلى ال يرى وال ينتبه وال حتى 

فكما ترى لو كانت الحياة اختبار وكان  .هامشية تضعها على مسودة لتقرر بعدها ما تريد

لكان مجرد تسويد على ورقة خارجية لن تدخل في االختبار ولن  ؛التفكير أمراً وارد

ترى  فكما! توضع على ورقة األسئلة الرسمية ولن تأخذ عليها درجات إيجابية أو سلبية

أن بين التفكير والحياة فرق شاسع بحجم  ،ولكن تأكدالتفكير ليس ممنوع لك أن تفكر 
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تذكروا أن عقولكم  !فطوبى لمن يعيش وحظ أوفر لمن يمضي حياته بالتفكير !الحياة

 ما فكرت به لن يظهر.  ليست أصدقاءكم هي مجرد مسودة، في نهاية التجربة كل

الخطيئة الحقيقية هي  تكون ظالم.. المهم أن تعيش!ال يهم أن تكون مجرم خاطئ، أن 

ولنسعد بما نجد ويأتينا ما ال نملك كما  عش حياتك، اسعد بها. أن تفكر، هي أن تعتقد!

غالباَ ما تفاجئنا رغباتنا بأشكال  أفضل مما نريد! -وهذا هو واقع األمر-نريد وربما 

  ائي يامن تعرفون ذواتكم.لكم كل حبي، أصدق !أكبر مما كنا نتوقع وهذا هو السر

* 

هذا أنتم  أجمل ما في الكون هذا ما أملك أن أصفكم به، لكم كل الحب أترككم كما لقيتكم،

ً يا من أحب، لي؛ أجمل ما في الكون. ً يا من اشتاق إليه، وداعا ً يا كل من  وداعا وداعا

كل مرة أكره  أنتم،يجعلني أريد أن أكون، كل مرة أشتاق أجد أن ُجل ما أفكر فيه هو 

كونوا كما أنتم بجمالكم المعهود، فقط تأملوا هذه  الحياة أجد أن كل ما أفكر به هو أنتم.

الحقيقة أن أحبكم كما أنتم، أن أكون معكم فقط لكونكم؛ ستعرف حقيقة أنك كامل، أنك 

ريد فقط تأمل ما تريد؛ أنت ت قدسي، أنك جميل، أنك مثالي؛ فلدي آالف األمور ألفعلها.

عندما  أن تستنير، أن تكون واعياً، أن تصل إلى درجات الوعي التي تتمنى.. لتفعل ماذا؟

ترى كيف أنا متعلق بكم، ستعلم مقدار قدسيتكم، عندها ستحب ذاتك؛ ال يمنع أن تواصل 

طريق االستنارة ال بأس ولكن ال يهم أن تصل! فكما ترى حتى ولو لم تصل أنت مع 

 ا أنت، كوني كما أنت فقط ال غير ال أكثر وال أقل.كن كم ذاتك التي أحب.

 لكم كل الحب، وداعاً يا أحبتي.
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ي عىل  -دون استثناء-كل ترصف تفعله 
 معتقدمبن 

 بل كل فكرة تفكر بها، هي كذلك

، ال بل كل لحظة صمت بال معتقد ال تعيش! 
ً
 وكل شعور أيضا

، فالعيش ال يرادف الوجود،  لكن ال تخطئ

 أنت موجود بمعتقد أو بدونه؛ لكنك ال تعيش بسواه

وريبل أن تعريف العيش هو أن  ء ض  ي
 )تعتقد( أن فعل شر

وري، فهذا منوط بمعتقدك  ال يهم لما هو ض 

 وال يهم ماذا تفعل، فهذه تجربة عيشك

 
 
، وأنت هنا تعريتعي أنك المهم أال تد

ً
 من المعتقدات تماما

 وما دمت هنا، فال بد من معتقد)ات(،

 فاخب  منها ما يجعلك تعيش حياة تحبها



لمعتقداتا                                                                                                                   ثالثالفصل ال

166                                                        حين يكون الوجود المتناهي... يأتي العقل، ليرسم الحدود| حدود الوجود

                                                                    
 

 (هل أنت تائه؟)

 

  النقاط الرئيسية:

o ة وأهمها البشر هي صور لمعتقداتككل ما حولك من معالم الحيا. 

o  كل الشر الذي نراه في هذه الحياة هو بدافع الخير المقنع بالحفاظ على

 الموروث والعادات والتقاليد.

o  الحقيقة المطلقة هي أن ال حقيقة وأن كل شيء حقيقي وأن ما تعتقده تراه

 .حقيقي إنما هو حقيقي لمن يؤمن بهوهذا ال يعني أن ما ال تراه غير 

o  انشغالك بما تكره والتعذر بأن الظروف والحياة ليست مناسبة لتعيش هي

 .حجة واهية لمن يخشى أن يبدأ من جديد

o حولك وهو حالة اإلنسان الطبيعية وحالة كل  الحب هو التكامل مع كل ما

 الكائنات.

o أنت تحتاج لسبب لتكره أما الحب فال يمكن أن يكون بشروط. 

o ال يمكن إال لمن خلى من المعتقدات أن يحب جميع البشر. 

o الحياة بمجملها اعتقاد. 

o الجنون مجرد لوحة طريق مسدود لمن ال يجرأ على تعدي حدود الواقع. 

o ومنه نبعت وتجسدت. أنت مصدر النور 
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الصعوبات قد ذللت والعقبات قد اجتيزت، البشرية قد وصلت إلى  كما كنت أقول أنّ 

فنظير هذا الوصول إلى الوفرة  مرحلة من الوفرة لم يعد معها هناك أي تحدي يستحق.

؛ -خالف ما يعتقد اإلنسان أنها ستكون سعادة عارمة-واالستفادة منها واستغاللها 

فليس على التحدي أن  أصبحت ملل يولد حزن لمن ال يستطيع أن يخلق لنفسه تحدياً.

ً خلف المستحيل فتلك تجربة حزينة أسوأ وأشد وطأة مما  ،كما يفعل البشر يكون سعيا

لو كنا نتحدث عن الواقعية وما دمنا نعيش  شه من ملل عليك أن تخلق تحدي معقول.نعي

في إطار واقعي. أقول تفكر بطريقة واقعية وبشر يحيطون بك ال ليذكروك بأنهم واقعيين 

هم نتاج تفكيرك واعتقادك وإنما ليذكروك بأنك واقعي. هم ال يفكرون بطريقة واقعية، 

 وإيمانك الراسخ الخالص.

 "فكل ما حولك من معالم الحياة وأهمها البشر هي صور لمعتقداتك"

كما قلنا سابقاً قبل سنوات وهذا بحد ذاته داللة واضحة على نمطية تفكيرنا وتبعية بعضنا 

لبعض، فكما قلت نحن مجتمع تقليدي، نمطي، منهجي إال في شيء واحد عنده نصبح 

 !حاول أحدهم أن يخالف ذاك النمطعندما ي؛ تطرفيين ورادكاليين، شجعان ومتمردين

عندها نثور ونتمرد، عندها نثور وال نبرد حتى نتخلص من ذاك اإلنسان أن نصمته إلى 

كل الشر الذي نراه في هذه الحياة هو بدافع األبد. هذا يا أحبتي ما وصل إليه الحال، 

ورة عندما الخير المقنع بالحفاظ على الموروث والعادات والتقاليد. وما أسوأها من ث

ً آخر فقط ألجل أن اآلخر مارس حقه بالحرية أن يفكر بطريقة  يقاتل اإلنسان إنسانا

أتاك من المعتقدات في صغرك ما تحتاجه ومن المهم جداً أن نوضح أمر هنا، مختلفة. 

ً المعتقدات التي تؤمن بها والتي ترى معالمها في حياتك والتي  فليس المهم حقا

ألنك ترى معالمها وألنك تؤمن بمبدأ أن ما ، ل أن ينكرهايستعصي على عقلك العاق

فلنبتعد عن  ،وتنسى أن ما ظهر هو نتاج إيمانك ولو توقفت عنه الختفى، يظهر حقيقي

ً هذه المغالطة وأال نزايد على قوة المعتقد أن ما يهم  ،. لنتذكر أمراً بسيطاً أن ما يهم حقا

 .هو ممارستك اليوميةمعتقد، بهذا ال (اهتمامك)في نهاية اليوم حقاً هو 

 ،فعندما تعتقد أن في العالم شر ولكن تمارس كل الخير في حياتك"

 "أال تالحظ أنه ال يهم حقاً الشر من حول ك؟

المشكلة في المعتقد ليس أنه متجسد في واقعك، المشكلة فيه هو أنه عندما ترى تلك 

راقب نفسك واعرف ما  التجسدات والمعالم المتجلية في حياتك تقوم بالتفاعل معها.

 فهناك نوعان من البشر وربما ثالثة:  .تتفاعل معه

بشر يقاتلون ما يكرهون ألنعم النوع األول هو الغالب وهو السواد األعظم،  •

يعتقدون يقيناً يعتقدون أنهم عندما يتخلصون منه لن يبقى لهم سوى ما يحبون. 

أن خلف تلك األشجار الشائكة جنتهم الغناء وأنهارهم الجارية وينسون أو ال 

 يعرفون أنهم لو التفتوا لوجدوا الجنة خلفهم.
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رأس ظهر اثنان، هذا هو حال المعتقدات  األمر أشبهَ بأسطورة التنين الذي كلما قطع له

عندما تحاول التخلص من واحد سيظهر لك اثنان. فالمعتقدات ال يتم التخلص منها 

باستخدام الرغبة المحضة؛ كأن تقول أرغب بالتخلص من معتقد! فبقدرة قادر، ككن 

هو  فالسؤال ؛عبر طرح األسئلةفيكون يزول المعتقد. األمر ال يحدث هكذا وإنما يتم 

السكين أو السيف أو الفأس الذي تقطع به المعتقد ولكن المشكلة في القطع وإن قضى 

لذلك اجتنبوا مسألة تدمير  على الرأس األول سيظهر بدل الحقيقة أو المعتقد معتقدان.

 !المفاهيم فتدميرها إقرار ضمني بوجودها

 سؤال: ماذا عمن ال يريد معتقداته القديمة؟

إذا كان فعالً هناك  .معتقداته القديمة أن يبدأ التشكيك فيها عبر طرح األسئلةلمن ال يريد -

خالق هل هو فعالً موجود؟ هذا تعزيز للمعتقد. إن كان في هذا العالم مؤامرة فمن يقودها 

أنت بهذا السؤال تحاول تدمير مفهوم المؤامرة عبر  ولماذا لم يفتضح أمره إلى اآلن؟

يخلق احتمالين  بازدواجيةإجابة، ولكن ما يحدث هو أنه  طرح السؤال الذي ال يجد

أنت ال تستوعب هذا األمر بشكل واعي ولكن كالهما باب مفتوح ودعوة لتجربة األمر. 

األول أن تستمر بال تخاذل واآلخر أال تستمر وكل واحد ، بشكل باطن قد انفتح لك بابين

قيقة؛ فكما لخصنا واختصرنا فال توجد إجابة وال توجد ح منهم سلسلة من األحداث.

: أن الحقيقة المطلقة هي أن ال حقيقة وأن كل شيء حقيقي وأن واختزلنا كل الحياة قلنا

 .ما تعتقده تراه وهذا ال يعني أن ما ال تراه غير حقيقي إنما هو حقيقي لمن يؤمن به

وتدمرها ابني عليها فبدل تدمير المفاهيم يجب بناء مفاهيم أخرى. بدل أن تنقض المفاهيم 

لما تملك وال يمكن لك أن تدمر ذاتك  انعكاس ،فهي منك وليست عدوة لك، هي أنت

فذاتك هي أعلم كائن بك وهي أقدر الكائنات عليك قدراتها بقدرتك هي ندك وإن عجزت 

حرب ضروس دائمة هي خصمك وإن جهلتك كل كينونات الحياة. . عنك كائنات الكون

والحياة باقية ما دمنا نملك ما نعيش من أجله،  ،ت دائم مادامت الحياةوالوق ،ما دام الوقت

بدل أن تركز على الخوف وتحاول إثبات أن ما تخاف منه غير  (ال منتهية دوامة)فهي 

ً أو  ؛حقيقي تجنب إقناع نفسك بأن ما تخاف منه غير حقيقي أو أنه غير مخيف أساسا

جد لنفسك أمراً يعزز ثقتك بنفسك؛  .غيرهغيرها عبر طرح األسئلة أو عبر النقاش أو 

فمعظم البشر الذين يخافون من الجن كبروا دون أن يدحضوا  ،أمراً تحبه وتنشغلي به

فكرة وجودهم كل ما في األمر أنهم أصبحوا مهتمين بأمور أخرى فقط ال غير. قليل من 

ير أقول أن وقف أمام هذا المعتقد بشجاعة ودمره، ال أقول أن ال أحد يستطيع التدم

التدمير ال يتم عبر السؤال. هو ال يتم إال ببناء شيء آخر فوقه وكلما كبر الشيء كلما دفن 

 تلك األنقاض تحته عميقاً حتى ال يصبح لوجودها معنى. 

أن قدمك عندما تلمس قاع الحزن فال تنسى أن رأسك فوق عنان  ،فتذكروا عندما قلت"

 ".السماء. فأنت ضخم وافر عظيم  كبير يمكن لك أن تتجاوز أكبر وأقوى معتقداتك
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أما من يتغلب على معتقداته بتدميرها فسالحه ليس السؤال يا أسيادي وسيداتي وربما 

فال يمكنك أن ؛ بع ليس اإلجابةوبالط ،خمنتم ما هو سالحه عندما نقول أنه ليس السؤال

تجد إجابة دون أن تطرح سؤال عندها ستكون إجابة يتيمة لو لم تطرح السؤال ولكن 

يعلم أن التغلب على المفاهيم ليس عبر طرح السؤال  ،البعض منكم ال يعلم ماهي اإلجابة

ليس معتقدك الذي تخاف منه وإنما أن  .والذي يتطلب شجاعة أكبر؛ وإنما عبر الصمت

ِلي الظاهرة النفسية عندما يخاف اإلنسان يثرثر، ،تصمد أمامه  أال تسأل السؤال، فكما تج 

أمام مرآة ذاتك يصيبك الجبن ويقشعر بدنك من هكذا يحدث عندما تقف أمام معتقداتك. 

ال  الوجود. الخوف فأنت أمام أعظم كائن في هذا الكون وأقدس ماهية وكينونة في

شيء بهذه القدسية والسمو فكيف ال تخاف وأنت أمام أول وآخر الكائنات، وأهمها 

من يجيب عن هذه التضادات  وأحقرها على حد سواء في نفس اآلن واألوان.

 والمتناقضات ثم يصبح كائناً مستقراً يمكن له أن يعيش أي تجربة يريد؛ سواك أنت.

سيطفو من قاع المادة ، ذاته ومعتقداته سوف يرتقيوحده من يستطيع الصمت أمام "

مروراً باألثير وحتى نور الوجود ليلتقي عقله بقلبه وقلبه بروحه وروحه بوعيه، 

 "ال أول لها وال آخر ةووعيه يعانق النور برقصة سرمدي

 فكما قلت أن هناك نوعان من البشر: ، فلنتوقف عن المقاتلة

 .ما يكرهنوع يقاتل  •

 .يفعلون فقط ما يحبونيدركون سر الحياة،  -وقلةبل -ونوع  •

يا  الصمت فإن كنت من الفريق األول الذي يحب أن يدمر كل ما ال يعجبه فليكن سالحك

سيدي وسيدتي. أما أن كنت من الفريق المختار الذي يعرف أن الجنة خلفه وهو يقاتل 

. هذه محاولة فك الجنةفالتفت فخلعندما يقطع الواحدة تظهر اثنتان  ،األشجار الشائكة

 .إيضاح حالة زمنية مؤقتة، فنوع يقاتل ما يكره ونوع يتجه إلى فعل ما يحب ويبني

ويكره ما صنع ويعجز عن صنع ما  يقف حائراً وأما النوع الثالث فهو الذي  •

وهو ليس بالفريق الكبير ولكن ما يؤسف هو أن جزء كبير من هذا الفريق  ،يحب

ً ال يضايقهم وجود المعتقدات وعندما يبدأون  فالنيام هو من الواعين. غالبا

الذي ال يلتفت إلى الخلف يقف  الواعيباالستيقاظ سيقاومون تلك المعتقدات. أما 

قطع ما يتجدد ومن مقاومة ما فقط عن تقطيع األشجار ألنه أدرك أن ال فائدة من 

فهو كمن يغرف البحر وهو في وسطه أو يحاول التخلص من الهواء  ،ال ينتهي

وهو -وهو يعيش فيه ولكنه لم يلتفت بعد إلى الخلف، هذا هو الفريق الثالث، 

. الفريق الثالث كما قلت فريق يبني، فريق يفعل -باألحرى زمنياً بالترتيب الثاني

ً عن  أن يقاوم ما يكره ويسعى لتغييره، يحاول التخلص منه ما يحب عوضا

 وتغييره. 
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وأسيادي يتطلب شجاعة أن تفعل ما تحب، صدقوني واألمر يا سيداتي . هذا ما أريد قوله

انشغالك بما تكره والتعذر بأن الظروف والحياة ليست مناسبة لتعيش هي حجة واهية 

أن يقر ويعترف بأنه يملك/تملك الخيار. أنها حرة، وأنه لمن يخشى أن يبدأ من جديد، 

اقبنا لوجدنا أن لنا ملكاً في ولو تأملنا ولو ر .ففي فعلنا السر ،فلننتبه ألفعالنا نحنقادر. 

هذه هي الفكرة األساسية، هو نداء  لكم كل الحب أسيادي وسيداتي. ،فؤاده سكنانا

نجد فيها السر. من يتعذر بالظروف  ،عندما أقول أننا بأفعالنا نحن نعترف بجبننااستيقاظ. 

فاعلم أنك  أتحدث عنك؛ عندما تقول أن حياتك ال تناسب العيش ،اآلن فصاعداً  /من اليوم

   من الفريق األول الذي يقاوم ويقاتل ويهدم ألنه يعجز عن البناء.

 "الحب هو التكامل مع كل ما حولك وهو حالة اإلنسان الطبيعية وحالة كل الكائنات"

فكل الكائنات تعيش بحب، حتى الكائنات المفترسة عندما تأكل غيرها الكائنات األقل 

الغذائية تفعل األمر بحب. الكره مصطنع، الكره دخيل، الكرة هو واألدنى على السلسلة 

أنت تحتاج لسبب لتكره أما الحب فال يمكن أن يكون بشروط فعندما  التباين واالستثناء.

تشترط الحب فإنك قد اخترت أن يكون الكره مشروطاً على كل كائن؛ كأن يكون شرطك 

من يتبنى معتقدات ال يملك سوى أنا أكرهك. إذا كنت كائناً فأنا أكرهك، إن كنت موجوداً ف

ال يمكن إال أن يكره. ربما لن يكره جميع البشر ربما آحاد أو عشرات فقط ولكنه سيكره. 

ولكن ال يوجد إنسان يعيش بال معتقدات  لمن خلى من المعتقدات أن يحب جميع البشر

وهي ليست أمر -دات مهما ادعى خالف ذلك، فكلنا نعتقد ما نعتقد وحين نخلو من المعتق

الحياة ، عندما نخلوا منها سنموت. -يدنس وعينا وكياننا وإنما هي أقل قداسة من الوعي

بمجملها اعتقاد نحن نعتقد اآلن أننا نعيش في حياة، نعتقد أن ما حولنا موجود وما ال 

فمن  ا.نراه غير موجود. رغم أن حولنا معالم أخرى ال نراها ألننا ال نعتقد بوجوده

سأل عن الكائنات الفضائية وهل هي موجودة؟ نعم هي موجودة بل وعلى كل الكواكب ي

وحتى على كوكبنا بل وقد نزلت على كوكبنا مراراً وتكراراً، بل ربما يجاورك اآلن في 

 سكنانا من الكائنات الفضائية ما هللا به عليم.

وما نعرف فقط. هذه  األمر يتعلق بالمعتقد فنحن ال نعتقد سوى أن الحياة، هذه األرض

الرعونة، هذا الغرور والتكبر ما يسمى "باإليقو" بالعقل البشري، بالشخصية هو ما 

وال يهم إن كان نابعاً من علم فالغرور غرور،  يمنعك من رؤية أسرار وعجائب الكون. 

 الغرور عدم تقبل الحقائق األخرى.

األرض. في هذه اللحظة يعيش حولك تداخل العوالم في هذه الحياة على هذه ، مجدداً 

ال أقصد ، بل تعيش حولك حضارات بشرية قديمة لو فتحت عينيك، كائنات ال تراها

عينيك؛ بل أقصد العينين اللتان تريان كل شيء يمكن لك أن ترى أحداث الماضي وما 

 سيحدث في المستقبل في نفس الزمان والمكان حيث أنت دون أن تتحرك من مكانك.
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، فعندما نقول ونعلّم اإلسقاط النجمي عندما نأطره أنه اإلسقاط النجميوهذا ببساطة هو 

االستلقاء على السرير، إعداد الظروف الزمانية والمكانية، القيام بتمارين وممارسات، 

التنفس بنمط معين ورتابٍة وإيقاع واالنتظار وإرساء المراسي واستخدام التهيئة 

اولة فصل الجسد األثيري عن المادي واالنتقال بالوعي والتمارين والتأمل ومح

المصاحب لذلك الجسد للعوالم األخرى فقط لنرى األزمان الماضية أو المستقبلية فنحن 

نأخذ الطريق الطويل لنخبر أنفسنا أننا قادرون وأنه يمكن لنا أن نفعل، أننا نستطيع. فلو 

مكن لك أن ترى، ويعرف هذا فتحت عينيك دون أن تتحرك دون أن تفعل أي شيء ي

من يخفي الحزن أو السعادة، البحث في علم ما أو في  -وسأختم بهذه الفكرة-األمر يقيناً 

 فكرة ما، سأعطي مثاالً على كل واحدة.

وعندما يفرح اإلنسان بشدة ألمر ما ، عندما يحزن اإلنسان على ميت سيراه"

كاألرقام أو السحر فسيدخله، وعندما يهرب من وعندما يبحث في علم ما ، سيواجهه

 !"معتقد ما كالجن والشياطين ستطارده

األمر واضح جلي ولكن لن نرى لن  !آن األوان أن نستيقظ، أن ندرك، أن نفهم، أن نعي

 ندرك حتى وإن وقف على أنف أحدنا. 

 :يعتمد األمر على  ،أن يكون في باله أي فكره في فترة زمنية قد تطول وقد تقصر رد

وإن حزن فترة كافية أو بعمق كافي يمكن له أن يبني من الفراغ ما يكفي  ،مقدار الحزن

أن يطمر كل معتقداته التي يؤمن بها عن حدود الحياة المادية وعن الجدران التي تمأل 

جميع العوالم األخرى المعتقدة المزعومة أن تتداخل معها، يمكن له أن يبني فوق هذا 

عتقد كمية كبيرة من الفراغ، شعور محض ال أفكار ال معتقدات ال شيء مادي فقط الم

شعور. هنا ستتداخل العوالم ويمكن له أن يرى أي شيء واألمر ليس جنوناً ولكن ليس لنا 

حقيقي أن نصفهم بشيء سوى الجنون ألننا ال نعلم ما يمرون به. لكن ما يمرون به هو 

 يتها.تماماً كحقيقية حياتنا وواقع

كالموت تماماً  ؛فالجنون مجرد لوحة طريق مسدود لمن ال يجرأ على تعدي حدود الواقع

كأن تمسك بهذا العلم  ؛كذلك الفرح واإلمعان في علم واحد وكالنوم وكاإلسقاط النجمي.

ً كالسحر مثالً وتبدأ بالبحث واالستفاضة والتعمق  ً أو أسطوريا وإن كان خرافيا

ه حتى يصبح كأن ما تعتقد من أمور أخرى ال معنى وال وجود واالستكشاف وسبر أغوار

فيطفو ويطغى ويظهر ويتجسد له، وال يعود يهم في هذه الحياة سوى ما تؤمن به 

خالف الحزن والفرح -ويعرف هذا األمر  أكثر واقعية من حياتك. ،في حياتكويتجلى 

لرسول محمد أو من يختلي ويبتعد عن البشر. كا -والبحث في علم والخوف من شيء

كغيره من الزهاد عندما يعتزلون الناس ويزهد في الحياة وحتى في الطعام، وهذا مثال 

آخر عندما تتوقف عن الطعام فترة طويلة ستصاب بما يسمى الهلوسة، والهلوسة مسمى 

ً بما فيه  آخر لما ال نستطيع فهمه فنقول هلوسة وكل ما في األمر هو أنك لم تعد ماديا

أصبحت تلتقط موجات ال مادية وأصبحت العوالم الالمادية تتداخل مع عالمك الكفاية ف
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المادي؛ ليست هلوسة فأنت ترى شيء حقيقياً. لذلك الصوم يقلل من مرساتك وثقلك 

المادي ويمكن لك أن تعتنق روحانيتك. لهذا نرى جميع البشر هو يشرب الماء وهناك 

 واع الصيام وتختلف آثاره.من يصوم عن اللحم ويأكل الخضار، وتختلف أن

 ،كل ما أقول هو أنك ما دمت تمارس حياتك فأنت تعزز المعتقدات وأهم معتقد تمارسه"

 "فالحياة ليست سوى معتقد عندما تعيشه أنت تعززه ،هو الحياة نفسها ؛تعززه

الفريق األول مقاومة معتقداتك التي زرعت منذ سنين وهي ذاتك ال يمكن لك أن  ،ُمجدداً 

يشبه األمر من يحاول القضاء  تقضي عليها فأنت كمن يحاول أن يطلق النار على ظله.

على ظله، إطالق النار أو طعنه فمهما حاولت فلن تقضي عليه وكلما غضبت، كلما 

كلما تكبرت وتحركت فسيتحرك ويكبر معك. كبرت، كلما تحرك. كلما قاومت سيقاوم، 

لن يزول الظل حتى تلتفت وتعلم أن مصدر هذا الظل هو أنت وأنك ولَّدَت هذا الظل 

لوجود النور وأن النور هو منبعك ليس منبعك وإنما أنت مصدره. أنت مصدر النور 

 وهذا هو تعريف ؛ومنه نبعت وتجسدت. وعيك مسقط الظل فأصبحت ترى معالم الحياة

ً بل كيانك  معالم الحياة ببشر أو جماد ليست سوى ظل لك كبشر، ليس جسدك طبعا

المكون من معتقدات، من مشاعر وأفكار. كل تلك المعتقدات هي تضاريس عندما يسلط 

، بمجرد أن تؤمن بمعتقد سيسقط -فهو مسلط قبل أن تأتي-عليها نورك األزلي األبدي 

كلما بنيت معتقداً انعكس عنه ظالً وال يمكن لك أن  عنه ظالً على األرض في هذه الحياة.

 تدمر ما بنيت فهو ليس إال انعكاس فعالً. 

 "هو مجرد فكرة ناتجة عن المعتقد !ال تحاول تدمير الظل فال وجود له"

* 

وجدتكم بحب وأفارقكم بحب. حب ال مشروط وسالم معهود ال حاجة لنا أن نجدده في 

لكم   نعرف فعليكم السالم ولكم السالم ومنكم السالم وإليكم.كل مرة نلتقي إال على من ال 

الحب منا يامن ال تعرفون ولكم الحب يامن تعرفون قلنا أو لم نقل بشرط أن تعرفوا أننا 

ال نشترط عليكم الحب فهو حب مطلق ألي جنس أو عرق أو عمر أو بلد أتيتم منه. كنتم 

در على الحب من أن نخاف ونكره. نحن بشراً أو غير بشر فلكم كل الحب منا فنحن أق

أشجع على الحب من أن نخشى أن نحب ما يخيفنا ال شيء يقدر على أن يخيفنا ال جن 

وال شياطين وال مالئكة وال أرباب وال كائنات فضائية وال أخطر من هؤالء كلهم بشر 

فهم يفعلون آخرون فلهم باع أطول في الشر من الشياطين ذاتها. لهم الحب منا مهما فعلوا 

ما يفعلون ألنهم يعتقدون أن به حب وبه سالم وبه غاية نبيلة فال أحد يفعل الشر لغرض 

 الشر وحتى وإن فعل فإن عنده الشر كغرض نبيل.

إلى كل النبالء في الحياة حتى المنحطين منهم، نحبكم فكيف ال أحب من ارتقوا وسموا 

عليكم حضور هذه الليلة لكم كل الحب مني ومن الكون ومنكم أذكركم به وال أعطيكم إياه 
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فهو منكم قد نسيتموه ألنكم تستطيعون ألنكم أشجع وأقدر على أن تفعلوا ويالقداسة األمر 

 ك شيء ليس بعظمة من يتخلى عنه ألنه يقدر.من يستطيع أن يمل

كونوا كما أنتم جميلين دائماً، وإن لم نلتقي فدوموا بحب وافعلوا دائماً ما تحبون فهذا 

 وداعاً. هو أهم ما في هذه الحياة ولن تندم على شيء لم تفعله إال عندما تموت.
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 ،المعتقدالعاطفة ليست إال نتاج المفهوم أو )

 (والفكرة ليست إال نتاج العاطفة

 

  النقاط الرئيسية:

o  في حالة شعورك بالخوف من شيء ما تُعيد المراجعة الواعية لكل ما

 تفعل.

o  الكثير من البشر لم يعد يعلم كيف يشعر تجاه األشياء ليس ألنه ال يملك

المتناقضة اخلة أو بل ألنه يملك الكثير من المشاعر المتد شعور بعد اآلن

 .أو المتعاكسة

o تناقض المشاعر يُلغي بعضها اآلخر. 

o  ال يمكن لشعور أن يتولد تجاه شيء أو شخص أو حدث أو مكان أو

 .مفهوم ومعتقد سابق عن هذا الشيء زمان إال لوجود

o  ليست قناعة  "أن التغيير يبدأ من عندك"ما تسمعه في مجتمعات الوعي

 فهي مضيعة وقت.لى وعيك إن لم تتغلغل إ ؛فكرية
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 بالطاقة حقيقية؟المريض جسد ممارس عالج فيها يُ مراكز التي السؤال: هل 

ال سأترك اإلجابة لك، ولكن  مكانت هذه المراكز حقيقية أ إذالن أجيب على السؤال ما -

علم انه أصدق ما يكون وأن ، االمكانمثل عندما تشعر بلهفة للذهاب إلى هذا  ،اسأل قلبك

 .مسارات الطاقة سوف تتحرك فور لمس هذا الممارس لجسدك

وال ال تسأل إنسان آخر اال ان كنت ال تعلم كيف هو شعور قلبك تجاه هذا األمر  ،المسألة

ليس ألنه ال يملك  ،الكثير من البشر لم يعد يعلم كيف يشعر تجاه األشياء ؛أشكك في هذا

ر، بل ألنه يملك الكثير من المشاعر لمزيد من الشعواشعور بعد اآلن، لم يعد يملك 

المتداخلة أو المتناقضة أو المتعاكسة، تناقض المشاعر يُلغي بعضها اآلخر كاإلشارتين 

ذا كانا متساويين قيمة هي إ أو الرقمين ناتج اإلشارتين، المتعاكستين في الرياضيات

 .صفر

شعور الرغبة في الشيء والميل  .شعور الضياع أو التيه هو شعور التناقض في المشاعر

ذا تداخل االثنان وكانا بنفس القدرة إهتمام له ثم شعور االزدراء والخوف والتشكيك، واال

جهاز ق على و طبَّ ألن يطغى أحدهما على اآلخر ولمن درس الموجات السينية 

(Oscilloscope) علم أن الموجة السالبة والموجة الموجبة عندما يتداخالن يبقى ي

وليست . في علم الراديو والموجات والترددات ،تداخل الموجتين منالجزء الزائد 

الموجات التي تتحدث عنها مجتمعات الوعي أي الترددات الكمية في عالم الكوانتم، هذا 

ً )ال تشبكون األسالك زي ما مشاعركم مشتبكة في بعض  عالم آخر مختلف تماما

( ترددات الراديو ملموسة يمكن قياسها أما الترددات التي يتحدث عنها مجتمع !األحيان

 .وجودية أكثر خارج نطاق الحياة، أعمقهي ترددات الوعي 

ربما يكون ليس -فعندما ال تملك شعور تجاه أي شيء هذا ال يعني أنه ليس لديك شعور 

 .ديك مشاعر متناقضة فتلجأ إلى البشر ليساعدونك في األمروغالباً تكون ل -لديك شعور

بس ليش يعزز  ،ن واحد يعزز أحد المفاهيمأألنه تعارف بين البشر  ؟لماذا تلجأ للبشر

أساس  على نشرح شوي بالعامية- !ألن المشاعر هذي ما تطلع من حالها !ألحد المفاهيم

  .-لتوصل الفكرة ألنه تهمني انها توص

ال يمكن لشعور أن يتولد ، ألن هذي المشاعر ما تظهر من الفراغ وال تظهر من حالها

عن  ،معتقد سابق /إال لوجود مفهوم تجاه شيء أو شخص أو حدث أو مكان أو زمان

أنه يؤيد هذا  يإيجابي أإن وجد سواء كان  ؛و الزمانأو الشخص أو المكان أهذا الشيء 

ذا كان حب أو إتولد بغض النظر ما يفإن شعورك س ،الشيء أو سلبي أي أنه يحاربه

 .كره

أي أنه كان يؤمن فقط بنمط واحد ستكون  ،ذا تشابهت المفاهيم عند اإلنسانإ •

 .كما يفعل األطفال وكما تفعل بعض النساء ،مشاعره صافية
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ً الكبار في السن-ذا كان النسان إما أ • يؤمن بأكثر من  -كبعض الرجال وخصوصا

كالدين والمجتمع والسياسة والعلوم التطبيقية والطب كالً بما يخصه تتداخل  ؛جانب

و أالمشاعر  تشابهآخر عندما يقع في ظاهرة  .بعض المفاهيم فيكون شعوره مضطرب

اختالف المشاعر وتناقضها لكي يعزز أحد المفاهيم فترتفع أو تزيد كمية المشاعر 

 .ءك الشيتجاه الشيء أو على األقل يثنيه عن فعل ذا

 ؛فإجابتي لك وإجابتي لكل من يسأل عن أي تمرين أو أي ظاهرة أو أي مدرسة فكرية

ن كان يكرهه فالوقت إذا كان يميل إلى ذلك الشيء فأنت جاهز للذهاب وإهو قلبك، 

ً به وأنت تكرههإ .ليس مناسب فسأل من يحب هذا الشيء والعكس  ،ن كنت مهتما

 .أظن أن النمط أصبح واضحاً لكم .صحيح

من ال يملكون أساساً أي شعور تجاه فريٌق صغير  ،ثم هناك الجزء اآلخر من البشر •

، هؤالء البشر ال يمرون بحالة من التيه المكانالشخص أو  وأأو الزمان  ذاك الشيء

نما بسبب عدم إو -المتناقضة والمتساوية بكميتها-واالرتباك بسبب تداخل المشاعر 

 .وجود مفاهيم تجاه ذاك الشيء

 .استخدم هذا المثال كثيراً بسبب قربه من مجتمعنا وبحضارتنا اليوم

واحد صحيح  ؟"باسكن روبنز"مين يعرف كم نكهة عند لما تدخل "باسكن روبنز"، 

، مكتوبة في النصفستجد أنها  !أرأيت االهتمام ،وهو موجود في اسمهمنكهة  وثالثين

 .(R)ـهو العصا في ال 1والـ ، الثالثينيعتبر   (B)الـ في 3رقم عنى، م اله (BR)  الـ

ك تدخل وتقول عطني توفي أنمن السهل عليك  .نكهة عند باسكن روبنز واحد وثالثين

مثالً ناس كثير تحب التوفي مشهور التوفي، في ناس تحب رينبو وناس تحب الشوكليت، 

اآلن يمكن لكل إنسان أن يملك تجربته الخاصة ويبني بناًء عليها  ..وشويه يحبون الكوكيز

 .حد النكهات أنها جميلةأأو ربما سمع عن  مفاهيمه الخاصة

بل لم يسمع عن  ،هو حال انسان قروي أو بدوي لم يرى الحضارة ولم يجرب ما ،الواقع

ً أو عاش في غابة أاآليس كريم  مباشرةً أخذته من  -لكي يكون التشبيه أوضح-ساسا

لك أن تتخيل كيف  .وقلت له اختار واحد من النكهات "باسكن روبنزمحل "المعزل إلى 

كيف لمثل  ؛بغض النظر عن الخوف ،عن الصدمةبغض النظر  !سيكون اتخاذ القرار

- ؟ماذا إذا تشابهت األلوان؟ هذه النكهات بناًء على منطق إحدىنسان أن يختار هذا اإل

 ،ن يشمأعلى افتراض أنه ال يستطيع التجربة أو  -فيه نوعين ثالثة يشبهون بعض باللون

 !األمر صعب ،فقط بالنظر

 "فضلالذي اُستهلك هو األ"  يقول:مثالً  ،خبرة في الحياةفيبدأ االنسان الذكي اللي عنده 

يكون االختيار صعب  راحلم يكن يملك حيلة  لوأو غيره من الحيل، لكن  ،أو ربما يسأل

 !ليس من السهل ،ذا كان مثالي جداً الرجلإ ،حتى العشوائية !جداً اال أن يكون عشوائي
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كبير لكن ليست  "باسكن روبنز"ه اعتبر -إذا صح التعبير-س كريم آيالحياة هي محل 

. العدد المهول من الخيارات والتجارب التي تراها في الحياة بل ،واحد وثالثين نكهة

نسان أن يعرف يقيناً أن كل فالحياة بوفرتها هي نكهات وخيارات، من الصعب على اإل

، طماعلماذا؟ ألن االنسان  ،هذه الخيارات متساوية في الجودة ويختار واحد منها فقط

وأريد منكم -نسان نسان اعتاد أن يتملك كل شيء ويريد كل شيء، لذلك يلجأ اإلألن اإل

ألنه طماع وألنه يعلم أنه لو أدرك أن كل الخيارات جيدة بنفس  -تذكر هذه الحقيقة

 !المقدار ألرادها كلها بنفس الوقت ولما استطاع أن يعيش أياً منها

بعض  (إقصاء)هي أن يلجأ إلى  -ريد منكم تذكرهأوهذا ما -نسان فأسهل طريقة على اإل

عبر وصفها بأنها  ؛الخيارات الجميلة، بعض النكهات اللذيذة، بعض الخيارات الجيدة

لذلك عندما تختار تجربة حياتية سيئة، ظروف حياتية ُمقيدة حرمانية في مجتمع  .سيئة

 نه الأأنت تعلم ولكنك تعلم  ،أفضلد، ليس ألنك لم تكن تعلم أن العيش في مكان آخر ُمقيِ 

لذا  ؛يمكن لك بالبعد الثالثي وبجسد مادي أن تنقسم الى جزئين وتعيش بتزامن في مكانين

وجب عليك لتسهيل عملية االنغماس واالنخراط في تجربة واحدة أحادية أن تُلغي 

ة تقع عندما المشكل ..فكان لديك معتقد عنها أنها سيئة ،وتُقصي وتستثني التجربة األخرى

 !تكتفي من تجربتك وتكتشف أن التجربة األخرى جميلة

هي كانت جميلة ومازالت جميلة ولكن بسبب أنك اكتفيت من  ؛هي لم تعد جميلة"

 !"أصبحت أجمل -والتباين ةنسبيالبمفهوم -تجربتك الحالية أصبحت ترى هذه التجربة 

تذكر هذا األمر في كل مرة تنتقد وتلعن وتذم وتسب قدرك ومصيرك وحظك الذي أتى 

نت من أ، أنك به اإلنسانأنك أنت من آمن بكل ما آمن لى هذه الظروف السيئة، إبك 

تذكر أن النكهات األخرى ما زالت متاحة، تذكر أن  !أقصى وألغى كل الخيارات األخرى

 ن لمإ ؛ما تسمعه في مجتمعات الوعي أن التغيير يبدأ من عندك ليست قناعة فكرية

 .لى وعيك فهي مضيعة وقتإ (تتغلغل)

ً  سؤال: ما سبب ارتفاع الوعي  في األوقات الصعبة؟ أحيانا

سبب ارتفاع الوعي في االختبارات في الحروب، في حالة الوفاة وفي حالة فقدان أي -

قتراب من أحد المفاهيم التي يخشاها البشر، . االشيء أو الشعور باقتراب فقدان شيء

وهو شعور صديق لإلنسان كما أسلفنا  كلها بغض النظر عن طبيعتها تولد شعور الخوف

رات، يُذكر اإلنسان بأنه ال يكون في هذه اللحظة كذاته الحقيقية، أنه ال في عدة م

فغالباً ما يلجأ االنسان إلى فعل ما يحب في محاولة منه ة. يتصرف على هيئة ذاته الحقيقي

 . تعريف مجتمع الوعيبمازال ذاته الحقيقية، فيرتفع الوعي هو أنه  ،ليثبت العكس

تقبل مسألة أال تكون تندما تكون معتاد على نمط معين عالمقصود من هذا األمر هو أنك 

 .في حالة شعورك بالخوف من شيء ما تُعيد المراجعة الواعية لكل ما تفعل ،ذاتك
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* 

ً بهزيمتي في كل مرةً   هذا ما أملك ألقول أودعكم بنفس الحب الذي التقيتكم به، معترفا

ليكم بشوق إتحدث، أجد نفسي مرغماً وُملزماً على الحديث أأعد نفسي أن أعزف دون أن 

نعم األمر أقوى من أن أصارعه فأنا اقبله واستسلم خصوصاً  .قدر عليه وبحٍب يغلبنيأال 

لكن سيداتي كل الحب من كل الرجال في األرض، ، دس لكائنات مقدسةفي هذا اليوم المق

دمتن كما أنتن نساء وال أسمى  ،يوم مرأة جميل وسعيد. خصوصاً من هم موجودين هنا

وال أقدس من هذه الصفة، وان اخترت أن أوصف لوصفت بأني أملك على األقل 

ن أكون رجالً ثم أدّعي أنثويتكن وقدسيتكن ولكن ليس لي ذلك وقد اخترت بجبن مني أ

 .وداعاً لكن، ولكن كل الحب .الشجاعة التي تخليت عنها عندما اخترت الحياة
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 ( نسانالمفاهيم هي من يحكم تصرفات اإل)

 

  النقاط الرئيسية:

o  ،ينظر الكبار بالسن إلى الشباب على أنهم متمردين وعلى أنهم طائشين

 .يكونفي حين أنهم أنقى ما 

o  أكذب البشر هم أكبرهم عمراً؛ من يواظبون على عباداتهم، ليس ألنهم

 .عن ذلك يجدون فيها الروحانية بل هم من أبعد ما يكونون

o  لسنا إال مفاهيم تبنيناها عندما كنا صغار ولم نذهب للتحقق منها أبداً طيلة

 .حياتنا

o نك مهتم يعني أنك في كل مرحلة تستكشف، تختار قرار بعناية أل ،وعيك

 جداً بالنتيجة التي ستتكشف عنها هذه القرارات.

o ما يتمنها األطفال منك أن تعلمهم إياه هو أن تتصرف على طبيعتك. 

o  حرمانك من الحب، وكراهيتك لذاتك أو على األقل عدم قبولها، ليس

 .عيباً بل هو إتقان في صنع التجربة
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 ةيؤمنون بمعتقداتهم االجتماعية والمفاهيمي، يؤمنونعون أنهم نرى من حولنا يدّ  نحن

ً تناقض ما يقولون ومعتقداتهم السياسية، وأخرى علمية الدينية ؛ ونرى تصرفات أحيانا

ً إنساناً يؤمن بالدين إوما أعنيه بذلك، أنك ال تجد  ويؤمن أن من ال يؤمن بهذا  يماناً مطلقا

 د لنفسه، ويوجدون ألنفسهم مبرراتوجِ يُ  والسبب هو أنه الدين عدوه، ثم يذهب الى قتله

عبر خلق مفاهيم أخرى، تردعهم وتمنعهم وتبرر لهم عدم ذهابهم لقتل ذاك العدو الذي ال 

 .يؤمن ويدين بدينهم

إن قبلت أن يكون هذا التناقض -وال بأس بالتناقض  واألمر كما ترى تناقض محض

طفال والصبيان والشباب عندما المشكلة أن األ ،المشكلة ليست هنا -وطنه وبيته أنت

وأنا أعني بالشباب من هم في - يؤمنون بمفاهيم اجتماعية أو دينية أو سياسية هم أنقياء

ً منها وعلى أنهم  لى الشباب على أنهم متمردينإينظر الكبار بالسن  -أعماركم أو قريبا

وال يحتاج األمر سوى الى نظرة على عناصر  في حين أنهم أنقى ما يكون طائشين،

فترى أن معظم من ينضم  كمنظمة إرهابية أو غيرها من المنظمات "داعش"وأعضاء 

واألمر ليس أن عقولهم سطحية كما ، ليها، ومن يقوم بعملياتها هم غالباً من صغار العمرإ

لسبب أبسط من ذلك وإنما ا ،يُعتقد أو أنهم أغبياء كما يظن أو يوهم البعض البعض اآلخر

عندما يؤمنون بمعتقد فهم يطبقونه كما يقول تماماً، دون  (هو ألنهم أنقياء) ر؛بكثي

 .تحريٍف أو تعليٍل أو تبرير أو أعذار أو شماعة

من يواظبون على عباداتهم، ليس ألنهم يجدون فيها  ؛أكذب البشر هم أكبرهم عمراً 

ولكن هم اعتادوا  ال أعمم بل أستثنيالروحانية بل هم من أبعد ما يكونون عن ذلك و

األمر فالمعتقد ذاته فقد روحه وقد مات منذ زمٍن بعيد، ولكنهم يؤدون العبادات ألنها عادة 

ونحن نعلم أنه ال يهم مدى خشوعك بالعبادة حين تقوم بها في المكان المعهود مع البشر 

ً أنك  ،ينلى كنيسة في يوٍم معإكأن تذهب الى مسجد أو تذهب ، المعهودين فال يهم حقا

لى مسجٍد غير المسجد، أو كنيسٍة غير إذا ذهبت إلذلك قد توبخ ة! ى بالروحانيظتح

نسان كباحث اجتماعي أو عالم ال يهمنا هنا حقيقةً ما يمكن أن يستخلصه اإل ة،الكنيس

للتحقق ولم نذهب  ال مفاهيم تبنيناها عندما كنا صغارإأننا لسنا ما يهم حقاً هو  ،نفسي

ولكن عندما يكبر االنسان ويتعدى مرحلة الشباب، ويجتاز مرحلة  منها أبداً طيلة حياتنا

ليس ألنه يؤمن بها ؛ يترك هذه المفاهيم وكأنها قبور  خاوية الشباب دون تشكيك

هو  ،لوجوده في هذه الحياة ،الواقع هو أنه تبرير له ن!بالضرورة، فعلى األغلب ال يؤم

ليس ألنه يؤمن أنه حقيقي، ؛ ال يريد الخوض فيه اة، لهذه التجربةتفسير لهذه الحي

 .ولكنه ال يريد أن يكتشف أنه ليس حقيقي

ال . فأعتقد أن الدين جزء من هذه التجربة إن كان البشر يفصلون تجاربهم على مزاجهم

التعديل ويكون واعياً أنه يقوم بهذا النوع من التحريف ومن  بأس، المهم أن يعلم االنسان

حتى أن االنسان تتغير مفاهيمه الى درجة أنها ال ، ومحاولة مالئمة المفهوم الحتياجه

 .تعود هي ذاتها بعد عدة سنوات
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فتجد الطفل عندما يُنشأ ويترعرع في بيئة تمجد  األطفال أنقياء جداً، والشباب أنقياء جداً 

عندما تُهان رجولته قد  وألن المفاهيم هي من يحكم تصرفات االنسان تجد صفة الرجولة

أما أنتم كبشر واعين تجدون أنفسكم حيارى في معظم  .يقتل االنسان، ثم يندم بعد ذلك

ً طويالً في اتخاذ كل قرار اللحظات ً وال يُعتبر أهذا ليس  تأخذون وقتا مراً أمراً سيئا

 ً اية ووعيك يعني أنك في كل مرحلة تستكشف، تختار قرار بعنعي، والسبب أنك وا سلبيا

أما هم فكما يُطلق في مجتمع  .ألنك مهتم جداً بالنتيجة التي ستتكشف عنها هذه القرارات

نسان على إعندما يؤمن برجولة وعندما تُهان رجولته ثم يقوم بقتل ؛ الوعي مبرمجين

ال يعلم لما  ،نسانعندما يتذكر تلك اللحظة التي قام بها بقتل ذاك اإل ثم يندم، سبيل المثال

ويبقى مفهومه الوجودي،  -مفهوم الرجولة-بعد أن يزول ذاك المفهوم تماماً  ..فعل األمر

وهو الحب، وهو الوجود، وهو السالم، والجمال، وهو السعادة التي قُتلت في نفس 

ليس األمر دينياً  لذلك تجربة القتل من أشنع التجارب نساناللحظة التي قتل فيها ذاك اإل

  ك.ق من ذلبل أعم

هو أن على االنسان تعليمه ألطفاله، بل ما يتمنها األطفال منك أن تعلمهم إياه  ما يجب

مه، أكأبوه أو  لى هذه الحياة واختارك أنتإتى الطفل أفعندما  تتصرف على طبيعتك

تربية الطفل تربية " وحينما تُغير طبيعتك، وتقوم بممارسة ما يُسمى اختارك كما أنت

 !أنت تخدع ذاك الطفل "ةأسري

 سؤال: نتركه على راحته؟

تصرف أنت على طبيعتك،  .ليس على راحته، ال يحتاج أن يُربى وال يحتاج أن يُترك-

عندما تشعر أنه يستحق الضرب ! اغضب ،عندما يفعل أمر يُغضبك، سى أمر الطفلأنو

عندما تتصرف على  !فافعل ،وعندما تشعر انه يستحق ويحتاج للحب والحنان !اضرب

بما -عندما تتصنع ، وستكون التجربة عميقة وحقيقية طبيعتك سيكون هو على طبيعته

فعندما ؛ فاألمر يُعتبر غش تجاري بمفهومه المجرد .سيتصنع هو بالتمرد -يُسمى التربية

وبعد  لى متجر ويختار البضاعة كما تظهر على الرفإيختار الطفل أهله كمن يدخل 

وبعد فتح الصندوق وإلغاء الرجوع بسياسة  واإليصال والوصول الحساب والدفع

 .المستهلك إال أن يغضب /فال يجد المشتري يجد أن ما اشتراه غير ما رآه االسترجاع

ال تُربي  .هذا هو سبب غضب الطفل ،وهذا ما نراه في أطفالنا عندما نحاول تربيتهم

ً افعل أنت ما تحب، ؛ الطفل، ال تُحاول تعليمه أو إن كنت نبيالً ذا قيم  فإن كنت نقيا

وستعلم حينها أنه يجب عليك أن تفعل ما يمليه عليه  ،أو سيتمرد عليك فسيحذو حذوك

 .قلبك

* 

عبر رؤيتكم أرى  .ال زيارة لالطمئنان على أني ما زلت هناإما زال الغياب باٍق وليست 

 .أرى أني ما زلت ال أقبل ذاتي كما هيعبر حبكم ، أني ما زلت بالفعل هنا
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 :نكره جزءاً من ذواتنا فال نقبلها إال ، أعلم ذلك أنا أقبل ذاتك وهذا ما يفعله البشر رد

هو أمر  فيذكرنا أن ذاك الجزء الذي نكره عندما نسمع كلمة أحبك من الطرف اآلخر

فهو حين يقولها ال ". أحبك"ولو لم يكن كذلك لما قال ذاك االنسان:  مقبول في جملة كيانك

بل يقبل كل كيانك ويشمله في تلك  يشترط، وال يقتصر ذاك الحب على جزء إيجابي منك

 فنتبادل الحب وكأننا أنبل الكائنات ونحن في الواقع أشدهم تسوالً وفقراً الى الحب الكلمة

فاإلنسان أتى الى هذه الحياة  ن أن ذلك فيه بأسوال ضير وال بأس في ذلك إال أن تظ

 !وأولها الحب حارماً نفسه من كل شيء

تقان في إحرمانك من الحب، وكراهيتك لذاتك أو على األقل عدم قبولها، ليس عيباً بل هو "

 "ىإن فهمتم ما أعني وإن أدركتم عمق هذا المعنة، صنع التجرب
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  كالحلم( )واقع

 

  النقاط الرئيسية:

o  إطالق النوايا وانتظار األفضل وتمنيه والتأمل من أجله كل هذه األمور

 .نابعة من اعتقاد أن الحياة أهم ليست خاطئة وليست سيئة وإنما

o نحن لسنا دماغ أو عقل بشري، نحن وعي أكبر بكثير من مجرد عقل. 

o عندما تكون  الفكرة تكون مؤثرة، وتكون الجملة والعبارة والكلمة ساحرة

 العاطفة خلفها أو الشعور قوي جداً، واضح جداً، نقي جداً. 

o  اإلنسان عندما يكون مقيد، مسحور، مؤمن بمعتقد معين أو مفهوم ال

 .يمكن له حتى أن يرى تجارب أخرى
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نبدأ، لدينا من الحب ما يكفي لنكسر حظر جميع القيود، لنتجاوز خطوط المفاهيم  هانحن

الوقت مثير لالهتمام كذلك؛ عيد مولد نبيين ورأس سنة  !الحمراء اليوم، في هذه اللحظة

إنها اشتراطات ميالدية ولكن ال شأن لكل هذا بروحانية اإلنسان وال حتى بسعادته ولكن 

، فما أجمل أنفسهم من السعادة وهم في أمس الحاجة لهاالبشر على أنفسهم لمنع 

اإلنسان وما أقدسه وما أعظم كذبه على نفسه وما أبدع وأتقن ذاك الكذب حيث أنه ينطلي 

 .على من قام بصنعه

اليوم، لن أقول لكم ما تريدون أن تعرفوه وال حتى ما أريد أنا أن أقوله ألنكم لستم كما 

ربما تعتقدون ذلك، ربما تظنون أنكم تعلمون ما تحتاجون  !ونين بما تريدتعتقدون؛ عالمِ 

ً ما يحتاج  من معرفة ولكن لنختصر األمر وال نتجادل فيما إذا كان اإلنسان يعلم مسبقا

أن  :وما ال يحتاج من معرفة ومعلومات ومفاهيم إلى نقطة أعلى وأسمى وأعم، وهي

لى أدناها من أولها حتى آخرها المعرفة بحد ذاتها وإن شملها اإلنسان من أقصاها إ

إن صح لنا التعبير -المتجدد، المتسع، الالنهائي فإنها لن تغير في ارتفاعه العمودي 

ً بأكثر من مجال في  ؛قد تزيد من اتساعه األفقي -بشكل هندسي أن يصبح مثقفاً عالما

ال أن الحياة؛ بل وكل ميادين الحياة وشتى مجاالتها هذا ال يعني بأي حال من األحو

 .تصبح روحانية اإلنسان أعلى، تماماً كما هو األمر بالنسبة لألحداث الزمنية والمكانية

الوقت وإنما يسخرونه إلطالق النوايا، لتعداد  -ال يضيعون-فإلى كل أولئك البشر الذين 

األماني، للتأمل من أجل إصالح هذا العالم؛ أنتم تفهمون األمر بشكل خاطئ! التأمل ليس 

 ،إلصالح العالم، التأمل ليس إلصالح الحياة، التأمل ليس لتحقيق رغباتك المادية الدنيوية

ن، وحتى لو نجحت في التأمل، حتى التأمل ليس ظاهرة، التأمل ليس تمرين؛ اليوغا تمري

ونجحت  ،لو اعتقدت وآمنت وعلمت بأن التأمل ليس تمريناً وليس ممارسة وليس طقس

فالجذب في المقابل يعتبر  ل!ال يعني بأي حال من األحوال أن تصبح حياتك أفض ؛فيه

له، ولكن طريقة مباشرة لتغيير معالم هذه الحياة وفقاً لما يعتقد اإلنسان أنه أصلح وأحسن 

يا إخوة في تجمع الوعي ال تنسبوا أنفسكم لمجتمع الوعي بل والمجتمع المستنير، إن كان 

فكما قلت إطالق النوايا وانتظار  .عقلكم مازال مرساة تربطكم في هذه الحياة المادية

وإنما نابعة  األفضل وتمنيه والتأمل من أجله كل هذه األمور ليست خاطئة وليست سيئة

كما قلنا  وما أبدعها .وهذه هي الكذبة المبدعة في حياة البشر م!أن الحياة أه من اعتقاد

وما أتقنها حيث أن اإلنسان ذاته حتى في استفاقته من هذه الكذبة وإدراكه لها أصبح 

يوظف هذه االستفاقة وذاك التنوير بأنه يعود إلى تلك الكذبة ويحسنها قليالً لكي يعيش 

 له؛ أقل ألماً.  فيها بطريقة أكثر قبوالً 

حين تنسى أو تتناسى، حين تنخدع وتنسى أنك أنت مصدر هذه الحياة من حولك، "

عندما تعيش يومك وأحداثه تلوم غيرك عن ظروف حياتك السيئة التي ال تعجبك 

 ع!"ألنك تعيش الحلم وكأنه واق فاسعد! فتلك بشارة وخبر جيد
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اإلنسان هو مصدر هذه الحياة وأن كل ما يحيط حيلة العقل عندما نشارك هذه الفكرة وأن 

ً بوسيلة دفاع قديمة، تقليدية،  بهذا اإلنسان هو انعكاس لما في داخله؛ يهاجم العقل دائما

أي فكرة هي  أي شعور هو ذاك الشعور؟ ما هو ذاك المفهوم؟ ي:ناجحة وفعالة جداً وه

 لزماني؟التي جسدت ذاك المخلوق أو ذاك الحدث، الظرف المكاني أو ا

ال يمكن التعبير عنها باللغة  ،وهنا يستعصي القول ألن المسألة قد ال تكون لغوية حتى 

ال يمكن لك بأي حال من األحوال أن  ،البشرية المفهومة، وال أدل على ذلك من المشاعر

ً  (الحب) تصف الحب لو لم تملك مفردة نحن نعتقد أن المفاهيم . كذلك األلوان ؛إطالقا

ولكن الواقع عقلنا الباطن وشبه الواعي  ،بلغة بشرية، تكتب في أرواحنا، في وعيناتكتب 

، أن يتخيلها -وهنا السر في األمر-أنها ال تكتب بلغة بل ال تنطق وال يمكن حتى للعقل 

ال يمكن للعقل أن يتخيلها، ومن باب أولى إن كانت المشاعر ال توصف وال تُرى 

من أن يدركها عقل مادي ال يسع سوى األفكار. ولكن ال فالمفاهيم أعقد وأعمق وأبعد 

يساء الفهم بأن المفاهيم ال يمكن أن تترجم إلى مشاعر ومنها إلى أفكار؛ يمكن دائماً وأبداً 

أن تعبر عن مفهوم بفكرة أو بخطاب وأحياناً بكتاب أو ثقافة مجتمع أو حضارة شعب مر 

الفكرة قد ال تكون ساحرة وقد تكون  .داتفي التاريخ، الكتاب مقدس أو كتب مقدسة ومجل

مؤثرة، قد يكون الكالم ملهم وقد ال يكون يغير أي شيء في المستقبل ولكن يمكن لكم أن 

، إن كنت تتحدث عن أمر وهي المشاعر تخمنوا سبب أو يسر قوة الكالم وسحر البيان

حرة جداً عن مفهوم تترجمه بدافع مشاعري وعاطفي قوي جداً فإن كلماتك ستكون سا

يجب أن ال نكون سطحيين رغم أن  -وهنا سر آخر-حتى دون أن يفهمها اإلنسان؛ 

يجب أن ال ننسى أننا لسنا عقوالً،  األفكار والعلم واضحة ويمكن للعقل أن يدركها ولكن

نحن لسنا دماغ أو عقل بشري، نحن وعي أكبر بكثير من مجرد عقل، ال يعني أن 

ً وفي مكانها المناسبنقصي عقولنا بل نستخدمها حي مشاعر البشر فيمكن لنا  أما. نا

ولكن اعتدنا في الخمسة آالف سنة الماضية  استقبالها بشكل أسرع وأوضح من األفكار

من تاريخ البشرية أن نقصي المشاعر أكثر وأكثر وقد وصلنا أقصى نقطة من هذا األمر 

 .في السنوات الحالية

الفكرة تكون مؤثرة، وتكون الجملة والعبارة والكلمة ساحرة عندما تكون  فكما قلنا

عندما أقول نقي جداً ال أعني  جداً.العاطفة خلفها أو الشعور قوي جداً، واضح جداً، نقي 

ً أنه خير أو شر، جيد أو سيء، إيجابي أو سلبي؛ قد يكون شعور كره ولكن في  إطالقا

كل نقي سيكون مؤثر جداً إما في أعدائك أو في خطابك الحاقد عندما تكون حاقد بش

ولكن ما الذي يجعل الشعور قوي جداً؟ ما الذي يجعل العاطفة  ا.أصدقائك أو كالهم

 .وستكونون على صواب "المفاهيم" ستخمنون أنها واضحة؟

إن المفاهيم البشرية التي ال يفهمها العقل كما قلنا هي قوة سحرية بالمعنى الحرفي، 

ً عندما تزرع مفهوم فيه، سيتصرف ويفعل أي أنك يم كن أن تسحر اإلنسان حرفيا

ويقول تماماً ما تريد منه أن يقول وسيتصرف وفقاً لما تتوقع منه أن يفعل، ولكن يبقى 
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الطريقة األوضح هي النزول من السلم؛  كيف تقوم بإيصال مفهوم إلى إنسان؟ ل:السؤا

اإلنسان عندما سبب سرد هذا الموضوع هو أن  .المفهوممن الفكرة إلى المشاعر إلى 

يكون مقيد، مسحور، مؤمن بمعتقد معين أو مفهوم ال يمكن له حتى أن يرى تجارب 

فلتر ال  -بمعنى عامي-، (Critical)، ال يمكن! ألن العقل سيصبح حاسماً، ناقداً ىأخر

ل الحياة أسرع، يجعلك وال بأس بهذا األمر فهو يجع .يقبل إال ما يناسب هذا اإلطار

هي  -إن كنت تراها مشكلة-مبرمجاً تقوم بمهامك بشكل فعال وكفاءة عالية جداً المشكلة 

ً وتتسع بها  أنك لن تكون متفرداً بذاتك، لن تصنع لنفسك حياة مميزة تنمو بها روحيا

 على مستوى الوعي.

 :رغم أن وجودها أو عدم -سأتحدث عن التواصل مع عوالم أخرى، كائنات أخرى  رد

وال يهم أمانةً إن آمنت أو لم تؤمن بوجودها ولكن إن كنت ممن يؤمنون  -وجودها جدلي

فاسمح لذاك المفهوم أن يولد مشاعراً جياشة، فياضة، متدفقة بال بوجود كائنات أخرى 

في اإلنجليزية في علم  (Telepathy)يسمى التخاطر الفكري  توقف.

وواقع  الباراسايكولوجي، أو يعتبر هو ظاهرة يقوم بها المتلقي والمرسل بتبادل األفكار.

األمر أن التواصل الفكري/ تخاطر األفكار؛ ظاهرة حقيقية موجودة ولكن غالباً ما يكون 

وهذا  تخاطر المشاعري،ال (Telempathy)وهامش الخطأ فيها كبير جداً مقارنة بـ 

ً لألقدر  أمر يجيده النساء، األطفال والحيوانات بال ترتيب معين، فلو صح الترتيب وفقا

التخاطر المشاعري والعاطفي أقوى بكثير،  لكانت: الحيوانات ثم األطفال ثم النساء.

أسرع بكثير، وأوضح بكثير ويعني األمر بكل بساطة أنك عندما تحاول التواصل مع 

ً  إنسان سواء قريب منك  أقدر على التواصل عبر التخاطر الفكري. تكون جسديا
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 إليه،ما نبدأ به وما ننتهي )

 (أنت منشغل عن أنك تعيش شيء موجود بالفعل

 

  النقاط الرئيسية:

o  الحياة تختلف على حسب الزاوية التي ينظر منها اإلنسان فكل إنسان له

 تجربته المختلفة وكل إنسان له زاويته المختلفة. 

o تمت  الرسل في مر التاريخ ليسوا رسالً أرسلوا من قبل أحد، هم رسل

 .دعوتهم من قبل تلك الحضارات

o ل ال يمكن ال يمكن لمن أدرك كل هذا الوجود أن يتحدث عنه، حتى لو فع

 .للكلمات أن تصفه

o .لم تخلق جنة بال نار لحكمة ولسبب فال معنى وال قيمة للجنة بال نار 

o  الخوف هو عندما تكون على وشك اختبار نقيض مفهوم وجودي لديك

 .كإنسان
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أهالً بمن أحب دون أن أعرفكم، ال شيء إال الشوق يجلبني إليكم، شوق يربطنا ويفرقنا 

أم  ليهاإ. عالقة غريبة تجمعنا كعالقتنا بذواتنا، ذواتنا التي نسير ال ندري أعلى حد سواء

ً من األيام أم نبقى بعيداً عنها أبد  بعيداً عنها، أم إذا كنا على أية حال سنلتقي بها يوما

 اآلبدين.

بشكل دوامي نبتعد  "ما نبدأ به وما ننتهي إليه"على كل حال عنوان البث سيكون هو 

في طبيعة  وهذا هو األمر .عنه بشكل دائري ولكن ال نزال ندور حول نفس المركز

أنت دائماً وأبداً تنطلق من نقطة وجود  ،الحياتية األرضية وجميع تجارب الوجودالتجربة 

ثم تتسع تجاربك سواًء كانت صاعدة أم هابطة، إيجابية أم سلبية ويبقى األمر أنك عندما 

تنتهي من التجربة وتكون، فقط تكون فإنك تعود إلى نقطة األصل حيث بدأت. بمعنى 

ارب؛ فقط تكون، ستكون موجود ال أكثر دون ازدواجية، آخر أنك عندما تتوقف عن التج

ما أقصد حيث نبدأ حاول العيش،  نإذ دون تصنيف، دون تفاصيل فهذا بالضبط ما نقصد.

أن تتوقف عن محاولة العيش هي أنك بكل بساطة تعيش اآلن ولكنك تختار أن تفكر 

كون السباحة ممتعة كمن يقف على حافة مسبح مثالً يريد القفز، يتخيل كيف ست بالعيش

ال يمكن أن تهرب من الحقيقة أو أنها مخيفة أنت حر! لكن بكل حال من األحوال 

محاولة العيش هي محاولة تعلم التقنيات، ممارسات، ! البسيطة وهي أنك لم تقفز بعد

قدرات، طاقات، حركات، تمارين، معلومات، معرفة كلها من أجل ماذا؟ كلها من أجل 

 ! أنت منشغل عن أنك تعيش شيء موجود بالفعلتريده،  تحقيق الشيء الذي

يُعتبر  دعوني أخبركم عما أراه عن االزدواجية وعن معتقدات البشر على مر التاريخ.

كل إنسان، كل كيان، كل عقل بيت أو منزل بل وكل حضارة ومجتمع، كل ثقافة وعصر 

من المفاهيم. عندما يكون كل مفهوم جدار أو  -أو قصر حتى-من الزمن كلها تعتبر منزل 

طوب لبناء هذا العمران الكبير فبهذا التعبير أو التشبيه يكون مخزون الحضارات 

قدات هو الطوب الذي يبنون به هذا الصرح، بعض هذه المعرفي من معلومات ومعت

الحضارات قامت ببناء صرح ضخم شاسع واسع يشمل العديد من الخيارات والحرية؛ 

 "؛الوجود"الوفرة وليس من  "الحياة"بمعنى آخر أنهم اختاروا من الحياة الوفرة، من 

 إلى أي حد أنت حر.  فالوجود ملئه الوفرة، ال حدود في الوجود وإنما في الحياة تختار

فالحضارات اإلغريقية والفرعونية وحضارات قديمة كمن يعتقد باألطالنطية أو يعتقد 

بالمايا أو يعتقد بغيرها، اختاروا أن يكونون يسكنون وإن كانوا يؤمنون ببعض المعتقدات 

 فكل حضارة من الحضارات. والمفاهيم فإنهم اختاروا مفاهيماً واسعة، اختاروا معتقدات

اختارت أن تبني لها صرح، معلم وبعض الحضارات اختارت المفاهيم التي تقدم الوفرة 

- وأمعنتبمعنى آخر اختارت مفاهيم أقل، قيود أقل، حدود أقل وهناك حضارات أسهبت 

أمعنت في المفاهيم، في الحدود والقيود. هنا نتحدث عن  -اإلمعان هو الكلمة الصحيحة

ك الحضارات التي اختارت مفاهيم ومعتقدات متسعة جميع الحضارات، نتحدث عن تل

عظيمة ومنها من اختارت مفاهيم قيدية قاسية وقسرية جداً. بكل حال من األحوال اتسعت 
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كمنزل يعيش فيه الفرد أو الجماعة، تحيط به الجدران  (للمفاهيم)أو ضاقت يبقى تشبيهي 

نفس المعتقدات. عندها عندما  ويبنى سقفه من نفس المادة ومن (معتقدات)التي بنيت على 

يعيشون داخل هذا القصر يعتقدون أنهم في مأمن وفي رخاء ووفرة ألنهم يسمعون عمن 

يعيش خارج هذا القصر ممن يعاني ممن يحرم ممن لم يجد مأوى ومنزل ممن هو 

متشرد ضائع عن ذاته. هم ال يعرفون كيف هي الحياة في الخارج ألنه لم يسبق له منذ 

منذ أن أصبحوا واعين مفكرين أن خرجوا من هذا الصرح فال يعرفون من هذه  والدتهم،

 الحياة سوى ما يعرفون. 

 "إن لم تكن تعرف إال ما تعرف؟، فأي شيء يمكن أن يتفوق على ما تعرف"

األمر فلسفي قليالً ولكن تأمله ببساطة، عندما ال تملك شيء تقارن به بشكل نسبي، عندما 

ال تملك القدرة على أن تضع شيء مقابل ما لديك فلن يهم ما إذا كان ما لديك سيء أو 

ما إذا كان ما لديك سيء أو جيد. هذا هو  من خالل التباينجيد فال يمكن لك أن تعرف 

 ف آينشتاين أو بتعريف الفالسفة.معنى النسبية بتعري

هؤالء البشر عاشوا في ذاك المنزل، في ذاك الصرح، في تلك الزنزانة أو ذاك  ذن،إ

السجن مهما ضاق ومهما أظلم عليهم سيبقى منزلهم الذي ال يعرفون سواه هو لهم قريب، 

المسألة أنَّ بعضهم  ،هم له ينتمون، هم جزء ال يتجزأ منه أو كذلك يظنون. فكما قلت

بل زنزانة، نعم قد تسمى شجاعة، نعم قد تسمى جرأة اختار بنيان ضيق جداً بل خندق 

هناك من يعيش في قصر في متسع . على التجربة ال يهم السبب ولكن هذا طبيعة الحال

من البنيان يملك العديد من الغرف والخيارات والتجارب كمن يعيش اآلن في وقتنا 

قي أو خصوصاً إقليمنا الحاضر في العالم الغربي من الكرة األرضية مقارنة بالعالم الشر

يأتي في هذا التشبيه، في هذا السياق  الشرق األوسط؛ نحن نفضل العيش في بناء ضيق.

لمن يحب دراسة علم االجتماع وعلم اإلنسان -أن كل إنسان يعيش داخل هذا المنزل 

وليس علم النفس يعرف أن من يولد في السجن ال يفضل الخروج منه، أما من يدخل 

عاش حياته يحاول الهرب إال أن يعتاد على األمر فيصبح األمر وكأنه لم  السجن بعد أن

 ً عندما تولد في بيئة وتتعلم فقط ما يقدمه  !، هذا هو واقع الحال-يعش في الخارج إطالقا

لك هذا المجتمع، أنت ال تعرف من الحياة من الوجود إال هذا البيت فكل شيء في 

لو كان معك في هذا المنزل من يقدم لك  ،هنا .الخارج يعتبر بالنسبة لك ضياع وضالل

يمأله النور ويمأل  بالخارج وجود   بأنبحب وصدق ورغبة بمساعدتك وسعادتك نصيحة 

ألنك بالنهاية تعلم أن  !مهما أبدع في الوصف والتعبير !لن تصدقه مهما حاول. أرجاءه

الوحيد الصحيح،  هناك آالف من البشر غيره يعتقدون خالف ذلك وال يمكن أن يكون هو

 ربما تكون أنت هذا اإلنسان.

المسألة أن بعض المستنيرين أو بعض الواعين يقوموا عمداً بمحاولة إزالة بعض من هذا 

وأعتقد أنكم تفهمون من هذا التشبيه أن إزالة بعض الطوب تعني محاولة تدمير  ،الطوب

ولكن ما يحدث أن اإلنسان  ،بعض المفاهيم أو على األقل إزالتها قليالً حتى ترى النور
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يحاول جاهداً أن يمنع أي إنسان من إزالة تلك الجدران أو الطوب، لن ينتظر حتى يتسلل 

النور لينير أرجاء هذا المنزل المظلم أو الزنزانة الحالكة، لن ينتظر ذلك فهو سيقاوم 

ة ذاك ويحارب هذا اإلنسان الذي يحاول تدمير منزله. اآلن انظر إلى األمر من زاوي

اإلنسان النائم، اإلنسان الغافل، اإلنسان الذي ولد في هذا البيت المظلم؛ هو يرى أنك 

النسبة له واألمر من زاويته يبدو األمر بف !تحاول تدمير منزله الذي يؤويه منذ الوالدة

فأنت عدو وإن كنت من زاويتك ترى  !وكأنك تحاول تدمير منزله الذي يؤويه منذ الوالدة

هذا ما نعنيه بأن التجارب وأن الحياة تختلف ) .األمر مختلف !، أنك محبأنك صديق

فكل إنسان له تجربته المختلفة وكل  ،على حسب الزاوية التي ينظر منها اإلنسان

إنسان له زاويته المختلفة. يجب أال تلغي وأال تصادق على تجربة عن أخرى فكل 

تى وإن نجحت في إزالة بعض فمن خالل هذا التشبيه ح (التجارب بنفس األهمية

المفاهيم وتسلل بعض النور سيقومون ببناء جدار خلف جدار، فحتى لو أزلت األول 

ً يستطيع  وأرجو -سيكون هناك ما يمنع دخول هذا النور. األمر اآلخر أن اإلنسان دائما

 أنه حتى لو نجحت في إزالة جميع هذه الجدران -التركيز أتمنى منكم تفهمون هذا الكالم

أو على األقل فتحة صغيرة لدخول النور يملك اإلنسان قدرة أنه يغمض عينيه عن 

فال يمكن لك بأي حال من األحوال أن تهدي من  ،الحقيقة، يغمض عينيه عن النور

فحتى عمه القريب منه بل  ،الرسول ،هذه هي خالصة الرسالة لصاحب الرسالةأحببت. 

لة بكل بساطة أنك ال يمكن لك أن ترغم إنسان فالمسأ. الذي رباه ال يمكن له أن يهديه

بل إنك عندما تحاول إرغامه قد يبدو لك األمر أنك تبذل بعض الجهد،  ،عكس ما يريد

أنك تشارك في ترسيخ معتقداته  ربما مع الوقت سيغير مبدأه ولكن ما يحدث حقيقة هو

وب للسماح للنور كما هو األمر بالنسبة لك عندما تحاول إزالة بعض الط !دون أن تشعر

هذا هو النوع من  ؛فيؤمن أنه على حق ،بالتسلل؛ يبدو له األمر وكأنك تدمر منزله

  اإلدراك الذي يجعلك تستسلم تتنازل تشعر بالرضا وعدم تحمل مسؤولية ال تطيقها.

ً أن  الرسل في مر التاريخ ليسوا رسالً أرسلوا من قبل أحد، هم رسل ما أقصده أيضا

بل إن صح التعبير هم مدعوون وليسوا مرسلون، تمت دعوتهم من قبل تلك الحضارات 

دعتهم تلك المجموعة من البشر تلك الحضارة تلك الثقافة، في ذاك الزمان وفي ذاك 

ر أو صغر أكان قصراً أو جحراً المكان لبناء ذاك البنيان وذاك الصرح ضاق أو اتسع كب

ال يهم. فكما قلت أن ذاك اإلنسان هو إن صح التعبير قائد هو مدعو وليس رسول، الهدف 

من وجوده هو اختيار التصميم الصحيح لذاك المنزل ليكون متكامل بحيث يكون شكله 

مكن أن الهندسي مبدعاً لدرجة أن ال يمكن لإلنسان أن يشعر بنهايته وهنا نقصد أنه ال ي

يكون كما تتخيل المنازل التقليدية المربعة والصندوقية، بل هو بيت دوامي يتسع كلما 

أن يفهمه؛  -كما ذكرنا في عدة مرات-اتسعت وهذا أمر يستعصي على العقل المادي 

عدم وجود  !فالعقل ال يتخيل إال ثالثة أبعاد في حين أن الوجود متعدد األبعاد، أبعاد كثيرة

نبياء في هذه األوقات ألن البشر ال تريد أن تبني صرحاً جديداً حيث أن ال مرسلين أو أ

مكان في هذه األرض للمزيد من البنيان والقصور أو الصرح البنياني العمراني فقد 
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امتألت األرض بالمعتقدات وأنظمة المفاهيم اآلن كل ما على اإلنسان أن يعيش في 

ن الممتع على األقل أن تراقب بشراً يعيشون م ن،مختلف هذه الصروح أو أن يهدمها. إذ

داخل هذه القصور، أن ترى نفسك تخرج من ذاك القصر الكبير الذي كان يعد نعيم فتجد 

 أن الكون كله خاضع لك.

 :عندما أخبرك أو غيري يخبرك أن تفعلي أمراً أو تمتنعي عن آخر، عندما يلقنك رد، 

 !حرمك من المزيدفهو يبني لك صرحاً قد يكون جميالً ولكنه ي

هنا تعرف أن األمر مهما كان جميالً داخل ذاك القصر فالوجود في الخارج أجمل ولكن 

لن تعرف جمال الخارج ما لم تعاني من نقص الداخل وال أقصد بالداخل داخل ذاتك؛ 

فداخل ذاتك وجود رحب ال حدود له ولكن الواقع أنه وجود الداخل حيث عقلك، وجودك 

أن اإلنسان يتوقف عن الخروج إلى الخارج تشبيه مجازي ولكن معناه داخل عقلك. 

ليس ! أال يقاوم اإلنسان ما يعتقده -وهنا هي النقطة- االعتقاد بما يعتقد وال يقاوم

فأنت عندما تحاول أن تهدم ما تعرف فكأنك تحاول  ،بالضرورة أن تقاوم ما تعتقده

ي هدم الجدران التي قد تكون بنيت الخروج من ذاك المنزل عبر الطريقة األصعب وه

بطريقة أنت من شارك في بناءها! فلك أنت تتخيل مقدار إبداعك في بناءها على مر 

ً وأحاول أن أثني  .السنوات ال يمكن لك أن تتخلص منها في لحظة لهذا أنصح دائما

المفاهيم وضعت هناك لتبقى، أنت من وضع هناك  الواعي عن تدمير مفاهيمه ألن

ال تقاوم، ال تحاول هدم تلك الجدران بكل بساطة أخرج من المكان . ثم يغادرليجرب 

الذي أنت فيه، وما نعنيه عندما نشبه المنزل أو الصرح بالفكر فإنه يعني ببساطة أن 

حتى تجد  ؛ما إن تتوقف عملية التفكير، تتوقف عن الفكر أو عن التفكير بكل بساطة

رورة أن تجلس جلوس القديس الراهب المتأمل ال يعني بالض .نفسك تعيش في الخارج

المتعبد المتنسك الزاهد في الحياة ليس بالضرورة ولكن يمكن لك بكل بساطة أن تتناول 

طعامك أو أن تشرب جرعة من الماء أو أن تتحدث إلى إنسان تقليدي عادي أو أن تمر 

إلى عملك أو من خالل نفس الممر الذي مررت من خالله لسنوات عديدة، أو أن تسير 

دون أن تراقب حتى، دون أن تفكر، تملك ذاك العامل السري مدرستك لكن هذه المرة 

ذاك  إكسير الحياة لدى الطفل وهو الشغف، وهو االشتياق والتوق إلى عيش الحياة.

الشعور الذي يملكه البالغ عندما يسافر إلى مدينة جديدة أو يذهب إلى منزل جديد هذا ما 

أال تحاول العيش، أال تحاول أن تنصب لنفسك أو تضع لنفسك خطط . نعنيه بأن تعيش

فهذا هو التشبيه هنا وذاك هو طريقة رؤية اإلنسان النائم  وإنما تبدأ بالعيش مباشرة.

األمر بالنسبة له كأنك تهدم منزله في حين أنك للمستنير أو الواعي عندما يحاول تنبيهه، 

 هذا هو كل ما في األمر المعتقدات والمفاهيم. لهتحاول أن تهديه الوجود كله منزالً 

 سؤال: هل يعني ذلك أن أعيش دون تصنيف أو تحليل؟

أنا ال أعطيك نصيحة أن تعيشي بال تصنيف وال تحليل؛ يمكن لإلنسان أن يصنف،  ،ال-

ولكن أن يحلل، أن يقاوم، أن يحارب، أن ينصح، أن ينشر رسالته، أن يحاول بناء مفاهيم 
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لم . ، أن له الخيار في أن يتوقف عن ذلك هذا كل ما في األمرةيعرف أنها مجرد تجرب

ً مسألة ت حرير للبشر فالقيد هو في عقلك، في وعيك وليس قيد تكن المسألة إطالقا

يمكن لك أن تذهب إلى أجمل مكان في هذه األرض بل وحتى خارجها  يربطك في مكان.

 وال تزال مقيد ويمكن لك أن تعيش في أكثر األماكن تقليدية وتشعر بقمة السعادة.

 سؤال: تحدث عن الرسل.

مدعوين، الدعاة في الواقع مدعوين هم يساعدونك الرسل الدعاة هم ليسوا مرسلين بل -

في بناء ما بنيت أما اليوم فقد مسكنا أو أسسنا صروحاً عديدة، لسنا بحاجة إلى المزيد من 

ما تسمى باالجتهاد  ،الصروح كل ما نحتاجه هو أن نتسع في هذه الصروح بدوامة

فكأنها  .والمعتقدات بالديانات وظهور المزيد والمزيد من الفرق والطوائف والمذاهب

منازل في منازل وغرف في غرف وهذا هو التضييق على البشر وليس أمراً سيئاً 

انعكاس لرغبتنا في بناء الرسل الدعاة هم مدعوين وليسوا دعاة هم  فاألمر مجرد خيار.

صرحنا بفرض حدودنا وقيودنا علينا، بدافع حبنا لذواتنا نحرمها من حريتها لنشعر 

ً بمعنى الحرية عندما نموت، عندما ننام، عندما نحصل على ذلك الفتات من  الحقا

لإلنسان أصدقائي أظن األمر أصبح نمطياً جداً للواعي، جداً واضح ذاك النمط الرغبات. 

؛ يعرف أن ذاك الحرمان لم يأتي إال ليجعل من الحرية أمراً الذي يراقب بكل بساطة

زل مهما كان سيئاً لن تعرف أنه سيء ما أن المنجميالً فقد وضحت في بداية المطاف 

فإن  لم تخرج منه لترى المنازل التي حولك أو حتى الوجود والساحات التي حولك.

ولدت في منزل أو في زنزانة أو حتى في خرابة ووجدت فيها طول حياتك فستكون هي 

 ً ألن كل الحياة وال يمكن لعقلك الصغير أن يتخيل كيف هو الوجود في الخارج إطالقا

فذاك التباين ضروري عقلك ليس إال إسقاط لهذه الصورة الذهنية بطريقة فكرية. 

 .لإلنسان لكي يميز ما لديه عما ليس لديه فعندما يحصل على ما ليس لديه يقدر قيمته

أنت لديك كل الحرية قبل أن توجد في هذه الحياة ولكنك لم تكن تعرف معناها ألنك لم 

فاألمر المنطقي لك  ،لم تجرب طول وجودك حداً أو قيداً تجرب في حياتك، في وجودك 

الذي تفعله بدافع الحب هو أن تخلق لنفسك قيداً أو حداً أو كالهما فتعيش ذاك الحرمان 

في ذاك القيد لمدة قصيرة قد تبدو لعقلك الصغير مدة طويلة أثناء تواجدك في ذاك المنزل 

ي لحظة زمنية كونية وجودية ال قيمة ولكن بالنسبة لوعيك السرمدي األزلي األبدي ه

ولكن تلك التجربة الشعورية التي تتولد من تواجدك في ذاك القيد لمدة اللحظة ، لها

الوجودية، عندما تخرج منها ميتاً ستعرف معنى أن تكون حراً وستشتاق إلى هذه الحياة، 

كروا هذه الجنة ليست ممتعة إال بجانب النار. تذستشتاق إلى ذاك الحرمان، لذلك 

  الكلمات فلم تخلق جنة بال نار لحكمة ولسبب فال معنى وال قيمة للجنة بال نار.

 يبني اإلنسان عالم من حب؟ نسؤال: هل يمكن أ

فالحب هو في الخيار. عندما يملك اإلنسان  ال، ال يمكن أن يبني اإلنسان عالم من حب-

الخيار يمكن له أن يشعر بالحب وال يمكن أن تعطي لإلنسان الخيار األمثل والخيار 
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الكامل والحرية المطلقة إال من خالل عدم بناء أي شيء، عندما تتركه في الخارج 

ود دون أي وفي بعض األحيان عندما تترك اإلنسان في هذا الوجوهناك يختار ما يريد 

بناء يحكمه وأي قيد يقيده ربما أقول فقط ربما يختار أن يبني له منزل آخر ويحبس نفسه 

 فيه، فمن أنت لتمنعه من أن يفعل ما يحب؟ هذا كل ما أقوله، هذا كل ما أحاول قوله.

 :هذا يخبرك أن الدين ، ال أحد يضطر لشيء، هذا ليس تطوير ذات وال تنمية بشرية رد

أنك أعظم من أن  "مجرد خيارات"بشرية وتطوير الذات كلها على حد سواء والتنمية ال

ً أنك ال يمكن لك أن تعيش دور الضحية  !تلعب دور الضحية ولكن هذا ال يعني إطالقا

 لك هذه اللحظة وفي كل لحظة. انعكاسومن نحن لنقول غير ذلك؟ ما نحن إال  !فأنت حر

لما استطعت التوقف عن البكاء  عليه حقيقةلو شعرت ولو علمت ولو أدركت ما أنت "

، لما استطعت التعبير عنه إال بالصمت لو أدركت كل الوجود، والضحك في نفس اآلن

 "!لذلك ال يمكن للحقيقة أن تُْنَطق

لو تحدث الحب لصمت الكون كله، ولكن الحب صامت لذا "وقلت في مرة من المرات: 

ال يمكن لمن أدرك كل هذا الوجود أن يتحدث عنه، حتى لو فعل ". ينطق كل شيء آخر

 !فالوجود أوسع ،مهما اتسع البناء في هذا الوجود ،فمجدداً  للكلمات أن تصفه! ال يمكن

اذهب إلى حدود الكون بل تعدى حدود الكون إلى  !فالوجود أكبر ،مهما كبر ذاك الصرح

ن الوجود قد اتسع بالفعل قبل أن حدود الوجود ثم ضع أساسات بناءك هناك، ستجد أ

 هذا هو اتساع وعيك المضطرد الذي ال يتوقف.تنهي وضع أول طوبه، 

وأسيادي التجربة ليست خطية لن نذهب إلى مكان لذلك يا إخوتي، يا أحبتي، وسيداتي 

إن كان للوقت والمكان أي معنى على  نحن نقوم باالتساع في كل اتجاه في كل وقت

فعله هنا نفعله بدافع الحب وعندما تفعل أمراً بدافع الحب فال يعود يهم اإلطالق. كل ما ن

أي شيء آخر، المهم أال تمنع من فعل ما تحب حتى لو كان ما تحب هو أن تحرم نفسك 

 من الحب والحرية فذاك بحد ذاته خيار من خياراتك التي اخترته بحرية وحب.

 :أنا أعكس ما في داخلك فأنا لست إال ال أنا ال أقرأ من كتاب وال أتكلم بعفوية بل  رد

 مرآة لذاتك.

 :لم أقدم أي شيء ليطبق. أنا أفتح نافذة في ةالمسألة واضح أنك أخذتيها بتقليدية بحت رد ،

ذاك الوجود المظلم، الوعي المظلم لكي تري النور في الخارج أنت حرة في أن تبقي أو 

أن تخرجي لم أقدم لك أي شيء تطبقينه ال تمرين وال طريقة بل إنني أقول يمكن لك أن 

ً أردد نفس تبقي حيث أنت، أنت حرة كل ما أقوله؛ إن كان لدي ما أقوله فأن ا أحيانا

إن فهمت هذه الكلمات فقد  (أقول أن ك حرة في اختيار الحرمان من الحرية)المعنى. 

فالتجربة مهما طالت ؛ يطبق من يعجز عن الفهم، عن اإلدراك .اجتزِت مرحلة التطبيق
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أنك تبدأ من ، أن التجربة دوامية -كما قلت في بداية البث-ستصل بك إلى نفس النقطة 

 الوجود وتنتهي عند الوجود مهما ابتعدت عنه.

 :الخوف هو عندما تكون على وشك اختبار نقيض مفهوم وجودي لديك كإنسان؛  رد

كاعتقادك مثالً أنك على وشك أن يقبض عليك، اعتقادك أن ذاك األمر هو آخر وأسوأ ما 

ً تشعر بالخوف  والرهبة، يمكن أن يحدث لك في تلك الحياة. عندما يكون األمر وشيكا

 ربما لن يحدث األمر ولكن حدوثه هو رسالة لك لكي تتذكر متعة حياتك، جمال تجربتك.

 سؤال: هل من الجيد أن تختلي عن البشر لفترة؟

ال بأس باالختالء بل أنصح أن يقوم اإلنسان بالذهاب إلى مكان جديد بعيد عن معتقداته -

ونوعية تجاربه التي اعتاد عليها كأن يذهب التي اعتاد عليها، نمط حياته أو وجه حياته 

إلى مكان أو حي مختلف عن الحي الذي يسكن به أو إلى الخالء، إلى البر، إلى البحر 

جرب أن تجد نفسك  -أن يتوه بالعربي- ولكن ليس بدافع المتعة؛ أن يذهب دون استعداد

إلى مكان ال  أو أن تضع نفسك في مكان ال تعلم أين هو جرب أن يقوم بإيصالك صديق

جرب أن تكون  تعرفه دون أي وسيلة اتصال، دون أي وسائل دعم مثل المال والهوية.

جرب أن تعيش، جرب أال في مكان جديد، جرب أن تضطر إلى التواصل مع البشر، 

ذاك الخوف هو خوف عقلك من فقدان ما لديه  !ال تحاول العيش !تعرف اإلجابة مسبقاً 

ل الحياة في حين أن الحياة أكبر وأشمل من تلك الغرفة التي اعتقاداً أن ما لديه هو ك

اخترتها من بين ذاك المنزل الذي اخترته من بين ذاك المتسع الالنهائي السرمدي، 

ً داخل صندوق،  فنحن نعيش في صناديق متداخله كلما آمن ا أكثر كلما خلقنا صندوقا

 داخل صندوق، داخل صندوق، داخل صندوق.

فأنت تملك الوجود بأكمله ثم تختار منه فقط  ؛باالزدواجية إن صح التعبيرهذا ما نعنيه 

لتبني بها ذاك القصر ولكن تسكن به ألن اسمه قصر ثم تسكن ذاك  صغيرة مساحة

القصر فتقرر أن تعيش في غرفة الخدم ألنك تريد أن تتواضع، ألنك ال تستحق أن تعيش 

ً لتعيش فيه، ثم تبني في داخله في ذاك القصر. ثم تختار منها زاوية لتبني ل ك بها مكانا

؛ ما ال تعلمه، المزيد والمزيد والمزيد والمزيد والمزيد من الغرف والصناديق المتداخلة

أن نجعل كل صندوق ندخل فيه  ما تجهله هو أن لدينا القدرة على اإلمعان في التجربة

ً آخر ثم نجعله كل ال وجود ثم نخلق داخله كأنه كل الوجود، ثم نخلق داخله صندوقا

هذا كل ما في األمر، المزيد، هذا ما يعنيه أن التجربة دوامية وليست شبكة عنكبوت. 

  التجارب دوامية.

عندما يتوقف اإلنسان عن االختيار، عندما يتوقف اإلنسان عن القلق، عندما يتوقف 

وأعلم أن جميع إذا لم تكن جميع فهي أغلب عقولكم اآلن  اإلنسان عن التفكير سيكون؛

عندما تتوقف عن التفكير  تسأل سيكون ماذا؟ هذا ما نقصده بالضبط إن كنتم واعين.

 وذاك بحد ذاته يكفي، ولكن عقولكم ال ترضى بكل الوجود تريد جزًء منه. (ستكون)
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ً أعيش فيه على األ ؟!يكون ماذا ً أو صندوقا أنا ال ! قل في هذه اللحظةاختر لي تصنيفا

أعطني مساحة ضيقة من الحرية حتى أتمتع بها ثم عندما  !أستطيع أن أعيش كل الوجود

أخرج منها قليالً إلى صندوق أكبر أسعد به ونسيت أني أعيش في مئة صندوق داخل 

 !صندوق قد اخترتها على مر السنوات

 سؤال: من تنصحني أتابع؟

جرب مرة من المرات تدخل على حسابك من حساب  ،مكاقرأ كال !أنصحك تتابع نفسك-

ما تجهله هو أنك تتغير في اللحظة آخر وتقرأ حسابك، تابع نفسك األمر غير مضحك. 

ً جسدك يتغير، مالمحك تتغير،  ماليين المرات، عندما أقول تتغير أي أنك تتغير حرفيا

ً أعض أفكارك تتغير، ذكرياتك تتغير، مشاعرك! اءك الداخلية تتغير، أنت تتغير حرفيا

ولكن كيف لك أن أنت تصاب بالسرطان كل يوم أكثر من مرة قد تعتقد خالف ذلك 

أنت تصاب بأمراض عدة في كل يوم أكثر من مرة، أنت تنتقل من جسد إلى  تعرف؟

جسد؛ تنتقل من جسد مريض وجسد مصاب إلى جسد سليم فتسميه التعافي. ثم تنتقل من 

كأنك ة! ال تفكر في األمر وكأن جسدك ثابت وحياتك ثابت ،جسد صحيح إلى جسد مصاب

تقود سيارة أو مركبة على طريق تظن أن معالم الحياة ولحظاتها وظروفها وتجاربها تمر 

تظن أن ما يمر حولك هو المتحرك وأنت من حولك وأنت ثابت باقي هذا ما تظنه، 

من تلك المركبة إلى مركبة أخرى،  الثابت والواقع أن كل شيء ثابت أنت من ينتقل

، ومن سيارة إلى سيارة إلى سيارة إلى سيارة.. ومن جسد مركبة أخرى أمام تلك المركبة

 ذلك االنتقال يجعلك تعيش الوهم. في تلك السيارة إلى جسد إلى جسد!
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  لطالما سأل البرس  عن نهايتهم

 بل وقِلق عن نهايته حن  وإن علم اإلجابة بعد السؤال،

ي النهاية
 !عن الحياة ذاتها، بل وأنهم انشغلوا ف 

من فقد الحياة، هو  خائف  يكاد االنسان ُيحرم من الحياة ألنه 

مضحك وتناقض محض ولكنه أمر معتاد، وألنه معتاد  بارادوكس

 لنا أن نسأل عن نهايتنا 
ً
  ،أصبح مقبوٌل جدا

ً
لكن  ! رغم أنها ال تهم حقا

حن  وإن كانت تهم، أليس من األوىل واألجدر أن يسأل عن البداية؟ 

ولكنك ال ترى أي أحد يسأل عن البداية فاألمر بنفس الغموض 

 كالنهايةوبنفس العمق بل أن األمر تما
ً
 .ما

 هل منكم من يتذكر بدايته؟ هل منكم من يتذكر والدته؟
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 ( الحب ليس خيار)

 

  النقاط الرئيسية:

o ن، أتباع، أو عن علوم تؤيد ال تحتاج إلى البحث عن مؤيدي أنت محبوب

 .فكرك

o  .أن تفعل ما تحب هو كل ما تحتاج لفعله 

o الحب ليس خيار بل هو حالة وجود. 

o  دون أي اعتبار ألي  تفعل ما تحب أنت وحدكأكثر القوالب حرية هو أن

 .عدون أن تكون منتجاً نموذجياً لمجتم ،داعتقا

o  ال يمكن أن تعرف معنى الحب لو لم تخلق نقيضه االزدواجي وهو

 .الكره، لذلك نعيش التجربة األرضية

o .ال يهم حقيقة ما تعتقده ما يهم حقاً هو ما تفعله 
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، ما يفصلنا هو  من أنا ومن أنتم؟ ما الذي يحدث؟ لو زال ألصبحنا " اعتقاد"أنا أنت 

ألصبحنا، بل نحن كائنين دون أن ! نفس الشخص، بل ال وجود للشخص دون انفصال

حتى نكون، فنحن كائنين  ال حاجة للصباح أن يطلعر! ال حاجة للصباح أن يظه! نصبح

 !وقبل المكانقبل الزمان، بل  قبل الوقت

الفرق بينكم وبين من ترون من ، وأنتم كل واحٍد ممن حولكم أنا أنت، أنا كل واحٍد منكم

 !(اعتقادكم)هو  حيوانات، أو خيارات أخرى، البشر اآلخرين، أو حتى الكائنات األخرى

، هي اعتقادات مختلفة عن تلك االعتقادات اإليمانية التي تختارها وتلتقطها أثناء حياتك

ما دمت بشراً يعيش على هذه ، اعتقادات راسخة، ال يمكن أن تزول ما دمت انسان هي

ً بعد ذاكإلو زالت لم تعد  ..هي اعتقادات تحدد وتعرف هويتك كإنسان، األرض  !نسانا

فمعتقدات نختارها وتجعل تجربة البشر مختلفة ، هنا نصنع فرق ازدواجي بين المعتقدات

واعتقادات مشتركة لدى كل البشر، وتجعل البشر مختلفين عن الكائنات ، نسان آلخرإمن 

 .األخرى

كان االختيار أو القرار ليس إال لتوضيح  ر"أن الحب ليس خيا" وأما عنوان البث وه

ً ليس خيار، حقيقة األمر ً ، بلإلنسان أن يختار الح !فهو حقا  أن يختار أن يكون محبوبا

أن تكون أنت الفاعل وغيرك ، ال تفترض أن العنوان يعني أن تحب غيرك؛ وهنا الفرق

موضع الفعل، أنت المحبوب من قِبل الكون،  "أنت"هو أنك  بل المعنى منه ..المفعول به

سبق أن ، الحب هو تماماً كالوجود !عدائكأمن قِبل الوعي، من قِبل اآلخرين، حتى من 

وأال تنشغل بتبرير وجودك  : أنه يجب عليك أن تعيش حياتكحدى التغريداتإقلت في 

ن مؤيدين، لى البحث عإأنت محبوب، ال تحتاج  .كذلك هو الحب؛ فأنت موجود بالفعل

ال أن تبحث ، هأن تفعل ما تحب هو كل ما تحتاج لفعل ؛أتباع، أو عن علوم تؤيد فكرك

 !لى ما يؤيد ذاك الفعل قبل أن تفعلهإ

نسان وجودك، لن إألنه وإن ناقش  كما هو األمر بالنسبة لوجودك الذي ال يقبل النقاش

أنت  .كذلك هو الحب؛ والجدلفأنت موجود رغم كل النقاش  يُلغي وجودك على أي حال

الحب أمٌر ، لى الموت وحتى ما بعدهإو منذ الوالدة، بل وقبلها محبوب على اإلطالق

أما اعتقادك البسيط أنك غير محبوب، فهو حيلة  أمٌر ال يُجادل وال يُساوم عليه مطلق

مكروه، اعتقادك أنك ، بل هو حالة وجود كما قلت أن الحب ليس خيار ر.ذكية من البش

هي ، هي حيلة ذكية اعتقادك أنك غير محبوب من الكون أو من غير الكون، أن لك أعداء

هو ما يجعل التجربة ، نسان مميزاً بين جميع األكوانهي ما يجعل اإل، حيلة البشر

فدعونا  .-وإن كان الجمال نسبي- أجمل تجربة على االطالق األرضية، الحياتية المادية

. نتحدث عن عمق التجاربلف، بة إن كان األمر موضوعي أكثرنتحدث عن عمق التجر

فإن افترضنا أن هناك كواكب أخرى وكائنات أخرى تعيش تجارب مختلفة عن تجربة 

الحدود والقيود والتحديات والمعاناة التي يخوضونها أولئك ، البشر، فتجاربهم سطحية

، التعبير التي اختارها البشرن صح إأو  الكائنات أقل بكثير من تلك التي يعانيها البشر
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ثم  لى حد اليأس، إلى حد الموت، إلى حد الجنونإألنهم يصلون  لذلك تجربة البشر أعمق

ً للشعور لتجربة  يتوقفون هناك، ويمعنون في التجربة، ويتعمقون فيها ليخلقوا عمقا

كان  إن-وهذا يا أحبائي ويا أصدقائي ويا خاصتي من الناس هو الهدف األسمى  .الشعور

 وقد سمعتم كثيراً هذا المصطلح !وهو أن تعيش تجربة شعورية ال أكثر -للحياة هدف

 .ة(تجربة شعوري)

، ذا كله وهم أنت من صنعه؛ هال أعني وجود الوجود، وجود الكون، لو تأملت الوجود

ال يهم ما تعتقده عن وجودك، مهما آمنت أنك غير موجود . أعني تأمل وجودك أنت

، وبحث العلماء مهما تفلسف الفالسفة ذن فهذا قانون أساسي في الكون، إموجوداً ستبقى 

بل وحتى في حالة الموت  سيبقى الوجود أمٌر أزلي أبدي لإلنسان مهما نصح علماء الدين

فتجد البشر ال يُجادلون في الوجود، ألنه بل هو أمٌر  .ما زال االنسان بهيئٍة أخرى موجود

أن كل من في هذا البث، بل وكل من ، ه أن الحب هو أيضاً ُمسلم بهما نغفل عن، ُمسلم به

كل من عاش على هذي األرض، ومن يعيش اآلن، ومن سيعيش ، هو خارج هذا البث

 !هو في حالة حب كل من يعيش في أرٍض أخرى أو كوكب آخر يوماً ما

  مالكاً يُغني على قيثارة، بحب اختار أن يكون طائراً 

  أو عبد يدخل في جنة ونعيم ويتنعم بما لذ وطاب رب  يعتلي عرش

 في كل حال من األحوال يبقى هذا الكائن محبوب حباً أقصى، وهذا خيار ليس إال

ذين األمرين ابه؛ ما يُميز البشر هو أنهم اختاروا أن يفعلوا بهذا الحب، وبهذا الوجود

شعور الحرمان  الكراهية،شعور ، أن يشعروا ويستشعروا شعور عدم الحب مجتمعان،

ليس لشيء، ليس إال لكي يشعروا بمدى عمق حب  شعور القيود والمعاناة، والحدود،

ً . أنفسهم ألنفسهم لك أن تشاء أن تختار أن تكون ، الحب هو قانون آخر كالوجود تماما

 ً وأن تعيش تجارب كراهية  أن تصنع من األعداء ما تشاء من أعداد ال متناهية، مكروها

كيفما تريد، وقتما تريد  فالحب سيقدم لك شتى أنواع التجارب ،بل وحروب وعِداء فةمختل

فإن كنت من بين جميع كائنات الكون تختار أن تعيش تجربة  .ال يناقشك، بحب مطلق

 !هذا كل ما في األمر ا؛فبحب ستعيشه ،الالحب، تجربة الكره

فكما ترون لسنا ، ة الماديةهذا ما يجعل البشر كما قلت متميزين في تجربتهم األرضي

ال نُسير األنهار، وال ، نطير، وال نصنع قصور بكلمة كن فيكون ال؛ ذوي قدرات خارقة

، ال نسير السحب، وال ننزل األمطار، ال نسير الجبال، وال ننشئ األشجار، نُفجر اآلبار

ما في األمر ولكن كل  لم نخلق بشراً أو نقتل آخرين، ولم نقسم أراٍض ، لم نصنع بحاراً 

؛ لذلك البشر متميزين! أننا نشاهد هذه المعالم من حولنا وكأننا عاجزين حتى عن فهمها

فأصبحت جميع ، وإنما ألنهم حرموا أنفسهم من كل القدرات ليس بقدراتهم الخارقة

 .القدرات بالنسبة لهم قدرات خارقة
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 ؛حرموا أنفسهم من جميع القدرات"

 "!بالنسبة لهم قدرات خارقةفأصبحت جميع القدرات 

أن  كنت وال زلت أقول ،فالحب ليس خيار بل هو حالة وجود مر.هذا هو كل ما في األ

وهي صورة من صور -قلت في تغريدة . فعل ما تحب يخولك لتحصل على ما تريد

قلت:  -"تأمل بعين مفتوحة"هو لمن يهتم بالمسميات ،التأمل باألعين المفتوحة ل،التأم

لى معالم الحياة المادية المتنوعة االزدواجية فهي إراقب أحد أطرافك، ال تبتعد وتنظر "

فقط راقب أحد أطرافك، يدك، ، لى وعيكإليس من السهل أن تعود منها ، عميقة جداً 

وكان " من الذي ينظر من خالل عينيك؟ :ثم اسأل نفسك ،قدمك، أو أي جزء من جسدك

جية لما يجب أن يشعر به االنسان عندما يفعل هذا لبعض المتابعين ردود فعل نموذ

 .عندما يسأل هذا السؤال، األمر

 اآلن انظر الى يدك واسأل نفسك هذا السؤال:

 (؟كمن الذي ينظر من خالل عيني)

مجرد طرح ! ال يهم ما ستكون اإلجابة، ن تسأل هذا السؤال، ال يهم أياً كانت اإلجابةإما 

جسدك، سيفصل حتى  لى مستوى سيفصل يدك، سيفصلإهذا السؤال سيرفع وعيك 

هذا هو كل ما تقوم ، وربما بكاء وسيصاحبها سعادة، وحالة حضور عن وعيك عقلك

ال ، ال داعي للشموع والموسيقى، ال داعي إلغماض العينين والتأمل لساعات .بفعله

 !فقط من الذي يرى من خالل عينّي؟ !خالل عينيكمن يرى من  .داعي للهدوء والصمت

واجابات أخرى كنت تبحث ، ال تبحث عن اإلجابة، اإلجابة ستأتيك على شكل شعور

، وال تنظر الى شيء معقد في الحياة المادية من الذي ينظر اآلن من خالل عينّي؟؛ عنها

ولكن ، العودة منها الى الذاتمن الصعب جداً ، فالحياة المادية ُمبدَعة وُمتقنة الصنع

لى ذاك الطرف اسأل إأثناء النظر  لى أقرب األشياء لك يدك، أو قدمكإعندما تنظر 

مجرد طرح السؤال وهذا  لى يدي من خالل عيني؟إمن الذي ينظر : نفسك هذا السؤال

ال تهتم حقيقةً الى كل نصائح ، أنه كاٍف أن يشعرك بانفصال مخيف، هو األمر السحري

ً كأي علم آخر يُحاول أن يُقولبكتنم وإن كان هذا ؛ ية البشرية وتطوير الذات فهي تماما

ً وحرية القالب أرقى، وأسمى، وأجمل ً  وأكثر حبا أكثر القوالب حرية هو  !ما يزال قالبا

دون أن تكون منتجاً نموذجياً ، دون أي اعتبار ألي اعتقاد ،أن تفعل ما تحب أنت وحدك

ً متشابهة لبعضها اآلخر صنع المجتمع بعد كل شيء؟فماذا ، لمجتمع  صنع نسخا

 !وأي تجربة هي تلك، ال يشتركون في شيء سوى بالتبعية، يتبعون نفس الشخص

ونصحت  "،أن البعض من البشر يبحث عن مؤيدين لفكرة أو معتقد" :قلت في تغريدة

يؤيدك في ذاك أنت لست بحاجة لمن .. بأن ال تبحث عن معتقد أو مؤيدين معتقد

هو أن تقوم ، هو أن تقوم بفعل ما تحب، كل ما عليك بكل بساطة هو أن تفعله، االعتقاد

 فال بد، ليس هناك بد وال احتمال سوى أن يتبعك على األقل؛ المعتقد كذا ةبممارس
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 حتى أكثر البشر سذاجة وسطحية وقشرية يملكون تابعين، انظر من حولك .بعض البشر

سبيل السخرية أكثر البشر سطحية هم من يحصل على أكبر عدد من المتابعين بل وعلى 

ً للجميعأأظن ! والمؤيدين بل وأصبح قناعة تامة وراسخة ، ن األمر هذا أصبح واضحا

أو ذاك الهدف الذي يسير ، ال تهتم لما يكون ذاك المسار، في معتقد العقول وليس الوعي

ما يهم حقيقة  .فكلها أمور ثانوية وازدواجية جربةال تهتم لطبيعة الت، ذاك الشخص نحوه

غنية كانت أو ، سخيفة كانت أو عميقة ،هو أن ذاك االنسان اختار أن يتفرد في تجربة

كل من يتفرد في هذا الوجود . نسان متفردإال يهم حقيقة، هو  روحانية أو مادية، فقيرة

سيحصلون على التابعين ، وسيقيينكالفنانين والم، كالعلماء والباحثين، كاألنبياء والرسل

  .أتمنى أنك فهمت عمق األمر وأدركت أبعاده. ولو بعد حين

 :ألعيش هذه التجربة رد ً وأثناء عيشي لها أرى من حولي  أملك فضوالً طفوليا

لذلك أتمنى أال تغادري حتى أفهم أي  تعكس لي بعضاً من ذاتي -حداها أنتِ إ-كانعكاسات 

درك على األقل أن ذاتي أكبر بكثير من أن أوحتى لو لم أفهم فأنا  جزء تعكسين من ذاتي

فأنا ما زلت صغيراً ألدرك عمق . ن طالت الى مئة سنةإو أدركها في مجرد حياة بشرية

ولكني كبير بما فيه الكفاية ألدرك أني لست بحاجة لتأييد غيري ألعلم ، بعادهأالوجود و

فلما أقلق إن كان وجودي ال . لوجود ُمسلم بهوأن ا وأن الحب مطلق أن ما أقوله حقيقي

ن كان الحب أمراً ُمسلماً به كنت حياً أو إو، يمكن أن ينتهي وال يمكن أن اُعدم الوجود

 ً هو مجرد فضول طفولي أن أعرف المزيد والمزيد ؟ فأي أمر بعد ذلك يقلقني.. ميتا

 .أن أخلق عمقاً للمشاعر، والمزيد

زدواجي وهو ال يمكن أن تعرف معنى الحب لو لم تخلق نقيضه اال ماذا يعني الحب؟

أول سبب وهدف للتواجد على هذه األرض هو أن ؛ لذلك نعيش التجربة األرضية، الكره

كل  ؛بدوامية نازلة ال تنتهي، ةعستبل متزايدة وم نحرم أنفسنا بحدود وقيود ال متناهية

ً هذا فقط لكي نعرف معنى الوفرة التي أتينا منه وهذا هو عنوان وما  .ا عندما كنا أربابا

ً "؛ زال وسيكون اسم حسابي  ".أننا كنا وما زلنا أربابا

كلما ُكرهنا، ورأينا وعشنا تجارب ، رنا معنى الوفرة التي لديناكلما قدّ  ،كلما ُحرمنا

كلما أصبح الحب أجمل وأوضح بفعل ظاهرة التباين النسبية التي ، العداء من األعداء

دراكها إولكن تجرأ البعض على  .ولكن ال يحددون لها مسميات مادية يعرفها البشر

وال معنى للنور بغياب  فال معنى للسرعة في غياب األرض. وتسميتها مثل آينشتاين

 .هذا ما يسمى بالتباين؛ الظالم

وقتما تريد، ويحقق لك ما تريد،  عندما تكون طفالً مدلالً لدى ملك أنجبك في ثراء ووفرة

وهو  ثم بشقاوتك المعهودة تطلب الشيء الوحيد الذي ال يمكن له تقديمه لك كيفما تريد

يحرمك  ة؟أي خيار يملك ذاك االنسان المسمى ملكاً سوى أن يحرمك من الوفر ،نالحرما

أن  ألنك طلبتولكن  -األمر وكأنه يكرهك ان بدإو-من كل شيء، ليس ألنه يكرهك 

 .وتجربة الحرمان والحدية القيدية، تعيش تجربة الكراهيةأن ! تُحرم
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 شو معنى عدم النسيان أو التعلق بالماضي؟سؤال: 

التعلق بالماضي، التعلق بالذكريات هو طريقة أخرى لسلب الروح والسعادة والجمال -

المعنية عندما يشعر االنسان أنه سعيد بما فيه الكفاية في هذه اللحظة ؛ والحب من اللحظة

فال يملك  ،وهي تجربة الشعور بالمعاناة فهذا يخالف هدفه من تواجده على األرض اآلن

ومن أقدم وأكثر الطرق فعالية هو أن  .خيار سوى أن يحاول سلب الجمال من اللحظة

واأليام  تذكر الماضي وكأنها أيام جميلة خلت، يتذكر الماضي كما يفعل الكبار بالسن

الحظت األمر لوجدت أنه بعد خمس سنوات أو عشر أصبحت هذه ولو  ،الحالية مملة

ففي حين دخول التلفزيون وانقطاع البشر عن بعض الممارسات  .اللحظة المملة جميلة

أما اآلن في ظل  كان ينظر وكأن المجتمع بدأ ينفصل ويتشوه االجتماعية الجميلة

التجارب الوافرة من التواصل االجتماعي الال محدود فإننا نتذكر تلك اللحظات من 

هي تجربة تباين  !متابعة التلفزيون األحادي البث، المحدود في المواد كأنها أجمل األيام

لى إيلجأ االنسان  ولكن بدل المباينة والنسبية بين شيء وآخر في اللحظة الحالية ،أخرى

وذاك ذكاء واتقان آخر من صنع االنسان الال محدود  ارنة شيء حاضر بشيء ماضيمق

 ؟نسان بعد ذاكأي شيء يقوله اإل، بداعهإفي 

 :ربما ، أنت مختلفة تعيشين أجمل ايامك ولكن بعد عشر سنوات من اآلن، ال بأس رد

، وكأنها مملةوتلك اللحظة بعد عشر سنوات  تتذكرين هذه اللحظة وكأنها أجمل لحظة

أو ربما أنت من القلة القليلة من البشر الذين يفضلون أال يعيشوا  فربما ما زلتي صغيرة

فال  ولكن أتمنى ان يستمر األمر ،ما أجملك -كوان كنت أشك في ذل- تجربة المعاناة

 وهو أن تجعل لحظتك الحالية أقل أهمية؛ يوجد سر في التعلق بالماضي سوى ما قلت

 .لية أقل قيمةولحظتك الحا

 سؤال: كيف نمسح الماضي؟

ً بل أن هنالك من تستبدل ذكرياتهم كلها - ركزي على الحاضر وسيمسح الماضي تلقائيا

 .دون استثناء وال يعلمون

 سؤال: هل الحب ضعف؟

نسان حب العالقات بين اإل، ولكن أعلم أن سؤالك يتعلق بالحب العالقيّ ؛ كنت سأقول ال-

أن تدخل عالقة -حب العالقّي الولكن  الوجودي ليس ضعف ولكن قدسيةالحب . واآلخر

ومعناه بكل بساطة ال يقبل ذاته، ال يتحمل ذاته،  هو بالطبع ضعف -سان آخرإنحب مع 

بكم  ال بوجود ذاك االنسان الذي يُذكره، يُذكرني، ويُذكرك بمدى جمالكإال يحب ذاته 

لذلك أرى  .ر للبشر اآلخرين فقط ال غيرهذا هو سبب حب البش أنت محبوب وقابل للحب

قيس أو  .كل من يدخل في عالقة حب مهما كانت رومانسية وسرمدية أنها محض أنانية

االنسان الذي يتعلق بإنسان ؛ أياً كانت تلك األساطير األيقونية ت..روميو أو جوليي ..ليلى

يكره ذاته أشد الكره وال يمكن له أن يتقبل ذاته اال ، آخر بعالقة حب هو انسان أناني
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 لذلك يلجأ مجنون الحب الى قتل ذاته بغياب معشوقته او عشيقها بوجود الطرف اآلخر

فلو تأملت األمر لعلمت أن االنسان حتى في أجمل عالقات . هذا هو كل ما في األمر

أما حب العالقة ، بيلكل البشر يحبون بعض بحب ن .الحب هو أناني، مادي، استغاللي

ً إيطول النقاش عادةً عن الحب ما  .عمره ما يكون نبيل  ذا كان نبيالً أو استغاللياً أو أنانيا

ما يهم  فال يهم حقيقة ما تعتقده؛ ولكن ال يهم فالبشر سيضلون يحبون بعضهم البعض

 .حقاً هو ما تفعله

 :انه ال يتطلب مرِسلهو حب ال مشروط أي ، نسان لآلخرين الال مشروطحب اإل رد، 

أي أنه حب موجود  ،حٌب ال مشروط، ث هذه الرسالةعليه ورسالة ووسيط يبإمرَسل 

هو حب جمعنا ، أن يُفهم أو ال يفهم، فال يهم حقاً أن تفهمه دون أن يُساوم عليه أو يُناقش

ً أن نكره بعضنا البعض، او أن نحب بعضنا؛ في هذه التجربة فنحن في  ال يهم حقا

ً  بعد أن أصبحنا موجودين األساس ً ال مشروطا وحين يكون حبك  نحن نحب أنفسنا حبا

فالحب الال مشروط يسمح بكل شيء  ع أن تكره هذا االنساننفال ما إلنسان ال مشروط

وليست ، فالكراهية نقيض الحب العالقي أو الحب المادي أو الحب العادي. حتى الكراهية

ال يمكن لك أنت تكره كل  فال يوجد كراهية ال مشروطة، أبداً نقيض الحب الال مشروط

 .حاول فقط، حاول أن تفعل األمر شيء موجود

تحتاج دائماً لسبب لتكره ، حاول أن تكره كل شيء دون أن تعرف ما هو الشيء"

ً هذا بحد ذاته يُذكرك بأنك تحب  ،أو األشياء البشر اآلخرين  "األشياء حباً ال مشروطا

ثم يُبنى عليه حباً  مجدداً قد يكون هو باألساس حٌب ال مشروط بين جميع البشرو

ً بالزواج ً بمبادلة المنفعة مشروطا أو قد يكون  أو مبادلة أمور أخرى مادية أو مشروطا

 البثلذلك كان عنوان  ب؛األساس هو الح .ولكن كلها مبنية على حب ال مشروط كراهية

قانون أساسي  ،أساٌس ال يقبل النقاش ؛كما هو حال الوجود، فهو هو ر. الحب ليس خيا

 .سرمدي ال يقبل المساومة والجدل
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 (وحينما ينتهي الفكر يبدأ الوعي)

 

  النقاط الرئيسية:

o هو حالة الوجود األساسية الصمت. 

o بأنفسهم؛ يظلمون مظلومون ، كثيرين هم المظلومون في هذه الحياة

أنفسهم بأنفسهم ويجهلون أنهم يفعلون ذلك وذاك جزء من اإلتقان 

 البشري في هذه التجربة األرضية.

o فاعلم أنك أنت الفاعل وال أحد غيرك. م،عندما تشعر أنك مظلو 

o التفكير ليس عدوك وإنما صاحبك الذي لم تعرف الحياة إال من خالله. 
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إذا كان اإلنسان يعلم، ولكن معظم البشر يمضي وقته  ،حالة الوجود األساسيةهو الصمت 

في التفكير أو فعل شيء ما، قلما تجد إنسان صامت؛ في حين أن الصمت هو حالة 

لوجدت في الصمت الحب الذي تحتاج ، بما فيه الكفاية لو صمت  . وجودك األساسية

 .والسعادة والجمال اللذان تحتاج

لم أخطئ عندما استخدمت  ،ة أو المظلومينهم المظلومون في هذه الحيا كثيرين

المضارع في فعل الظلم ألنهم هم من يقومون بالظلم على أنفسهم فهم مظلومون بأنفسهم؛ 

يظلمون أنفسهم بأنفسهم ويجهلون أنهم يفعلون ذلك وذاك جزء من اإلتقان البشري في 

ن بظلمهم هذه التجربة األرضية. فهم ليسوا مظلومين من قبل شخص آخر هم مظلومو

ألنفسهم، هم الفاعل والمفعول بنفس اآلن واألوان حتى اللغة تعجز عن فهم وإدراك 

من الممتع والمضحك أن تشاهد وتالحظ ما يفعله البشر من تحزب ومن جماعات  .األمر

ً بين البشر  فكرية ومعتقديه، مفاهيميه؛ البحث عن مؤيدين وكأن هناك عهداً أو ميثاقا

ن ينطق به عندما يؤيد إنسان اإلنسان آخر، حتى وإن كان األمر كذباً إحداهم اآلخر دون أ

نرى األمر كثيراً في هذه الحياة عندما يشعر إنسان أنه مظلوم فيبحث عن إنسان  وخطأ.

آخر يشاركه ذاك الشعور، يؤيد ذاك المعتقد الخاطئ. ال يوجد إنسان مظلوم وقد أسهبت 

أنه يقع من الفاعل على المفعول به، وكأن الفاعل حينما أوردت فعل الظلم وك بهذا األمر

أنك عندما تشعر أنك مظلوم فاعلم أنك أنت ر! هو المفعول به؛ بل وهو هذا واقع األم

 .الفاعل وال أحد غيرك

وإنما كل يوم يمر على هذه األرض يولد ويعيش بشر مختلفين؛ ليس في نوعية التجارب 

النظر إلى األمراض والحروب والمشاكل وعبر في عمقها وإمعانها في المعاناة. 

والمعاناة والحدود والقيود التي نملك هذا العصر، يمكن لك أن تفهم وتدرك حاالً ومباشرة 

فال أكمل وال أقدس  مدى عمق التجربة الحياتية األرضية التي نعيشها بشكل مادي اليوم

فلكم كل  !ل جنونيوال أجمل من هذا التحدي الذي ال يقدم عليه إال إنسان شجاع بشك

كمال  ال ينتهي وحضور  أزلي  أبدي، سرمد   .الحب على جنونكم وألنكم مجانين أحبكم

 يبقينا هنا ونتبادل الحب فنسعد.

عندما تتوقف ! ليس مجرد عنوان وإنما هي حقيقة "وحينما ينتهي الفكر يبدأ الوعي"

فعقلك ال يسمح بذلك وإن حاولت، ليس من السهل أن يتوقف  ؛إن استطعت، عن التفكير

العقل عن التفكير، ليس وأنت تظن أنك أنت مجرد عقل. أما أولئك القلة الذين يؤمنون 

كبر من ذلك، فهم قادرين أحياناً على إيقاف عقولهم عن التفكير، أأنهم ليسوا عقالً وإنما 

ً أو مس ً واعيا تنيراً، ليس بالضرورة أن يكون من رواد ليس بالضرورة أن يكون إنسانا

ً بديٍن معين ويؤدي صالته المعهودة فيخشع حينها  التنمية البشرية وربما يكون مؤمنا

ً كان ما نسميها أو ما نعنونها هي بالنهاية ما  يتوقف الفكر، تلك الحالة من الخشوع أيا

مة كثيرة جداً إليقاف نسعى إليه؛ إيقاف الفكر، إيقاف العقل عن العمل. هناك حيٌل قدي

" أبسطها هو أن يجلس اإلنسان في خلوة ويتوقف عن بالتأملالفكر الظاهرة تسمى "
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ً هو أن يقوم بالنوم وبين التأمل والنوم هناك طرٌق  التفكير بكل بساطة وأكثرها شيوعا

عدة إحداها أن يسأل سؤال يعجز العقل عن اإلجابة عنه فيشل العقل فيبدأ الوعي 

 فيكون اإلنسان حاضراً واعياً في تلك اللحظة.بالحضور؛ 

ال  عندما تتأمل يدك أو قدمك؟ ن ينظر خالل عينيكعمعندما طرحنا سؤال في بث سابق 

انظر إلى يدك  حاجة لإلجابة، فقط طرح السؤال كافي بأن يحضر الوعي حضوراً تاماً.

طرح السؤال  مجرد من الذي ينظر إلى يدك من خالل عينيك؟ ثم اسأل هذا السؤال..

 كافي بأن يضمن حضور كامل للوعي.

 :التفكير ليس عدوك وإنما صاحبك الذي لم تعرف الحياة  هل ما زلت تظن أنك عقل؟ رد

إال من خالله، أما اآلن وقد وصلت إلى هذا البث فهذا يعني أنك مستعدٌ على األقل ألن 

لضرورة أن تتوقف تكتشف بأنك أعمق، أشمل، أعم وأسمى من مجرد فكرة؛ ال يعني با

 عن التفكير إلى األبد.

 أحس أني من نخبة البشر، هل هو صحيح أم وهم وليش يجيني الشعور هذا؟ سؤال:

ً ما ينبع من يقينك أنك لست من النخبة؛ أنك مجهوٌل وأنك - اعتقاد أنك من النخبة غالبا

معتقٍد يسمى بأنه هو لست موضع حب لذلك تحاول إثبات أنك من خيرة البشر عبر تبني 

األسمى، أما عندما تعلم أنك محبوٌب حٌب ال مشروط فال يهم حقاً ما تعتقده ألنك تعلم بأي 

حال من األحوال أنك في موضع حب، في أي حال، وفي أي وقت وكيفما وأينما وحتى 

 بفعل ما شئت.

* 

الكم وجمالكم المعهودان لكم كل الحب كما التقينا سابقاً وكما سنفعل دائماً وأبداً، أنتم بكم

ليس لكم سوى الحب فأنتم األقدس واألبقى في هذه الحياة وهذا الوجود ولكم وحدكم 

 أتواصل وأبث ما أقوم ببثه.

 وداعاً.
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 (صناعتك للواقع متكررة ومتجددة في كل لحظة)

 

  النقاط الرئيسية:

o تحتاجهالضرورة أن ما تحبه هو ما مما تحب ولكن ليس ب أنت محروم. 

o .الواقع متأثٌر بوجود العقل، كلما كان العقل حاضراً غاب الوعي 

o  كلما غاب العقل، كلما كان اإلنسان وعياً أكثر من مجرد عقل؛ كلما

 أصبح الواقُع مزعزعاً والوجود أعمق. 

o أن  ياة الواقعية الدائمة المادية هيالوسيلة الوحيدة للخروج من هذه الح

 .تغيب عن عقلك أو أن تُغَيَّب عقلك عنك

o  عندما يكون وعيك مرتبطاً بعقلك فال يمكن له صناعة واقع وتجربة

 سوى ما تعرفه من الحياة المادية. 

o ء.لعقل يمكن للوعي أن يصنع ما يشاعندما يغيب ا 
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كان بودي لو أغلق هذا البث على من هو موجود اآلن إلى أمٍد أبدي، إلى أمٍد غير 

 والتعاسة خارجاً ونبقى وحيدين سعيدين هنا.لنحبس البشر ؛ معلوم

، "فاجئنا بمعلومة ال نعرفها أو سر جديد" :من سماعه لطالما يتردد طلب ربما مللتُ 

عد لقراءة أو سماع شيء قد قلته مما سبق أقول لمن يسأل أو يطلب هذا الطلب: 

 ،ب األمرجر !وستجد أن ما قلته وما صنفته بأنه قديم ليس حقيقة قديم حتى ما تعرف

ال تأخذ كلمتي على أنها قرآن منزل أو كالم مقدس فقط اقرأ ما كتبت أو استمع إلى ما 

قلت مرة أخرى وستجد أنك بدل أن تمر بمحطة أو تعبر من خالل باب أنت في الواقع 

ً حتى وإن كانت في الواقع ذات الكلمة وذات الجملة فهي في كل  ً أو درجا تصعد سلما

لى تلك العقول التي ال تستوعب هذا األمر، ال بأس بأن نعطي سراً ثم إ مرة تصعد معك.

ً في عمقه وفي ندرته وهو يخص العقل، ذاك الجزء الشاغل،  صغيراً ولكن عظيما

 المشغول، المنشغل بما ال يعنيه؛ من وضع لكي يتلقى ويستقبل هذه الحياة فقط ال غير.

والذي ُوضع لكي يستقبل ويتلقى ويراقب عودةٌ إلى ذاك السر المتعلق بالعقل البشري 

الحياة دون تحليل أو تعليل ولكنه انشغل بما ال يجب أو ال يطلب منه أن ينشغل به، وال 

يعنيه بأي حاٍل من األحوال. ذاك التشاغل عبر التفكير ومحاولة تأصيل بعض المعتقدات 

 ك واقع!والوسائل للوصول إلى كل ما تحب باعتقاد أنك محروم مما تحب؛ وذا

أو باألحرى  ،أنت محروم  مما تحب ولكن ليس بالضرورة أن ما تحبه هو ما تحتاجه"

 "أن ما تريده هو ما تحتاجه

انشغال هذا العقل بما ، السر هو كالتالي هذا ليس السر على أي حال فال تتململوا مبكراً.

ً اإلعالنات التجارية في آلة التلفاز، ركز في ا لمثال ففي التشبيه ال يعنيه، يشبه تماما

هناك ملهيات ومشتتات لعقلك، لوعيك عما يجب أن تراه  والمجاز اختصاٌر ال اختزال.

وتراقبه عندما تفكر أنت تنشغل عن اللحظة، عن الموقف، عن المشهد، عن التجربة 

ال أعلم للبث جمع - ولكن كل هذا ال يعنينا فذاك حوار طويل سبق وأن تناولته في عدة

 .-سأستخدم مجموعة من البثولكن 

انشغال العقل وتشاغله بالتفكير بالحاضر والماضي، ما يعنينا وسر اليوم هو كالتالي: 

هذا - بالمكان الحالي والمكان البعيد، يلهيك عن أن ترى المشهد والتجربة والموقف

ً  -أمر  نتفق عليه هنا يكمن - !هو أنه يشغلك عن بعض الرسائل ،وما يلهيك عنه أيضا

 ، بعض الرسائل والصور التي تأتيك من مكان آخر بشكٍل حقيقي وواقعي وجلي. -السر

صور ألماكن أخرى، أشخاٍص آخرين، أو أزمنة أخرى ولكنها تملك صفة الحقيقية 

بتعريف البشر للحقيقي. فنحن نعلم أن كلمة حقيقي أو حقيقية هي كلمةٌ مطاطية ولكن 

وقع سواًء في الماضي أو في الحاضر في مكاٍن بتعريف البشر هي واضحة أي أنه أمٌر 

 -حتى في المستقبل-آخر أو في المكان الحالي. وال تعد المعلومة حقيقية إال إن كانت 



لوجودا                                                                                                                   رابعالفصل ال

210                                                        حين يكون الوجود المتناهي... يأتي العقل، ليرسم الحدود| حدود الوجود

                                                                    
 

ستقع ال محالة عندها تكون حقيقية وإن لم تقع فال يأخذ البشر في االعتبار مسألة أنها 

 ر فلسفي لن ندخل فيه. احتماٌل حقيقي ولكنه لم يتجلى فيما ترى من تجارب، ذاك أم

عودةٌ إلى تلك الصورة التي تتراءى وتظهر في وعيك فيشاهدها عقلك، ولكن المشكلة 

فتلك القدرة البشرية على الجالء البصري ورؤية األماكن األخرى والبشر ليست هنا 

اآلخرين في أماكن بعيدة عنه أو حتى في أزمنة مختلفة؛ صوراً حقيقية بتعريف البشر 

بشرية أزلية يملكها اإلنسان منذ القدم؛ منذ األزل لم تزل وإن زال الزمن  هي قدرة

المشكلة ليست هنا وإنما المشكلة في أن اإلنسان لم  .ستبقى ما بقي اإلنسان حتى األبد

، الحقيقية إلنسان آخر؛ -بتعريف البشر-يعد قادراً على أن يميز تلك الصورة الحقيقية 

ٍن آخر. كأن يعرف ماذا يفعل وأين هو، أسعيدٌ أم حزيٌن كأن يعرف حال من يحب في مكا

يكون؟ وربما تستطيعون تخمين سبب اختالط تلك الصورة، ومزاحمتها بصوٍر كثيرة 

أخرى ال معنى لها. صوٌر أخرى ليست حقيقية بتعريف البشر، يختلقها أو يخلقها عقلك 

و أنه عندما تتراءى لك السر ببساطة ه عبر محاكاة الواقع بما يعرف بظاهرة التخيل.

صوٌر إلنسان تحبه، لنفترض أنها خمسة صور فعلى األقل واحدة من هذه الصور هي 

أنت منذ األزل قادر على أن  واألمر هو كالتالي: صورة لهذا اإلنسان، اآلن كما هو.

ً في  تتلقى صوراً، صوراً لمن تحب أو من تكره، ألي إنسان في أي زمان وخصوصا

الزمن الحاضر بل أن بعض الصور التي ليست حقيقية هي صور  لذاك اإلنسان ولكنها 

 ً تخيل عمق هذه  ،لم تحدث بعد هذا هو كل ما في األمر. فتخيل إن كنت متخيالً شيئا

  !هذه القدرةالفكرة و

 ال أتخيل الصور؟أسؤال: تقصد 

المسألة ليست مسألة عدم تخيل وإنما عدم تفكير، فالتفكير بحد ذاته، والتخيل جزء من -

أنِت حرة في أن تفكري أو ال تفكري أنا لست  التفكير؛ مجرد منتج من منتجات التفكير.

عالم اجتماع، وال قاعدة جيش أو لست معلماُ، أنا لست رجل دين، أنا لست سياسياً، أنا 

التخيل والتفكير، هما نفس الشيء هي محاكاة  غيره.. أنا فقط أقول ما هو األمر عليه.

 للواقع أو للمستقبل، صورياً أو لغوياً.

ه عن هذه الظاهرة وهذا السر فقد كان أثناء العزف هناك طلٌب بسيط هذا ما يمكن لي قول

ً جديداً. وألن غداً عيد المحبين، وألنكم  قد تردد كثيراً؛ أريد سراً يفاجئني أو شيئا

السر اآلخر ربما ال يليق بيوم  معشوقيني وخاصتي من البشر فهديتي لكم هو سٌر آخر.

هذا السر لمن  تجرد وأراد أن يكون، فقط يكون. الحِب ولكن، يليق بمن تمرد وتفرد، لمن

ً جديداً.. أرجو إرعاء االنتباه واإلصغاء ، السر هو كالتالي أراد أن يدرك إدراكا

 !واإلنصات لمن أراد أن يتعلم أو يدرك إدراكاً جديداً 

تخيل نفسك أو ربما إذا كنت اآلن موجود في غرفتك فال داعي للتخيل، تخيل نفسك في 

ظر إلى إحدى زوايا غرفتك.. أنظر وكأنك تنظر للمرة األولى أو بتلك النظرة غرفتك وان
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البائسة الروتينية المعتادة على معالم ومالمح الغرفة. ال شك أن لديك تصور عن باقي 

درجة لتشكل كرةً ثالثة األبعاد لكل  720درجة أو حتى  360زوايا الغرفة بدائرةِ كاملة 

 معروف للعقل البشري ثالثي األبعاد.مالمح الغرفة، وكل هذا أمر 

أنك في تلك اللحظة التي تنظر فيها إلى تلك الزاوية على وجه  السر هو كالتالي:

التحديد، في تلك اللحظة تحديداً ال وجود لكل الزوايا األخرى، ال يوجد إال ما ترى، كل 

ً غير موجود مكانه أنت تظن أن كل شيء موجود في  !شيء آخر غير موجود؛ حرفيا

وتعزز ذلك بالدليل عندما تنظر إليه مجدداً وترى أنه مازال هناك ولكنك ال تعلم ما إذا 

كان ما زال هناك أم أنه هناك عندما نظرت إليه، أنه تجلى في تلك اللحظة وفور نظرك 

دعونا  إليه بسرعِة ال يمكن لعقلك أو عينك أن تدركها إن حق لها أن تدرك على أي حال.

لفكرة األساسية وأنك عندما تنظر إلى تلك الزاوية األساسية، ال وجود لكل نعود إلى ا

اآلن أترك لعقلك أن يثور، أن  الزوايا األخرى، ال وجود إال ما ترى في مجالك البصري.

يغضب، أن يحاول التمرد، أن يحاول اإلنكار؛ فالعقل ال يملك سوى هذا الواقع الثالثي 

 جود سرمدي ال يخضع ال لزمان وال مكان.األبعاد الذي يعرف أما أنت فو

لك أن تكون أسيراً للعقل؛ أن ! أنت أعمق، أنت أقدم، أنت أكبر، وأنت أبقى من العقل

تحجم وتؤطر بالعقل ما شئت، ولكنك ال محالة وال مناص من أن تعود والبد لك من 

س فكما قلت فالزمان خاضع لك، لي؛ تعود إلى حيث كنت، إلى حيث أنت وليس كنت

هذا هو سري لكم. ستمارسه فترة من  !حتى وإن تراءى لك العكس بأمر منك ،العكس

الزمن حتى يقنعك عقلك أن األمر ال يستحق العناء كما أقنعك بأن كل شيء في هذه 

الحياة ال يستحق العناء عندما يتعدى حدوده. بالتفكير بالوجود، بما فوق المادة، بما قبل 

 الزمن!

 جود العقل، كلما كان العقل حاضراً غاب الوعي.الواقع متأثر  بو"

 كلما حضر العقل، تجلى وتجسد الواقع المادي بشكل بلوري، كريستالي قوي جداً.

 كلما غاب العقل، كلما كان اإلنسان وعياً أكثر من مجرد عقل؛

 "كلما أصبح الواقُع مزعزعاً والوجود أعمق

يتعاطى الخمور، يعرفه من يتأمل ولكن لما يعرف هذا األمر كل من يتناول مهلوسات أو 

يجب على اإلنسان أن يذهب إلى التطرف في التجارب مثل المخدرات أو المسكرات أو 

. المهلوسات في حين أن النوم كظاهرة بشرية أزلية تثبت هذا األمر على أنه صحيح

قل بل أن فعندما تنام أول ما يغيب عقلك، بل أن النوم هو تعريف عند شرحه لغياب الع

 غياب العقل يعتبر شرط من شروط النوم فال يمكن إلنسان أن يكون نائماً وعقله يقظاً. 

 !ال يعود للواقع وجود وماذا يحدث للنائم عندما ينام؟ ماذا يحدث للنائم عندما يغيب عقله؟

ويبدأ الواقع بأن يصبح مطاطياً غير ثابتاً، أتظن أن تلك األحالم هي مجرد فكرة في 

فكما تالشت جميع زوايا غرفتك، كل الواقع عندما غاب عقلك قد تالشى وألن  !عقلك؟ ال
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ً أكثر مرونة وأكثر تكيفاً مع حريتك  وعيك أكثر عمقاً واتساعاً من العقل فقد جسد واقعا

 م ال تملك تلك الصالبة والرتابة في األحداث.لذلك تجارب األحال

تؤثر على إدراكك ت، المسألة ليست كما يظن علماء النفس بأن المخدرات أو المنشطا

وكأن الواقع ثابت وأن  (Manipulate your perception of realty)للواقع 

فيصبح وعيك من يصنع الواقع وفقاً  ،في الواقع أن عقلك يغيب! عقلك يسيء اإلدراك

عندما يكون عقلك حاضراً يقوم بصناعة واقع  .لمعايير وشروط وقواعد أقل من عقلك

ً لألسس والقناعات واالعتقادات والمفاهيم البشرية األزلية كالقوانين الفيزيائية  وفقا

يختلف عن والرياضيات والكيمياء وغيرها.. فال يمكن للعقل حتى أن يبدأ بتخيل واقع 

هذا هو اإليقو، هذا هو الواقع، هذا هو العقل! بنهاية المطاف ال يمكن  الواقع الذي يعرف.

 !حتى للعقل أن يصنع واقع آخر حتى وإن كان يريد

الوسيلة الوحيدة للخروج من هذه الحياة الواقعية الدائمة المادية هي أن تغيب عن  لذلك

. -في استخدام الضمائر للفاعل أو المفعول هنا فال فرق-عقلك أو أن تُغَيَّب عقلك عنك 

كل ما تحاول فعله عندما تتأمل هو أن تجعل عقلك يصمت ويترك لك مساحة، أن يفك 

قيد وعيك تلك المرساة التي تبقي سفينة وعيك من أن تبحر وتتالعب بها أمواج الوجود 

ً بعقل ك فال يمكن له السرمدية التي ال تخضع للزمن. أما عندما يكون وعيك مرتبطا

 من الحياة المادية. سوى ما تعرفهصناعة واقع وتجربة 

من يتناول أو يتعاطى المهلوسات، هي في الواقع ال تغير إدراكك للواقع، ليس عقلك  ذنإ

عموماً ليس المسألة كما يظن أو يعتقد؛ أن كمياء المخ تتغير  يتم التالعب به كما يظنون.

صناعتك للواقع متكررة  !أن الواقع يتغير ،الواقع !فيصبح إدراك اإلنسان مختل

أنك تصنع الواقع من لحظة، إلى لحظة، إلى لحظة، "لنا: ومتجددة في كل لحظة كما ق

إلى لحظة، إلى لحظة في ماليين المرات بين اللحظة واللحظة بل مليارات المرات، بل 

 ".بعدد ال نهائي من لحظة إلى أخرى

ولكن عندما يقوم العقل بتولي مسألة  ،تُخلق خلف بعضها البعض -جمع الواقع-ماليين 

ً يمشي على أو يسير على معتقداته ومفاهيمه التقليدية. أما  الصناعة فهو سيصنع واقعا

ماذا " :وهذه هي إجابة كل من يسأل ؛عندما يغيب العقل فيمكن للوعي أن يصنع ما يشاء

أنا " !سيحدث؟ فماذا ،سيحدث عندما أموت إن كنت تقول أنني لن أذهب إلى جنٍة أو نار

ال أقول أنك لن تذهب إلى جنة أو نار، أنا أقول أنه يمكن لك أن تذهب إلى الجنة أو إلى 

النار أو أن تعود إلى الحياة. أنا ال أقول أن المسلمين على خطأ أو الهندوس على خطأ، 

أنا أقول أنه يمكن لك أن تحاسب  تناسخ األرواح هو الصح، أو الجنة والنار هما الصح.

وتعاقب وتدخل النعيم فتنعم، وتدخل نهر الحياة فتعاد البعث ثم تعود إلى الحياة المادية 

مجدداً، وأقول أيضاً أنه يمكن لك أن تستغني عن كل هذه التجارب التي أُعدت مسبقاً في 

 .أثناء الحياة المادية وتختار تجارب أخرى ال يمكن حتى لعقلك أن يتخيلها
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عندما يقوم عقلك بصناعة أحالم يمكن لك أن  ،حر  تماماً كالنوم كما قلنا فبعد الموت أنت

تتذكرها عندما تستيقظ. ثم هناك أحالٌم أخرى ال يمكن لك يا سيدي وسيدتي الكريمة أن 

تتذكرها، ليس ألن ذاكرتك ضعيفة ولكن ألن عقلك يعجز عن ترجمتها إلى كلمات 

 ي عقلكأال تالحظ أنك تستطيع أن ترى الحلم بوضوح وجالٍء تام ف وحروف مفهومة.

ولكن لحظة ما تبدأ الكلمات بالتطاير من فمك لتقول لغيرك تفاصيل حلمك حتى تجد 

السبب أن الوجود أكبر وأوسع وأعمق من مجرد  ؟!نفسك مشلوالً لغوياً أمام إيصال فكرة

 عقل.

 :لو سمعت  بإنصات راح تلقين إجابة كل شيء، ليس من خاللي بل من خالل طبعاً  رد

 الكون.

 :فاالنتقال من النوم إلى الوعي يعتبر ، االستيقاظ هو االنتقال من النوم إلى الوعي رد

إن كنِت  واالنتقال من الوعي إلى اإلدراك األقصى أو النور يعتبر استنارة. استيقاظ،

تسألين عن االستنارة فقد حدثت لي مرتين وقد فصَّلت فيهما في كل مرة وقد كنت بطبيعة 

 (,Serenity) No thoughts state. هناك من يسميه النيرفانا، الحال واعياً قبل ذلك

 وغيرها من المسميات.

 سؤال: ما الفرق بين الحب الطاهر والحب المادي؟

فكل حب هو حب طاهر،  ال يوجد ما يسمى بالحب الطاهر والحب المادي أو المدنس-

البشر طاهره؛ أفكارهم حتى والكره ال يوجد كره ملوث دائماً يكون طاهر فكل مشاعر 

 ليست كذلك.

 :يخلق فالبشر على نوعان: ذكوٌر وإناث بغض النظر عن أجسادهم، ، بكل بساطة رد

تصنيفهم الجنسي، عن البشر على نوعان أو هناك نوعان من البشر بغض النظر 

أما الذكور فلكل ذكٍر خيار ومسار  الفسيولوجي، أنا أتحدث عن ذكورة العقل وأنوثته.

أما األنثى فهي سفينة في  وكأنه قطار قد حدد المسار والوجهة وانطلق بأقصى سرعة.

بحر بال بوصلة وال منارة تسبح حيث يأخذها الموج، حين أن األمواج والرياح هي 

المشاعر واألفكار. ال تحب الموانئ وال الشواطئ الراكدة، وال األمواج والبحار الراكدة 

ءات فبعض النساء يتمنين الهدوء لذا يلتزمن بشاطئ معين وال بأس بوجود استثنا- لذا

أما أولئك النسوة اللواتي يحيطن بي، فهن من النوع اآلخر من  -صنعه بعض الرجال

النساء اللواتي قطعن حبل مرساتهن بميناٍء أو أرٍض أو شاطئ وتركن ألمواج األقدار 

 ورياح الصدف أن يأخذنهن إلى حيث يجدن أنفسهن.

فالموجة  ،هنا أن أكون موجةً وريحاً تحرك سفينتهن وأشرعتهن بالتوالي كما يقالدوري 

تحرك السفينة والهواء يحرك الشراع. أقدم لهن ما يحتجن فيتواجدن لهذا السبب فقط، 

أما الذكور فما قلته عنهم أنهم كالقطار الذي  وعند السكون سيبحثن عن هواٍء وموجٍ آخر.

ها نحو وجهة، فهو ال يحيد عنها هو يتنافس مع القطارات يملك مساراً وسكة يسير ب
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األخرى في السرعة حيث يعتبر أقصى إنجاز في هذه الحياة هو أن يصل إلى وجهته 

بشكٍل أسرع، بشكٍل أسلم. أن يعبر من خالل السكة التي يعبر من خاللها أكبر عدد من 

فليس للرجل حبل إن صح  فكما ترين ليس من السهل على الرجل أن يقطع حبله، الذكور.

لذلك بالنسبة للمرأة األمر أسهل بأن تقطع حبلها  التعبير المجازي، الرجل يخلق قطار..

فيأخذها البحر إلى حيث يشاء، بينما الرجل من الصعب أن يحيد عن سكته. ولكن ما إن 

ً تحرك السفن األخرى. فكما تر ين يفعل حتى ال يعود قطاراً أو سفينة بل هواًء؛ رياحا

 الرجل إما أن يكون نائماً أو مستنيراً، الرجل الواعي قليل.

 سؤال: لذلك النساء الواعيات أكثر؟

فالرجال إما أن يكون نائم ملتزم بمعتقدات يؤمن بها، وسبق أن برهنها، بينما ، نعم-

 وتتركها.المرأة تؤمن بمعتقدات دون الحاجة لبرهنتها فبالتالي من السهل أن تحيد عنها 

 عقل؟ إنماسؤال: ذكور وإناث ليس جسد و

فكما قلت أّن الذكور واإلناث ليس تعبيراً فسيولوجياً  ،هذا هو األمر بكل بساطة نعم-

للجسد وإنما عقول. فبعض اإلناث تفكر بطريقة ذكورية بحته منطقية، علمية، مادية، 

فينة والقطار يقارب ويقرب وهناك رجاٌل يفكرون بطريقة أنثوية مبدعة خالقة. تشبيه الس

فما أقدمه من نور ليس إال منارةً تهوي إليها  .أتمنى أن تكون المسألة واضحة الفكرة.

، تتالعب بها مشاعر الهواء والمياه ليس إال. في حين أن الذكور ليسوا بحاجة إلى  سفن 

 منارة هم يملكون ما هو أرسى وأقوى من ذلك؛ سكك من حديد وقيود للعبيد.

صحيح أنا أقدس النساء فيرونني كإله،  أرى أن النساء أرواح قديمة، أقدم من الرجال..أنا 

وإن كنت أنا الذي أقدس النساء ولكن هذا ما يحدث عندما تكون مجرد انعكاس لآلخر ما 

 ، تركع المرآة لك.ةتقدمه عندما تركع للمرآ

 سؤال: ماذا يعني روح قديمة وروح جديدة؟

القديمة والروح الجديدة تعني أن اإلنسان يجرب الحياة المادية والتجربة المادية الروح  -

الروح الجديدة هي التي تولد في الحياة ألول أو ثاني  ألول مرة أو ثاني مرة أو ثالث مرة.

أو ثالث مرة وغالباً ما تلجأ هذه الروح إلى الثراء والرخاء والوفرة. أن تكون رجالً أو 

 كون ال تملك العديد من القيود.قيادياً، أن ت

هذا ربما يكون السر الرابع هذا اليوم؛ كلما كان اإلنسان يعيش برخاء في الحياة 

أولئك الملوك، أولئك الفنانين أمثال: عبد هللا بالخير،  المادية كلما كان روحاً جديدة.

وغيرهم. وريحانة أحالم.. أرواٌح جديدة. ذاك الغباء عند هيفاء والجنون عند شمس 

أما األرواح القديمة فهي معزولة، تعاني بحكمة.  وليدي قاقا وغيرهم هي أرواح جديدة.

كلما زادت معاناة اإلنسان اعلم أنه روح أقدم، ربما أشجع ولكن غالباً هي أقدم هذا معنى 

 األمر.
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* 

تنا فتلك هي لنبثها ونعكسها لذوا ،اآلن أظن أن الوقت قد سرقنا وقد سرقنا منه السعادة

عندما نحاول أن نسعد إنسان نعتقد أننا نبالء جداً وال نعلم أنانيتنا المتقنعة دائماً بالنبالة. 

بل حتى  ،وتلك قمة األنانية والنرجسية وما أجمل األنانية، أننا بإسعاده نسعد أنفسنا

 !األنانية جميلة ولم نحتج للهرب منها إال عندما صنفناها على أنها سيئة

وا كما أنتم بجمالكم ولكنت سأتمنى أو أدعو بشيء أقدمه لكم ولكنكم كاملين كما أنتم فدوم

 بجمالكم المعهود فإلى لقاء؛ وإن لم نلتقي فوداعاً.
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  (متى ينتهي الزمن؟)

 

  النقاط الرئيسية:

o سؤالك هو منتج مفهومك. 

o  ألننا نؤمن به.ما نظن أنه حقيقي ألننا نراه، هو حقيقي ومتجٍل 

o  التأمل هو إصمات العقل الذي كان يحاول أن يجعلك تؤمن بأن ما خارج

 .الحياة هو وهم؛ لتصدق وهم الحياة

o بينما الكذب يفصل  ،ن الحب يربط البشر يوحد التجاربالصدق شأنه شأ

الحقيقة ويفصل التجارب، فال تعود التجارب مرتبطة وال يعودون البشر 

 متصلين.
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 "متى ينتهي الزمان؟"

أحد المتابعين للبث قال أنه كان أو قالت أنها كانت تناقش هذا السؤال أو هذه المسألة في 

الطة. فأنت تسأل عن زمن نهاية درس الفلسفة، متى ينتهي الزمان؟ والسؤال بحد ذاته مغ

الزمن وهذا ما يعرف في الفلسفة بالبارادوكس، ألن الزمن عندما ينتهي، مباشرةً عندما 

فعندما ينتهي الزمن ال  .ينتهي، فور انتهاءه في تلك اللحظة تحديداً ال يعود للسؤال إجابة

يمكن لك أن تعبّر عنه، عندما ينتهي الزمن في تلك اللحظة التي ينتهي فيها الزمن ال 

تعود قادراً على أن تعبّر عن الزمن. ال يمكن لك أن تسمي الساعة والدقيقة واللحظة التي 

يمكن لها من يفهم هذه المسألة سيعلم وسيدرك ما أقصده، بأن الحياة المادية أنت فيها. 

يمكن للعقل أن يفهم هذه الحياة ويتعلمها ويتقنها ويخترع ويصنع  ،أن تُفهم، أن تُدرك

أما عندما يخرج اإلنسان أو عقل اإلنسان أو وعي اإلنسان من الحياة ؛ ويجدد فيها

 .المادية فال يعود هنالك مجال  ألن يدرك العقل أبعاد الوجود

رغم أن اإلجابة كانت بأن العقل ال يمكن له  "وجود؟كيف يكون ال"سئل: ولكن دائماً ما أُ 

إدراكه، يعرف هذه المسألة المتدينون فسؤال من خلق الرب هو سؤال أزلي، أبدي كان 

إن كان الرب موجود، وإن كان " .منذ القدم وسيظل حتى األبد يطرح من قبل كل مشكك

د فمن أوجده؟ ب، والُموِجد ال يُوجد. هذا ثم تأتي اإلجابة أن الُمسبب ال يُسبَ  "الرب موج 

بالضبط ما أقصده بخالف وغض النظر وصرفه عن مسألة الرب والزمن، إن فهمت ما 

 ؛فال يحق لسؤالك أن يبرر أو يعلل ذاك المفهوم سؤالك هو منتج مفهومك أقصد بأن

أن الزمن ال يمكن أن يُسأل عنه فكذلك هو األمر بالنسبة  ،فكما هي المسألة بالنسبة للزمن

للرب. فمن أوجد الوجود ال يمكن له أن يوَجد ومن يسأل عن موجد الموِجد، ال يمكن أن 

كذلك هو الزمن، عندما تسأل عن الزمن لن تجد إجابة للزمان حتى وإن ! يجد إجابة

لمقدرة على التعبير أو حتى هذا العجز وهذا البارادوكس وهذا القصور في ا .حاولت

حتى وإن أحس بمعنى -التخيل في العقل هي بالضبط ما يمنع اإلنسان من المقدرة 

 .هذا ما يمنع العقل بأن يشرح ويفهم ويتصور ويتخيل الوجود -الوجود وعمقه وبعده

أرجو فهم أو على األقل االستماع -الحياة ليست بداية الوجود وال نهايتها بل هي مجرد.. 

لما أقول، أن تكوَن موجوداً واعياً ال يهم أن تحلل األمر بعقلك فنحُن هنا نتحدث عن أن 

 :-العقل قاصر، كل ما أريده هو اإلنصات

ليست إال لحظة في زمٍن ، الحياة ليست إال لحظة، ليست إال قطرة في بحر الوجود"

ذاك الشعور بأنها طويلة هو دة، ليست إال لحظة  ممت، ليست إال ذكرى أو فكرة، سرمدي

وال أدل على ذلك من حلمك الذي تغفو لمدة دقيقة أو اثنتين  ؛ما يجعل الوهم حقيقي

 "فتشعر أنها ساعة أو أكثر

تجارب مثل الحلم عندما كيف لمثل هذا، كيف لمثل هذا اإلنسان الذي يملك مثل هذه ال

 تغفو لمدة دقائق فتشعر أنها ساعات؛ كيف لمثلِه أال يفهم أن الزمن مجرد وهم؟
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ثم عندما يكون هناك امتداد ووهم الستمرارية الزمن في حلمك فينقطع، بعد دقيقتين من 

الغفوة ينقطع الزمن بك فتعود إلى الحياة وتشعر أن حلمك كان يمتد إلى مدة ساعة. 

 أين ذهبت تلك الساعة؟ :اسأل نفسك سؤاالً بسيطعندها 

ذاك االمتداد الوهمي  اإلجابة المنطقية هي أنها امتدت بين دقيقة وأخرى، أليس كذلك؟

الحقيقي؛ وعندما أقول وهمياً حقيقياً ويفهم عقلك أن المتضادتين ممكنتان، هذا ما يجعل 

ً - األمر بارادوكسي وهذا معنى البارادوكس في علم الفلسفة . إذاً فمن يسأل -إن كان علما

 عن معنى الوجود، كيف هو الوجود؟ كيف هي الحياةُ خارج الحياة؟ أنت كمن يسأل

أنه انتهى بالفعل قبل أن يبتدئ، ولكن ما دمت تعيش  ،اإلجابة "متى ينتهي الزمن؟"

 .هذا الوهم فهو ال ينتهي أبداً 

 مجرد عقلفلنحترم قصور عقلنا، فلندرك أن وعينا أكبر من "

 "لنعلم أن عقلنا عاجز  حتى عن أن يبدأ بتصور الوجود

كل من سألني عما يوجد خارج الحياة وعما سيحدث بعد الموت ماذا كان هناك قبل 

أنت كمن يسأل عما سيحدث أو متى سينتهي الزمن أو من أوجد الرب  ،الوالدة؛ أقول له

من يطرح السؤال هو عقلك، والسؤال  !أو خالفها من األسئلة البارادوكسية التناقضية

هو منتج الحياة، مبني  على مفهوم والمفهوم منتج الحياة. ما تسأل عنه هو ما أنتج 

فال يمكن إطالقاً للسؤال أن  ،منتج الوجودفالسؤال هو منتج الحياة والحياة هي  الحياة؛

ً ال يدرك ال يُ  .يبرر ويفهم أو حتى يبدأ بإدراك الوجود درك الوجود بالسؤال وحتما

 ."أن السؤال يقتل الحقيقة واإلجابة تقسمها" :باإلجابة، فكما ذكرت في أحد المقوالت

ً فال اليوم  .هذا كل ما أملك عن وهم الزمن وعن تناقضية األسئلة ليس حواراً مفتوحا

أتوقع من الجميع أن يطرح سؤال ولكن سأجيب على البعض. الحوار المفتوح هو حيث 

نتبادل بشكل تفاعلي األسئلة واإلجابات، بينما اليوم رغبت بأن أشارككم هذه الزاوية 

 .للنظر إلى الوجود أو على األقل إلى الحياة

الحياة، إلى كل من يسأل ماذا سيحدث بعد أن أموت، إلى كل من يسأل عما يوجد خارج 

وكل من يسأل عما حدث قبل الوالدة، إلى كل من يسأل عن األبعاد األخرى والعوالم 

المتوازية، إلى كل من يسأل عن مستويات الوعي، إلى كل من يسأل عن أي شيء خارج 

رك أن كل ما يوجد هذا الفضول الذي تملكه هو طريقة عقلك في أن يخب اإلطار المادي؛

كل هذه األسئلة التي تسألها هي طريقة عقلك في أن يجعلك  م!خارج الحياة مجرد وه

ليجعل وهم الحياة المادية  والسبب؟، تؤمن أن كل ما يوجد خارج هذه الحياة المادية وهم

عندما يسأل عقلك، عندما يمنطق ويصور ويحلل معالم الوجود، عندما يحاول  .حقيقي

فهذه طريقة عقلك بأن يخبرك أن ما هو خارج  ،حلل ويصور ويمنطق الوجودعقلك أن ي

والسبب هو ليجعلك تؤمن بوهم الحياة المادية، وأظن أن األمر واضح  ،الحياة مجرد وهم

 .جلي
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 "ال نؤمن إال بما نرى، ولكن ما نراهُ؛ نراه ألننا نؤمن به"

يختلف عن إنساٍن يسمعها فيشعر من يسمع هذه العبارة فيظن أنها تناقٌض مضحك، 

أن ما نراه أو ما نظن أنه حقيقي ألننا نراه، هو حقيقي ومتجٍل ألننا  بعمقها ويعرف

 .نؤمن به

 هل كل شيء موجودة إجابته في القرآن؟سؤال: 

اإلجابة موجودة في الصمت، وال أظن أن  بل إن كل شيء موجودة إجابته في كل مكان،-

 .تشكيك بأن اإلنسان قادر على الوصول إلى إجابةبعد الصمت هناك 

 ما اسم هذا العلم؟سؤال: 

ليس علم، العلم يعد مستوى والفن يعد أعلى منه ثم الفلسفة تعد أعلى منها كلها. ما أقوله -

ما أقدم هو نور؛  .ليس حتى فلسفة ولكنه في عرف البشر وعقولهم القاصرة يعد فلسفة

 .التعبيرإن صح  هو ترجمة للصمت

 :هي جرأة على قول وإدراك ما يحاول العقل منعك عن قوله ؛ هي ليست مسألة علم رد

وهي ال تعدو  مرآة الذات وإدراكه. لم أسمي نفسي عالماً إطالقاً أكثر المسميات شرفاً لي

 .كونه انعكاس لك أنت ولِك أنتِ 

 :إن صح التعبير. أدعي أني ال بأس فأنا أعلم أني لست إال مرآتك، أقول ما فيك؛ عنك  رد

 .مستنير وأعلم أني مستنير ولكن ال أريد مصادقةً أو شحادة من أحٍد على ذلك

 ممكن تتكلم عن الفن؟سؤال: 

يختار معظم البشر التعبير عنها  .فالفن تعبير عن المشاعر ،ممكن إني أشرح الفن-

بكلمات، بلغة بشريٍة منطوقٍة بأصواٍت وترددات صوتية تستقبل باإلذن وتفهم بقاموٍس 

في حين أن التعبير عن مشاعرك بالفن، هو طريقة حرة غير مقيد، ال يحكمها أي  .مسبق

لفنان دون قاموس مسبق أو إطار معد سابقاً، ال قولبة وال تصنيف لذلك قد تفهم رسالة ا

 .أن تفهم ما يحاول قوله

 هللا يريدنا أن نكون أحراراً مسالمين؟سؤال: 

ال أحد  أنِت من يريد ذلك ال أحد يريد منك شيء، أنِت حرةٌ منذ الوالدة وحتى الموت.-

 .يظن اإلنسان أنه إنسان  مقيد؛ بينما هو قيد يدعي أنه إنسانء. يريد من اإلنسان أي شي

 التأمل؟حدثنا عن سؤال: 

التأمل هو إصمات العقل الذي كان يحاول أن يجعلك تؤمن بأن ما خارج الحياة هو وهم؛ -

إصمات هذا العقل يجعلك تدرك أن ما خارج الحياة هو حقيقي وأن  .لتصدق وهم الحياة

هذه الحياة مجرد وهم. هذا هو التأمل يا سيدي الكريم أو يا سيدتي؛ لذا في كل الديانات ال 



لوجودا                                                                                                                   رابعالفصل ال

220                                                        حين يكون الوجود المتناهي... يأتي العقل، ليرسم الحدود| حدود الوجود

                                                                    
 

بد من وجود طقس أو عبادة توقف العقل إما بمسمى واضح كالخشوع، أو بمسميات 

 .أخرى كالمانترا والترانيم واألصوات

 :شك أن تفرد الشيء يجعله جميل. التقليد، النمطية هي ما تجعل العقل يتجاهل ال  رد

 .الحقيقة

 :هنا ال نقدم طرق، ال نقدم طقوس نحن نعكس أو على األقل نسلط الضوء، النور على رد 

أما أي التأمل وأي طرقه هي أصدق وأحق وأيها  معالم الوجود والحياة. ماذا يعني التأمل؟

ً أكثر فاعلية  ً مقرون بماهيتك ومفاهيمك؛ فالمسلم يحتاج إلى الصالة  ؛ونجاحا فاألمر حقا

والبوذي يحتاج إلى التأمل الصامت، ثم الهندوسي باليوغا أو غيرها.. هناك من يذهب إلى 

يردد الشاماني من ترانيٍم وأصوات وهناك هنودٌ حمر ولهم طريقتهم،  االكنيسة، وهناك م

ابحثي عما يتحرك له قلبك ويعجز عن ك طريقته الخاصة. واألفارقة برقصهم.. كل يمل

 .أن تنجح -الطريقة-تفنيده عقلك، ذاك حيث يمكن له أو يمكن لها 

 ؟ودكيف أكسر القيسؤال: 

فعالً هي مسألة  كذلك كسر القيود ليست حقاً هدفي من هذا البث أو من غيره من البث..-

أي القيود تحب؟ ال  خيار أي القيود تحتاج؟القيد ليس سيء، المسألة مسألة  ،اختيار

يمكن لك كإنسان أن تتخلص من جميع القيود؛ ما أن تعلم ذلك ستعلم أن المسألة ليست 

ً من الزنزانة فال شيء خارج الزنزانة ولكن اختر الزنزانة التي تحب لكي تنعم  خروجا

 .الوحيدة الصحيحة فال فرقبوجودك بها. ال تختر األضيق واألصعب فقط ألنها هي 

 أي زمن يحويك وأنت صانع الزمن؟"

 "ومن يجرؤ على أن يفيقك من الحلم وأنت النائم؟

وال شيء يملكه الحلم سوى أن يتجلى أمام عينيك  أنا إال معلٌم من معالم حلمك،ا م

أحد يمكن وال  أنت حر في أن تنام أو تستيقظ وأي حلم سيبقى بعد أن تفتحهما؟ ..النائمتين

 .فأنت صانعه وأنت مصدره، له بأي حال من األحوال أن يجعلك ترى النور

أنت نجمة ، ةأنت شعلة  سرمدي ..أقوله اعتراف  منك لك، عنك، لك يا سيدي وسيدتي

واالدعاء  عبر إخماده وإخفاته بل تغتر بنورها األزلي األبدي ال تخبو وال تنطفئ أبدية

تلك ما نسميها تجربة الحياة ، وأشد جرأة وشجاعة الغرورفذاك أقصى  !أنه ال يوجد

ال ، أن تملك كل شيء فتختار أن تحرم نفسك من كل شيء .البشرية على األرض

 .فقط لكي تشعر بقيمة أي شيء تحصل عليه !لشيء

 الموت راحة كالنوم؟سؤال: 

 .صحيحعند الموت ال معنى للراحة فال يوجد تعب، أما عند النوم فاألمر -
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 :أعطيُت مثال مسألة الحلم وكيف لشعور الساعة أن يمتد بين دقيقة وأخرى؛ عندما  رد

تغفو لدقيقتين فتشعر أنك نمت لساعة. هذا كاٍف وكفيل بأن يجعل اإلنسان يجزم بوهمية 

وإن كان الوقت وهماً فالسرمدية هي األساس. إن كان الزمن وهم فاألساس أن ال الوقت 

  زمن.

 :أعلم ذلك وأنت من المتابعين وال  ،هي الفائدة إن أردت االستفادة أو الفائدةهذه  رد

تجهلني كشخص، أعلم خاصتي من الناس وأحبهم ولكن هذا ال يعني بأي حال من 

األحوال لك ولغيرك أن أنافق، أو أجامل، أو أتجاوز، أو أؤثر، أو أتنازل أمامهم؛ فذاك 

يرك حتى وإن ضايقت إنسان، أنت تفعلها بدافع عندما تقول الحقيقة لغ .احترام للبشر

ً  الحب. عندما أنت تكرهه حتى وإن  ،تخفي عن إنسان ما تشعر به حقاً، ما تريد قوله حقا

الحب ولساد  فلو قال كل البشر ما لديهم بصدق لعّم السالم ولشاع بدت بمظهر الحب.

الجمال كل هذه الحياة، ولكانت السعادة هي الشعور األوحد في هذا الوجود. ال يحتاج 

األمر إلى فلسفة أو علوٍم بشرية، أو علوم نفس أو علوم اجتماع، ال يحتاج إلى علوم 

لو صدق جميع البشر، بكرههم صدقوا،  !كل ما يحتاجه األمر هو أن تصدق إنسان.

وتهم وصداقتهم برغباتهم وامتناعاتهم. ولم يجامل أحد، أحدٌ آخر لعم بحبهم صدقوا، بعدا

الجمال وسادت السعادة وكان هو الحب الشائع بين البشر وما يربطهم. حتى وإن اعترف 

 ً ألن الصدق شأنه شأن الحب . بعضهم لبعض بالكره سيكون مصيرهم أن يحبوا بعضا

، فال تعود لحقيقة ويفصل التجاربيفصل ابينما الكذب ، ، يوحد التجاربيربط البشر

 .التجارب مرتبطة وال يعودون البشر متصلين

 ولدنا من نور وسنموت في نور 

 روحتى ونحن في هذا الظالم يحيط بنا ويحرسنا النو

 ال نحتاج ألحد وال يحتاجنا أحد

 ال أحد ينتظر منك شيء، وال تحتاج ألن تقدم ألحٍد شيء

 و إنجازاتأال تحتاج ألهداف 

 عندما ولدت في هذه الحياة بل إنك أنجزت أقصى إنجازاتك

 نعم بوجودك دون التزاماتا

 !كل ما تحتاجه بالفعل لديك كل ما يطلب منك هو أن تعيش

 تك؟أي شعور بعد هذا سيمنعك من أن تعيش حيا

ً مع نفسك،  ً مع اآلخرين ولكن األهم أن تكون صادقا المسألة مسألة حرية، كن صادقا

. ليس أسوء من تجربة سيئة، سلبية عندما تختار خيار في هذه الحياة كن مسؤوالً عنه

 .سوى من يدعي أن التجربة السلبية هي بسبب إنسان آخر وليس بسببه

كم بأكثر مما يستوعب جسدي المادي وقلبي ال أملك أن أقول غير ما قلت، ال أملك أن أحب

البشري. ال يمكن لي أن تعبر كلماتي وإن فصحت أو بلغت بأكثر مما تقدمه اللغة من 

عزائي أن قلوبكم تفهم، ووعيكم يدرك، ووجودكم يشمل كل  .مفردات وبالغات وفصاحة
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ً من جمالكم أو كله. األمر مرهون ب .ما لدي مقدار فلست إال مرآة تعكس لكم بعضا

انفتاحك وتصديقك لما أقول. أما أنا فأقول كل ما أقول ليس ألنك تريده، وليس ألني 

أنتظر منك أي شيء بل ألنك أنت من أراد مني أن أحضر هنا وأقول ما أقول. ربما ال 

تتذكر وهذا ما يجعل تجربتك مبدعة متقنة ولكني أعلم لم أكون ألكون هنا ولم تكن 

حتى وإن لم تتذكر أتمنى أن تصدقني على  .تسمع هذه الكلمات لتكون هنا لو لم ترد أن

األقل بهذه المعلومة، أنني أنا وإياك كل واحد منكم قد اتفقنا في مكان خارج المكان، وفي 

على أن نلتقي بشكل ال يخضع للزمن وقت االحتياج لنقول ما زماٍن خارج إطار الزمن 

هذا البث ومن هذه الكلمات ما يحتاجه،  ليس ليُفهم بل ألن كل إنسان يأخذ من ،نقول

. ال تتعب نفسك وال عقلك في محاولة الفهم، فكل ما يقال في بالضبط ال زيادة وال نقصان

أي مكاٍن أو زمان ستَفهم بالضبط وتماماً بالكمال كل ما تحتاج منه؛ كان درساً أو بثاً، كان 

 .ج إلى فهمهكتاباً أو تغريدة دائماً وأبداً ستفهم بالضبط ما تحتا

اْعلم أنك مرعي بقوة ال محدودة وأنها ال تريد منك أي شيء، بل أنك قدمت لها كل 

اعلم أن كل ما يطلب منك هو أن تعيش.  .فال شروط وال قيود بينكما !شيء، بل هي أنت

ال تتعب عقلك، ال تقارن نفسك، األهم أال تؤمن بمعتقدات غيرك. ولكنك حر فمن أنا 

ولكن على األقل نصيحتي األخيرة أنك عندما تفعل فتختار أن تؤمن  ؟تفعلألمنعك من أن 

 .بمعتقدات كن مسؤوالً عن خياراتك

* 

هذا كل ما أملك أن أقوله وال شيء غيره سوى الحب الذي كان وال زال وسيظل معكم، 

ولو إن لم يبقى من هذا اللقاء سوى بضع كلمات نبهت عليها أو  .كنت أنا أو لم أكن معكم

لكم يا سيداتي ولكم يا أسيادي حٌب ال أشترطه وال أقدره فهو  .بعض من هذا الحب لكفى

 .وداعاً أحبتي .وداعاً حتى حين إن كان هناك لقاء آخر .ال محدود وال مشروط
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  (زمنال موه)

 

  النقاط الرئيسية:

o تختار الموت عندما تتوقف عن اختيار أي شيء آخر. 

o  ُيعود لديك أي أمر يجذب انتباهك. عندما التخذ قرار الموت ي 

o  ما يحدث أثناء الديجافو هو ليس خلل وإنما ارتفاع للوعي إلى نقطة ال

 يعود الزمن ينطلي على اإلنسان بل هو يطوي الزمن في هذه اللحظة.

o أنت من يصنع الواقع عبر إيمانك. 
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كانت أعمق من مجرد " التغريدة" .نتكلم عن مسألة الموت والحياة وأنهم خيار واحد

أنهما خيار واحد، المسألة كانت أن هذا الخيار أن تحيا أن تولد والخيار اآلخر أن تموت 

والخيارات العديدة التي بينهما وهي أن تعيش كل لحظة وأن تحدد نوعية الخيار أو الحياة 

بمفهومة  (Timeline)أو التجربة التي تعيشها، كل هذه األشياء ال تحدث في خط زمني 

أي أنه يأخذ مساحة وحيز زماني مكاني. كل هذا األمر من الوالدة وحتى  ؛الفيزيائي

الموت وخصوصاً الوالدة.. ليس بينهما شيء، خيارك أن تولد وخيارك أن تموت يحدثان 

وليس إبداع عقلك الذي ال يستطيع -ولكنك بإبداعك الوجودي  !في نفس اآلن واألوان

الشعور بالوقت وإن  -وليس الوقت-يستطيع أن يجعل الشعور  -ول اآلنحتى فهم ما سأق

 كان وهماً، ممتداً بين الوالدة والموت. 

قد ال يميز البعض، وقد يالحظ البعض من الواعين أنك ال تتذكر حياتك على أنها شريط 

تتذكرها وأنها خط وإنما تتذكر بعض المواقف ثم تعود لتنسى بعض تلك المواقف وتتذكر 

ً أن ذكرياتك أخرى وكال األمران ال يعدان غريبين بمفهومنا البشري؛  الغريب أحيانا

ما ال تعرفه حتى اآلن هو أن ذكرياتك يتم تغييرها باستمرار أي أن لحظاتك التي  تتغير!

عشتها في الماضي، ربما لم تعشها إطالقاً، ربما تصنعها في عقلك وتعيشها بطريقة 

 وليست بطريقة حقيقية؛ تجربة أرضية. (Intellectual)فكرية 

أن تولد في هذه الحياة إن كنت هذا ما يخص الموت والحياة كونهما خياران، إذاً تختار 

تختار أن تولد في هذه الحياة أو في هذا الكوكب المسمى باألرض  شجاعاً بما فيه الكفاية.

لتعيش التجربة األرضية، الحياة المادية ولكنك تتطلب شجاعة عالية لتقدم على مثل هذا 

لحياة بغض ثم تعيش ما تعيش من ا ،القرار الغبي، المتهور بعرف الوجود واألكوان

النظر عن تجاربك ما إذا كانت سلبية أو إيجابية فال معنى لهذه التجارب أو التصنيفات 

ً وأبداً التجربة هي التجربة بالنسبة لوعيك األعلى المهم أن يبقى هذا اإلنسان؛ أال  دائما

ٌر وهو أنت منشغالً متفاعالً مع التجارب واحدة تلو األخرى. سعيداً كان أم حزيناً ذاك أم

ال يفرق وعيك األعلى بين نوعية التجارب، ال يلونها وال يصنفها  ثانوي ال يميزه وعيك.

المهم أن تبقى مشغوالً. إذاً كيف يتم إذا فهمنا قرار الدخول إلى هذه الحياة، كيف لنا أن 

 نفهم ونعرف بطبيعة الحال كوننا بشر نعيش التجربة.

ار الحياة والوالدة يتم بشجاعة عالية وتهور كما قلنا أن قر كيف يحدث قرار الموت؟ نإذ

عظيم ثم قرار التجارب الحياة المختلفة أمر معتادين عليه كبشر ولكن قرار الموت يحدث 

يتم  عندما تتوقف عن اتخاذ القرارات عما تتمنى عيشه. -أرجو التركيز هنا-عندما 

بة وأنا أستخدم بتهور كبير وبشجاعة عالية أن يختار وعيك الدخول إلى هذه التجر

 مصطلحات مادية عندما أقول دخول.

سأعيدها للمرة الثالثة: أن اإلنسان وهو ال يعتبر إنسان حتى يعيش هذه التجربة يختار 

بتهور وبشجاعة عالية الدخول إلى هذه التجربة، ثم يعيش التجربة تلو األخرى عبر 

ً واعتماد كلي على مفاهيمه؛ ع ما يعتقد أنه األفضل له اختيارات مختلفة تعتمد تماما
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وأحياناً، باعتقاده أن التجربة الفالنية هي األفضل له كالسفر أو التحرر أو الذهاب إلى 

مكان أو الحصول على أمر معين، اعتقاده أن ذاك األمر هو األفضل له يجلب إلى نفسه 

ً سيئة! ولكن دعونا ال ننصح هنا وال نأخذ دور التبشير  راتك؛ فأنت حر  في خياتجاربا

اخترت أن تعيش تجاربك بسالم وقبول واستسالم أو أن تتولى مهمة إدارة حياتك فأنت 

ما يهم هو كيف تقوم باختيار الموت؟ كيف يختار اإلنسان الموت؟ في الواقع ولغوياً حر. 

عندما تفقد الرغبة في أن تعيش تختار الموت عندما تتوقف عن اختيار أي شيء آخر. 

الحياة، عندما ال يوجد أي شيء في هذه الحياة حقيقةً وواقعياً وصدقاً وبال زيف بشري أو 

وهم ال يوجد هناك ما يحمسك تماماً كما هو األمر عندما تجرب أن تجلس مع الكبار في 

قي لعدم السن، مسنين، إنسان كهل، عاش من الحياة دهور ستشعر بذاك المعنى الحقي

الرغبة في عيش الحياة، االكتفاء وكأن ما يغريه للبقاء على هذه األرض قد ينتهي في أي 

لحظة. لذلك ليس األمر خارق أو غامض أن يعرف اإلنسان أنه على وشك الموت فيكتب 

وصيته فقرار الموت يتخذ عندما ال يعود لديك أي أمر يجذب انتباهك. ما يستخلص من 

ما تقول أنك ال تملك أي اهتمام بأي شيء في هذه الحياة وأن كل الحياة هذا األمر أنك عند

ً أثناء هذا الحديث فأنت تكذب! هذا ما يتعلق باختيارات الحياة  مملة، إن لم تكن ميتا

 .والموت

يجب الموت والعذاب والقبر وغيرهما من األمور اللواتي يجعلن اإلنسان مقيداً بالخوف، 

أنت ال تفيد أحداً ال أحد يهتم لخوفك، وحدك من يهتم  أن تعلم أنك عندما تخاف

لشجاعته وأن يعيش هذه الحياة. لن تعرف مقدار الخطأ، لن تندم على الخوف حتى 

عليك أن تعيش حياتك بشجاعة، ليس بتهور فاألمران مختلفان أن  تجرب الشجاعة.

ما قد يحدث  تعيش بشجاعة أن تحب أمراً فتفعله، أن تعيش بخوف أن تؤمن أن أمراً 

وأنت لم تره في حياتك كلها كأن يقلق اإلنسان عن تعذيبه في جحيم لسبب ذنب سيقوم به 

أو قام به وهو لم يمت بعد ال أحد يهتم حتى اآللهة ال تهتم وإال لكنت منعت من العذاب 

إن كنت  أنت حر في أن تقوم بما تقوم به، أنت مسؤول عن هذه الحياة وال شيء غيرها

اتفاقيتك عن تجنب الجحيم والعذاب فهي ليست موجودة ولكنك حر أن تؤمن  ال تتذكر

أنها موجودة وأن تمنع نفسك من أن تقوم بأمر معين كالشرب مثالً أو الجنس أو حتى 

األغاني أوالموسيقى بدافع أنها ذنب. ولكن عندما تفعل يجب أن تعلم أنك حر بأن تختار 

عليك عندها أن تقرر إحدى  ،تمتنع عما تحب عندما تخاف من الجحيم ثم ذاك األمر.

 أمران:

 عن رغبتك بهذاك الشيء الذي تخاف أن تفعله ألنه ذنب.  تتوقف إما أن -1

ذاك الشعور بالحرمان والمعاناة لحرمانك منه وتكون مسؤوالً عن  تقبلأو أن  -2

 .ذاك القرار فأنت حر عندما قررت أال تفعله
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ً اآلباء والهيئة والحكومة وغيرها من ال أحد! ال أحد سيقوم بمنعك ب استثناء طبعا

يمكن لك أن تفعل ما تحب ما يمنعك حقيقةً هو أنت المعتقدات.. ولكنك في واقع األمر 

 وليس أحد آخر.

 ؟حريتك يجب أن تتوقف عند حريات اآلخرينهل صحيح مقولة سؤال: 

هذا اعتقادٌ خاطئ؛ أن حريتك يجب أن تتوقف عند حريات اآلخرين ماذا لو كانت -

حريات اآلخرين تتعدى حريتك؟ المسألة ليست مسألة تراضي أو رسم حدود، يجب أن 

تعيش حياتك بحرية. ال يوجد، غبياً كان أو ذكياً اإلنسان ال يوجد إنسان ال يعرف حدوده 

 ً لمعتقداته هو والتي قد تشمل مبادئ دينية وأنظمة كل إنسان أين تنتهي حريته وفقا

سياسية وجنائية. ودليل أن ليس للحرية حدود هو أننا أحرار حتى في أن نختار في أن 

هذا النوع من القرار المتطرف؛ أن تضع حدوداً لحريتك رغم أنك نضع لحريتنا حدود، 

  ال تملك حدود يدل على مطلق حريتك وعدم محدوديتها.

 :اإلنسان أخذ زخم حياة اإلنسان لم تعني ألحد شيء.موت  رد 

 سؤال: ماهي الكارما؟

بكل بساطة هي اعتقاد اإلنسان بأن أفعاله الخاطئة ال يمكن أن تذهب دون  الكارما-

عقاب. اعتقادك أنك ستعاقب على ما تفعل سواًء كان أو أياً كان دينك وأياً كانت الطريقة 

التي تؤمن بأنها ستنال منك ولكن هذا االعتقاد يسمى كارما وهو انعكاس ولكن ألنه يأخذ 

حياناً، يسمى كارما ولكن هو بكل بساطة انعكاس؛ اعتقادنا بأنه لن حيزاً زمانياً ومكانياً أ

يحدث اآلن يجعله يحدث في زمن آخر يجعله ليس انعكاس وإنما كارما. بنهاية األمر 

وبعد تحليله وتبسيطه يصبح مجرد انعكاس تماًم كأي شيء آخر موجود في هذه الحياة 

 ليس إال انعكاساً لك.

 كوني؟سؤال: هل الكارما قانون 

ال ليست قانون كوني القانون الكوني هو االنعكاس وليست الكارما، الكارما تفصيل -

 وازدواجيه لالنعكاس إن كنا سنختلف على هذا األمر فال داعي لنقنع إحدنا اآلخر.

 سؤال: هل تخاف من الموت؟

الزلت أرغب في عيش الحياة  بل أتمنى الموت وال أخشاه ولكن أعلم أني لن أموت.-

لمادية فال شيء يدفعني لمغادرتها على األقل ليس اآلن، وجودكم بها، تذكري لكم، ا

توجدي معكم والحديث إليكم، إجابة أسئلتكم، كل هذه دوافع. ليس األمر وكأني ال أملك 

غيرها ولكن لو لم أملك إال هي لكانت كافية ألن أتواجد في هذه الحياة. ال يغادر هذه 

ً ما يحمسه في حياته الحياة، ال يصعد، ال يم وت، ال ينتقل إال من لم يعد يجد إطالقا
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المادية وقل ما تراه هذا اإلنسان، يجب أن يكون كهالً أو يكون اختار شيئاً واحداً فقط في 

 الحياة وركز عليه طيلة حياته حتى استنفذ كل رغباته.

 :عندما ، ذلكخوفك من إبليس ليس إال جزًء منك، كذلك اإلله، المالئكة والجن ك رد

 .ترينه إنساناً أو كائناً ميتافيزيقياً ستخرجينه من البعد المادي، أنت حرة

 سؤال: ما الغاية من وجودنا على األرض؟

الغاية من وجودك على هذه األرض تحققت فور أنت من سيحدد إجابة هذا السؤال، -

وحينه لم تحدد لك والدتك، ما يحدث اآلن ال يهم. كل ما ستفعلينه سيتحدد في وقته 

أجندة وخطة مسبقة كانت الخطة والهدف هو تواجدك على هذه األرض وقد تم األمر 

فقد نجحت وأنجزت هدفك بإتقان وبكمال لك اآلن حرية أن تأخذي األمر والتجربة إلى 

.  أي مكان أردت 

ً نعرف ما هو  أما ما يتعلق بالجالء البصري فهو لدى جميع البشر ولكن دعونا مبدئيا

ً آخر بعيداً عن مكانه الجالء البصري. هو مقدرة . اإلنسان على أن يرى مكانا

(Clairvoyance) .الجالء البصري  اسمها باإلنجليزي وهي ظاهرة باراسايكولوجية

ً آخر بعيد عن مكانه الحالي، دون  هو مقدرة اإلنسان بكل بساطة على أن يرى مكانا

كائنات، دون استخدام عينيه المجردتين. يرى مكاناً استخدام أي تقنية، دون استخدام أي 

ً كما هو مباشراً اآلن. هذا ما يعرف بالجالء  ً آخر بعيد عنه لحظيا آخر، يرى مكانا

البصري، هذه الظاهرة يملكها البعض يسمون لدى العرب باألسياد أو أهل الكرامات 

ء األكبر من البشر ما ثم هنالك الجز ويسمون لدى اآلخرين بالدراويش أو المالئكيين.

% من البشر اآلخرين الذين ال يعّرفون على أنهم أصحاب كرامات أو 99يعادل 

معجزات وهم أيضاً يملكون هذه القدرة على الجالء البصري، أن يروا مكاناً آخر بعيداً 

فهي لدى الشامانية ولدى غيرها من الثقافات والحضارات  عنهم دون أن يتواجدوا فيه.

وال تعد ديانة بالمفهوم الحرفي -، الشامانية من أقدم الديانات على األرض والديانات

فهذه الظاهرة موجودة لدى كل البشر، المسألة مسألة هل تسمح لنفسك بأن  .-للديانة

 تستخدمها أم ال.

كيف يمكن لإلنسان، خصوصاً اإلنسان الذي ال يملك هذه الموهبة والفطرة، ال يملك هذه 

زة، كيف له أن ينمي هذه الموهبة؟ كيف له أن يُوِجد هذه المقدرة عنده؟ النعمة أو المعج

استلقي في مكان هادئ ال يشتتك فيه أي إزعاج، ضوء، صوت يجب أال  ،بكل بساطة

تكون جائعاً جداً أو شبعاناً جداً. أظنكم تعرفون ما أرمي إليه، يجب أن تكونون في حالة 

لجلوس، إغماض األعين إذا أمكن والسماح ثم ا .(Urgency)استقرار، ال توجد أي 

لألفكار بأن تطفوا في وعيك، مشاهدة الصور المتعاقبة وكأنها سلسلة أو مقطوعة 

تلفزيونية لمشاهد كثيرة متوالية ومتوالية. ما إن تبدأ بالتفكير في المكان الذي تريد حتى 

ً وجودي ً تملكونه ال يملكه تأتيك عدة صور عن هذا المكان. دعونا نؤسس اعتقاداً سليما ا
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غيركم، منه تأخذون ما تريدون وتفلسفون األمر كما تشاؤون؛ عندما تفكر في أمر في 

مكان ما وشخص ما، بعيد عنك. عندما تتوالى صور عديدة في بالك وفي وعيك، على 

ً عن هذا المكان، هي تعكس الواقع اآلن ولكن  األقل إحدى هذه الصور صحيحة تماما

ي تتخيلها أي أن تستخدم عقلك وأن تستلزم طاقة ووقت لكي تصنع ليست الصور الت

 وتنتج هذه الصورة وليست صورة من ذاكرتك تعرفها عن هذا المكان. 

عندما تستحضر مكان أو شخص وتبدأ الصور بالتوالي في وعيك بشكل مستمر وتلقائي 

قمت  وعفوي فإن إحدى هذه الصور على األقل هي صورة صحيحة للمكان اآلن. لو

، التحقق من (Reality Check)باألمر وأمكنك مثالً التحقق من المكان عبر ما يسمى 

الواقع مع إيماٍن كافي ستبدأ بتمييز الشعور المصاحب للصورة الصحيحة في كل مرة. 

هذا كل ما يتطلبه األمر يا أصدقائي ليمتلك اإلنسان قدرة عظيمة من قدرات وظواهر 

ة بالجالء البصري أو بعد النظر؛ أو أياً ما كان اإلنسان يسميه الباراسايكولوجي والمسما

فالظاهرة بسيطة واإلنسان عظيم، الظاهرة بسيطة واإلنسان عظيم.. يتطلب من 

اإلنسان عظمه القدسي يستخدمه كله وجله لكي يبسط من عظمته ويعظم من بساطة 

  الظواهر.

 سؤال: الجالء البصري مثل الفراسة؟

 ال الفراسة أمر أبسط بكثير يمكنك القراءة عنه. -

 الخيال؟ هوسؤال: الجالء البصري 

 ليس الخيال، أعتقد أني قلت بما فيه الكفاية بما يتعلق بالجالء البصري.-

 سؤال: هل يحتاج أن يكون قلبك نقي لتستطيع فعل ذلك؟

 ال يحتاج إلى نقاء قلب فكل البشر أنقياء.-

 تمارين أخرى للقيام بالجالء البصري؟سؤال: هل يوجد 

ً أعقد أو أطول، كل األمر يعتمد بشكل - هذا أحد التمارين، األمر لك أن تتبعي تمارينا

يد عقلك ومنطقيته وعلميته. إن كنت إنسانة منطقية علمية تمنطقين قطردي على تع

ما إن كنت األمور وتتبعين العلم فإنك تحتاجين إلى طريقة علمية لمقاربة الظاهرة. أ

وجودية وواعية فكل ما يتطلبه األمر القيام بالتمرين الذي ذكرت ولك بعده أن تجربي 

 دقة وصحة هذه التجربة.

 ؟تحذف البثس هلسؤال: 

أن كل يحتاج، لو صدقتموني لعلمتم  لن أحذف البث. دائماً ما يخاف اإلنسان على فقد ما-

حتى لو لم  ألولى عندما سمعتموني.ما تحتاجونه من معلومات قد حصلتم عليه المرة ا
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تحفظوا كالمي، حتى لو نسيتموه، أنتم أصبحتم بعد الكلمة مباشرة وبعد الجملة وبعد 

المعلومة وبعد المعرفة على تردد أعلى يمكن لكم معه أن تصيغوا الفكرة التي سمعتموها 

 مني بصياغتكم. 

 سؤال: من أنت؟

 أنا لست إال مرآة لذاتك.-

 تواصل مع قريني دون رضاي؟يستطيع أحد السؤال: هل 

التواصل مع قرينك وأخذ معلومات عنك يتم برضاك وقد ال تفهمين، وسيكون سؤالك -

 ً ال أتذكر أني أوافق ولكنك لم تعطي ألحد معلومة، عندما يأتيك  ؛منطقياً ومباشراً وعفويا

من يعرف عنك معلومة سيقول لك أنه أخذها عن طريق قرينك؛ ابحثي في األمر 

 وستعرفين كيف أن لألمر فائدة لك. ولكن دائماً وأبداً ما يكون األمر بالتراضي.

 سؤال: تحدث عن العوالم المتوازية.

فاحتماالت اإلنسان في هذه الحياة وتنوع لمن يهتم باألمر،  متوازيةما يتعلق بالعوالم ال-

التجارب ال محدود فلدى البعض اعتقاد أن هناك عوالم موازية لهذا العالم، كل عالم يملك 

أبعاد.. ليست أبعاد وإنما معالم مشابهة لمعالم تجربتك الحياتية األرضية مشابهة تماماً لها 

ً و ً بسيطا ً لما يحب. وهو ويختلف اختالفا يقوم اإلنسان باالنتقال من عالم إلى آخر وفقا

 جميل لألمر ولكن األمر أبسط من ذلك بكثير. (Visualization)تصور 

 :نعم في نقطة من الزمن كان الجواب يحضر قبل السؤال فلم أعد أستطيع طرح  رد

األسئلة، لم أستطيع التفكير في نقطة من الزمن ولكن هذا أمر يستعصي على اإلنسان 

 فقد هذه الحياة روحها وكأنك دخلت الجنة وأنت ما زلت تريد الخروج.االستمرار به فإنه يُ 

 أني رأيته من قبل؟ سؤال: ماذا يعني رؤية حدث أشعر

ً وكأنه حدث من ه هو أنالديجافو،  عندما يحدث لك ذلك المشهد والذي ترى فيه حدثا

اسمها ديجافو، الديجافو  ستعلم ما سيحدث بعد ثواني وسيحدث كما توقعت. ،الماضي

خلينا نقول هو خلل في التجربة الحياتية األرضية عندما تحدث أنت تتجاوزين الزمان 

نا ال نتكلم عن المكان ولكن الزمان، ال يعود هناك معنى للماضي وال والمكان دعي

للحاضر وال للمستقبل كالهما يحدثان في نفس اآلن. عندما ترين إنسان على وشك 

الدخول وتظنين أنك تعرفين هذا المشهد قد سبق وأن رأيتيه، ذاك المشهد تحديداً عندما 

تك وفي نفس اآلن أنت تتنبأين بما سيحدث تراقبين دخول ذاك اإلنسان سترينه في ذكريا

كدخول أي األقدام أوالً اليمين أو اليسار وسيحدث ما توقعت وكأن األمر يأتي من 

المستقبل ولكنك في كال الحالتين أنت تستحضرينه من الماضي والذكريات وتتنبأين به 

 من المستقبل والخيال وفي نفس اآلن أنت تعيشينه اآلن.
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هوم أن التجربة الحياتية ممتدة وما يحدث أثناء الديجافو هو ليس هو خلل بمف ن،إذ

إلى نقطة ال يعود الزمن ينطلي على اإلنسان بل هو يطوي  (ارتفاع للوعي)خلل وإنما 

تظهر ، هي اللحظة ذاتها ،الذكريات في الديجافو هي عالمك أنت الزمن في هذه اللحظة.

 اآلن.وكأنها شيء من الماضي ولكنها تحدث 

 الديجافو؟ وه ماؤال: س

هي ظاهرة عندما يشعر اإلنسان فيها أنه قد عاش هذا الموقف في السابق، بل  الديجافو-

وليس ذلك فقط بل وإنما يشعر أنه يتذكر ما سيحدث عما قريب وفجأةً يحدث ما كان 

يتوقع حدوثه فاألمر ليس أن ما حدث بالفعل أمٌر من الماضي؛ بل وما سيحدث أيضاً هو 

اهرة "ظاهرة الديجافو" وهي كلمة فرنسية أو جملة قادر على أن يتنبأ به، تسمى هذه الظ

فرنسية تعني أنك قمت برؤية األمر مسبقاً. ومعنى هذه الظاهرة أو سرها لمن أراد ان 

يتعمق في األمر هو أن اإلنسان في تلك اللحظة تحديداً؛ ليست مسألة تنبأ بالمستقبل 

ً ربما هذا يعني وليست مسألة أن روحه عاشت بتناسخ األرواح هذه التجربة مس بقا

األمران إحداهما أو كالهما صحيح ولكن ال يهم، ما يهم حقاً هو أنه في تلك اللحظة ارتفع 

وعيه إلى درجة تسمو وتعلو عن مجرد مادة؛ أي أن الوقت لم يعد يحكم هذا الوعي 

فأصبح يرى المستقبل قبل حدوثه وكأنه ماضي ألن عقلك ال يستطيع أن يؤمن ويدرك 

رة وعيك على التنبؤ بالمستقبل سوى أن يترجمه على أنه ذكريات، فهو لم معنى مقد

يعرف طيلة حياته سوى الذكريات، لم يكن قادراً طيلة حياته على التنبؤ فعندما يحدث 

األمر يترجمها مباشرةً على أنها ذكريات، فيحرمك من إدراك األمر الحقيقي وهو أنك 

يع أن تعلم ما يحدث بعد ثواني ولحظات قبل أن قادر على أن تتجاوز حدود الوقت فتستط

 -بعضها على األقل-يحدث. حاول العلم وفشل في أن يفسر هذه الظاهرة وحاولت األديان 

-تفسير هذه الظاهرة وإحداها البوذية وقامت بتفسيرها بأن روحك قد عاشت هذا الموقف 

عشته في نومك وقد  وبعض الثقافات والحضارات فسرت األمر وكأنه حلم قد -ما سبقفي

 تنبأت بما سيحدث؛ فأنت هاهنا تعيش هذا الموقف مجدداً فتتذكره من حلمك! 

وواقع األمر هو أعمق وأكبر وأشمل من هذين التفسيرين وهو: أنك قادر، بل أنك في 

ولكن قلما يرتفع  ،واقع األمر تصنع ما سيحدث، أنت من يصنع الواقع عبر إيمانك

وحينما يفعل، حينما يرتقي إلى هذا المستوى تحدث تجربة ما وعيك إلى هذا المستوى 

وحدوث هذه التجربة أو  يسمي بالديجافو أو ظاهرة: رأيت هذا الموقف مسبقاً "ديجافو".

الظاهرة كثيراً يعني أنك تعيش في لحظة من السعادة. تالحظ أن هذا األمر ال يحدث إال 

ا سعادة عظيمة فيحدث ما يسمى بقرب من تحب من البشر، في لحظة جميلة تصاحبه

ً في حالة الخوف ولكن قلما تكون بحالة الخوف عادةً تكون بحالة  بالديجافو، أحيانا

  السعادة.

 :مجرد إدراك أنك قادر على أن تتنبأ بالمستقبل كافي بأن تشعر بأنك أعظم من مجرد  رد

 .إنسان محروم من معرفة المستقبل
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 شريط تجاربه وهو في بطن أمه؟سؤال: هل اإلنسان يمر عليه 

اإلنسان يصنع قدرة في  غير صحيح أن اإلنسان يرى كل تجاربه في بطن أمه ألن-

 لحظته.

 سؤال: هل تتبع نظام غذائي؟

ً أنا أعيش كما أود أن أعيش، والشيء الوحيد - ً حياتيا ً أو نظاما ً غذائيا أنا ال أملك نظاما

 أملك نظاماً واحداً يأسرني أو يقيدني.الذي أود أن أفعله في حياتي هو أال 

 سؤال: هل سينجح من يخترع آلة زمن في التنقل من خاللها؟

هو أنه وحتى إن نجح البعض في ، ما سيدهشك ال لن ينجح من يخترع جهاز الزمن.-

اختراع جهاز يعود بك إلى الماضي ويذهب بك إلى المستقبل فإن البشر سينقسمون إلى 

ذاك العالم وربما هناك عالم موازي يوجد به بشر يعيشون تلك  قسمين: قسم يعيش في

التجربة حيث السفر عبر الزمن متواجد ويعتبر أمر معتاد عليه اإلنسان كالسيارة 

والطيارة مثالً، وثم هناك بشر يختارون التجارب الحرمانيه الصعبة المستوى المتقدم من 

 مثل هذه األجهزة االستثنائية.التحدي وهم نحن؛ نعيش حياة ال نقبل بها تواجد 

 :يمكن للخيال أن يؤثر على الواقع. رد 

 :ال ليس خرافة، ال أظن أن هنالك خرافة في هذه الحياة بل هناك معتقدات وظواهر  رد

كانت تعمل عندما كان يؤمن بها البشر وتوقفوا عن اإليمان بها فلم تعد تعمل، ال ليست 

لكنها اآلن ال تعمل. وهناك ظواهر اآلن نؤمن بها وتحدث وهناك ظواهر  ،خرفة لم تكن

ً وستحدث في حينها في كل حال من األحوال  كل لم نؤمن بها بعد وسنؤمن بها الحقا

ظاهرة في زمنها ستكون حقيقية وواقعية وال شأن ألجيال أو حضارات مستقبلية أن 

 ها أو إثبات صحتها أو خطأها.تتحدث عن ظواهر ماضية ثم تحاول تصديقها، تفنيد

 :عندما يشعر اإلنسان بالذنب يتوقع السوء فيحدث السوء. رد 

 :ولكني  ال أتذكر أني بكيت منذ زمن طويل ولكني ال أمتنع عنه ألسباب اجتماعية. رد

أضحك ال يوجد ما يستحق البكاء ولكني عندما أبكي سيكون من التأثر أو من فرط 

ألن البكاء ليس اختيار وإنما نتيجة لألثر وهو  م أعد أحزن.المشاعر وليس من الحزن فل

 .فرط المشاعر الحزينة أو فرط المشاعر بكل بساطة

* 

واضح أنكم مبسوطين وواضح أنكم ما راح تخلصون، واضح جداً إني نسيت نفسي وأنا 

ً هذا أمر جميل ولكن طال الزمن دمتم بالود والحب  الذي أتكلم أتوقع مرة ساعة تقريبا

كنتم وال زلتم األفضل، كنتم وال زلتم ستبقون األكمل  اعتدت أن ألقاكم به وأن أودعكم به.
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واألجمل أنتم خاصتي من البشر وإن كان كل البشر أحبهم ولكني ال أختار أن أكون معهم 

 أختاركم فال أحد مثلكم سواكم.

ال نعلم إن كنا سنوفي به بل  وداعاً واللقاء خيار ال نتعهد وال نتوعد أو نعهد إلى أحد بوعد

هو الوداع بحب مطلق بال شرط أن نلتقي وعندما نلتقي سنجدد العهد بالحب وسيستمر 

حتى ذلك الحين أصدقائي وأحبائي لكم كل الحب  اللقاء حتى نودع أنفسنا وأنتم من جديد.

 مني دوموا كما أنتم ملئكم الشجاعة افعلوا ما تحبون، وداعاً.
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 (حوار مفتوح)

 

  النقاط الرئيسية:

o شيئاً موجوداً  العين الثالثة ليست عيناً بالمعنى الحرفي، أي أنها ال ترى

 .في البعد المادي

o  ً  .العين الثالثة هي مفهوم اعتباري، ليس مفهوماً حقيقيا

o يرى أي معالم  ما دام اإلنسان في البعد المادي مهتماً بالمعالم المادية، لن

 .من البعد الالمادي

o  أنت لم توجد في هذه الحياة المادية إال ألنك تحتاج للوجود في الحياة

 المادية وليس غيرها.

o  حرمانك من الشيء كلما طال كلما زادت سعادتك عند ملتقاه ولقياه

 والحصول عليه.

o ليس لشيء معنى دون شيء آخر إلى جانبه. 
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ألتقذذي بكذذم مذذن فذذرط ، وبالحههب نلتقههي مههن جديههد، فههي كههل مههرٍة يكههون هههو الحههبأهههالً بكههم 

 ح".حوار مفتو" ال أعلم عن ماذا أتحدث لهذا كان العنوان .الشوق والحب

 ؟العين الثالثةماهي  سؤال:

، نها ال ترى شيئاً موجوداً في البعد الماديأأي ، العين الثالثة ليست عيناً بالمعنى الحرفي-

ً العين  خذالف مذا يعتقذده ، أي أنذك كجسذد الثالثة هي مفهذوم اعتبذاري، لذيس مفهومذاً حقيقيذا

أو علذى األقذل  الكثيرون ممن يسعون إلذى فذتح العذين الثالثذة أنهذا عضذو مذادي فذي الجسذد

فتحذذاول جاهذذداً لفتحهذذا، فذذي حذذين أن انفتذذاح  مذذرتبط بالجسذذد الطذذاقي بشذذاكرا العذذين الثالثذذة

ال تعنذي  غير مادي، رؤية معالم بعذد غيذر البعذد المذادي ر عالمالعين الثالثة، تكُشف مظاه

فكذل البشذر لذديهم عذين ثالثذة، وكذل البشذر  بأي حال من األحوال أن العذين الثالثذة مفتوحذة

ولكن المسألة مسألة ما اذا كنهت تسهتطيع أن تهرى، أو تهؤمن أنهك  عيونهم الثالثة مفتوحة

تشذبيه األمذر بشذكل . ود لذلك البعد الغير مذادي، أو أحياناً تؤمن أال وجال تستطيع أن ترى

 ً وجفذون مفتوحذة  بسيط قد يكون هنذاك إنسذان أعمذى كفيذف يملذك عينذين سذليمتين عضذويا

 ؟على مصراعيها ومع ذلك ال يرى معالم البعد المادي

فاألمر بكل بساطة أن هناك من لم يعد مناسباً لهذه الحياة المادية، أصبح أفضل من الالزم 

لم يعد بشرياً هو أطهذر، هذو  مالئكياً أكثر من الالزم لهذه الحياة المادية ياة الماديةلهذه الح

أو العكذس تمامذاً ، هو إلهياً أو قدسياً أو مالئكياً أكثر من البشذر أنقى، هو أجمل، هو أسمى

ال شذك أن البشذر يملذك كذال  أن يكون شيطانياً، شذريراً، سذوداوياً، مظلمذاً أكثذر مذن البشذر

هاتين الصفتين، وهذا هو السبب تحديداً ما يجعل اإلنسان نقطة توازن بين االثنذان أي أنذه 

وإن كهان مفههوم الصههعود - فلذذو زاد بطهذره ومالئكيتذه لصذعد يبقذى فذي هذذا البعذد المذادي

ولكن لنفتذرض أنهذا  تجاهات بشكل عام ال تنطبق على األبعادلألعلى أو إلى األسفل أو اال

عنذدما ح؛ فطهر اإلنسان وقدسيته تصعد به إلى األعلذى والعكذس صذحي -اعتبارياً موجوده

 . يُصبح شيطانياً شريراً فهو ينزل إلى أبعاٍد أقل

المهم في هذا الشرح هو أنه عندما يخرج من نطاق البعد المذادي يذرى معذالم حيذاة أو بعذد 

اخذتالف . كفذي كوابيسذك كذذل، كما يحدث تماماً فذي حلمذك! عنذدما تنذام .آخر غير المادي

إن فهذذم هذذذا سذذيفهم مذذا كنذذت  الحلذذم عذذن الكذذابوس، هذذو اخذذتالف المالئكيذذة عذذن الشذذيطانية

مذا دام اإلنسذان فذي البعذد  .و شٍر متطذرفأأقصده بأن األنسان أحياناً يكون بخير متطرف 

المادي مهتماً بالمعالم المادية، لن يرى أي معالم من البعد الالمادي الميتافيزيقي أو الفذوق 

ال يهذذم إن كانذذت تقذذف أمذذام عينيذذك ذاك الكذذائن أو ، ال يهذذم إن كانذذت موجذذودة أو ال، يمذذاد

قذد تكذون أمذام عينيذك، ؛ ذاك المعلم أو تلك الحياة أو التجربة أو تلك الجنة حتى أو الجحذيم

أنهمذا وأنذا ال أقذول  لذلك يُحاج أو يزعم البعض أن الجنة والنذار موجودتذان علذى األرض

أنذذا أقذذول إن كانتذذا موجودتذذان فقذذد يكذذون اإلنسذذان فذذي وسذذط الجنذذة وال ، موجودتذذان أو ال

أمذذا الرؤيذذة الحقيقذذة أي أن تتجسذذد بمعالمهذذا وتفاصذذيلها . يراهذذا، ولكذذن ربمذذا يشذذعر بهذذا
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إال أن تكذون العذين الثالثذة مفتوحذة، وهذذا هذو مذا يسذعى إليذه  ومالمحها فهذذا أمذٌر مسذتبعد

 .تافيزيقيا أو العوالم الالماديةبعض المهتمين بالباراسيكولجي أو المي

، وربمذا هذذه عمليذة طويلذة جذداً وتأخذذ نقذاش طويذل جذداً  ذاً كيف يقوم اإلنسهان بفتحهها؟إ

ً لماذا تنفتح أحيادعونا نسأل  كما قلنا عندما يُسرف اإلنسذان فذي طهذره  بشكل ال إرادي؟ نا

ما يصبح اإلنسذان فعند، سيرى معالم األبعاد األخرى وفي خيره أو العكس في خبثه وشره

أو أحيانذاً يذرى معجذزات  طيباً أكثر من الالزم، سيرى مالئكة وكائنذات طيبذة وإلذى آخذره

ثم هنذاك العكذس عنذدما يصذبح . أو أبعاد أو ظواهر أو أحياناً يرى أحداث مستقبلية وغيره

هذذذا  يذرى معذذالم شذذيطانية شذريرة جنذذاً كانذذت أو شذياطين وغيرهذذا اإلنسذان شذذريراً، حاقذذداً 

 .عندما يتطرف اإلنسان بأفعاله بتصرفاته بمعتقداته إلخ

 ولكن ماذا إذا كان اإلنسان لم يقم بأًي من هذا؟

عنذذدما يذذؤمن إيمانذذاً خالصذذاً بوجذذود بعذذٍد غيذذر البعذذد المذذادي كبعذذد المالئكذذة أو الشذذياطين 

 وصدقوني هناك عذدداً ال وعبدة الشيطان كمثال آخر جيد وتجربة السحرة مثال جيد عليها

محدود وال يمكذن حصذره مذن الطقذوس والجماعذات الدينيذة التذي تعبذد أو تتعبذد أو تتصذل 

فذي كذال الفذريقين يكذون ، وكذذلك هنذاك قلذة تتواصذل مذع المالئكذة وتتواصل مع الشياطين

التواصل مع تلك األبعاد من خالل اإليمذان وهذذه هذي الطريقذة الثانيذة أو التجربذة، طبيعذة 

 .التجربة الثانية

 .ة األولى كانت التطرف بالخير أو بالشرالطريق •

 .والتجربة الثانية وطبيعتها تكون عبر اإليمان الخالص بوجود تلك األبعاد •

ولكذن  معظمنا يذؤمن بوجذود كائنذات أخذرى، مالئكيذة، فضذائية، جذن، شذياطين أو غيرهذا

ً  (خهالص)ليس إيمان خالص لذا أصر على كلمذة  بالجذذب فأنذت نفسذك الذذي تذؤمن ؛ دائمذا

وتلك التي تؤمن بالتجسذيد وبصذناعة الواقذع قلمذا نذؤمن إيمانذاً خالصذاً بقذدرتنا علذى ذلذك، 

ؤمذن أونعذرف المفارقذة األبديذة وهذي أننذي لذن . ناهيك عن شيء المادي غير موجود هنذا

فهي حهين أن الشهيء ال ؤمذن بذه ولكذن لذيس إيمانذاً خالصذاً حتذى أراه أبشيء حتى أراه قذد 

ً يتجلى وال يتجسد  فهذو . حتى وإن كانت عينك الثالثة مفتوحة، حتهى تهؤمن إيمانهاً خالصها

 . يقف هناك، عينك الثالثة مفتوحة ولكنك تختار أال ترى تماماً كاألعمى والكفيف

هذا ما لذدي فيمذا يخذص العذين الثالثذة وفتحهذا وهذو لذيس موضذوعاً شذيقاً دائمذا، ألنذه قلمذا 

 رغبذة، فضذول مذن اإلنسذان لتجربذة كذل شذيء غالبذاً تكذون يكون اهتمذام اإلنسذان احتيذاج

فأنذت فذي هذذه ؛ ولكن كل شيء إن صح التعبير كل شيء ال يعني إطالقاً األشياء الالمادية

مذادي وغالبذاً سذيتجلى لذك بسذرعة عظيمذة، إن  الحياة المادية يمكن لك أن تهتم بكل شذيء

يذذة أنذذت تنذذاقض ولكذذن عنذذدما تهذذتم بأشذذياء الماد كنذذت تمذذارس هذذذا الشذذيء أو بعضذذاً منذذه

أنت لم توجد في هذه الحياة المادية إال ألنك تحتاج للوجود في الحيهاة الماديهة ف ؛وجودك

 .وليس غيرها
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 :لذو أجبذت ، ال يمكن لنا تصنيف مذا هذو خذارج الحيذاة الماديذة، بالطبع ليس فوق المادة رد

تفهمذذي فيعجذذز أو أن ، إمذذا أن يعجذذز عقلذذك عذن الفهذذم :هذذا السذذؤال سذذيكون هنذذاك خيذاران

هنذذاك يمكذذن  .الجنونبذذ أو فيمذذا يُعذذرف فذذي مفذذاهيم البشذذر ،عقلذذك عذذن الوجذذود والتفكيذذر

 ً فلسذت إنسذاناً خذارج هذذه  ،لإلنسان صناعة أي تجربة، وعندما أقذول إنسذان أكذون مخطئذا

مذا إن تخذرج مذن الحيذاة أنذت لذم تعذد ولذن تعذود  أنت إنسان ما دمت في هذذه الحيذاة الحياة

أنههت موجههود أمههر  ال . د هنذذاك حيذذاة، وال يعذذود هنذذاك حاجذذةً لوجذذود الحيذذاةإنسذذان، وال تعذذو

ال أحهد غيهرك، حتهى  ثم من هنهاك يُنازعهك علهى ههذا الوجهود؟ يُنازع عليه كيانك ووعيك

أولئك البشر اآلخرين سهيكونون ههم أنهت بمعنهى ، أولئك الذين تعتقد أنهم منفصلين عنك

ً  التكامل والوحدةحتى لو لم تفهم فكرة ، آخر وإن كذان  فهم على أقذل تقذدير يشذبهونك تمامذا

 ولكهن أقهولال أقول أال تتواصل مع أبعاد أخذرى . األمر فلسفياً فهذا التصويران متشابهان

ان كنذت تحتذاج لمثذل هذذه التجذارب، ، اهتمامك بأبعاد أخرى ليس بالضرورة احتيهاج لهك

التواصذل يبذدأ مذن  ،عذض اإلشذاراتالتواصل مذع أبعذاد أخذرى وكائنذات أخذرى، سذترى ب

ناحيتهم أو على األقل معلومات عنهم، تماماً مثل هذا البث أو كتاب أو مقذال أو تغريذدة أو 

غالبذاً أنذت ال ؛ إن كذان األمذر بمجملذه مجذرد فضذول عقذل. شخص يتحدث عن هذا األمذر

 .تحتاج التجربة

أما عالم األحالم فهو جنة أهل األرض، عندما تعذيش تجربتذك الماديذة سذتحرم مذن الكثيذر 

والكثير من األشياء وحرمانك هذا عندما يتذراكم قذد ال يذتمكن عقلذك مذن المواصذلة بعذيش 

هذه التجربة. وعندما تحتاج إلى على األقل إلى جرعذة، دفعذة مذن المشذاعر التذي تشذعرك 

إنجذاز مذا تعذيش الحلذم ولكذن عذادة يكذون وعذي اإلنسذان فذي بالحصول وتحقيذق أمذر مذا و

حالذذة سذذبات أو نعذذاس أثنذذاء الحلذذم، كمذذا أنذذه عنذذدما يسذذتيقظ مذذن النذذوم ال يذذولي ذاك الحلذذم 

مصداقيةً عالية ولكن بعض البشر يمر بتجربة يكون الحلم عن شيء يتمنذاه بكذل مذا أوتذي 

ذا الحلم علذى شذكل تجربذة كاملذة من قوة وطاقة وإيمان واعتقاد ورغبة وشعور ثم يأتي ه

ألنذه يملذذك رغبذذةً واضذحة المعذذالم، يعذذرف بالضذذبط مذا يريذذد. فيعذذيش حلذم أشذذبه مذذا يكذذون 

وهذه هذي إجابذة -بالواقع بل أشد وطأة وشعوراً وعمقاً وإحساساً من الواقع فعندما يستيقظ 

أن يبذدأ  ، يكون الشعور اإلحسذاس غذامر جذداً يغمذر العقذل ال يسذتطيع العقذل حتذى-السائل

بتفسير معالمه أو التعامل مع مشذاعره فيكذون البكذاء أو ربمذا الضذحك أحيانذاً ولكذن غالبذاً 

 البكاء هي الخطوة المنطقية، المباشرة، العفوية. 

 سؤال: ماهي األحالم؟

سبق وأن أسهبت في وصف األحالم، ولكن يمكن لنا إعادة األمر ان كان الكذل مهذتم فذي -

أنت تعيش تجربة حياتية تُسمى الحياة المادية، كنت تملك كل شيء كمذا  .وماهيتهااألحالم 

أن اإلنسذان أو الكذائن الذذي هذو أنذت، تلذك الكينونذة والذوعي الالمحذدود  ،أسلفت قبل قليذل

لذيس ملزمذاً ، كان له أن يصنع أي نوع من التجارب بل يمكن له أال يصذنع نذوع التجذارب

هذذو حذذٌر فذذي أن يبقذذى بكذذل بسذذاطة أن يبقذذى موجذذوداً بذذال  بذذأن يخذذوض تجربذذة أو اختبذذار،
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وهنذذاك عذذدد ال يكذذاد ينتهذذي بذذل هذذو ال محذذدود مذذن  منذذازع، بذذال منافسذذة أو عذذداء أو تحذذدي

وتلذذك فقذذط التذذي يسذذتطيع العقذذل أن يفهمهذذا ويذذدركها أو  التجذذارب التذذي يمكذذن صذذناعتها

  .يةثم هناك عدد أكبر وأهم يجتاز حتى الالنهائ يخترعها ويبتكرها

علينا أن نفهم أن هذه الحيذاة التذي نسذعى جاهذدين دائمذاً  ،قبل أن نجيب على سؤال األحالم

هذي فذي  إلى فهمها، نسعى دائماً إلى فهم ما نجهله، نتعلم ما نجهله منها من علذوٍم ومعرفذة

وال يمكذذن ألي إنسذان أن يصذذل لهذذه الغايذذة، هذي غايذذةٌ النهائيذة ومهمذذةٌ  ،ال منتهيذة الواقذع

نعم هناك ما تجهله مما يوجد من معلومات ويمكن لك أن تُحيط بهذا علمذاً ولكذن  !مستحيلة

ال يمكذن  ،حتى وإن فعلت! فاألمر يُشبه الكتاب المفتوح الذي تبدأ بقراءته مذن أول صذفحة

اب يمكن لك أن تصذل الفصذل األخيذر والصذفحة األخيذرة لك أن تتخيل الحياة على أنها كت

األمذر أشذبه بمذا  !األمر ببساطة مختلذف ..فيها وبنهايته تنتهي الحياة، وتفهم وتدرك كل ما

-فأصذبح لذدى الكذل ، كلما وصلت إلى نهايتها كلما اتسعت دائرتهذا (دوامة متسعة)يكون 

ن فذي هذذه الحيذاة لديذه دوامتذه فكيذف وكذل إنسذا ،المزيذد يتعلمذوه -لدى الكل أقصذد غيذرك

كيذذف بمثذذل هذذذا النذذوع مذذن ، المختلفذذة المتسذذعة باضذذطراٍد واسذذتمراٍر أبذذديٍ بذذل سذذرمدي

األمذر ببسذاطة  !أن يسذتطيع اإلنسذان أن يُدركذه ادراكذاً كذامالً؟ التجارب أن يُحاط به علم؟

 .على صعيد العلم والمعلومات والمعرفة، وكذلك على صعيد األفعال، مستحيل

وأن قلت لو أنك قسمت حياتك إلى ثواني ثم أعطيت كل إنسذان فذي هذذه الحيذاة ثانيذة  سبق

ال  وأي ثانيٍة تكفّي وأي إنسان يمكذن اختزالذه واختصذاره بثانيذة!؟، واحدة فقط لتطلّع عليه

ولكذن دعونذا نفتذرض  يمكن لك بأي حال من األحوال أن تنظر إلنسان وتفهمه خالل ثانية

فإنذك ، األقذل لكذل إنسذان فذي هذذه األرض لمذدة ثانيذة واحذدة فقذط أن يمكن لك النظر علذى

سذنة قبذل أن تنتهذي مذن  100بذل إلذى  70-60ستستنفذ عمرك الطبيعي المعقذول لإلنسذان 

ثم فّكر أن لكل إنسان من هؤالء البشر حياةٌ وعمٌر ممتد منذ الذوالدة وحتذى . مليار إنسان7

فبالتذالي المسذألة لذم تعذد حتذى دوامذة ؛ تلفذةالموت وكل لحظٍة تمر به هو اآلخر تجربذةٌ مخ

 !تتقاطع أحياناً وتنفصل أحيان أخرى بل دوامات متداخل واحدة

أن هذذه الحيذاة ليسذت  -وكما يعرف المتابعين لي من فترة قصيرة علذى األقذل-كما نعرف 

أنك كنت موجوداً وكذان لذك الخيذار فذي أن تعذيش أي نذوع مذن ، أن الوجود أعمّ  ،إال خيار

هذذا ! بل يمكن لك حتى أال تعذيش تجربذة، أال تعذيش حيذاة ارب ومن الحيوات الممكنةالتج

فإن كنت ملزماً على اختيار تجربذة حتذى وإن أُعطيذت عذدداً ال متناهيذاً  .هو مطلق الحرية

ولكذن عنذدما تملذك الخيذار بذأن تعذيش حيذاة أو ال  من الخيارات فأنت لست حراً مئة بالمئة

ما ال تتذذكره وربمذا ورب ،ربما تجهل هذا- أنت كإنسان. ية مطلقةفأنت حٌر حر تعيش حياة

ولكنك كنت وال زلت موجهود علهى مسهتوى أعلهى، ككهائن، كهوعي أبهدي،  -ال تصدق هذا

أنههت  -أو ال يُخضههعه بمعنههى آخههر-العقههل ال يخضههع لههه  الوقههت ال يخضههع لههه، ،سههرمدي

ال  !يمكهن لهك أن تُشهرح، أن تُفصهلال  !أن تُبهرر !موجود، فقط كائن ال يمكن لك أن تُعلهل

ثذم هنذاك خيذار  !ال يمكن لك أن تبدأ أو تنتهي !يمكن لك أن تُفهم، أن تُختصر، أن تُختزل
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سذرمدي أي ال يخضذع للذزمن، لذيس لذه بدايذة ، أي شيء تُريذد ،بأن توِجد كما أنت موجود

كذذائن كذذوعي موجذذود فذذي هذذذا الحيذذاة هذذي خيذذار، اآلن لذذو تخيلذذت  كمذذا قلذذت أن .وال نهايذذة

يمكذن النظذر لذه علذى أنذه فضذاء  ،الوجود الذي ال يُعد مكاناً ولكذن اعتباريذاً لغذرض الفهذم

 ؛أشمل وأوسع وأرحب مذن الحيذاة الماديذة، لذيس طوليذاً ممتذداً وإنمذا فضذاٌء ال يملذك أبعذاد

حذدى الخيذارات المطروحذة بذل إألرضذية هذي اة المادية، التجربة اعندها ستعرف أن الحي

مذن يعذرف  .بل هي المهمذة المسذتحيلة تقريبذاً بذين كذل التجذارب، أصعبها، أشدها صعوبة

سذطورة أو أهي ، تاريخ المريخ وكيف أن تجربتهم كانت سلبيةً جداً لدرجة تدمير الكوكب

دائمذاً بهذذا األمذر، دائمذاً وأبذداً ذا كانت حقيقية أو ال، ال تشغل بالك إخرافة ولكن ال يهم ما 

ذا سهههمعت قصهههة أو أسهههطورة واسهههتطعت أن إ؛ فكذذذر بطريقذذذة نورانيذذذة، طريقذذذة واعيذذذة

هذي علذى األقذل  .تستخلص منها فكرة، مفهوم، مشاعر على األقل، ههذا بحهد ذاتهه يكفهي

عقلذك القاصذر الذذي يعتقذد أنهذا ! علذى األقذل قصذة، كونهذا تُذروى فهذي موجذودة منطوقة،

أنهت أههم  .وجذودي تحدث على أرض الواقذع هذذا عقذٌل بذدائي، إنسذاني بحذت، اليجب أن 

فبعض التجارب ، وأشمل من أن تختصر الوجود بفهمك في البعد المادي، بعدك األرضي

وإن حكمذت  حتى إن سألت متى حدثت ال يمكن لك أن تجيب هذا السؤال !ال تخضع لزمن

وبعضذذها اآلخذذر ال ، فقذذد ظلمتهذذا وظلمذذت نفسذذكعليهذذا أنهذذا كذبذذة ألنهذذا ال تخضذذع للذذزمن، 

ويمكن لك أن ترى هذا األمذر متجليذاً بجذالٍء ؛ يخضع لألبعاد فهو لم يحدث في مكان معين

واضح في بعض األديذان مثذل اإلسذالم عذن بعذض القصذص التذي يتحذدث فيهذا القذرآن أو 

ذا كذان يُريذد إما غيره من الكتب القدسية، عن رجٍل يتعبد أربعين سنة ثم يُحاسب فيُسأل ع

رغذم أن مذا ، وكذأن يذوم الحسذاب أو القيامذة قذد قذام، دخول الجنذة بأعمالذه أو برحمذة ربذه

 حدث في عصر بني إسرائيل يُعتبر قبلنا بما يُقارب خمذس آالف سذنة أو ثذالث آالف سذنة

المسهألة ال تحتهاج إلهى أن تكهون خطيهة زمنيهة،  ؟!فكيف لهذه المفارقة الزمنيذة أن تحذدث

 ! مية إن أردت هندسياً أن تمثلها، وهي ال تخضع لألبعاد إن أردت عمق األمرهي دوا

كانذذت مسذذتحيلة  -بغذذض النظذذر عمذذا إذا كانذذت حذذدثت أو ال-فكمذذا قلنذذا أن تجربذذة المذذريخ 

وكذان هنذاك نفذس ، ثم كان هناك تحدي التجربة األرضية اإلنسذانية ومتطرفة وفعالً فشلت

ولكذن هذا  وسذيكون مصذيرها ومآلهذا مصذير المذريخ ومآلذهالخطورة، وهي أنها لن تذنجح 

، ألذف سذنة بحسذابنا الزمنذي مذن التجذارب األرضذية 25نحن على األرض لدينا ما يُشكل 

بالتذالي لذم يحكمذوا بعذد علذى نجذاح  ربما قد تكون هذه فقط دقيقة واحدة في عذرف الكذون،

معيذار التحويذل الزمنذي  .التجربة من فشلها، وربمذا تكذون ممتذدة امتذدادها الذذي نشذعر بذه

 -وربمذا سيتضذح األمذر جليذاً عنذدما نجيذب سذؤال األحذالم-مختلف تماماً في خارج الحياة 

" في يوٍم كان مقداره خمسين ألهف سهنة "فمعيار التحويل الزمني وكما يتردد في القرآن

أي أننذا وثّقنذا خمذس وعشذرين  فاليوم عند الرب، عنذد هللا، بحسذابه هذو خمسذين ألذف سذنة

إن كذذان خلذذق األرض والسذذماء أخذذذ سذذتة أيذذام . ألذذف سذذنة أي نصذذف يذذوم فذذي حسذذاب هللا

فمذن  !حد عشر مرة من التجارب البشرية كي نصذل إلذى مذدة خلذق األرضأفلدينا  وليالها

أنذذا أقذذول أننذذا لذذم نعذذش حتذذى العشذذر مذذن مذذدة خلذذق  "امههة؟يمتههى سههتقوم الق" :كذذان يسذذأل
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ربمذا تكذون غذداً بعذرف  !تتخيل متذى سذتقوم القيامذةفلك أن  األرض، لم نكمل حتى العشر

فلكٍل أن يملهك  األمر لك أن تختار ما تؤمن بهال يهم، ، هللا، وهي خمسين ألف سنة بعرفك

فعنذذدما اختذذرت كموجذذود، ككذذائن، . قيامتههه الخاصههة، وجنتههه الخاصههة، وديانتههه الخاصههة

أن تعذيش حيذاةً ؛ حيلةكوعي هذه التجربذة األرضذية كانذت مسذتحيلة حرفيذاً ومازالذت مسذت

 . تحرم نفسك مما تحب

 !نه؟أال تاُلحظون أن أشد ما ترغبون به هو بالضبط ما تُحرمون م"

 "هذا هو نوع التحدي في هذه التجربة األرضية

 -ذا افترضنا أن الكائنذات األخذرى والذوعي اآلخذر منفصذل عنذكإ-فعندما وضعت كخيار 

فاإلنسذان الذذي  !لن تذنجح التجربذة مهمذا حاولنذا، تجربتهمدون البشر على نجاح كانوا يتحَ 

ونرى حذاالت انتحذار، ولكنهذا  !نتحاريحرم نفسه تُعد صفاقة وجنون، ومصير اإلنسان اال

بعهدة  (السهببية)ولما؟ ويمكن لنا أن نجيب سهؤال  ؛ال تُشكل شيئاً بالتناسب مع عدد البشر

نسذذان يملذذك إفذذال يوجذذد  .ومنههها كههذلك التبههاينومنههها كههذلك األمههل،  منههها األحههالم :ظههواهر

يمكن لك أن ترى إنساناً في هذا الزمن يملك الوفرة الكاملة، حتى أغنذى  الوفرة الكاملة، ال

بذل أنذه يملذك تلذك الحاجذة ؛ حتى أنفذ البشر سلطةً ال يمكن له أن يملك كل شذيء، األغنياء

 نإذ .فسذيحدث لذه مذا يُذنغّص عليذه مذا يملكذهوإن لذم يملذك ، األهم بالنسذبة لذه التذي تنقصذه

لمن سأل عن األحذالم - فمثل هذه التجربة الحرمانية، القيدية، األسرية ال بد لها من متنفس

فلذو كانذت  !نفجهاراألحالم هي صمام األمان لهذه القنبلة عن االأقول أن  -وسبب وجودها

نون علذى أقذل تقذدير، وأنذا ألصذيبوا بذالج التجربة صممت بال أحالم، ألنتحر جميذع البشذر

لذلك يمكن لإلنسان أن يعيش بال ماء لمدة أسبوع تقريبذاً، وبذال طعذام لمذدة ؛ أعني ما أقول

هذذا . ثالثين يوم، ولكنه لن يلبث مذا يقذارب أسذبوع بذال نذوم حتذى يبذدأ بذالجنون ثذم المذوت

ك اإلنسذان عنذدما ال يملذ، كالٌم علمي ولكن هنذاك اسذتثناءات يمكذن النظذر إليهذا علذى حذدة

هؤالء البشر قلما تجد لديهم رغبات ماديذة دنيويذة، هذم  .رغبات فهو ليس بحاجة إلى النوم

 .مختلفين عن معظم البشر

ألنهك تريهد التجربهة بل أن الرغبة لذم توجذد إال  الرغبات دائماً يكفي لها التجربة الشعورية

كما قلنا فذي حذواٍر سذابق أن  ا،وليس الرغبة بحد ذاته الشعورية التي تحصل عليها منها

أمذا ، ذات اللعبة التي يملكها الطفل يلعب بهذا كذل يذوم ويسذعد بهذا كذل يذوم بسذعادةٍ مختلفذة

ألن المسهألة ليسهت  أنت! فأنت أحياناً تحصل على شيء جديد كل مره ومع ذلذك ال تسذعد

 .تجربة تحصل عليها من ذاك الشيء؛ مسألة شيء لذاته وإنما مسألة شعور

 :أما من يملك رغبات طبيعية بالحيذاة ة، ستثناء الوحيد أو الحاالت الفرديهناك دائماً اال رد

وحتى من ال ينام إن كذان حالمذاً أحذالم يقظذة، إن كذان يملذك المخيلذة  فهو بحاجٍة إلى النوم

وهذذا مذا يهذم فذي ؛ التي تمنيه بحدوث ما يتمنى التي على األقذل تمنحذه التجربذة الشذعورية

ال يهذذم أن تتحقذذق ، كمذذا فذذي قصذذة المذذريخ ال يهذذم إن كانذذت حذذدثت أو ال .فنهايذذة المطذذا

تحقذذق  ،إن كنههت تسهتطيع أن تعههيش التجربهة الشههعورية التهي تمنحههك إياهها؛ رغبتذك أم ال
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 ً إلذى شذخص  أحياناً تحب أن تجلس! الرغبة بحلٍم أو حديث أو بتخيل فحدوثها يصبح ثانويا

وأحيانذاً تجذد نفسذك لذم تعذد راغبذاً بذذاك ، ألمريملك ما ترغب فيه وتسمع منه كيف يكون ا

وربما أحياناً يكذون السذبب أعمذق، ألنذك  الشيء بعد أن استمتعت إلى حديث ذاك الشخص

 .ال ترى السعادة متجليةً على وجهه كما تتوقع أن حدوث ذاك الشيء وتحققه لك سيمنحك

يحلم، أن يعيش تجربذة يتحقذق عندما ينام اإلنسان يمكن له أن ؛ فاألحالم هي صمام األمان

 .فيها كل ما يريد أو على األقل أهم ما يريد وهو ذاك الشيء الذي ُحرم منه في حياته

 :فهذذو يمكذذن أن يختفذذي بذذأي لحظذذة،  !هحتذذى عنذذدما تملذذك الشذذيء أنذذت حقيقذذةً ال تملكذذ رد

رغبتههك فههي الحصههول علههى  ،مهها يهههم هههي رغبتههك ه.خطذذورة اختفذذاءه تعنذذي أنذذك ال تملكذذ

 .لهذلك تُحهرم منهه؛ أن تسعد بحصهولك عليهه ،الشيء الهدف منها هي التجربة الشعورية

 .فحرمانك من الشيء كلما طال كلما زادت سعادتك عند ملتقاه ولقياه والحصول عليه

 هل يعتبر الدعاء جذب؟ سؤال:

بالتواصل مع الدعاء هو السماح لذاتك البشرية المحرومة من التواصل، السماح لها -

كما قلت هو السماح لذاتك البشرية بالتواصل مع أعظم  أعظم وعي، ذا قدرة ال محدودة.

، السماح لها لذاتك -وهي اإلله في هذه الحالة-قدرة تؤمن بها أنها غير محدودة اإلمكانية 

البشرية أعني أن تطلب ما تريد ليتحقق. األمر مضحك وساخر قليالً ألن اإلنسان عندما 

ً ما يلجأ إلى تجارب اخت ار أن يولد في هذه الحياة وأن يعيش تجارب هذه الحياة دائما

مؤلمة، حرمانية، تولد معاناة ولكن قد يطول األمر كما أجبنا على سؤال الحلم فيحتاج 

إلى أن يفرغ أو يحقق أو يجسد هذه الرغبات في الحلم ليعيش تجربة الحصول عليها وإن 

ً للحلم أي مصداقية، هؤالء البشر كانت واهمة قليالً. ثم ه ناك من لم يولي إطالقا

فيحتاجون إلى ما نسميه بورقة اإلذن، إلى  ،يحتاجون إلى تحقيق أحالمهم ورغباتهم

استثناء وفي حالة المتدينين االستثناء هو التواصل مع الرب ليحقق لهم ما يريدون ولها 

ً في أي  طقوسها وممارساتها وفي حالة المسلمين هو دعاء يتم في أوقات معينة وأحيانا

وليس اختيار الوقت والمكان والهيئة والرغبة إال زيادة تأكيد على احتمالية ، وقت

الن العقل ال يقبل أنك بكل بساطة تستطيع أن وأرجحية تحققه عبر التقرب من الرب، 

مي، ؛ هكذا خلق العقل هكذا أوجدناه ولكنه يعمل.. خلونا نتكلم شوي عاتحقق ما تريد

يسوي استثناء في حالة الدين، في حالة الدعاء وال يقبل أن يكون االستثناء فوري مباشر 

لذلك يجعل األمر معقد، يجعل له شروط ! متى ما بغيت أسوي شيء راح أدعي ويتحقق

فكفاية بأنه قبل أن تعمل استثناء فال يقبله في أي وقت عن أي شيء.. يجب أن يكون ما 

، يجب أن يكون في حضرة خشوع، يجب أن يكون في وقت عبادة تدعي له ال يضر أحداً 

أو على األقل قدمت صدقة في ذاك الوقت، كل هذه الشروط تجعل عقلك يتنازل ويغض 

 الطرف والنظر عن ذاك االستثناء.
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ً ومجدداً لنؤسس معتقداً تأخذونه قد ال يعرفه غيركم، ثم خذوه وفلسفوه ومنطقوه  نظريا

أن اإلنسان لو لم يؤمن بالشروط والقيود والحدود ساس هو: كما تشاءون ولكن األ

 المضروبة حول رغباته لحقق ما يريد، ككن فيكون؛ بل أسرع.

 :فإن  ،المسألة ليست مسألة دعاء، هناك من يقوم بقتل إنسان آخر ظلماً ومع ذلك ينجح رد

ً عليه أن يدعي دعاًء ليقتل إنسان أو  كان اإلنسان قادر على أن يقتل إنسان، ليس صعبا

يضر إنسان. فلو كان من الظلم الضرر باآلخرين لما سمح له أن يقتل إنسان، ولكن ال 

ما لم يقبل شيء من ذاك يعتبر ضرراً وال يمكن له أن يحدث بأي حال من األحوال 

ً يقبل . قد ال تعالطرف اآلخر لمون كيف يقبل اإلنسان ولكن هذا هو واقع الحال دائما

عندما يعيش إنسان تجربة يكون هو صاحب الميزة فيها،  الطرف اآلخر ذاك الضرر.

صاحب اليد العليا وطرف آخر هو المتضرر وهو الضحية فيها أي أن أحدهما جاني 

عند الوجود أنه خاسر واآلخر ضحية ال يعتبر األمر عند الوعي األعلى، عند الكون، 

ومستفيد، أنه جاني ومظلوم بل يعتبر تجربة مشتركة تم القيام بها بالتراضي بين الطرفين 

وهذا ما حدث فعالً على مستوى الوعي األعلى. ال يمكن لإلنسان أن يصل لمستوى 

ً بما يسمى ب القضاء الوعي األعلى إال عندما يكون ُمَسِلّماً، قانعاً، قابالً، مسالماً، راضيا

 ذا كل ما في األمر.هعند المتدينين وعند آخرين أنه دائماً يحصل على األفضل.  والقدر

 سؤال: عندما أحلم وأعرف أني أحلم ما معنى ذلك؟

تُسمى تجربة األحالم الجلية، حيث يكون اإلنسان واعيذاً يقظذاً فذي أثنذاء الحلذم ويمكذن لذه -

 ً فيتحقق الحلم ويتحكم بحلمذه كمذا ، ال عقلياً بما يريد أثناء الحلم ،أن يفكر وجدانياً وشعوريا

 .يريد

 :رأيذذي  !حذذوار مفتذذوح أي أن يُطذذرح السذذؤال فأجيذذب؛ المسذذألة ليسذذت مقابلذذة شخصذذية رد

 .الخيار خيارك وليس خياري، بصالح الراشد وباألديان ال يهم، رأيك هو ما يهم

 ؟(Higher selfالـ )سؤال: هل الوعي األعلى هو 

 .(Higher self)الـ  الوعي األعلى هو منع-

 :استمرارية الصمت نهايته النور رد. 

 :األفكذذذار االنتحاريذذذة مجذذذرد مشذذذاغبات ومذذذداعبات، ال يمكذذذن لإلنسذذذان الذذذذي يُفكذذذر  رد

  .تخلص من الخوفاالنتحار ال يُقدم عليه اإلنسان إال وقد ، باالنتحار أن ينتحر

 :رد  ً تتهداخل وأحيانذاً ، في لحظات الحزن األقصى والفرح األقصذى يمذوت اإلنسذان أحيانذا

كالبعذذد الالمذذادي مذذع العذذالم المذذادي كنذذوع مذذن عذذرض الخيذذار لذذه أن يتذذرك الحيذذاة العههوالم 

بمذذا يُعذذرف بتجذذارب االقتذذراب مذذن - وتذذذكيره مذذن يكذذون ككينونذذة أبديذذة سذذرمدية ،الماديذذة
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إال قلذة قليلذة تختذار ذلذك بعذد  نسان يموت إال وقد اختذار أن يمذوتإفال يوجد  -الموت مثالً 

 .الموت

 :ل.التبلد هو أقصى درجات الملل، كما شرحنا قبل قلي رد 

 :ؤمهن أن أنها أ، أنذا ال أؤمذن بذالطقوس والتمذارين ،صيام الماء تجربة جميلذة لمذن أراد رد

ؤمهن بهنفس الوقهت أن الهبعض أولكنهي ، االنسان نورانياً بذاته دون أن يحتاج إلى شهيء

يحتاج إلى عمليات معقدة ألنه موجود داخل متاهة معقدة ليخرج منها يحتاج إلى مفتهاح 

لفعههل شههيء، عنههدما ال  ولكههن اإلنسههان ال يحتهاج. بهنفس تعقيههد ذاك القفههل أو تلهك المتاهههة

 .تحتاج إلى ألطف لمسة -كما قلت-فأعظم قوة  يفعل شيء سيملك كل شيء

 ؟وتصبح ذاتك سؤال: كيف تتفرد عمن حولك

قذد يكذون ، شيئاً فشذيء تلذك األشذياء البسذيطة الصذغيرة التذي تحبينهذا. عبر فعل ما تحبين-

مذذا إن يفعذذل ؛ يذذذكرك بذذذاتكنذذوم، حذذديث إلذذى شذذخص تحبينذذه، متابعذذة برنذذامج، ذاك مذذا 

اإلنسذذان األشذذياء الصذذغيرة التذذي يحذذب يجذذد أن األشذذياء الكبيذذرة التذذي يحذذب تبذذدأ بذذالتجلي 

 .فيفعلها، فتتفرد وتتمرد ذاته على النمط المعتاد الشائع حوله

 سؤال: ما الهدف من الحياة؟

ملزمهاً بتحقيهق أنهت لسهت  ،ال يوجهد ههدف للحيهاةالهدف من الحياة تحقذق فذور الذوالدة، -

وِجذذد نفسذذك فيهذذا، وقذذد قذذد نجحذذت بذذأعظم هذذدف وهذذو أن توِجذذد هذذذه الحيذذاة وأن تُ ، أهههداف

 .فعلت

 سؤال: كيف أفهم ما تكتب؟

المسألة بكهل بسهاطة أن اإلنسهان كلمها حهاول أكثهر كلمها ! المسألة أن ال تفكري بما أكتب-

األمذذر مذذع مذذن أحذذاول تنذذويرهم وغالبذذاً مذذا أفعذذل هذذذا -عنذذدما يجذذد اإلنسذذان  .فشههل أكثههر

ال أريذذد مذذن اإلنسذذان أن  -وإيقذذاظهم وسذذابقاً عنذذدما أحذذاول تذذدريبهم علذذى اإلسذذقاط النجمذذي

هنذاك مدرسذة فكريذة . يأخذ مالحظذات أو أن يُسذجل األفكذار، أن يحفذظ ويفهذم حتذى الفهذم

ن أأنذا أقذول  وهنذاك مذن يقذول يجذب أن يفهذم فقذط تقول أن الطالب يجب أن يحفظ ثم يفهم

ال يهم أن يحفذظ، ال يهذم أن ! اإلنسان يخدم غرضه بشكٍل مثالي عندما يكون موجود فقط

سذذتفهمين مذذا  ،، ال تحلليهذذاعليذذك أن تقذذرأي التغريذذدة وتتركيهذذا مباشذذرةً  األمذذر بسذذيط، يفهذذم

 -الكلمذة هركذزي بهذذ–بأنك تفهمين أحياناً  !بل وعيك ،سيفاجئك عقلك. تحتاجين إلى فهمه

عنذدما تقذرأين شذيئاً ال تفهمينذه ال تطيلذي التفكيذر ! أحياناً تفهمذين أكثذر مذن كاتذب التغريذدة

والتحليل فأحياناً يقرأ اإلنسان لكاتب ثم يفهم من كتابة الكاتب شيئاً أكثذر ممذا فهمذه الكاتذب 

 .ن جربهاألمر عميق جداً وال يعلمه إال م، عندما كتبه
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 :لقد توقفت عن تدريب البشر علذى  .أو شخصية ةال أقوم بدورات مادية أو حتى مجاني رد

اإلسقاط النجمي أو ايقاظهم فردياً منذذ زمذٍن طويذل حينمذا توقفذت عذن تذويتر أمذا اآلن فقذد 

 .عدت للجميع بنفس الوقت

 سؤال: هل استنار الكثير ممن كنت تحاول تنويرهم؟

أتحذذدث عذذن ، كثيذذر ؛أن يصذذبحوا مذذن نيذذام إلذذى واعيذذين ،ليسذذوا كثيذذر علذذى األقذذل اسذذتفاقة-

وال يحتهاج اإلنسهان ولكن التنوير هو المهمذة األصذعب، ، العشرات إن لم يكن يناهز المئة

 . كل ما يحتاجه اإلنسان أن يكون واعياً مستيقظاً في هذه الحياة، أن يستنير

 :الهندسة المقدسة سؤال جميل ولكن قذد ال يهذم الكثيذرين مذن الموجذودين بالبذث لذذلك  رد

كذل خلذق فذي هذذه المذادة يتكذون مذن نسذيج نمطذي،  .خالل بمعناهإسأختصر الشرح دون 

. مصذفوفة بذنمط معذين؛ خالياه وجزيئاته، وأحياناً حتى أجذزاءه الظذاهرة للعذين المجذردة

اإليطذذالي  مذذنهم فيبوناتشذذي -ذا صذذح التعبيذذرإالمالقيذذف - قذذام بعذذض علمذذاء الرياضذذيات

فوجذد أنهذا تتسذع وتتنذامى بشذكٍل بقياس المسافة المضطردة بين كل جزء وآخر  وغيرهم

بذذاختالف الكذذائن، أي أنذذه يذذرى النخلذذة والحلذذزون وعبذذاد الشذذمس وحتذذى ، تسلسذذلي ثابذذت

وهذذذي  يجذذذد أنهذذذا تتنذذذامى بطريقذذذة مضذذذطردة وسلسذذذلة فيبوناتشذذذي معروفذذذة اإلنسذذذان

 ؛لينذتج الذرقم التذاليثم يقوم اإلنسان دائماً آخر رقمين لبعضهما الذبعض  ..1,1,2,3,5,8

فمذذن خذذالل مالحظذذة أبسذذط األشذذياء فذذي الحيذذاة الماديذذة اسذذتطاع أمثذذال  ...آخذذرهإلذذى  13

وقسذمة الذرقم علذى  ،(Golden Fibonacci)وهذو فيبوناتشي أن يوجذد معامذل ذهبذي 

ومذع  فأدرك أن هناك قدسية في صنع وخلق هذه الحيذاة، 1.618 الذي يسبقه فكان الناتج

 ية.علم أن المسألة ليست عشوائذلك لم يعزوها إلى إله بالضرورة، ولكنه 

 سؤال: ما معنى االنفصالية؟

هذي قسذمة نفذس الشذيء إلذى شذيئين وتصذنيف كذل واحذد بتصذنيف  ؛ازدواجيذة /انفصالية-

هذذا معنذى ، آخر فيبدو للعقل أن ذات الشيء مكون من جزئيين مختلفين، أحياناً متضذادين

 .انفصالية

 سؤال: تحدث عن النظرية النسبية.

لهيس لشهيء معنهى ، النسبية ببساطة وال أريد شرحها بتعريف فيزيائي بل بفلسذفتها قلذيالً -

ثذم  مختصذر نظريذة النسذبية، أي أن تنسذب شذيئاً إلذى آخذر هذذا يء آخر إلى جانبهدون ش

الحذر والبذرد وغيرهذا، ولكذن اكتشذافها كذان  خذها وقسها على ما تشاء من ظذواهر الحيذاة

نوعذا  بل وأوجدت مشذكلة لحل مشكلة الجاذبية الكونية والتي لم تستطع نظرية نيوتن حلها

ً  ،مذذا فالتبذذاين أبسذذط مذذن ذلذذك بينمذذا  التبذذاين يخلذذق لذذك إحسذذاس شذذيء مقارنذذة بالضذذد دائمذذا

النسذذبية أعذذم مذذن ذلذذك فهذذي تشذذمل التبذذاين وغيذذر التبذذاين، أي أنهذذا أحيانذذاً تُبذذين لذذك سذذرعة 

ألنذك  ،أي أن تعلم أن السيارة تتحذرك أو أن اإلنسذان بجانبذك يتحذرك ألنذك موجذود؛ شيء
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لمذا علذم هذو أنذه يمشذي، فذال  ي،مشذي هلو مشى هذا اإلنسان في فراغ لما علمذت أنذ .واقف

همذا ، يعني بالضرورة أن اإلنسان الذذي يمشذي، والسذيارة التذي تمذر بجانبذه أنهمذا ضذدان

ولكذن فقذط وجذود االثنذان إلذى جانذب بعضذهما  ليسا ضدان، هما ال يسيران باتجاه معاكس

عنذدما تفكذر ؛ فهذو دائمذاً وأبذداً الشذيء مقارنذةً بضذده التبهاينأمذا . البعض هذه هي النسبية

أنذت تعلذم أن حياتذك ، بضحايا سوريا أو اليمن، فلسطين أو بورما، أنت تخلق تجربة تباين

ر مذواقذع األ. تنعم بالرخاء وبالراحة واألمان، أنذت فذي الواقذع تظهذر وكأنذك تشذفق علذيهم

حولذك فذي هذذا المجتمذع يملكذون  هو أنك تُريد تذذكير نفسذك بعظمذة مذا لذديك ألن كذل مذن

عنذدما أجذد انسذاناً يُشذفق . جمذال الذنعم التذي لذديك فتنظذر إلذيهم ارفتريد تكذر، نفس الرخاء

ال أشذعر بالحذب تجاهذه واالحتذرام، بذل أعلذم  !على من حوله من ضحايا الحرب وغيرهم

يسذت ل! تفعلهذا البشذرية منذذ القذدم -نتحول عامي شوي حركة خسيسة ملعونة–أنها حركة 

هذي أنانيذة  هكذا يستطيع اإلنسذان أن يسذعد علذى حسذاب غيذره تمثيل بمعناه الحقيقي ولكن

ً ، بحته  .فعطفك بل ونظرك لحالهم ال يعني لك شيئا

 :المسألة ليست لها عالقة بالطاقة، أنِت حرة في أن تأخذيها وتفسريها من ناحية الطاقة رد 

 أنذت تعذيش حياتذك برخذاء ؛مفهذوم أكبذرمذا أقصذده هذو ، ولكن الطاقة مفهوم أصذغر قلذيالً 

قذد يبذدو ظذاهر ، ولكنك تنسى جمال الرخاء الذي لديك، فتنظر إلى من حولك ممن يعانون

هذذا ال يعفيذك مذن  األمر أنك مشفق عليهم، بل وترحمهم وتشارك أحياناً بتبرعاتك تجاههم

مقارنذذة  أنذذك أنذذاني تحذذاول أن تحصذذل علذذى نسذذبية جمذذال مذذا لذذديك مذذن خذذالل التبذذاين عبذذر

ولذك أن تكمذل الفذراغ  ..."الحمدهلل علذى نعمذة" وال أدل على ذلك من وضعك مع وضعهم

، ا شياطين بذزي مالئكذة، وكنذا مالئكذة بذزي شذياطيننك .فالنعمة تختلف من شخص آلخر

 .فالتصهرف الطبيعهي ههو أن تفعهل مها تشهاء أن تفعلهه. عندما تخلذط األمذران تذرى إنسذان

هذذذا طبيعذذي ولكذذن ال  بغيذذره هذذذا لذذيس خارجذذاً عذذن الطبيعيذذة عنذذدما يقذذارن اإلنسذذان نفسذذه

 .أرحب بفكرة وصفه باإلنسانية والخير في حين أنه أنانية بحته

 :هذو  ال أملك أي توصيات لمراجع فكٌل يهتم بمرجع يخصه، ألن القرآن لذيس علذى مذا رد

يقولذذه يجذذب علذذى كذذل عصذذر أن يسذذتمد مذذن القذذرآن مذذا يحتذذاج وأحيانذذاً خذذالف مذذا ، عليذذه

فالقرآن وغيره من الكتب المقدسذة تُصذبح بعذد زمذن مجذرد أيقونذة . القرآن، اآلمران سيان

 .مجرد رمز اعتباري ومنارة

 :اإللحاد تمرد وتطرف على الدين رد. 

 سؤال: ماهي العوالم المتوازية؟

وأنذذت -فواقعذذك اآلن د، تحذذدثت عذذن العذذوالم المتوازيذذة وكانذذت العمليذذة أبسذذط مذذن أن تُعقّذذ-

مذع كذل لحظذة تمذر ، مع كل كلمة أقولها أنذا أو غيذري، في كل جملة يتغير واقعك -تقرأين

لكهن دعينها نُفصهل  .هذا هذو بكذل بسذاطة يتغير العالم، يتغير الواقع إلى واقع آخر بديل بك

 ال نعنذذي تلذذك اللحظذذة حينمذذا نُقّسذذم الثانيذذة إلذذى األخذذرى إلذذى مئذذة جذذزء ؛مهها معنههى اللحظههة
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فبذذين الثانيذة والثانيذذة ماليذين اللحظذذات، وبذذين ، ونقذول أن كذذل جذزء مذذن الثانيذة هذذو لحظذة

اللحظة واللحظة ماليين اللحظذات، وبذين اللحظذة واللحظذة ماليذين اللحظذات، أعتقذد أنكذم 

هذو عذدد ال متنذاهي مذن العذوالم بذين لحظذة . تفهمون إلى أيذن أذهذب بهذذه الدوامذة النازلذة

يتولذذد أعذذداد ال نهائيذذة مذذن  لحظذذة إلذذى لحظذذة إلذذى لحظذذة أخذذرى مذذن لحظذذٍة إلذذى، وأخذرى

لذو . لذذلك يفذوت األمذر علذى العقذل، يمكن حتى للعقل أن يبدأ بتصذورها بسرعٍة ال العوالم

 ً فاإلنسذان حذين والدتذه ؛ نعم هي ال نهائية من اللحظة األولذى إلذى اللحظذة األخيذرة، نظريا

هذذذه اللحظذذة وذاتهذذا عذذددٌ النهذذائي مذذن بذذين ! كذذان فذذي لحظذذة وسذذيموت فذذي نفذذس اللحظذذة

يتوقهف عهن توليهد وخلهق وصهناعة ههذه العهوالم ، الحيوات أو الواقع أو العوالم المتوازية

فيمهوت فهي نفهس اللحظهة التهي ولهد ، المتوازية عندما يمهل، عنهدما يكتفهي مهن التجهارب

بذذأن  هذذو يشذذعر؛ لذذذلك الذذذكريات بالنسذذبة لإلنسذذان تصذذطف فذذي ذاكرتذذه بذذنفس البعذذد فيههها

رغم أن ذاكرتذه عنذدما كذان طفذالً أحيانذاً  ذاكرته عندما كان طفالً أبعد من ذاكرته باألمس

، ال يوجذد فذي الذذكريات أي نذوع مذن الترتيذب الزمنذي !تكون أوضح من ذاكرته البارحذة

يملكهه اإلنسهان عنهدما يُقهارن  ولكنه مجرد وهم آخهرليس خط زمن وال تملك أي ترتيب، 

أمذا لذو أخذذنا ذكرياتذك ووضذعناها علذى  أن هذه حدثت قبذل األخذرىيقول ب ذكرى بأخرى

أي أنهك منهذ أن ولهدت وحتهى  سيكون خهتم الهزمن واحهد، شاشة كمبيوتر ستكون متشابهة

هذذه العذوالم تتولذد فذي كذل لحظذة، كلهذا فذي  .كنهت وال زلهت تموت وأنت في نفس اللحظة

سيستمر اإلنسان في صنع المزيذد والمزيذد والمزيذد مذن العذوالم حتذى يمذل، ، نفس اللحظة

 .عندها سيكتفي من الحياة وسيموت في نفس اللحظة التي ولد فيها

 لم يكن هناك مكان، سيدرك أنه لم يكن هناك وقت ،وعندها

 أو يموت في أي مكان أو يولد في أي مكان لم يذهب إلى أي مكان

 ً  دموجوداً سرمدياً منذ األزل وحتى األب أنه كان وال زال كائنا

 ال يقبل التشبيه أو التصوير، بشكٍل سرمدي ال يقبل التعليل أو التمثيل

 ولكنه حاول ونجح في أن يُصور بعضاً منه

 عندما خلق هذه التجربة األرضية الحياتية

* 

، شذوقاً للقذائكمفذي كذل مذرةٍ يذزداد حذبكم، فيزيذدني . أودعكم بنفس الحذب الذذي التقيذتكم بذه

 .فأجذدني خاضذعاً خانعذاً عائذداً لكذم بكذل الحذب، وأكون مودعاً في كل مذرةٍ علذى أال أعذود

إن كذذان للمذذرأة نصذذيب األسذذد، سذذيكون للذذذكر نصذذيب ، سذذيداتي وأسذذيادي علذذى حذذٍد سذذواء

حتذذرام وإن لذذم يصذذح التعبيذذر، ولكذذن لكذذم كلكذذم علذذى حذذٍد سذذواء جذذل اال اللبذذؤة هذذذا اليذذوم

 ،تعظيمذي وتقديسذي لكذم .حاولت أن أجيب أكبر قذدر ممكذن مذن األسذئلة، بوالتقدير والح

 .وداعاً اآلن، أودعكم حتى لقاء آخر إن كان هناك لقاء آخر
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 )وهم الحياة المادية(

 

  النقاط الرئيسية:

o  ال يهم أن تكون وحيداً أو في جماعة، أن تكون فرداً متمرداً، أو أن تكون

 .وإليكنائماً تابعاً، فكل ذلك منك 

o الزمن ذاته ال معنى له إال حين تجسدنا أما قبل ذلك ال زمن وال مكان. 

o  ًهناك بعد رابع ال يمكن حتى لعقلك أن يدركه، حتى وإن كان واقفا

 .أمامك قابعاً بين يديك ال يمكن لك أن تراه

o .البعد الرابع هو بكل بساطة حدود تفكيرك كإنسان 

o  بسرعة وقدرة عالية جداً إلى درجة أن لنا من القدسية أن نجسد ما نشاء

حتى نحن الذين نقوم بتجسيد تلك األشياء يفوت علينا أن نالحظ أنها 

 .تتجسد فور أن نبحث عنها أو فور النظر إليها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



لوجودا                                                                                                                   رابعالفصل ال

247                                                        حين يكون الوجود المتناهي... يأتي العقل، ليرسم الحدود| حدود الوجود

                                                                    
 

وإن كان كل يوم أمانينا ال تزال خيراً لنا ولكل من يحيط  ،وإن كانت جميع األيام أعياداً 

إال أننا اعتدنا كبشر أن نقولها على األقل في هذا اإلقليم  ،نحب بنا ممن نحب أو من ال

 .مرتان في كل سنة: كل عام وأنتم بخير

 ،ولكن لعل سبب البث ليس فعالً االحتفال بالعيد بقدر ما هو انتشال المحبطين في العيد

خصوصاً -إال أن األغلب من البشر  -المفروض الفرايحي -وعلى الرغم من طابع العيد

ً حتى الواعين منهم في العيد، والسبب هو  -الصغار في السن أصبح يزيد كآبة وإحباطا

كل هذا الكم من المغيبين النيام الذين حتى فرحهم وسعادتهم واحتفالهم ومجاملتهم 

ولكن ، وم في روزنامة أو تاريخ في تقويمواحترامهم لبعضهم البعض أصبح مجرد ي

نقوله لنذكركم بأنكم محل حبنا وتقديرنا وبأنكم أنتم على وجه الخصوص هنا اآلن في 

إن لم يكن كله على األقل فُجله من الواعين -هذه اللحظة، في هذا التجمع الذي يغلب عليه 

أناس يشابهونك في التفكير، أناس تمردوا على ما ساد وما اعتاد عليه من  -والمتنورين

 . أجرأ من غيرهم وأشجع وأكثر رغبة بأن يغامرواحولهم، أناس 

يعدوا كونها قدسية وتعدو وهم الحياة المادية ال يخفاكم وال يخفى أحد من الحضور أن 

ربما حتى ، ى وأقدر على عقل البشر أن يدركوهكونها إلهية أو حتى سحرية، أمر أقو

ليس من المفترض على البشر أن يدركوا أنهم يعيشون في وهم ولكننا وألننا من الوعي 

ألننا وعي محض يتخلله ويتوسطه عقل أتينا وإليه نعود، ونحن هو ما بين هذا وذاك، 

فإنه ال بد لهذه الخطة المحكمة وهذا اإلتقان في الصنع والتصميم مادي يعيش الوهم 

وعندما يحدث هذا العيب والخلل نظهر نحن من تلك الشقوق؛  ،نقطة ماأن يفشل في 

 .نزحف صعوداً إلى سمو وقدسية الوعي والوجود

 :نعم نعود إلى قدسيتنا نحن، فنحن أقدس مما كان وسيكون بل أقدس حتى من أن  رد

فهنيئاً لنا بعضنا البعض وعيدنا هو كل يوم نتذكر أو نرى فيه  .تصف الكلمات ما نملك

فأغلبنا ال يشك بأنه على حق وال يبحث عمن يعزز له ما يقتنع به أو ما  .بعضنا البعض

يؤمن به ولكنه شعور الوحدة الذي يصاحب الواعي والمتنور على خالف أولئك النيام 

 فهم تكافليين واجتماعيين بال شك. ؛ن يتواصلون ويتعايشون فيما بينهمالذي

أعطانا  ،ِعلُمنا بأنها نسخ مكررة عن ذواتنا ا.فاكتفينا بذواتنا عن كل ما حولن أما نحن،

وإن تعايشنا كما يفعلون إال أننا لم ، وباكتفائنا ننزوي عن غيرنا ،القدرة على أن نكتفي

، يقفون في طابور تلك اللعبة وطابور ةال الذين يمرحون في مدينة الترفينعد أولئك األطف

بل الالعب نفسه! فأصبحت سعادة  ؛عاب ما يهمنا وال وهم تلك اللعبةليست األلاألخرى. 

 .نحن وحدنا ،تلك األلعاب وبهجة تلك التجارب تصاحبنا أينما ذهبنا ولكن بال شك

كانوا وال زالوا وربما الحظتم على مر التاريخ واألزمان أن التنويريين والواعين 

إال أنهم ال ينتمون إلى مدرسة وال إلى تصنيف؛ ليس  ،وسيبقون متواجدين في كل مكان

ألنهم ال يستطيعون بل هناك عدد ال بأس به منهم، بل أن هناك طوائف واعتقادات 
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ومدارس وطوائف فكرية ودينية في هذه الحياة تملك اسماً، هوية وانتماء ومدرسة 

إال أننا ال نبحث عن االنتماء وال  -قليلة جداً مقارنة بالمتنورين وأعدادها-وجماعات 

وربما هذه هي المشكلة؛ أننا تمردنا على قيد فلم تعد  ،يكفينا وال يسعنا قالب أو تصنيف

 .تحوينا الجدران مهما كبرت وعلت وكانت جميلة

أحد مستعد فربما كنا في سجن ولكن لدى هروبنا منه أصبحنا في صحراء شاسعة وال 

للبقاء ليجتمع مع اآلخرين، فكلنا شوق لعيش هذه الحياة ولكن ليس تحت اسم وال من 

ً لنا بعضنا البعض من وقت إلى آخر وليكن هذا عيدنا كلما التقينا،  ،ضمن طائفة فهنيئا

ً ونوراً من نظراءنا  وال عزاء لنا في وحدتنا سوى أننا األجرأ واألذكى واألكثر وعيا

قل قدرة على رؤية األنماط الواضحة الجلية، الصدف، الحظ المبالغ فيه الذي الجبناء األ

 !ينسب لهم، الذي ينسبونه ألنفسهم ليبرروا لما هم على وجه الخصوص يملكون الحقيقة

من يجرؤ على وجه هذه األرض أن يقول: ال أنا ال أملك الحقيقة! ال أنا لست على حق! 

عيني وأعصبهما حياتي ولكني مستعد أن أغمض ال أنا ال أعلم هدف وجودي وغاية 

يصاحبها شوق المتنور  ،لتكون قيود ثالثية من الجهل ومع ذلك ؛وأسير في الظالم

 .الواعي في أن يخوض التجربة

أنه مصاحب بغيره وإن فكيف بمعصوب عينين كفيف يسير في ظالم دامس أن يشعر ب

وإن سمع الصوت، نحن نعلم أن ، واأليادي أمسكت باأليادي ،األطراف مست األطراف

  !كل ذلك وهم وأنه في واقع الوجود ليس هنالك شيء

 !سوى هذا الذي يسأل"

 !من يراقب اآلن سوى أنت يا

 "!سوى أنت يا من ينظر ويسمع

ليس أذنك! فهي تلك األخرى وهم وكذلك الصوت، ليس حتى الشعور الذي يتولد من 

الكلمات التي سمعتها وإن كانت وهم، ما يوجد على أرض الواقع، ما يوجد في الوجود 

هناك في هذا الفراغ من الوعي ال وجود  -فال وجود ألرض في الواقع-لتعبير إن صح ا

سوى لشيء واحد فقط منه وإليه تصدر الكلمات وتستقبل، تبدر المشاعر وتحس، منه 

فكما ترى في هذا الفراغ اصنع ما تشاء من رمزيات  .وإليه تصنع التجارب وتخاض

 ورموز وأسقط ما شئت من معتقدات وقوالب ومفاهيم وعش ما شئت منها أو ال تعش!

فال يهم أن تكون وحيداً أو في جماعة، أن تكون فرداً متمرداً، أو أن تكون نائماً تابعاً، 

احد موجود منذ لمات أننا كلنا وفكل ذلك منك وإليك وما اجتماعنا هنا إال لنتذكر هذه الك

أما قبل ذلك ال زمن وال  بل أن الزمن ذاته ال معنى له إال حين تجسدنا األزل وحتى األبد،

ال حقيقة وال كذب يمكن  ، ال ألقاب وال أسماء وال مشاعر وال مفاهيم ومعتقدات،مكان

على خالف تلك التمثيلية  ،كنا واحد وال نزال واحد ،لها أن تقيدنا أو حتى تشغلنا

 .المؤقتة والتمثيل البشري الجسدي لها
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لو كانت  ،، تلك الحقيقة المزعومةشتان ما بيننا وشتان ما بين ما نعرف وبين الحقيقة

موجودة فاألمر يشبه الكرة األرضية وربما الكون، الفضاء كامل، من يعيش على هذه 

إن كان يعيش في صحراء ؛ األرض يظن أن كل ما عليها يشابه منطقته التي يعيش فيها

هذا إن كان يعلم أساساً أو يدرك أن هناك أرضاً غير  ،فسيظن أن األرض كلها صحراء

تهى العالم هي حدود األفق البصرية الذي يستطيع أن يمتد إليه فلربما ظن أن من ؛أرضه

وحتى  ،بصره ولكن حتى وإن فعل فإنه سيظن أنها مشابهة له ما لم يذهب ويرى بعينيه

وحتى وإن  ،لن يرى، لن يعتقد، لن يعلم، لن يدرك حتى أنها كروية الشكل ؛وإن فعل

كل من أدرك أنها مجرد ذرة في أدرك لن يعلم أنها مجرد ذرة في كون ال محدود. ثم 

فكما قلت أن ! يظل يرى جزء من الحقيقة ؛مجرة، في فسيفساء بديعة ولكنها ال نهائية

فإدراكك للكون الذي تراه أو يمكن أن  ،الحقيقة مزعومة ولكن حتى وإن كانت موجودة

 .كن أن تراهمتراه أو حتى ال ي

يعلمون أن هناك حد لما يستطيع اإلنسان  ،فألولئك المهتمين بعلوم الفضاء وعلوم الفلك

ً و أن يدرك حتى وإن كنا نملك أكثر التلسكوبات تطوراً والمناظير قدرة وتقنية  ،إبداعا

ألنه وبكل بساطة نحتاج زمناً لكي نصل إلى آخر الكون حتى وإن كنا بسرعة الضوء؛ 

تحتاج  فسرعة الضوء حتى تسير من طرف الكون المعلوم المدرك حتى طرفه اآلخر

تخيل أن ! إلى أكثر من زمن العمر البشري المعهود، ستين، سبعين أو حتى مائة سنة

الذي ال يوجد -تنظر إلى كوكب، تلك النظرة التي تراها من خالل ذاك المنظار الفرضي 

، تخيل هذا المنظار الهائل عندما تلقي نظرة في عدسته -ولن يوجد ولكن حتى وإن وجد

وكب الذي يوجد على نهاية الكون فإنك تحتاج إلى ما يقارب عمر لترى ذاك الهدف، الك

 !إنسان حتى يستطيع أن يرى

أي أنها فعلياً  ؛لمن يفهم في الفيزياء يعلم أن الشمس تشرق على األرض، على مكانك

متعامدة على سطح األرض الذي أنت عليه أو األشعة ليست متعامدة وإنما مسلطة على 

يها ومع ذلك لن ترى ضوؤها إال بعد ثمان دقائق فاصلة؛ األرض التي أنت تقف عل

أي أن المسافة لو  ،واألمر مبرر بسبب المسافة الشاسعة الهائلة بيننا وبين الشمس

ضربت بعشرة الحتاج األمر ساعة وثلث الساعة لكي يصل إلينا نورها، لو ضربت 

تغرب، فعلياً بمائة مرة ربما سنحتاج ما يقارب يوم كامل أي أن الشمس ستشرق و

ً عنا سيصلنا نورها وكأنها أشرقت للتو أتمنى أن الصورة  !ستشرق وحين تغرب حقا

 .واضحة والفكرة جلية

فما في الكون الشاسع الهائل بعيد جداً عنا إلى درجة أنه لن نستطيع حتى أن نراه ألن ما 

هناك ما يسمى  بيننا وبينه يحتاج إلى عمر كامل حتى يصل إليه وهنا تنتهي المادة، لذلك

، فكرة تفصيلية ولن نوفيها حقها في هذا الشرح؛ بالكون المالحظ والكون غير المالحظ

ولكن ما أردت قوله من كل هذا هو أنه حتى وإن استطعنا أن نرى كل الكون المالحظ بل 

وهو أمر بعيد االحتمال بل أنه مستحيل جداً في ظل -وحتى الكون الغير مالحظ 
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حتى وإن فعلنا واستطعنا أن نرى ذاك الكون  -المرهونة الراهنةالظروف المادية 

المالحظ وغير المالحظ فإننا لن نرى سوى جزء بسيط من الحقيقة أما الجزء اآلخر 

األكبر فهو ليس ثالثي األبعاد، فنحن كبشر ال نرى إال ثالثة أبعاد مهما أبدعنا وأبعدنا في 

 .النظر

 سؤال: نحن نرى ماضي السماء.

نعم بعض النجوم التي ترى قد ماتت منذ أمد بعيد؛ أي أننا لو استخدمنا طرق ووسائل -

غير مادية وانتقلنا فوراً في التو واللحظة دون وجود زمن إلى ذاك النجم في مكانه لما 

نحن نرى ماضي  ؛وجدنا ذاك النجم في مكانه أصالً إما ألنه تحرك أو ألنه اختفى واندثر

لكن أنتم منغمسون في فكرة علم الفلك وعلم الفضاء وهذا ما أخشاه ال وكما قلِت.  السماء

فمسألة أن ما ترونه في السماء هو ماضي وأنه لقطات . أريد منكم االنغماس في الفكرة

قديمة تصل وأن الضوء يرتحل فيصل إلينا متأخر هي فكرة للعقول المادية، دعوني 

أنه لو استطاع اإلنسان أن يعلم مكان النجوم ما أقوله هو  .آخذكم إلى مستوى أعلى قليالً 

في نفس الوقت ويدرك أنها ماتت وأن النور هو في  وأن ينتقل إليها في التو واللحظة،

حتى وإن فعل فإنه لن يرى إال ثالثة أبعاد. ما  -قلتِ كما -ارتحال وأنها صورة للماضي 

تراه موجود على مسطح ثالثي أقوله، هو أنه في هذا الوجود بُعد رابع كل ما تراه وما ال 

األبعاد، هناك بعد رابع ال يمكن حتى لعقلك أن يدركه، حتى وإن كان واقفاً أمامك قابعاً 

 .بين يديك ال يمكن لك أن تراه

 سؤال: البعد الرابع هو الزمن؟

البعد الرابع بعد مادي ليس الزمن، البعد الرابع ليس وهمياً، ليس معنوياً، ليس زمن. -

ً كالبعد الثاني واألول والثالث ولكنها رعونة وكبر وغرور البشر حين  ملموس تماما

البعد الرابع هو بكل بساطة حدود تفكيرك  ن،يقولون أن البعد الرابع هو بعد الزم

فكما الخاليا ال يمكن لها أن تعلم بوجود بعد ثالث وأنها تسبح في سوائل الجسد،  .كإنسان

ا تشكل جسدك في الواقع أو بكتيريا أو فايروسات تعيش كمثال لتكن كريات دم أو خالي

في مسطح أياً كان هذا الوسط الذي تسبح فيه فهي تعيش في مسطح، ال تدرك إال بعدين 

ً كذلك بالنسبة لإلنسان لم  ال تعلم بوجود بعد ثالث، ولن تدرك مهما حاولت األمر تماما

تسميته بالزمن ولكن الزمن هو ليس ولن يعلم بوجود البعد الرابع ولكن البعض يلجأ إلى 

هو تكرار لمعالم األبعاد سواًء بعد واحد أو إثنان أو  -إن صح التعبير-بعد فيزيائي مادي 

 .ثالثة

ترسم على  -على األقل القديمة-فالرسوم الكرتونية كمثال هي رسومات ثنائية األبعاد 

طفيف بسيط ورق مسطح ذا بعدين طول وعرض ثم ترسم صورة أخرى مع اختالف 

حتى ما إذا مررت تلك اإلطارات  في األحداث، وصورة ثالث ورابعة وهكذا دواليك..

لذا لكل من يعتقد أن البعد  ،بسرعة معينة أي بمرور زمن معين تبدأ القصة بالتوالي
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أي أنه  .هنا أصبح البعد الثالث بالنسبة لألبعاد الثنائية؛ الزمنالرابع هو بعد الزمن، 

، وإن كان الزمن هو الزمن يعتبر أمر إضافي وليس بعد ،مستوى وكل بعدبالنسبة لكل 

وهناك تقع ، البعد الرابع هو وجود ال يدركه اإلنسانس. البعد اإلضافي فهناك بعد خام

المشكلة أنه حتى وإن أدركناه فإنه ليس نهاية المطاف فهناك بعد خامس وسادس وسابع، 

األمر أننا اخترنا أن نكون بشر ال ندرك إال ثالثة  كل ما في !هناك عدد ال تقبله األرقام

 .أبعاد، هذا هو خيارنا وقرارنا

 سؤال: كيف نصل ألساس الوجود؟

اإلنسان يصل إلى أساس الوجود، مركز الوجود حيث كل هذه األبعاد ال معنى  بالتأمل-

فهذه األبعاد هي امتداد واتساع وتطور وازدواجية تماماً كما يحدث على البعد الثالث  .لها

عندما نكتشف أننا ال نعيش على هذه األرض لوحدنا وأن هناك قرى ومدن تحيط بنا ثم 

نها كروية ثم نكتشف كواكب محيطة بنا بل ومجرات هناك قارات وبحار ثم نكتشف أ

فاألمر تطور، واألمر الذي يصدم البشر وال يدركه األغلب هو أن هذه المعالم .. وإلخ

بل وجدت والمدن والقرى والكواكب والمجرات التي تحيط بنا ليست موجودة منذ القدم 

ب آخر، في تلك اللحظة عندما قررنا أن نبحث عنها وعندما قلنا أنا اكتشفنا وجود كوك

 ة.هنا، تقع القدسي أصبح موجود!

نعطي مثال ليتضح المقال: بأنك لو كنت في  ،والتشبيه البسيط لكي تتضح الصورة

غرفتك اآلن، في ظالم دامس واألضواء مطفأة، ربما يحيط بك من األشياء ما تعلمه وما 

وال يمكن لك أن تجزم على وجه التأكيد ما لم تشعل  ال تعلمه، ولكنك ال تعلم بوجودها

تعلمه وربما ترى عندما تشعل األضواء سترى ذاك الشيء الذي  أليس كذلك؟ ،األضواء

ما تعتقده في قرارة نفسك وما ، ما ال تعلم أمور لم تعلم أنها كانت في غرفتك من األساس

يوهمك عقلك به هو أنها تلك األشياء كانت موجودة في الظالم وأنك لدى إشعال األضواء 

فقط يعني ؛ أصبحت تراها وكونك لم تكن تراها في الماضي ال يعني أنها لم تكن موجودة

في بينما الواقع أنها لم تكن حتى هناك! نك لست قادر على الوصول إليها أو رؤيتها، أ

فقط لدى إشعالك للنور تجسدت في تلك اللحظة ذاك الظالم لم يكن هناك أي شيء، 

 ً أي أن عقلك لو كان أسرع بثانية واحدة أو لحظة واحدة لدى اشتعال النور، لو  ،تماما

د لحظة واحد أو ثانية واحدة وصار عقلك بنفس سرعة تأخرت تلك األشياء في التجسي

 !الضوء لرآها غير موجودة ورآها تتجسد

عندما بحثنا عن الكواكب، عندما نظرنا إلى السماء وجدت . هذا بالضبط ما أعنيه

وهذا ما -الكواكب في تلك اللحظة وليس األمر وكأنها كانت موجودة في تلك اللحظة 

لم أخرى غير بشرية كالجن والمالئكة والشياطين وحتى يحدث لكل من يتواصل مع عوا

هي ليست موجودة حتى تقرر أن تبحث عنها فتتجسد في التو واللحظة ولكن  -األرباب

هو أن لنا من القدسية  ،ما أقوله ببساطة لت.ألنك تجدها تظن أنها كانت موجودة وال زا

ى نحن الذين نقوم بتجسيد أن نجسد ما نشاء بسرعة وقدرة عالية جداً إلى درجة أن حت
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 !تلك األشياء يفوت علينا أن نالحظ أنها تتجسد فور أن نبحث عنها أو فور النظر إليها

وهذا ما  ،أتمنى أن الفكرة كانت بالبساطة التي يستطيع معها اإلنسان أن يدرك المعنى

أعنيه بالبعد الرابع، فهناك ما هو موجود على هذا البعد وهناك ما ليس موجود ولكنه 

 .موجود في بعد آخر

* 

وإن كانت ، دام نوركم ما دمتم ،هذا كل ما أحببت أن أقوله، وأن أقول كل لقاء وأنتم بخير

اؤوا فنحن سيدوم نوركم وسيبقى وجودكم ما شئتم أو لم تش ؛ليست دعوة فهو أمر حتمي

موجودين جداً. هي كلمات ما وصل منها وصل وما لم يصل فال بأس ربما ليس الوقت 

 .المناسب على أي حال

أكرر أمانيي وتمنياتي لكم بأيامكم كلها أن تكون بخير لدى كل لقاء هو عيد ممتد ما حيينا 

تملكان منذ أن أتيتم إلى هذه وما التقينا فدوموا بنفس الجمال والكمال اللذان أنتما واللذان 

 .الحياة وقبل ذلك حتى
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 (من أنت؟)

 

  النقاط الرئيسية:

o .أنت لست إال نور، جئت منه وإليه تعود 

o وجودك قدسي رغم كل االعتقادات. 

o .الحقائق أهم من األراء؛ فاألراء تختلف، والحقائق متفٌق عليها 

o  عندما تكون وعيك األعلى كونك تسأل يعني أنك تعيش في الظل، أما

 فأنت ماهيتك الحقيقة؛ )النور(.

o لى وعندما تفكر عندما تتوقف عن التفكير في لحظة؛ أنت وعيك األع

 .أنت وعيك األدنى

o ال تبحث عن الكمال فلو أردت الكمال لما كنت في هذه الحياة الناقصة. 
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ً بال اسم، وال وطن، وال دين، وال مؤهل، وال علم، وال وظيفٍة وال انتماء  من أنت حقا

 من أنت حقاً؟ حزٍب سياسي أو مجتمع، مدينة أو حضارة أو ثقافة؟للجماعة أو طائفة، 

غالباً سيشتاط  !من أنت حقاً؟د! قبل أن تول أو عندما تموت؟ من أنت بال جسد عندما تنام

التصنيفات التي اعتدت على ، هذا السؤال بعد أن نجردك من جميععقلك عندما نسأل 

ً  ،وربما تلجأ الى بعض الغيبيات، كالروح اختيارها لتعرف نفسك أو  كأن تكون روحا

 من أنت حقاً؟ ولكن ماذا غير ذلك؟ ..سانإنكالوجوديات مثل كونك 

لن ، لن أطيل، ولتكن اإلجابة مقدسة ألنها مختصرةر، تصااسمعوا هذه اإلجابة باخ

 .حتى ال تفقد رونقها وجوهرها وفحواها ومعناها لن أفصلب، أتشع

كل شيء ، خلقت كل شيء ر،أنت نو ،أنت أصله ومصدره ر،أنت منبع النو، أنت نور

وعندما خلقت تلك  -ضيشمل الرب، الكون، والبشر واألر وهذا- دون استثناء

ة؛ تيجة إيجابية وتلقائية لالزدواجيوهو ن؛ لقْت ما يُسمى بالظلخَ  المعتقدات وآمنت بها

، الظالم، الظل فأنت النور وتخلقه أمامك سيتولد خلفه عندما تخلق شيء وأنت مصدره

 د.السواة، العتم

فإنك تتجرد من  ولكن عندما تقرر أن تعيش في هذا الظل ة،نت ما زلت آلهأ ،حتى اآلن

 النور،؛ تلك األشياء مصدربل وتتجرد من ذاتك التي هي ، ذاتك التي خلقت تلك األشياء

وليس  أي تعيش في ظل األرضا، تخلق األرض فتعيش فيه ء.لتعيش خلف تلك األشيا

مجرد ، ال شيء أكثرر، ض ذاتها مجرد اعتقاد، ال شيء أكثفاألرا؛ في األرض ذاته

إن عشت فيه لن ترى  ،سيتولد خلفه ظل -روأنت النو-عندما تؤمن به ، يمان واعتقادإ

ثم تقرر أن تعيش في هذه  وتؤمن بها -كاألرض مثالً -عندما تخلق فكرة . ظالم بل اً نور

 ؛في ظل ذاك االعتقاد وليس في االعتقاد ذاته ،ظل األرض أنت تعيش في ،األرض

عندما تؤمن  .شيء  ال ملموس، ماديفاالعتقاد مجرد شيء  لطيف، شفاف، وهمي، ال 

ً أو ضوءً ، بشيء فتضع يدك خلفه، خلف يدك سترى  ،اكأن تكون مثالً شمعةً أو شمسا

وأن  وتظن أن حدود وجودك هي حدود اليد وهناك يمكن لك أن تعيش في الظالم ظلها

فيها أو وعشنا  فناهاعندما خلقنا األرض كما عّرفناها وكما عرِ  ر.كل شيء هو يد ال أكث

ً  ا،باألحرى في ظله هو ل، إلجابة ببساطة واختصار بال اختزاف .بقينا نجهل من نحن حقا

 مجرد اعتقادة، الكون كله مجرد فكرف ا.لق مفاهيم وآمن فيها ثم عاش خلفهخ (نور  )أنك 

حدود الظالم، حدود  ،عندما تعيش بالظل تكون حدودهول، عندما تؤمن به يتشكل الظ

وهو المصدر  وفي الواقع ليس خلفه إال النور ال يمكن لك أن تدرك ما خلفه، االعتقاد

لذلك  ،األنه هو نفسه وذاته ما قبله، وما بعد الموت فال يهم ما بعد الحياة. حيث أتيت

 .بما سيحدث بعد الموت حقيقةً ترى أن المستنيرين ال يهتمون 

 :ة فمفهوم الكذب في الحيا .كل شيء كذبة، ولكنها كذبة حقيقيةأن ؛ هذا ما أقول رد

 عندما تكذب في الوجود فكذبتك تصبح حقيقيةد، يختلف عن مفهوم الكذب في الوجو

كل ما  ل،ففي الوجود كل ما تقو ة!بل أن حقيقة الحياة هي كذب، وعندما تكذب في الحياة
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ة انين ومعتقدات ومبادئ معدّ بقو كل شيء مرهونٌ فأما في الحياة  سيتجلى ويتجسد تفعل

 ً   ا.توضع، أنت من آمن بهلم  .مسبقا

 سؤال: كيف أهرب من جحيم الحياة؟

لخروج كما ذا أردت فالموت هو طريقك لإولكن  الموت، هو ليس جحيم لتهرب منه-

 ل.كانت البداية هي الدخو

وطنك، دينك، جماعتك، وظيفتك، ومؤهلك، انتماءك، بعيداً عن اسمك،  من أنت؟ ،مجدداً 

 ،فأنت لست إال نور ؟اا على اختيارها لنعّرف بها أنفسنالتي اعتدن وكل تلك التصنيفات

 .ليه تعودإجئت منه و

 :ن كنت تعيش في ظلها إنت في هذه الحياة فأ! ةالشعور المخيف هو اكتشاف الحقيق رد

أنك  (أو تعتقد)وان كان هذا ما تبحث عنه  مجرد كذبةتخشى أن تكتشف أنها ، وتؤمن بها

ال  لحياةإال أنه يُخيفك أن تُدرك أن كل ما كنت تفعله في هذه ا؛ أنك تبحث عنه ،تفعل

ً كالحل معنى له، وتجمع من المال  فلو افترضنا أنك تحلم أنك ثري .م، سيتالشىتماما

ثم فجأة ل، وأنت في الحلم وتجمع الما واالجتهادوتشعر بالمعاناة والجهد  الكثير والكثير

ً إأو ربما الطعام  -وال تجد أياً من المال تستيقظ وال تجد شيئاً منه ستشعر  -ذا كنت جائعا

أن حتى ذاك المال الذي تشعر بالحسرة  بخيبة أمل فور االستيقاظ، ولكنك ستدرك حينها

ً  عليه   !لم يكن إال وهما

د الوجوء، ما بقي البقا فكنت وال زلت باقٍ  ،أنتأما ، فالحلم كله وهم"  دموجود ما وج 

 "ةان، وحان الحين لتدرك هذه الحقيقآن األو

ً أو ي، نت تدرن كنت ال تدري أو ك، إن آمنت برب، أو كنت ملحداً إ أو كنت علميا

 ً -يمكن له دك؛ أو غيابه ال يمكن له أن ينفي وجووجود الرب  !فوجودك مطلق؛ روحانيا

ت، قبل الوالدة وبعد المو جودك دائموولكن ك! أن يخلقك، أن يُميتك، أن يُعذب -كما تعتقد

أدرك هذه الحقائق وستعلم أن وجودك قدسي رغم كل م! في العذاب أو في النعي

آتيني بمثال واحد فقط على دين، على  !وجودك قدسي رغم كل االعتقادات .االعتقادات

أو  مدرسة دينية، فكرية، فلسفية، تدّعي بأن وجود االنسان سينتهي فور موتهمعتقد، على 

حتى اإلسالم يقول بأنه ُعرضت عليك م، حتى اإلسال. أنه لم يكن موجوداً قبل والدته

ة؛ م حقيقةً عرض األمانة أو المحاسبال يه. األمانة قبل الوالدة وأنك ستحاسب بعد الموت

 هل فهمتم؟ ة!وبعد الحيايهم هو أنك موجود قبل ما 

، العلمية، كل المدارس الفكرية، أريد منك البحث في كل األديان والثقافات والحضارات

نسان يمكن أن احداً فقط على حضارة تقول بأن اإلوجد مثالً ون تُ ، أالروحانية والمادية

دٌ موجونحن نعلم أنك حتى وأنت ميت ف !ال أحد يستطيعا؛ نتفي من الوجود في لحظة مي

ً كانت التسميةبرزخي أو أ، على مستوى آخر ً للمعتقد يا  !أنت موجود ،النوموفي  .وفقا
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هذا ما أعنيه وأتمنى أن تكون اتضحت وأصبح من السهل  !موجودأنت وقبل الوالدة 

ً مشترك دائمالقد تختلف ولكن النمط كل المعتقدات فكما ترى ؛ فهمها اآلن وما يهم في - ا

أن كل االعتقادات تؤمن وتتفق على أن وجودك قدسي ال يقبل  -األنماطالوجود هي 

أن ندرك أن وجودنا هو أقدس ما  وحان الحين قد آن األوان .النقاش والنقض والدحض

 .إال وجودنا كل شيء آخر يُجادل ويُناقش ،وأن كياننا هو أقدس كائن في الوجود

 :مجرد فهي  فلنبقي آراءنا ألنفسنا اآلراء أمر نسبي.، أمٌر نسبيسخيفة أو ممتعة، هذا  رد

الوقائع محدودة  ى.قد تختلف لو نظرنا من زاوية أخر ،الحياة من خاللهإلى ازاوية ننظر 

ال يمكن إلنسان أن يقول لك أنا . أننا موجودون ؛وأحد هذه الوقائع ،وغير قابلة للنقاش

يمكن ألحد أن د! ر موجونا غيحتى المجنون ال يمكن له أن يقول لك أ، غير موجود

ً أنه غير موجود ال يمكن له أن يكون على ه يكذب ذه األرض، أن لكن من يصدق حقا

نسان، فضائي، روحاني أو إ، حيوان، ، طائرٍ ال يمكن ألي كائنٍ د. يكون على هذا الوجو

بال  فكل ما هو موجود، موجود   .نه غير موجودأأن يقول  مادي، نوراني أو شيطاني

 هل هو سخيف أو ممتع؟ هل وجودهم مهم أو غير مهم؟ .هذه هي حقيقة نقاش وال جدل

وما داموا كذلك  !الموضوعية في األمر أنهم موجودين ؛هذه أمور نسبية غير موضوعية

 .فإن لهم الحق في أن يكونوا

  هل من الجيد أن أحزن على من يموت أو من األفضل االمتناع عن الحزن؟ سؤال:

 فليس من السيء أن تحزن على من مات؛ ال يهم أن تحزن على من يموت أو ال تحزن-

ما  .هذا أمر آخر نسبي؛ ال تحزنأربما من الجيد و. وليس من الجيد أال تحزن بالضرورة

يجب . (والموضوعية النسبية) هو ماهية عيشناواآلن عن  عززت قوله عن سبب عيشنا

فالميت  ا.راء تختلف، والحقائق متفق  عليهفاألء؛ أن نفهم أن الحقائق أهم من األرا

ما أ .هنا شيء ال نختلف عليه ،ولكنه موجود في مكان آخر غير موجود في هذه الحياة

قد ر، أو أم قد يُحزن أخ وال يُحزن آخ فموت أبي؛ فهذا شيء نسب ،غيابهم أمر محزن

وما  فال تُشغل نفسك باألمور النسبية فهي اهتمام النيامى؛ يُحزن أخت وال يُحزن األخر

 .دمت واعياً فلتركز ولتهتم بالحقائق الموضوعية فقط ال غير

 :آمن بما شئت منها وكالها صحيح دون أن يقوم  ،تناسخ األرواح والخلق نظريات رد

في نفس  يمكن لكال النظريتان أن يكونا صحيحتان في نفس الوقت، أحدها بإزاحة اآلخر

تؤمنان ؛ وليس أدل على ذلك من الحضارة الهندية والعربية المسلمة اآلن واألوان

وكيف  وعي األعلىوشرحت قبالً معنى ال ان.قافتان وتعيشان بكمال كما يعتقدبمختلف الث

نسان مع وعيه األعلى وقلت أنه عندما يكون اإل أن الوعي األعلى مشترك وغير مشترك

أو كل له وعيه األعلى  ال يمكن له حتى أن يسأل هل أنا نفس األشخاص االخرين؟

 المستقل؟
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مجرد ، عندما تكون وعيك األعلى ال يمكن لك حتى أن تطرح هذا السؤال قلت أنك

ولن تفهم ما أقول حتى وان  ى.أنك وعيك األدنى ولست وعيك األعلطرحك لهذا السؤال 

لن تستطيع ، حاولت لماليين السنين أن أشرح وأن أقول وأن اتحدث وأفصح

تاج الى ما تصل لن تحوعندى، ما لم تصل الى وعيك األعلالفهم  وسيستعصي عليك

هو ، فالوعي األعلى أقدس من أن يسأل أو أن يُجيبى؛ إجابة ألن السؤال سيتالش

كونك تسأل يعني أنك تعيش  .وأثناء كونه وبعد أن يكون ُمدرك لكل شيء قبل أن يكون

 (.النور؛ )ةوعيك األعلى فأنت ماهيتك الحقيق أما عندما تكون ،في الظل

 كيف أصل الى وعيي األعلى؟ سؤال: 

 أنت مباشرةً تصبح وعيك األعلى قلت أنه في لحظة التوقف عن التفكير، أجبت عنه-

وعندما يتبادر الى ذهنك أي سؤال فاعلم أنك انخفضت الى مستوى وعيك األدنى 

الوعي والتنمية البشرية  ال نعقده كما تفعل دوراتر، دعونا ال نشعب االم .ببساطة

لى تدريب وال إلى تمارين لتتأمل أو لكي إأنت ال تحتاج ر. األمر أبسط بكثيا، ومدربيه

عندما تتوقف عن التفكير في ، -ثأو ربما بعد الب-أنت وأنت تستمع اآلن ، ترتقي وتسمو

كلما طال  بساطة!تفكر أنت وعيك األدنى، بكل  وعندما. أنت وعيك األعلى ؛لحظة

لما جذبتك وأخذتك دوامة وك كلما بقيت مع وعيك األعلى فترةً أطولك، مت عقلص

ً أدنى  هل أن تكون .لى األسفل كلما بقيت مع وعيك األدنى فترةً أطولإاألفكار  وعيا

فليس من السيء أن نكون  ة؛هذه أمور نسبي د؟أو أن تكون وعيك األعلى أمٌر جي ء؟سي

ً أدنى وليس من الجيد بالضرورة أن ا، كنا هنا، فقد اخترنا أن نكون هن وإال لما وعيا

وليس أدل على ذلك من السعادة التي ، نكون وعياً أعلى فربما هذه الحياة هي ما نحتاج

ً كاأللعاب، واأللغاز، ولعبة اإلختفاء ه؛ نحن هنا نتحدث بما نتحدث عننشعر بها و تماما

مكان عشان نبحث عنه، ما في محد يروح يتخبى ب-يمكن لنا أن نبقى مع بعض  والعثور

الشعور  ة!لكن في األمر متع -ى أو كل الناس وواحد يدور عليهمحد يتخبأنه أداعي 

أليس كذلك؟ هل أنا ل! بلقاء من تبحث عنهم جمي السعادةل، المتولد من التجربة جمي

ما أجملها من  !هو ذاتك، تفي عنه هو أنتن كان من تخأفكيف األمر  يه!مخطئ بالتشب

لنا أن نجد البد ، طال البحث أو قصرر، وما أعمقه من اختبا وما أحالها من تجربةة، لعب

، وسندرك حينها أنها لم تكن إال لعبة وتجربة واختبار عاجالً أم آجالً سنجدها ،ذواتنا

ً - المنتحرجميع الموتى إال ه سيصاحبه شعور بالسعادة يجد  .-وقد ذكرت السبب سابقا

 :فليس في هذه ، فلو أردت الكمال لما كنت في هذه الحياة الناقصة ال تبحث عن الكمال رد

رسال ، وإله في جميع األرباب ناقصحتى اإل ،أي مثال كامل -وأتحدى أن تجد-الحياة 

فليس  !أن نستنير نفهم،أن  أن ندرك، آن األوان أن نستيقظ، .الرسل أكبر دليل على ذلك

ليس هناك ه، شاهده، عندما نشهده، عندما نالحظهناك كمال، أن نرى النقص عندما ن

وال يدرك الكمال ة، جود كمال ولكنه ليس في هذه الحيانعم في الوة؛ كماٌل في هذه الحيا

أتمنى أن تأخذوا  .ولكن على األقل في هذه الحياة ال يوجد كمال في الوجود كل الناس
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بما أضر ور قليله وكثيره متساٍو بالجودة، فلو أطلت ومهما أطلت وقتكم في فهم ما قلت

بل ، ليه ستعودون ال محالةإو تذكروا أنكم من الحب ولدتم ه.كثير الحديث أكثر من نفع

على األقل بعضكم يفعل ولكن األغلب ال يدرك  !وحتى فيه تعيشون ولكنكم ال تدركون

 لعبة الغميضة مثال جيد على عدم وجود الحقيقة !في الكراهية ىيعيش في حب حتأنه 

 .رغم أننا نملكها

 سؤال: من أنت؟

 ل.جابته هي من تطرح هذا السؤاإو كيف يستعصي علّي أن أجيب هذا السؤال من أنا؟

 !كيف أسقط النجوم؟سؤال: 

لى البث إسيأخذ على عاتقه الدخول  ولكن من (اإلسقاط النجمي)قد يكون اسمي ُمضلل -

ً أنه  والسؤال: كيف أسقط النجوم؟ في هذه الحياة هناك  !سقاط النجومإوهو يعتقد حقا

في مدرسة عبدة الشيطان ، الكثير من النيام ولكن هناك الكثير والكثير من األغبياء

أال  -صدقوا أو ال تصدقون-أولى هذه الخطايا  يعتقدون أن هناك خطايا ثمانية أو عشرة

 ً  ِلما-ربما سمعتم عن عبدة الشياطين الكثير وقمنا بكراهيتهم قبل أن نقابلهم  !تكون غبيا

خطايا  ولكن تعاليمهم وخطاياهم أفضل من -لى آخرهإسمعنا من التضحيات بالحيوانات و

ً "أ ة،المدرسة المسيحية الكنيسي ولو كنت سأختار  أعتقد انه تعليم مهمأنا  !".ال تكون غبيا

 م!لى المسيحية في أي يوم وفي كل يومدرسة الخترت عبدة الشيطان ع

بعيداً عن اسمك، طائفتك، جماعتك، قبيلتك، تعليمك،  ؟ن أنتم: فلنختم ونلخص البث

 ؟نسان قبل الوالدة وبعد الموتإمن أنت بعيداً عن كونك  وظيفتك

ليس في الكون، وال في الحياة، بل في ، النور في هذا الوجودأنت منبع  ،أنت نور

 !دأنت منبع النور في الوجو، وهو أعم وأكبر من الدنيا ومن الكون !الوجود

وعندما  ،عندما تؤمن أن هناك كون، يصبح هناك ظل للكون يمكن لك أن تعيش فيه

لهذه األرض ولهذه تؤمن أن هناك حياة ودنيا وأرض في هذا الكون يصبح هناك ظل 

عندما تقرره يمكن لك أن  أن تختار أن تعيش فيه أو ال فذاك قرار .الدنيا فتعيش فيه

لعبة  "وقد كان المثال مضحك ولكنه جيد ت.أن تنسى من أن !ولكن بشرط تعيش فيها

ال معنى لها أن نبقى مع بعضنا البعض ونلعب ؛ ف(Hide and Seek) ة"الغميض

ور البحث ثم العثور عش ى.ها معنليكون لا، علينا االختفاء عمن يبحث عنيجب ، اللعبة

 !ثم السعادة بالوجود، علينا واحداً واحداً 

فيُخلق ، عندما يؤمن بشيء يتجسد الشيء أنت نور أزلي، أبدي، سرمدي ؛فتعريفك"

فستكون وما دام مؤمن بهذا الشيء  وعندما يعيش خلف هذا الظل لن يرى النور له ظل

 "حدوده، حدود الظل هي حدود تجربتك وحدود معرفتك
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هي حدود تجربتنا فها، وما دمنا بشر فنحن نؤمن أن الدنيا والحياة األرضية هي كل شيء

ولذلك ؛ لى ذاتنا النورانيةإونعود  ونخترق هذا الحاجز عندما نموت نتعدى هذا الحد .اآلن

 نسان فيرى نفقاً من النور يقوم بالدخوليموت اإلفي المجتمع الغربي عندما نسمع كثيراً 

د، لك يسعد كل من يموت في هذا الوجولذ -وهو مصدرك ومآلك ومنبعك ومصيرك- ليهإ

فال يهم حقيقة ما تعتقده، أنت سعيد ، على األقل في مجتمعنا نراهم يبتسمون ويتشهدون

تبكي فقط عندما تولد في هذا الظل،  ة.كما كنت سعيداً قبل الوالد دائماً وابداً عندما تموت

وهذا  .إال أن تستنير ؛ألنك تعلم منذ تلك اللحظة وحتى تموت ستبقى جاهالً مهما حاولت

ى، ن نحاول أن ننير شمعة أخرأ؛ جابة في اآلسكإنفعله في كل بث وتغريدة وكتاب و ما

بة، فقط ال ولكن لنعطي فرصة لغير الموت لمن أراد أن يختصر التجر ليس لنغير الكون

  ا.لخص وموجز دون اختزال لكل ما قلنهذا م !غير

ً . دمتم جميلين وكاملين، أحبكم حباً بال قيد وال شرط  :لن أقول سوى ما أقول دائما

ن تحبوا أن أال إتجنبوا االستماع لغيركم  .افعلوا ما تحبون لتحصلوا على ما تريدون"

فال ة، غيرك ألنك تعتقد أنه يملك الحقيقال تفعلوا ما يقوله ، تفعلوا ما يقوله غيركم

 "ال ما يقوله عقلكت، أن ال ما تؤمن بهاإحقيقة في هذا الوجود 

ً في حياته ويمكن لك أن تراها جلية  يملك حقيقةً أكبر فحتى الراعي الذي لم يقرأ حرفا

ع؛ طاوالت االجتماحاب الماليين على يفقدها أص واضحة بابتسامته وهو يرعى غنمه

 .يُناقشون قضايا يعتقدون أنها نهاية الحياة وهي ليست كذلك

وأنت  والوجود باٍق ما بقيت أنت ،والبشر باقون ما بقي الوجود فالحياة باقية ما بقي البشر

أنت موجود ال يمكن لهذا الوجود المقدس  قبل الوقت وبعده موجود منذ األزل وحتى األبد

أنت، الوجود دائم وأبدي لك . بوجود بشر أو غير بشر أو غير رب أن يُغيّر بوجود رب

 س.األقد فتذكر أن وجودك هو؛ أقدس ما فيك هو وجودك

ر أي فك ،وطلبت منكم كتحدي أن تبحثوا في جميع المدارس الدينية، الفلسفية، العلمية

كنت مهتماً وقد اطلعت عليها عندما ، كل األديانن، يقول بأن الوجود سينتفي لإلنسا

جميع األديان ولم  درست الالهوتية في ،باألديان وعندما انتهيت من االهتمام باألديان

نسان إليمر علّي في أي لحظة علم، أو دين، أو روحانية، أو معتقد، أو فلسفة تقول بأن ا

وأي قدسية  فاإلنسان باٍق بال شرط ،سينتفي وجوده ويختفي قبل الوالدة أو بعد الموت

 !ه القدسيةغير هذ

ف، ويبقى وجودك صامداً رغم كل الظرو وتختلف األديان تتعدد األرباب، تتغير المفاهيم

وقمة العلوية على  وأعلى معنى للعلو وأسمى معنى للسمو هذا هو أقدس معنى للقدسية

 .على كل التجارب واالختبارات كل الكائنات، والمفاهيم، والمعتقدات
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* 

ومنكم لكم، نسيتموه ألنكم تعيشون في ظل  تستحقون حب  ال مشروط منيلكم مني ما 

وُخلق الظل للذي  وأنتم النور الذي خلقها وُسلط النور عليها تجربة أنتم آمنتم بها

فال أحد يجرؤ على  ،علتمإن ف إال أنتم فدوموا بحٍب ال يشرطه عليكم أحد !يعيشون خلفه

 .أحبكم م.أن يخالفك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



لوجودا                                                                                                                   رابعالفصل ال

261                                                        حين يكون الوجود المتناهي... يأتي العقل، ليرسم الحدود| حدود الوجود

                                                                    
 

 ( كل ما تعلمت أكثر أنت ال تتقدم، أنت تنفصل أكثر)

 

  النقاط الرئيسية:

o ما زادت انفصاليتهم مع االزدواجيةالبشر كل ما تعلمكل. 

o التواصل مع كائن آخر يتم على شكل مشاعر . 

o  ما يظنه اإلنسان هو أنه كل ما فّكر أكثر أبدع في انتقاء الكلمات وما

 .تدفق الكلماتيحدث حقاً هو أنه يعيق 

o كل إنسان موجودٌ في هذه الحياة قام بالفعل بالتمرد على هذا الوجود. 
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ً بما يسمى التخاطر  كل البشر منذ القدم كانوا وال زالوا قادرين على التواصل لغويا

التخاطر العقلي  .الفكري وقادرين على التواصل العاطفي اللي هو تواصل المشاعر

(Intellectual)  الفكري، باألفكار، بحروف اللغة وكلماتها، باألرقام، يسمى

(Telepathy) والتخاطر العاطفي .التواصل بالتخاطر الفكري (Telempathy) 

 ،بالمشاعر واألحاسيس وهو أقوى وأعمق وأضمن وأسرع وأقوى، قلت أقوى مرتين

لوا قادرين على التواصل والتخاطر عن طريق كانوا البشر وال زا ألنه فعالً أقوى.

وا بالتخاطر العاطفي قبل أن يبدؤوا بالتخاطر ؤالتخاطر الفكري والعاطفي، بل وبد

نفصال البشر وّسع الفجوة بينهم أكثر فأكثر، لكم أن االفكري ليس كما يعتقد، ثم أصبح 

لغةً  -ن تتخيلكما يمكن أ-تتخيلوا األمر؛ في بداية المطاف كبشر لم يملك البشر 

الحيوانات بينها  يتواصلوا بها ومع ذلك كانوا قادرين على التواصل بشكٍل تام، كما تفعل

تغير ليس قدرتنا على التخاطر بل إيماننا بأننا  ما ،أو بين اإلنسان في بعض األحوال

خلق تلك الفجوة التي  عن البشر اآلخرين، تعلمنا للغة، هو ما انفصالنا قادرين عليه،

تعلمت أكثر أنت ال  يعرفونه البشر هو أنه كل ما اللي ما .اقت أو ظللت تلك القدرةأع

زدواجية، تعلم مع اال انفصاليتهمزادت  تعلم البشر كلما فكلما !كثرأأنت تنفصل ، تتقدم

نفصلت مشاعرهم عن بعض، تعلموا العلوم التطبيقية وعجزوا عن االبشر اللغة ف

بنهاية المطاف التخاطر هو مجرد زاوية أخرى أو تصنيف  .ستخدام القوى الخارقةا

ً  يمكن لإلنسان أن يتخاطر سواءً  كيف آخر للنظر لألمر.  ؟فكرياً أو عاطفيا

يكون كيفية التخاطر وإنما كيف لن ، األمر بسيط جداً ما سأحاول تعليمك إياه لو الحظت

ربما هذا التمرين أسهل جدًا عندما يكون اإلنسان يملك كلباً، القطة  !تزيل عوائق التخاطر

ً كبعض النساء أو أغلبهم ولكن اليست موضع  ختبار سهل، فالقطة عنيدة بطبيعتها تماما

، أنا ال أكذب الكلب من أوضح الحيوانات والكائنات في التخاطر العاطفي، وليس الفكري

 -باللغة العامية- ةيكونون إلى القطاو البنات متقلبات جدًا ومزاجيات جدًا فأقرب ما

 !الموضوعلى يا إخوان ركزوا ع ،ليست مصارعة حّرة بين النساء والرجال ةالمسأل

 ةيدخل في التمرين أو في التجربة تصبح المسأل هي اللي يملك كلب بمجرد ما ةفالمسأل

وجود الكلب يسّهل من العملية ألن الكلب واضح ال يعيق مشاعر األفكار أو معقدة جدًا، 

عليك فعله هو محاولة التواصل مع الكلب عبر العطف  يعيق مشاعر المفاهيم كل ما

كالمسح برأسه وأماكنه المفضلة والمحببة والتفكير بأمٍر معين كشيء محبب له َككرة 

 .محبب يحب الذهاب إليهيلعب بها أو أكله معينة يأكلها أو مكان 

أو  ةالمكان أو األكل تخيلبر ععندما تنجح في نقل المشاعر وليست الفكرة ويتم األمر

الشيء المحبب للكلب عندما تتخيلينه وتستشعرين الشعور المصاحب له من ناحيتك أنت 

سينتقل الشعور مباشرةً للكلب، لو دققتي النظر وأمعنتي المالحظة سترين وستدركين أن 

 .الكلب قادر ويتفاعل مع ذاك الشعور دون الهمس والنبس بكلمة أو حرف
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ً  كذلك واقع األمر في الحياة عندما"   ،تقبلين يعود الكون ال مهتما

 !"جل الشيء يصبح الكون مهتمأو تحاربين من أفقط عندما تقاومين 

 .فهذا كل ما أملك بخصوص التخاطر الفكري أو العاطفي

إنسان يفهمك  -توأم روح زي ماتسمونه-ممكن ايضاً ان تجرب األمر مع إنسان ترتاح له 

تتكلم  بطريقة أبسط، هذا اإلنسان اللي يفهمك من غير ماخلونا نحطها . تتكلم من غير ما

لو حاولت التواصل معه عن لون معين عن مكان معين، تشتركون في هذه التجربة 

وفكرتي في ذاك اللون أو الشيء أو المكان، بشعوٍر خالص في لحظة صفاء، وفي صفاء 

 ما .اعر لذاك اإلنسانح تنتقل المشامشترك بينك وبينه، وكنتوا جالسين بنفس المكان، ر

كانت  ،ةكانت مالئك كانت شياطين، يجهله البشر أن كل الكائنات الالأرضية كانت جن،

جمع  ،لكن كائنات -يش بقى من معتقدات البشرادري أما - ..كانت أرباب فضائيين،

ن أستثناء ال تتواصل مع البشر بطريقٍة فكرية بمعنى اكلها دون  ؛وعي مختلف ال أرضي

ي روعك الكالم لفظاً إلقائياً كالشعر كالنثر، األمر ال يشبه هذا النوع من التواصل يُلقى ف

لذلك يختلط األمر على من يملك تواصالً مع كائن ال أرضي ال يعلم أساساً أنه يملك ذاك 

التواصل، من السهل جدًا أن يختلط على اإلنسان األمر أنه يظن أن من يتواصل معه هو 

 .ر هي ذاتهفي واقع األم! ذاته

 "!كل المتضادات واحد ،فكما ترى لو أسهبنا في الفلسفة ستجد أن كل األمور سيان"

لو كان هناك كائٌن ال أرضي يريد ويفعل التواصل معك سيكون شعوُر يسري من خاللك 

كأنك جدول وكأن شعوره ماء يستقبله وجداك فيترجمهُ األفكار عند الصفاء في الفكر 

الكلمات من وجدانك إلى عقلك ثم إلى لسانك بترجمٍة لغويٍة بشرية، قد تنحرف ستنتقل 

أتمنى أنه واضح األمر فالتواصل مع كائن آخر يتم على شكل  يعنيه األمر. قليالً عما

مشاعر عندما ال تعقد األمر ال تحاول التفكير ال تحاول الترجمة أو التحليل ستنتقل 

 بشرية مفهومة. كلمات من وجدانك إلى عقلك بلغة

أنك عندما تسمح لمشاعرك بأن تكون هي المسيّر لك  ،صديقي اإلنسان تجهله يا ما

مركبةً تطفو على موجة وأن شعورك هو البحر الهاجد  -و كالهماأ-وكأن عقلك ولسانك 

ً وابداً في  ً لكل ما تريد أن تقوله دائما ً مترجما أو الراكد الذي يحركها ستكون فصيحا

يبدر منك ويصدر  ستقول ما .الصحيح في المكان الصحيح ءح والشيالوقت الصحي

رضية ولكنها بعيدةً أو أو كونية أرضية أيصدر ويبدر من غيرك من كائنات ال  منك وما

 و أعلم منك، فهذا كل ما أملك أن أقول بخصوص التخاطر العاطفي.أعنك أو أحكم 

 سؤال: هل يوجد توائم للروح؟

توأم الروح أمر حقيقي ويعتقد ولكنه لم يعد أمراً ممكناً في هذا الزمن، ففرص االلتقاء -

بالبشر كثيرة جداً وهذا ما يقلص فرصة أن تجد إنسان مثالي يناسبك توافق تام. في 
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الماضي كان االلتقاء بإنسان آخر في صدفة فرصة قليل جداً لذلك كان يبني عليه اإلنسان 

إيمان عميق جداً أنه سيلتقي بإنسان يناسبه ألنه ال يمكن أن يخسر آمال كبيرة ويؤمن 

فعندما  -ما يسمى بتوأم الروح-فرصة االلتقاء بذاك اإلنسان وأن يجد اإلنسان الذي يحبه 

يجد اإلنسان قد ال يكون توأم روحه. قد ال يكون تتوافق روحيهما أو جسديهما أو حتى 

ً بأن هناك توأم روح تبدأ شخصيتهما االثنان في ذات اللحظة ولك ن ألنهما يؤمنان تماما

ً وتغيير حتى ذكرياتهما عبر نسيان ما ال يحتاجانه  شخصية االثنان بالتحول، لحظيا

ً تغيير ذكرياتهما لكي تتوافق روحيهما فيصبحان توأما  وتذكر ما يحتاجانه أو أحيانا

 روح.

 سؤال: كيف يصبح اإلنسان بليغاً في الخطابة؟

الفصاحة، البالغة، اإلجادة، الخطابة، اإلبداع، التأثير في الحديث والخطاب، يجدر -

 نتقاء الكلمات وماايظنه اإلنسان هو أنه كل ما فّكر أكثر أبدع في  ما باإلنسان أال يفكر..

هذا ال ينطبق فقط على الحديث وإنما ينطبق حتى  !يحدث حقاً هو أنه يعيق تدفق الكلمات

يش، هو ليس إلهام هذا هو ما يُعتقد، واقعياً هذا أنت، فالمسألة ليس مسألة على أسلوب الع

ستماع إلى عندما تقوم بتناول الطعام واال !تفكير وحديث فقط، بل حتى في أساليب العيش

يحدث عند اإلنسان عادةً  ما -وغيره من أفعال بشرية تقليدية- أغنية، إلى مشاهدة منظر

ً هو أنه يختزل و ً ويطلق الحكم عليهابل ودائما  .يختصر التجربة عبر التفكير بها مسبقا

مر إلنسان طبيعي كما يتطلبه األ كل ما ،ن ذهب إليهأكأن يقرر الذهاب إلى مكان سبق و

 مملة ةعتيادياتسمونه سلبي، نائم، هو أنه يفكر في ذاك المكان وأن التجربة ستكون 

ً هو أن  ،وعادة سيختار من المنطق أال يذهب الى تلك التجربة أو ال يقوم بها واقعيا

 .المستوى الفكري نسميه اإلنسان يختار أن يعيش داخل عقله وهذا ما

والنوع اآلخر بدأ يزداد إلى  النوع األول بدأ يتالشى البشر نوعان على مر التاريخ؛

البشر فيها أن  وما ةالمسأل ،نفّصل األمر قليالً  دعونا الغالبية العظمى والسواد األعظم.

 :نوعان في الوقت الحالي

 .الحياة "يعيشون"هناك بشر  •

 بعيش الحياة.  "يفكرون"وهناك بشر  •

قد يسمى مرضاً وقد يسمى ظاهرة، ولكنها موجة تعصف وتُغرق كل من يسير على هذه 

ً كأن تكون فقير،  ،رضاأل ال بأس بأن تعيش الحياة بأشد وأكثر أنواع المعاناة تطرفا

إلى آخره، على أن تكون غني ال يتحرك من كرسيه الفاِره فقط  سجين، معدم، مظلوم

ً على الذهاب إلى  ألنه يفكر بالذهاب إلى مكان ثم يستبق األحداث ويطلب الحكم مسبقا

أي متعة ويظل جالساً على ذاك الكرسي، ذلك أقرب ذاك المكان فال يرى أن في الذهاب 

أما إنسان يعيش في زنزانته أو في الشارع حتى  !ذاك إنسان ميت! يكون إلى الموت ما

ترى بالنسبِة  ما .دون منزل ولكن يعاني ويتعايش مع الوضع كل مرة ذاك إنسان حي
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تسميه ال  لإلله وسمه ماللحياة، بالنسبة لوعيك األعلى، بالنسبة للكون، بالنسبة للوحدة 

اإلنسان الذي يعيش في عقلة يُحرم من الحياة يظن  فكما قلت أنَّ . يوجد فرق بين التجارب

مسبقاً أنه يعرف طبيعة التجربة ألنه جربها مسبقا او ألنه سمعها من غيره أو ألنه يؤمن 

ن أبكل بساطة بنوعية التجربة ثم هناك القلة القليلة من البشر الذين يعيشون التجربة دون 

 .يفكروا بها

، عندما تتحدث، عندما تفكر في الحديث، وتخشى يامن كان يسأل عن بالغة الخطابات

ً ستخطئ وتكون ركيك في الحديث ألنك ال  ً في الحديث غالبا أن تخطأ أن تكون ركيكا

تتحدث أنت تفكر في الحديث، عندما تتحدث دون أن تفكر في الحديث وال يمكن لك أن 

ك بجدية على المأل بل وحتى في خلوتك وفي وحدت ةتصدق هذا االمر دون أن تجرب

ستجد أن كل إنسان يملك  ؛بجدية وتتحدث عن أمر ما ،وكأنك تأخذ الموضع، المقام

الفصاحة والبالغة في الحديث وإيصال الفكرة دون عناء التفكير. هذا ما أملك أن أقوله 

 بخصوص األفكار وأنها عائٌق أمام المشاعر.

 سؤال: ماهو التخاطر؟

إلى أخرى  ةالمشاعر أو احياناً إرسالها من جه هو تواصل كائنان عبر الوجدان وتبادل-

 فقط.

 :من يؤمن عن طريق الدعاء، هناك من يؤمن عن طريق السحر، عن طريق  رد

 ستخدام الجن، هناك من يؤمن بقدرة العلوم السيكولوجية أواالتخاطر، أو 

بأشياء الباراسيكولوجية؛ كالتنويم المغناطيسي، وهناك من يؤمن بالصدفة، ومن يؤمن 

تحب لسبٍب ما وقد  قد يكون ما ،تُحب أنت تصنع واقعاً جديداً فيه ما ،أخرى.. واقع األمر

منحرف أنك تُبرمج  -منحرف أعني عن النفسية البشرية-يكون السبب منحرف ولكن 

شخص على تصرف معين أو إيمان معين، فليس من طبيعة البشر أن يتمنوا أن يرغبوا 

ليست أقدمها، ن هذا األمر ممكن، أبسط الطرق وأنجحها أو في برمجة إنسان آخر ولك

أقدمها لكن أكثرها شيوعاً حالياً؛ هي طريقة التلقين. البرمجة عبر الوعظ والتلقين باللغِة 

 .يمكنني أن أقوله المنطوق المسموع، هذا كل ما

 :افع وال تد ،ال تدافع عن فكرتك فهي ال تهم غيرك" :كما قلت في إحدى التغريدات رد

 "عن فكرتهم ألنها ال تعنيك.

 سؤال: هل حدث وقابلت جن؟

لم يسبق أن تقابلت مع الجن، وال يمكن للجن أن يقابل إنسان، ليس غروراً وال كبراً -

 أن يقابل الجن. ال يمكن وإنما إنسان ال يؤمن بالجن

 :لقدن العالم وأعتقد أن الذكور ليسوا أقوياء  ،لو لم يغرن النساء من بعضهن البعض رد

 بل يخافون النساء ولكن نقطة ضعف النساء األزلية هي الغيرة من بعضهن.
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 :قد يتشاغل اإلنسان عمن يحتاج فقط ألنه يعتقد أنه يريد شخٌص آخر رد.  

 :نسعى إلى الوصول إليه مع من يتابعني ومن يستمع الي واحصل  ذاك بالضبط ما رد

ذهانهم باألسئلة حالما أناس كثر خصوصاً من تعج رؤوسهم وأعلى هذا االمر كثيراً من 

و أنطالقة تتالشى وتتبخر االسئلة يحاول اإلنسان تجميع أفكاره انبدأ الحديث بعفوية وب

! فراغٌ يمأل المكان ،ء عقله وال يجدهارجاأنحاء وأسئلته التي كانت في كل مكان في أ

نسان يجهله اإل ما -ول تجربة تنويرأوذاك كان سراً بالنسبة لي في -ماال يعمله اإلنسان 

مازال عقلك  ،لم تعد هناك في عقلك، هناك في عقلك حيث كنت! نك لم تعُد عقلكأهو 

عندما أقول -نت أأنك  حدث هو مليئًا ويعج باألسئلة الالنهائية ال زالت موجودة، ولكن ما

رتفعت، سموت، إلى مصدر تردد إلى تردد علو أعلى من ارتقيت، ا -أنت؛ أعني كوعي

ً ومستعصياً  يعجز البشر عن فهمه وما يجهله البشر هذا ما هذا ما .عقلك يجعله صعبا

عمداً  حينما يختلط االمر ويُخلط األمر ."أنت"ذاك الضمير الُمخاطب على الفهم هو 

في مجتمع أو في  "أنت"ـ بتلك ال ىالعقل وينسب ذاك الضمير لنفسه فالعقل لم يُعنبفعل 

 .حديث أو في حديث عن التنوير والوعي

 ،ال بأس بوجود العقل فهو ضروري ألمور معينة ولكن ليس لكل شيء"

 "على األقل ليس إلدراك الوجود

ومتميزة، خفيفة، ورشيقة مهما كانت سريعة  .فالعقل سمكة ،لو فرضنا أن الحياة بحر

فترضنا أنه طائر يصل انتقال فهي تموت فور خروجها إلى الشاطئ. لو في السباحة واال

الجوي حيث األكسجين فبعد ذلك سيختنق  غالفناإلى أي علو يريد فال يمكن له أن يتعدى 

ف المهم أن نعر ،ستخدامهاأو نفرط في  هفلنستخدم العقل وال نحاربكما تختنق السمكة. 

ت لست أي من أنأفكار،  مشاعر، أو لست عقل، لست جسد، ولست أننا لسنا عقل، أنت

 !كثر بكثير، لو علمت لما وجدت في هذه الحياة ولكنك لن تعلمأنت أهذا وال كل هذا 

و كطائر يتخيل أمجددًا عقلك يمكن له كسمكة -أنت الوجود كله، حتى وإن فهمه عقلك 

سيختنق  -أن تصل إلى الوجود ،ستطيع الوصول إلى هناكالعالم خارج البحر ولكنه لن ي

ستنارة اال أو صعودسبب اليحدث عندما يموت اإلنسان ب عقلك ويموت وهذا بالضبط ما

 زلت متعلق بالحياة. ولكني علمت أني ما ةالقصوى، سبق وأن مررت بتجربة مشابه

الحضور أنتم فمن تمّرد وأعلم اآلن أني أضعف من أني ألتزم بهدف البث حينما يكون 

 .على الوجود من تجرد من القوة لن يعجز على أن يحيد بإنسان آخر مثلي عن هدف بث

 :هي إن  الكلمات والمعتقدات والمفاهيملكان  ،نها بناءألو نظرنا لهذه الحياة على  رد

هي البناء الذي تقوم عليه أساسات  األرقامصح التعبير، ديكور أو شكل ظاهري، ولكانت 

قد ال ترى األرقام في كل مكان قد ترى فقط  .هذا البناء أو هذه الحياة أو هذه التجربة

الديكور، األرقام هي اللبنات هي الطابوق إن صح التعبير الذي يقوم عليها هذا البناء، 

ى الحائط لن ترى إال عندما ترى أو تالحظ أو تنظر إلى البناء إلى منزلك إلى جدرانه إل
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وراء الطالء سيري اللبنات وهي األرقام.  إلى الطالء ولكن لمن يستطيع أن يرى إلى ما

لذلك من يعرف األرقام وعلم األرقام يستطيع دائماً أن يحلل حقيقة األمر ويتنبأ بها دون 

 و الشكل الخارجي والمعتقدات والمفاهيم.أأن ينخدع بوهم الطالء، المظهر، 

وهو مازال  ،ولكني لن أطيل ألني ال أحب الحديث عن علم األرقام ،بهذا السر سأختم

ولكن بدأ الواحد بالوحدة  بالنسبة لمعظم الحضارات والثقافات علم خفيٌّ سري ُمحّرم

 :تحتاجون سأقول ما .المتفردة.

، حين المطلقة، القدسية القصوى، هي كل الوجود، كل شيء ة( الكليالواحد) •

 تجتمع المتناقضات تلتغي.

نفصل اإلله عن الشيطان، حيُث ازدواجية، حيث ( حيث بدأت االإثنانثم هناك ) •

 زدواجية رقم إثنان. ظهر النور ومعه الظالم، حيث ظهر الخير ومعه الشر، اال

ً ُمغَر ف .اإلنسان ،األديان، وجاء مع اإلله والشيطان أتبد حيث( ثالثة) • كان إلها

  .تحتاجونه كرموز شيطان يمكن اإلسهاب في كل رقم ولكن هذا مامن قبل ال

لقت ( عناصر الوجود، عناصر الحياة، فصول السنة، وأمور كثيرة خَ ةاألربعثم ) •

تنوعت الحياة فلم يعد التطرف موجود في الحياة ف ة،زدواجيازدواجية من اال

 أصبح التنوع والنسبية نمط طبيعة الحياة. 

  .إلسالم( وظهر االخمسةثم ) •

ال يهم،  هاآلن، قد ال يعرف معظمكم معنى هذا الكالم ولكن إلىهذا كل ما أستطيع قوله 

أن لو كانت هذه الحياة بناًء أو منزالً لكانت المفاهيم ولكن كما قلت في تعريف األرقام 

والديكور الذي يغطي جدران هذا البناء وكانت  واألفكار والمشاعر هي الطالء

  ."األرقام".. األرقام هي الطوب الذي قام عليه هذا البناء

 رقم شيطاني.  (ة)ست •

كما  هنا سنتوقف ألن العلم بحد ذاته علٌم خفي علم مظلم علم محرم على كل األديان..

قلت أن كل مفهوم في الحياة هو الطالء الذي يكسو هذه الجدران، أما الطوب فهو ما 

فعندما تعرف أساس الشيء يسقط ما يُغلفه، أو يغطيه أو يقيم هذا البناء وما يشيّده 

ً  يكسيه. علم األرقام يعتبر خط أحمر، يعتبر المنطقة المحظورة ، فغالباً يعتبر علماً محرما

 لدى األديان.

* 

أنتم يا أصدقائي.. المتمردين على الحياة من بين البشر ولكن يجب أال تنسوا أنكم لستم 

فكل إنسان موجود  في هذه الحياة قام بالفعل بالتمرد على هذا المميزين الوحيدين 
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، لم يرضى أن يعيش الحياة بوفرة وقدرة مطلقتين وقرر أن يحرم نفسه من هذين الوجود

األمرين وأن يعيش الحياة بحرمانها ومعاناتها، فكل إنسان يمشي على هذه األرض 

ً مثلك، كلكم كنتم تملكون نفس المقدرة خترتم بنفس اوالقدرة في الوجود و متمردٌ تماما

ختالف نوع التجربة والمعاناة، لذا االطريقة أن تتخلصوا من الحرية ومن القدرة، مع 

 فعلى األقل هذا سبٌب كافي لكي تحبوا بعضكم البعض، لكي تحب أي إنسان، كل ما

 كل من يطأ هذه األرض كل من يولد على هذه الحياة زادت معاناته فلتحترمه أكثر..

يملك نفس مقدار التمّرد ولكن بعضهم أشدُ شجاعةً حيث يختار تجربة فيها الكثير من 

رأيت إنسان فلك أو عليَك أن تحب  ختار نصيبهُ األقل معاناة، فكل مااالمعاناة وبعضهم 

هذا اإلنسان ألن على األقل أتى لهذه الحياة بنفس الدافع الذي جعلك تأتي إليه، فأنتم أخوةٌ 

كل ما زادت معاناة اإلنسان في الحياة فلتحترمه أكثر  ،ثم هناك معيار المعاناة في التمرد،

فكما قلت كل إنسان تطأ قدمه ويولد  فهو أشجع منك. لك أن تحبه أكثر ولكن أن تحترمه

رض لديه نفس الدافع الذي أوجدك كان قد أوجده ذاك في هذه الحياة يمشي على هذه األ

معاناته، زادت شجاعته، توليه حب ألنه متمردٌ مثلك، ، كلما زادت دافع التمردهو 

ً األاوتوليه  ً ألن معاناته أكثر، ثم هناك البعض منهم هم االقدر االكثر وعيا كثر حتراما

م لها  و بالمعنى األصح بالمعنى العامي أكثر لقافة، ناس لم تقبل ماأاستفاقةً، فضوالً،  قُدِّ

 !لوعي، فراحت تبحث إلى حين وحتى حينعلى أنه صحيح، وربما لم ترفض ذاك هو ا

 تبحث عنه ال يهم، ن ماأوسيحين الزمان حيث تدرك "

 "!البحث هي بذاتها ما يهم فعالً  ةعملي

هتمامك ايهم فعالً،  يشغل ذهنك هو ما ما !يهم فعالً  يُبقي قدميك على األرض هو ما ما

أال تشعر ال بحزن وال يؤسف وعيك هو  ما. وسعادتك وحزنك على حد سواء هم األهم

فقد تحقق اإلنجاز لوعيك كما تحقق حين ولدت على هذه  ؛بسعادة، أما أن تشعر بإحداهما

 .األرض

و أتريدون  تكونوا ما ن وبشر ولكم ماجفدوموا كما أنتم مالئكة وأرباب وشياطين و

رقم واحد تحرموا أنفسكم كل هذه المسميات، لكم أن تكونوا النور أو الظالم أو أن تكونوا 

حيث تنتمي كل األشياء، حيث الِوحدة، التكامل، او ان تكونوا ذاك السرمد الالمتناهي من 

 .زدواجية، والسبب انكم أسياد الكون أسياد الوجوداال

لكم مني كل الحب ليس لشيء معين ليس ألنكم تتابعوني أو ليس ألنكم هنا فقط ألنكم فقط 

 أحبكم، شاركتي ومشاركة غيري هذه التجربة،لكونكم فقط لوجودكم على هذه األرض، م

 وداعاً. لكم كل الشكر،
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ي الرب
ك عندما تلتق 

َّ
لت أن

ُ
  ،ق

ً
 تعرفه جيدا

ً
ى وجها  . ست 

 أنك لو عرفت أو أدركت هشاشة الواقع وتفاهة 
ً
وقلت أيضا

ت عليها حن  الفكرة يعرف هذا األمر من أفن  ! الحقيقة، الستكبر

ي البحث عن الحقيقة، ألن من أفن  عمره وكهل وتقدم به 
عمره ف 

م بها وتمسك  العمر وهو يبحث عن حقيقة سيجد أن كل حقيقة الب  

ة من عمره  ي فب 
 .ال بد لها وأن يثبت خطأها -طالت أو قرصت-بها ف 

بل الحقائق تعيش ، ال توجد حقيقة تستحق أن تعيش من أجلها 

ي كل لحظة تمر بك حقيقة ك؛ جل حياتمن أ
 
لك أن تملك ف

  هدف! مختلفة وهذا هو ال

ال بأس بأن يتبن  اإلنسان حقيقة، ال بأس بأن يؤمن بمعتقد أو 

يتمسك بمفهوم، ال بأس بأن ينتمي إىل جماعٍة أو طائفة أو فريق، ال 

م بأمٍر  واحٍد بأس بأن يتدين بديٍن أو أكبر أو حن  يلحد، المهم أال تلب  

 كما هي لحظات 
ٌ
ة غب 

َ
ثابت فقط ألنه الحقيقة الوحيدة، فالحقائق ُمت

ء واحد  ي
م بىس  أنت ال  ،حياتك. عندما تتمسك بحقيقة أنت ال تلب  

ء، أنت ال تثبت نبالتك وال نزاهتك، أنت ال تثبت صدق  ي
تثبت ش 

ه وهو أنك تحرم نفسك  ،أنت تثبت فقط أمر واحد ا.. مبادئك وغب 

ي تتحكم  ؛نهائيةمن احتماالٍت ال 
لد مشاعرك والن  فمعتقداتك تو 

ي تصنع واقعك
 . بأفكارك، مشاعرك الن 

 أنت حر. 
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 (عقلك منتج الحياة والحياة منتج وعيك)

 

  النقاط الرئيسية:

o  عقلك يحدثك بكل شيء إال أنه ال يمكن أن يحدثك عما في داخلك؛ فعقلك

 منتج الحياة والحياة منتج وعيك.

o أبداً باالعتقاد أن كلمة وعي تعني عقل؛ فالوعي هو أكبر  تُخطئ ال

 .دائرة، فيها الكون، وفي الكون حياتك، وفي حياتك عقلك

o العقل ليس إال ُمنتج الحياة. 

o استفاقة. يسبقها ال يمكن أن تحدث لحظة استنارة إال أن 

o عقلك مبرمج على أن ياُلحظ األنماط. 

o  للتشكيككل ما يؤمن به اإلنسان قابٌل. 

o ولكن ألنك أنت سيد الحرية؛ لك أن تستعبدها وعيك حٌر لم يولد ليستعبد 

 .ستعبادفمن الحرية أن تختار اال

o في  التشكيك في كل شيء ربما يعتقده اإلنسان ويصنفه على أنه مشكلة

 .حين أنه بحد ذاته يُعتبر نمط يقودك إلى النور
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االستفاقة وما تعنيه للبشر أو لغيرهم بشكٍل مجرد من السياق، مجرد سنتحدث قليالً عن 

قبل تعريف  الوهمدعونا نتحدث قليالً عن  !ماهي االستفاقة بكل بساطة .من النسبية

تخيل هذه الحياة، تخيل تجربتك المادية الحياتية وكأنك تسير في درٍب طويل . االستفاقة

اآلن ماذا يحدث ك، اعتدت أن تسير وأنت فاتح عينيولكنك  تعرفه جيداً لطول المسير

ما الذي يقوله عقلك لك؟ ماذا تسمع؟ ماذا تشعر؟ ماذا  عندما تُغلق عينيك وأنت تسير؟

ليس هذا ما أسأل عنه، ال ك، ال شك وأن الظالم سيكون في كل مكان خلف جفني تتوقع؟

 ً  ؟كما أسال عنه الذي سيقوله عقلك ل، شك أنك لن ترى شيئا

 :؟لذي يقوله لك عقلكاما نعم ستجد السالم ولكن  رد 

خصوصاً ، وراقب عقلك ما الذي يقوله لك أغمض عينيك اآلن، لن ترى محيطك بعدها

ً إ توقفي،  -ربما-ولكن حتى في حال الجلوس سيخبرك عقلك  ذا كنت تسير ولست جالسا

ال يهم ما ك! حولربما أنت تفوتين الكثير، ربما شيء ما يحدث  ر!ربما أنت في خط

 ةما يهم حقيقة هو أن كل ما يقوله لك عقلك سيكون لزاماً في كل مر، سيقوله لك عقلك

سيكون  يُحدثك عقلك وأنت ُمغمٌض عينك ةفي كل مرر. متماشياً وفقاً لنمٍط ثابٍت ال يتغي

عما يُحيط ، خلف تلك الجفون المغلقة، خارج هذا الظالم، حديثه عن شيء خارج وعيك

 ك.محيط، عن تجربتك، عن حياتك، عن واقع بك من

رغم كل حب اإلستكشاف واالطالع الذي ، رغم كل الفضول الذي يحيط بهذه الحياة

ً كان باستكشاف وتدبر وسبر  يتصف به ويتسم به عقلك إال أنه ال يُظهر أي اهتمام أيا

فهو  ،فهو حب ،فهو سالم   .السالم سميتموهأغوار وعيك في ذاك الظالم الحالك الذي 

 ع.هو نور  ساط !ورغم الظالم، صفاء

في  أال تستشعرونه ؟ةأال على األقل تحسون به كل مر أال ترونه! أال تجدونه! ؟أال تتفقون

فكما قلت أن عقلك يحدثك بكل شيء إال أنه ال يمكن أن يحدثك  ؟كل مرةٍ تُغلقون أعينكم

فال تُخطئ أبداً باالعتقاد أن  ك.والحياة منتج وعي فعقلك منتج الحياةك؛ عما في داخل

وفي ، فيها الكون، وفي الكون حياتك، فالوعي هو أكبر دائرة؛ كلمة وعي تعني عقل

 ء!فكيف بالعقل ُمنتج من ُمنتج من ُمنتج أن يكون هو مصدر كل تلك األشيا؛ حياتك عقلك

 العقل ليس إال ُمنتج الحياة"

 والحياة ُمنتج كونك المحيط بك الشاسع الالنهائي

 "!ثم أن الكون منتج وعيك األبدي األزلي

كما قلت هي تلك اللحظة، تلك اللحظة تحديداً التي تُدرك فيها أن  ؟فما هي االستفاقةن ذإ

أن هناك حياةٌ في ذاك ك، أن هناك حياةٌ خلف جفنيك، الظالم عندما تغمض عينا في ذاك

في هدوء ك، بين جنبتي جسد أن هناك حياةٌ وسالٌم وسعادةٌ وحٌب وجماٌل ونورم، الظال

 .تلك استفاقة؛ وخلف جفنيك عقلك
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 يهم بماذا تُشكك، ال يهم أن تصل إلى حقيقة الشيء الذي الك. عندما تُشك ؛استفاقة  أخرى

ك؛ ال يهم كل ذلح، كأن تكتشف أنه خاطئ أو صحيح وربما تجد بديله األص؛ شككت فيه

فهي ال يمكن أن تحدث أو تطرأ أو تقع ا؛ فعل، صفة التشكيكة بحد ذاته ،ما يهم هو جودة

يذهب البعض إلى  ،وعندما أقول تشكيك .أو على وشك االستفاقة ةإال في حالة استفاق

وهذا ليس في واقع  -صوربما المعتقدات الدينية على وجه الخصو-التشكيك بالمعتقدات 

نعم بال شك هي أحد هذه االحتماالت بما أن جزء كبيراً من البشر يعيش ، عنيهأالحال ما 

ً للمعتقدات الدينية أن المعتقدات الدينية هي السياسة الوحيدة والنظام بل ؛ كل حياته وفقا

 عنيه عندما أقول التشكيك بمعتقداتك، هو كل المعتقداتأما  ه.األخالقي الوحيد الذي يتبع

االعتقاد بأن ، بأن الدين معتقد خاطئ بما فيها اعتقاد المستفيق أو المستنير أو الواعي

ا الواعي بالتشكيك بمعتقده كأن يقول ماذا وعندما يقوم هذ الدين خاطئ هو معتقد بحد ذاته

تلك اللحظة تحديداً في تلك اللحظة تحديداً أنت تمر في حالة أو في  لو كان الدين صحيح؟

يعتقدون أن االنتماء إلى أحد  -وهذا ما يفوت على الكثير- لحظة أو موقف استفاقة

ث وأن الكون ال يهتم الواقع أن الحياة ال تكترأ! الحزبين يجب أن يكون صح واآلخر خط

ما يهم حقاً هو ؛ وأن وعيك ال يمكن له حتى أن يميل أو ينتمي أو يُفّضل جانباً على آخر

ك، أن تكون حراً في اختيارك، أن تعلم بأن الخيار ل، أن تختار بينها، أن تتأرجح بينها

أنك ولدت ال أن تظن ؛ أو أن تدرك على األقل أن هناك اختيار أن تسعد بتحديد اختيارك

 !لمنهج يجب عليك لزاماً أن تمر به

ولكن ألن معظم البشر يولد ويظن أنه يجب أن يسير على هذا المنهج فإن استفاقة المتدين 

ً ما تكون واضحةً جليةً محددةَ المالمح وانتقاله للوعي ألنه عاش كل حياته يؤمن  دائما

داته تكون أقوى اللحظات عمقاً من بالمعتقد فتلك اللحظة التي يُشكك فيها ألول مرةٍ بمعتق

هي  وتلك يا عزيزاتي وأعزائي يا من أحب أكثر من كل شيء في حياتي ناحية االستفاقة

ً  ة.تعريف االستفاق فاالستفاقة واالستنارة شيئين ، آمل أن يكون تعريف االستفاقة واضحا

أنه ال يمكن أن يستنير اإلنسان، ال  مختلفين ولكن يمكن الربط بينهما ببساطة بقول:

قلما يكون بينهما  .استفاقة -كما تتوقعون-يمكن أن تحدث لحظة استنارة إال أن يسبقها 

 عادةً أول استفاقة تمر باإلنسان تليها استفاقات حتى يُصيب االستنارة، فجوة زمنية كبيرة

 ً تفيقون وال يصلون إلى البشر الذين يس وربما قللت من قدر الفريق اآلخر من-وأحيانا

 . ربما النصف من البشر ال يصلون إلى االستنارة -االستنارة وتكون هناك فجوة زمنية

ً ثم ينتهج هذا المنهج مسيرة  فما يحدث حقيقةً هو أن االنسان يولد ويعتقد معتقداً معينا

يهم لماذا ال  ك؛ولكن البعض يتوقف ويشك حياته كلها، وربما يموت وهو ينهج هذا النهج

لمهم هو أنه على هذا األمر قام بفعل ل؛ اشكك وبماذا شكك وإلى ماذا وصل واتص

في تلك اللحظة يختبر معنى االستفاقة عندما  ك.جودة التشكيك، صفة التشكيك، التشكي

 .يستفيق
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قد تكون مسترسالً في ؛ وشعور االستفاقة يُشابه شعورك عندما ال تعلم ما تفعل هنا

أو تقوم بتناول  أو تقوم بمشاهدة برنامج تفضله ٍص أو أشخاص تحبالحديث إلى شخ

ذا كان ما حولك إوتنظر حولك وال تعلم ما  طعام وفي تلك اللحظة تحديداً تستفيق

 ً  تلك اللحظة التي تلفها وتغشاها الرهبة، تلك اللحظة التي تُحاط عادةً بالرهبة، حقيقيا

 .هي لحظة استفاقةب، وأحياناً الرع

حتى أتت عليه تلك اللحظة التي توقف  تُشابهها كما قلت من انتهج منهج طيلة حياته

ما يهم ل، وشكك، التي كما قلت ال يهم بماذا شكك ولماذا شكك وإلى ماذا اتصل ووص

في تلك ر، حقاً ما يهم فعالً هو أنه قام بجودة وصفة وفعل وحدث التشكيك بحد ذاته ال أكث

ً مجدداً اللحظة تحديداً  ال يهم إلى ماذا ت، ال يهم إلى ماذا سيتصل كما قل، سيكون حيا

أن يُشكك  ،وكما قلت ك.ما يهم حقاً هو أنه شك؛ ماذا سيستنتج، وإلى أين سيصلل، سيص

ل! هما بنفس الجماة، هما بنفس الجود -على حٍد سواء-الدين  مبالدين أو أن يُشكك بعد

 ه.بغض النظر عن المفعول بالتشكيك بحد ذاته  ق؛هما بنفس العم

 ً نتيجة عدة استفاقات تلي أما االستنارة فغالباً ما تحدث ليس نتيجة استفاقة، ولكن غالبا

 ولكن في النهاية تتفاوت بالصغر والكبر، بالعمق والضحالة أو السطحية بعضها البعض

ولكن في  -ةفجوات زمنيقد تكون متوالية زمنياً، وقد تتخللها -هذه السلسة من االستفاقات 

قادر على  وهذا هو عقل اإلنسان أو طبيعته النهاية ستفضي وستتصل بك إلى االستنارة

ً ستميزه حتى دون المالحظة ألن عقلك . فكشف األنماط ً معينا أنت عندما ترى نمطا

كمرور النجوم وهبوب الرياح وشروق الشمس -، مبرمج على أن ياُلحظ األنماط

وطلوعه وإثماره وموته، والحيوانات وتعاطيها مع البشر وغيرها من وغروبها والنبات 

لطالما كان اإلنسان قادراً على رؤية األنماط ومن خاللها كاستنتاج  -ةمعالم الحيا

كمواسم الزراعة ة، معلومات ومعرفة كمواقع ظهور النجوم وعالقتها باألحداث األرضي

ومن خاللها يتكون بيانات، يبني من  هكعالقة الحيوان وردود فعل، واإلثمار والحصاد

التي يملكونها  المخزون المعرفي أو القاعدة المعرفيةوالمعلومات تكون  خاللها معلومة

لسنا كبعض الكائنات الضعيفة أو التي ط، فنحن مبرمجون على األنما ن.جميع البشر اآل

 .واالستنتاج منهاال تملك القدرة على تحديد ورؤية ومالحظة األنماط 

هو أن اإلنسان يقوم بقلب  -أو االستنارة على وجه الخصوص-ما يحدث في االستفاقة 

الطاولة وقلب السحر على الساحر عندما يستخدم هذه القدرة والملكة على رؤية 

 .كشف وهم االعتقادة، كشف وهم الحيال، في كشف وهم العق؛ واالستنتاج منها األنماط

ويشكك بأحد المعتقدات ثم يستفيق ويشكك بمعتقد آخر ثم يستفيق ويشكك فهو يستفيق 

حتى يصل إلى لحظة يرى  بمعتقد ثالث ورابع وخامس وسادس وما شاء أن يُشكك به

ليه إوربما بهذه اللحظة أصبحتم تعرفون وتعلمون وترون ما أرمي  ط،خاللها النم

كل ما يؤمن به اإلنسان قابل   أن"وهو  ؛وأحاول الوصول إليه وإلى أين أذهب بما أقول

ً وليس صحيحاً  ،وهذا هو المصطلح الصحيح والمفردة الدقيقة "!للتشكيك ليس خاطئا
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فالمفردتين نسبيتين على السياق والموقع والحدث والمعتقد الذي أصدرهما والمتلقي الذي 

عندما وفي تلك اللحظة التي  !جميع المعتقدات قابلة للتشكيك ما أقوله أن ..يُراقبهما

ً على كل معتقد بال استثنا ء، يرى فيها اإلنسان بوعيه أن التشكيك يحدث كثيراً وتقريبا

 م.يحدث اإلدراك األعظ اء؛أن كل شيء قابل للتشكيك بدون استثن ،عندما يرى هذا النمط

دراك األعظم يمكن أن فإن اإل(Awareness Moment)  فإن سمينا لحظة اإلدراك

ففيه تحديداً تُستخدم قدرة وملكة العقل على تحديد األنماط  .االستنارةليه بما يُسمى إنُشير 

ال يجب عليك أن تُشكك بمليارات المعتقدات التي  .فيتم التشكيك بكل المعتقدات ،ضده

وهو أن  ؛فاقات حتى أدركت النمطستفأنت اختبرت لحظات كافية من االر؛ يملكها البش

في تلك اللحظة التي تُقرر أن تعممه . ثم عممته على كل شيء كل شيء قابل للتشكيك

  !(.دون استثناء)دون استثناء، هذا هو المحك  على كل شيء

ً ما يحدث هذا التعميم عندما تُشكك بمعتقٍد ُمقدس عظيم ال يقبل بل إنه قد يكون  ،وغالبا

وال أريدك أن تقفز مباشرةً إلى الدين، فالبعض يمكن له أن ! معتقداتكهو مرساة كل 

بل ضد  عندما تستخدم هذه الملكة ضد عقلككما قلت ؛ يُشكك بمعتقد علمّي راسخ

 ً فإنك فعلياً وبشكل غير مباشر تستخدمها ضد عقلك، فإن العقل ليس إال  معتقداتك جميعا

تتوالى األفكار الناتجة عن تلك مخزون معرفي لمجموعة من المعتقدات ومن ثم 

فال يمكن لك أن ؛ فإن هاجمت قاعدة العقل وهي المعتقدات فال قيمة لألفكار المعتقدات

 .تفكر حين تكون قواعد الفكر وهي المعتقدات مزعزعة ومزلزلة

عندها يُمكن لك أن ترى النور في ، يسيسود الصمت وال يبقى إال الوع ،في تلك اللحظة

أنه لم يكن كل شيء قابل للتشكيك ألن وهذا التناقض المحض سيجعلك تدرك  الظالمعز 

 !حبل أن كل شيء قابل للتشكيك ألن كل شيء صحي كل شيء خطأ

وسيشع النور في ظالم  عندها سيُنير وعيك وسيستنير عالمك، عندها ستتقد شعلتك

فقط د، إلى المصادقة على المعتقال يهم أن يُفضي التشكيك إلى قناعة جديدة أو  .كينونتك

ماذا لو لم يكن  ماذا لو كان المعتقد الفالني خاطئاً؟ ماذا لو كان كذا كذا خاطئاً؟ك: التشكي

هذا الفعل، فعل التشكيك يُشابه قطع  ماذا لو لم نكن نحن كذا وكذا؟ هناك كذا وكذا؟

، مما يُحرك السفن أو الحبال عن البالون مثالً أو المنطاد أو قطع السالسل عن المرساة

 .يطير بالمناطيد بعيداً 

 ولكن ألنك أنت سيد الحرية فوعيك حر  لم يولد ليستعبد"

 "!ستعبادفمن الحرية أن تختار اال، لك أن تستعبدها

 ً كما تفهموا تناقض وجود أقصى درجات النور في ، أتمنى أن تفهموا هذا التناقض دائما

شمعتك وسترى النور  يءستضك، قلت ستتقد شعلة وعيعندها كما م، أحلك لحظات الظال

 .مفي الظال
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فأنت عندما تُغلق عينيك ، ثغالقك لعينيك حيث بدأنا الحديث والبإوكأن األمر يُشابه 

ذا كان محيطك ال إوفي حينها أنت ال تعلم يقيناً عما  تكاد تُقسم أنك ترى محيطك حواليك

ولكنك  م!أنت ال تعلد، عينيك قد زال محيطك من الوجوربما عندما أغلقت ، يزال كما هو

لذلك أنت تُعيد فتح عينيك بعدها بقليل ك، أنت تعلم فقط أنه هناك، تختار أن تجزم أنه هنا

ولكنك تختار في فترة إغماض عينيك أن تؤمن إيمان تام بأن محيطك ما زال كما  لتتأكد

؛ هذا بالضبط ما يحدث عند االستنارة تعلم!كيف ك، ولكن من يعلم أنه ما زال هنا هو

وأن هذه اللحظة التي تمر بها  وستعود إليه نت ترى النور ألنك تعلم أنك ولدت منهأ

ليست سوى لحظة إغماض  ؛ومسماة عمر، ومسماة تجربة أرضية والمسماة حياة

 ر.ن صح التعبيإليست سوى غفوة أو غيبوبة ا، ألعينن

هذه الحياة وإن طالت ليست إال  أن ،وستدرك التشبيهراقب هذا الوصف، تأمل عمق 

الذي ال معنى ت، الذي ال يخضع لوق لحظة في عمري األزلي، األبدي، الذي ال ينتهي

ا، لذلك ال يمكن لنا أن نتخيل منذ متى ونحن هنا، أو إلى متى سنبقى هنه؛ للوقت في

يتخيل شيء سوى هذا الجسد عقلنا ال يقبل إال أن نحدد العمر لذلك ال يمكن له أن 

 ه.هذا كل ما لدّي ألقول د،وال يمكن له أن يتخيل الخلو الفاني

* 

لم أخطط لقول ما أقول، واآلن عندما بدأت البث دفعني الى ذلك الشوق أن أقول لكم أني 

وربما يكون موضوعاً  ولكن لدى بدء البث توالت الكلمات واألفكار ألقول ما قلت، أحبكم

وإن كان في لحظٍة سأبقي على البث لكي يُشاركونا  .لمن لم يبدأ معنا البث منذ بدايتهشيقاً 

 ه.ففي النهاية ما يهم هو الشعور المتولد من أخرى

فسأقوله بطريقة مختصرة، اختزال غير ُمخل، اختصار  كتلخيص سريع لما قلت إذن،

، اإلنسان ويصنفه على أنه مشكلةالتشكيك في كل شيء ربما يعتقده  إنقاص:من غير 

وهو كسفينة ال ترسيها أي مرساة  في حين أنه بحد ذاته يُعتبر نمط يقودك إلى النور

صحيح أنك تشعر بالضياع، أو بالتيه، أو عدم وجود بوصله تقودك إلى ، في أي مكان

 .ولكن بالواقع أنت بأمان فاستمتع بالنور اتجاه أو منارة ترشدك إلى بر األمان

  !وأحبكم بال شك ،أختم بهذه الكلماتس
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 )المفاهيم، مهما تناقضت هي متكاملة(

 

  النقاط الرئيسية:

o بل هي حالة  الحقيقة ليست في واقع األمر موضوع أو اهتمام أو مفهوم

 .يكون فيها االنسان قادر على أن يكون ذاته

o  تُدرك ماهية اإلنسان بماهيته الحقيقية هو كل شيء ولكن ال يمكن لك أن

 .ءيأو كيان شيء هو كل ش

o شعور أن تكون كل شيء هو تمام ً  .اً كشعور أن تكون ال شيء اطالقا

o .ال يوجد مفهوم في هذه الحياة يشمل كل شيء 

o  االتساع هو أن تقوم بتبني مفاهيم جديدة ولكنها بعقلك متكاملة مع

 .يمك الحاليةمفاه
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ولكن يطيب لي التحدث  ال يوجد موضوع محدد، ما سنتحدث عنه الليلة هو ما سيطرأ

وربما تجدوني دائماً أتحدث عن الحقيقة في  عن هوس البشر بالتعلق والبحث عن الحقيقة

باالهتمام لجديرة والمفاهيم ا حين أن عقولكم ترى أن هناك الكثير والمزيد من المواضيع

ال شك أنه يفوت على العقل فهمه ولكن لربما يفوت على العقل وبل، والمثيرة للفضو

 ى.توضع في كفة والحقيقة في كفة أخرهو أن تلك المواضيع  دراكهإو

 الحقيقة ليست في واقع األمر موضوع أو اهتمام أو مفهوم"

 "بل هي حالة يكون فيها االنسان قادر على أن يكون ذاته

 . أن يكون جزًء من ذاك الموضوع أو ذاك االهتمام، أو ذاك المفهومك؛ ونقيض ذل

أنه ا، و متابعاً أو باحثاً عن حقيقٍة مما أعنيه أن االنسان عندما يكون مهتماً بموضوع ما أ

أن حقيقته، أن طبيعته، أن صورته وهيئته ه، أن ذاته ال تعود ذاته، من ايُصبح جزءً 

ذي يهتم به ويبحث تختلف تماماً وتصبح انعكاساً لذلك األمر ال وكينونته، وماهيتهوكيانه 

لكنك اآلن في هذه اللحظة ر؛ ال يعني أنك ستتغيخ، ال يعني أنك ستُمس ه.عنه، ويسعى خلف

ً  وأنت مهتم بذاك  ما أنت عليه حقاً ليس شيئاً محدداً ؛ الموضوع مختلف عما أنت عليه حقا

م، أن تفهك، ولكن كيف لك أن تُدر ء.بل أنت كل شي أنك لست شيءولكن هذا ال يعني 

، ولكنه ممكن عن األمر مستحيلء؟! هية وكيان شيء يحوي كل شيما أن تستوعب

وهي أن  ستراتيجة أو آلية أو ممارسة بسيطة يفعلها البشر منذ آالف السنيناطريق 

عاجالً أم  األخرى سندرك،ومرةٌ تلو  ة.فسنا على أننا شيء واحد في كل مرنُعرف أن

في أي بلٍد كنا أو  ونحن صغار أم كبار، -أي بعد الموت-في الحياة أو بعد الحياة  آجالً،

ً ما بعد سلسلة من تعريفنا لذاتنا بتعريفاتٍ  أي زمٍن عشنا، ومفاهيٍم مختلفة  سندرك يوما

 ء.بأننا كل شير؛ واحدٌ تلو اآلخ

درك ماهية أو كيان شيء ال يمكن لك أن تُ  ولكن شيءاإلنسان بماهيته الحقيقية هو كل 

ال يمكن للعقل أن يستوعب معنى أن  -على األقل للعقل-األمر مستحيل  ء؛هو كل شي

ً  ؛يكون اإلنسان هو كل شيء  ولكي يدرك ذلك يقوم بتلك الحيلة الصغيرة الناجحة دائما

-وبعد عدد محدد يطول ويقصر  ،وهي أن يُعّرف نفسه على أنه شيء واحد في كل مرة

 ةدراكإيدرك في لحظة ما  -دراك اإلنسانإلعدد بناًء على سرعة بديهة وعي وهذا ا

هذه هي الخالصة،  ء!أن يُصبح كل شي عظيمة وهي أنه يمكن له أن يُصبح أي شيء،

 .هذه هي النتيجة

، الجيوش انتصارهظاهرة فيها يُعلن أحد الِفرق، أحد ، تحدث ظاهرة غريبة جداً  ا،عنده

أو أو على األقل بدأت منذ أن بدأ وعيك وعقلك بالتفكير بسن الرابعة - في معركة أزلية

الحياة، الوجود  ؛اآلن تعلم أن أحد هذه الجيوش ،-لالخامسة بدأت بالتساؤل والفضو

أن تلك المعركة لم يكن فيها  تُدركفي تلك اللحظة ر، وآخر خس أحدها انتصر .وعقلك

لم يكن فيها سوى وعيك  بل لم يكن فيها أحد اطالقاً، بل لم يكن فيها جيوش، فريقان،
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اختيار عبر عملية التمثيل والتعريف ب الذي يُصور كل تلك األطياف والجهات المتناحرة

ستعلن انتصارك بأنك أصبحت  وعندما تدرك أنك كل شيء ر.المفاهيم واحداً تلو اآلخ

أنك عندما انتصرت فقد انهزم شخٌص آخر هو أنت  شامالً كامالً ولكنك ستعرف عندها

ربما ستشعر باليأس، بالحزن، بالتيه إن صح ه، عّرف نفسه على أنه أنت طيلة حياتالذي 

وعندما ال تعرف أين  !ال تعرف أين ترسم حدود ذاتك !ألنك ال تشعر باالنتماء؛ التعبير

وهذه هي المعضلة التي  -شيءفإنك تشعر أنك ال  ترسم حدود ذاتك وإن كانت صغيرة،

 ً وماال يعرفه العقل، ولكن يعرفه الوعي  وهي أنك كل شيء؛ -بدأت منها المشكلة أساسا

ً جيداً هو أن   !شعور أن تكون كل شيء هو تماماً كشعور أن تكون ال شيء اطالقا

 ً ننتقيها ليست فالتعاريف التي نستخدمها، والمفاهيم التي ؛ لهذا أتحدث عن الحقيقة دائما

وكذلك ال  ال يوجد منها ما هو صحيح، منها ما هو حقيقي، ال يوجد ،ضارة، وليست سيئة

فالمسألة ليست مسألة صحة أو  ؛وال يوجد منها حتى ما هو خطيئة يوجد ما هو خاطئ،

 ً ً ومنطقيا و أة وخطيئة من منظور أخالقي ديني، وليست مسألة فضيل خطأ علميا

 هل هذه الحقيقية تشمل كل شيء أم ال؟ط؛ المسألة مسألة شمولية مجردة فق ،اجتماعي

وال يمكن للعقل أن  ال يوجد، .وصدقوني ال يوجد مفهوم في هذه الحياة يشمل كل شيء

يم الكثيرة، المفاهفهو مستمتع بالتعلق بتلك ؛ يدرك هذا األمر فور بدئه برحلة االستكشاف

ً ة؛ والمعتقدات المتفاوت  يقوم بالتعلق ويُناصر أحدها، ويقاوم اآلخرين بل ويحاربهم أحيانا

، ثبات وجودإمسألة ألن المسألة بالنسبة له  ن؛لى قتل أفراده في بعض األحياإعى بل ويس

شيء على ما أن يُعّرف نفسه على أنه ذاك المفهوم، أو ال أفهو  ت؛مسألة حياة أو مو

ً أنه  اإلطالق هو ن، فاألمر سيا .قبل الحياة كان كل شيء أو ال شيءألنه يعلم يقينا

ليس ألنك تائه،  أن عدم وجود مفهوم هو أمٌر سيء، ،يتذكر بشكل غريزي بشكٍل ال واعٍ 

 !بل ألنك لن تشعر بشيء ليس ألنك ضال، ليس ألنك ال تعلم وجاهل

بأنك تُعّرف نفسك بأنك أحد ء؛ الشعور بأنك جزء من شيتماء، ذاك فذاك الشعور باالن

وإن كان غير - ذاك المفهوم أو المعتقد، تلك الطائفة أو الطيف،، أفراد ذاك االنتماء

فالقطبية حتمية، عندما ه؛ تستشعر فيها االنتماء والكر إال أنه يمنحك متعةٌ مؤقتة -صحيح

ستشعر بالبغض والكره ألفراد  تنتمي وتسعد بانتمائك ويناصرك أفراد النتمائك

 والذين بدورهم يقومون بتعريف أنفسهم على أنهم أفرادٌ لذاك المفهوم المعتقدات األخرى

لكن يحدث األمر بشكٍل متوازن و ،وال ينوون بأي حال من األحوال تدمير مفهومك

مناقض  يطرأ مفهوم أنه عندما يطرأ مفهوم كمفهومك ال بد أن ؛يجب أن يحدث ي،قسر

فعندما تتقاطع طرقكما وتجاربكما تحدث هذه ا؛ في مكاٍن ما وزماٍن م ومعاكس له

ولكن يجب أن نعرف  .-وهي بحد ذاتها ليست سيئة وإنما طبيعية- الحروب والخالفات

 ليست مسألة فضيلة وخطيئة، أن المسألة ليست مسألة صحة وخطأ، -على األقل أنتم-

 .رلية ال أكثنما هي مسألة شموإو
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 ما هي الحقيقة التي تضم كل الحقائق؟ أي الحقائق في هذه الحياة تشمل كل شيء؟"

 ء! حقيقة يمكن لها أن تُفسر كل شيألدركت أال لو سألت هذا السؤال،

اآلخر ويعجز عن بعض والعلم يُفسر البعض  فالدين يُفسر أمور كثيرة ويعجز عن أخرى

ً في  وعلوم أخرى تُفسر جانب آخر ال يقدر عليه االثنان الظواهر وعندما تكون انتقائيا

فإنك عندها تؤيد بشكٍل ا؛ ، وقتما تجد ظاهرة تُحاول تفسيرهاختيار المفهوم الذي تُريد

رد ألنه يجب أن يؤمن بكل هذه المعتقدات التي تبدو للعقل المج ضمني أن االنسان شامل

 !ولكن حقيقة األمر أن المفاهيم مهماً تناقضت هي متكاملة أنها متناقضة

لى ذاك العلو حيث إيعني أن عقلك لم يرتقي ويسمو  االلتقاءكون عقلك ال يُدرك نقطة 

عقلك ما زال في عمق التجربة، في أعماق الحياة ة، تتكامل فيه كل المفاهيم المتناقض

حظة عندما تمر بل -هذا يحدث كثيراً عند من يتأملون-وعندما تحدث تلك اللحظة  المادية

هذا االدراك العظيم يُصاحبه ظاهرة جميلة ، -ةوهي لحظة تسبق االستنار-راك عظيم دإ

ً جداً وهي أن أشد المفاهيم الت  نماإليس فقط تلتقي و؛ تلتقي وتتكامل ،ي تعرفها تناقضا

هو أنك سترى ذلك التالقي األجمل والممتع  !آلخرتتكامل أي أن بعضها يُكمل ا

ون أن دون أن تُحلل، دون أن تبحث، دى، ون أن تُفكر حتستشاهده وتدركه دل، والتكام

إن صح -كل هذه التناقضات البارادوكسية  ليكإستأتي  ر،تتعب في محاولة تفسير األم

لحاد والتدين ما ترى أن اإلوعند فعندما ترى أن الدين والعلم كلهما صحيحان .-التعبير

لذلك يُصاحب من يمر  ،حتى عقلك سيعجز عن التفكير في تلك اللحظة كلهما نفس الشيء

يظن فيها االنسان أنه على وشك  بتلك التجربة حالة من جمود العقل، وصمت الفكر

والواقع هو أنه قد سمى وارتقى بوعيه  عقله اإلصابة بالجنون ألنه ال يستطيع إعمال

 فهو في حالة غيبوبة مؤقته حتى يعود، إلى علّوٍ ال يستطيع معه العقل أن يتنفس حتى

 .-أي التجربة المادية وهذه استعارة ال أكثر-الى مستوى سطح البحر 

  ،فس وال غيبوبة هناكفال بحر وال سماء وال هواء وال نَ 

  .ونور  أزلي  سرمديفقط وعي  تام 

 ر. رات وكناية لتوضيح الفكرة ال أكثولكن هي مجرد استعا

 يؤمن ألنه يعلم أنه عندما ال يؤمن أاليخاف  األمر وكل ما فيه أنهل، فباختصار غير مخ

كر أنه قبل هذه الحياة وإن كان هو كل شيء فهو يتذ بشيء فهو ال شيء على اإلطالق

ً ذاك ولكن  يء،كان كل ش  الشعور الذي يُصاحب كونك شامالً لكل شيء يشبه تماما

فكما قلنا: عندما تملك كل شيء، يبدو األمر وكأنك  ق!شعور أنك لست شيئاً على اإلطال

ال يهم أن لديك كل شيء، فأنت لم تعد  !ألنك تفقد الحاجة، تفقد الرغبة ال تملك أي شيء

األول واآلخر، أنا أتحدث عن الفكرة بشكٍل ربما ليس في اليوم  .تحتاج الى أي شيء

 !أتحدث عن الفكرة بشكٍل ُمجرد ومطلق ؛كتجربة فضولية ،أصيل وليس بشكٍل مؤقت
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فإن األمر سيبدو مع الزمن وكأنك ال  عندما تملك كل شيء على مدى طويل من الزمن

طالق يتمنى ، الشخص الذي ال يملك شيء على اإلألن األول؛ تملك شيئاً على االطالق

فهو يعيش  فمع الزمن ال يعود يطلب أي شيء كل شيء وال يحصل على أي شيء

ذلك األمر . كشتجربته ال تستحق العية، فال تعود حياته تستحق الحيا حياته دون رغبة

ً لمن يملك كل شيء ً كذلك الفقير  يستمتع بما لديه، يوم، يومان، أو أكثر تماما تماما

ال يعودان  ثم يستسلم االثنان شيء، كان يتمنى يوم، يومان، أو أكثرالذي ال يملك أي 

 ء.يطلبان أي شي

 .ألنه ال يحصل على أي شيء مهماً تمنى ،األول •

 .ألنه يملك كل شيء مهماً استصعب األمر أو جعله مستحيالً، فهو يملكه ،واآلخر •

إال أنهما ن، متباينا ،متناقضانن بدا األمر وكأنهما إو كال االثنان في نهاية المطاف،

بين هذان  ة.وهي فقدان الشعور بالرغب مشتركةيشتركان ويتكامالن ويلتقيان في نقطة 

هناك من ر، شالنقيضان، يوجد طيف كامل ونطاق كامل من التجارب التي يعيشها الب

ما وهناك من يملك كل شيء ر، حتياجات على وشك أن يستسلم وينتحيملك الكثير من اال

عدا شيء واحد، يموت من أجله، قد يستغني عن ثرواته وأمالكه ونفوذه وسلطته وجماله 

اآلن  ر.ألنه يساوي كل شيء آخ حتى، مقابل ذاك الشيء الوحيد الذي باقي له في الحياة

 !هذه الفكرة تفهمون هذا العمق،

 "!ليس الشيء ذاتهف؛ أن رغبة االنسان بالشيء هي الهد ألنكم تفهمون"

فعندما يكون خط ة؛ وهي بداية الدائر لى نقطة البدايةإما إن تملك كل شيء حتى تعود 

ولكن عندما يكون السباق في  السباق مستقيم يمكن لشخص أن يكون متقدم على اآلخر

والشخص الذي أنهى السباق سيكونان مضمار دائري فإن الشخص الذي لم يبدأ السباق 

هندسياً نقطة الصفر والثالثمئة وستين درجة هي نفس  في نهاية المطاف .في نفس النقطة

لذلك يتحدث الجميع دائماً عن  ة!لك أن تعيش ما تشاء من الحيا ،بين هذا وذاك ،النقطة

أنا ال أنصح بأن األمر لك،  .التوازن بين الرغبة والحصول على الشيء والسعادة به

 ً  نقيضه أن ال يكون لديك رغبةء، أنا أقول أن شعور الرغبة بشي ،تكون متوازنا

شيء، ومن ال يملك شيء على من يملك كل ؛ وانعدام الرغبة وغيابها يشترك فيه اثنان

ً أن يكون االنسان  ق.االطال قبل أن أقول هذا الكالم ربما لبعضكم كان األمر متناقضا

ً مختلف ومتباين ونقيض متطرف عمن ال يملك شيء على ء، ك كل شييمل هو تماما

وأن نقيضهما هو من يملك  اآلن يمكن لعقلك أن يتخيل أن االثنان متشابهان، االطالق

 .وهؤالء ال يملكون رغبةة، رغب

عندما ترى أن المتناقضات بالحياة بدأت  هل ترى اآلن معنى تكامل المتناقضات؟

وربما أعلى  ،ارتقى الى علٍو على األقل أعلى من علو عقلك بالتكامل فاعلم أن وعيك

 .هناك ترى تكاملهام، لى علو تركيب المفاهيإ من مشاعرك
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ما بدأت به  ويشابههه، وامتالك الشيء وعدم امتالك هذا ما يخص الرغبة والحاجة

ال يهم حقاً - لى معتقدإيحاول تعريف نفسه بمفهوم ينتمي  نسان الذيإلالحديث وهو أن ا

ً ذا إ تماماً كما أن األمر ال يهم ما يشتهيه أو يريده أو  -كان هذا المعتقد صحيحاً أم خاطئا

المهم بأنه يعّرف نفسه  أو ما يريده ذاك الغني الذي يملك كل شيء يتمناه ذاك الفقير

بمعتقد هو من يملك كل المعتقدات، وكل نقيض من يحاول تعريف نفسه  .بمعتقد

وهو شعوٌر  ال شيء يناقض اآلخرة؛ ولة في ذاته وكيانه وكلها متكاملالمعتقدات مشم

ً لكل شيء؛ باهت وكما قلت: من ال يملك أي  .متشابه أن تكون شامالً لكل شيء، حاويا

يعرف هو تماماً كشعور من  شيء، ال يعرف أي شيء، يجهل كل شيء في هذا الوجود

عدم ، هذان االثنان يشتركان في التجربة؛ كل شيء في هذا الوجود، ويشمل كل شيء

دود كيانهم، وحدود ماهيتهم عدم وجود شعور باالنتماء ألن ح وجود عمق لتجاربهم،

 ة.معدوم

 ه،ألنه يعرف كل شيء فال حدود لذات ،األول •

ال يملك أي شيء فال يمكن له أن يرسم حدود عندما ال يملك أي شيء  ،واآلخر •

 .ليحيطه بحدود

 !واآلخر ال حدود على االطالق األول حدوده ال متناهية،

ال لكي–ية نفس المكان أو على األقل تماماً كتشبيه الدائرة الالنهائية والصفر هما في النها

ماماً نقول أن شعور من يكون على نقطة الصفر مشابهه ت -نثير أعصاب الفيزيائيين

ن كان إقد ما ونفسه باعتقاد معت يُعّرففال تغضب ممن  ة.لشعور من يكون في الالنهاي

ذاك المعتقد غبياً جداً أو خاطئاً جداً على المستوى المنطقي العلمي، أو حتى خطيئة على 

هؤالء البشر يحاولون جاهدين أن يُعرفوا أنفسهم ال ! األمر سيانالمستوى األخالقي، 

فهم قد نسوا وتناسوا من هم، وقاموا بأخذ المجازفة في  وهذا حق مكتسب لهم، أكثر

وهذا أمر  يستحق  فقط لهذا الغرض تحديداً  الدخول في هذه الحياة، ونسيان ذاتهم

وهي أن يعيش  البسيط وهذه الرغبة النبيلةوأن يُمنح لهم هذا األمر  االحترام والتقدير

قم  ولكن لك أن تُبرز تلك المالمح، .تجربته بسالم دون أن يتدخل أحد في هذا الحق

نسان حول أي معتقد يحويه، إقم بجدل ومحاورة ومناظرة أي  قم بمناقضة، بمناقشة،

 .وسترى كيف يقوم بالدفاع عنه ألنك تتحدث عن حدوده

 ة،بعقلك متكاملة مع مفاهيمك الحالي تقوم بتبني مفاهيم جديدة ولكنهااالتساع هو أن 

يمكن لك أن تُفسر عدد أكبر من الظواهر واأللغاز ؛ هنا يُصبح لديك زاوية أوسع، أعلى

هذه الرحلة  ك.دون أن تخسر ذات في هذه الحياة وأن تُجيب على أسئلة أكبر وأصعب

تقوم  رحلة البحث عن اإلجاباتة، الحقيقرحلة البحث عن ، رحلة البحث عن الذات

 ة.د أوسع دون أن تُخل بذاتك األصليبتوسعة دائرة معرفتك، وتحديد ذاتك بحدو
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يوجد هناك  ال ،موفقة فأنت آمنت بمعتقد ضيقأحياناً ال ينجح األمر، ألن تجربتك لم تكن 

فشلت في العثور على أو ربما أنت  معه المستوى العقلي أي مفهوم يمكن أن يتكامل على

؛ رالمفهوم واالنتقال الى مفهوم آخ فتقوم بالتخلص من ذاك المفهوم اآلخر الذي يكمله

بينما االتساع بالمفهوم ربما تكون التدين ومن ثم  اد.يشابهها تجربة ترك الدين وااللحو

  ن اإلخالل بالدين.والعلم دو تقبل الحياة والسياسة

المثير  راً..ج ربما تتسع بالمفهوم القادم أو تنتقل الى مفهوم ثالث، وهلم ،عندما تنتقل

ظيمة ع ةدراكإسيدرك  -خصوصاً لمن ينتقل من مفهوم آلخر- لالهتمام أنه في نقطة ما

لى اآلخر فيلتقي االثنان عند إمفهومين، قفز من األول ه، تتفق فيها جزئيتين من تجربت

هذا هو  ويشعر بأن ذاته عظيمة وكبيرة بانتماء عظيم لهذا الوجودندها يشعر عة؛ نقط

فوعيك شامل ، ك؛ وهو نمو لعقلك وليس نمو لوعي "بالنمو الروحي"بالضبط ما يُسمى 

ن تعرفها، ويستحيل عليك وحتى بعض األمور التي ل كامل  لكل شيء تعرفه وال تعرفه

 .يلكن هذا النمو هو نمو عقل ،ةلكل شيء قبل أن تأتي لهذه الحيا أنت شامل ا.أن تعرفه

ألنها في إطار مادي وربما أعلى من ، "دةالنمو الروحي هي فكرة مجر"ا قلت لذلك عندم

ً عندما نجرد األمور، نتحدث عن الوجود فقط ال غير المادة قليالً  دون أي  ولكن دائما

فإنه ال  -وهو مستوى الوجود- هذا العلو البسيطعندما نصل إلى هذا العمق، أو ، مفاهيم

ا في رحلة لسنر! ي مستوى الوجود لسنا مخلوقات تكبفنحن ف ي.معنى للنمو الروح

لسنا في دار رعاية أو حضانة أو تغذية ورعاية ونمو و! لسنا في طور النم !بحث

 نكون ال شيءثم اخترنا أن  كل ما في األمر هو أننا كنا كل شيء! واكتمال المعالم

 "النمو الروحي"فمررنا بما يُسمى بتجربة ، ومنها بدأنا نصبح شيئاً فشيئاً، أكبر فأكبر

على ولكن ليست  أي أنها تبدأ بالمادة وتنتهي فوق المادة ية؛وهي تجربة مادية ال ماد

 ة.أي حال وبأي حال تجربة وجودي

* 

ه، ليإوتموتون لتعودون  ولدتم بهط، ما تستحقون تحديداً حٌب ال مشرو لكم مني أحبتي،

خذوا ما تريدون فليس أسوأ على ة، ن فلكم ما تستحقون مني ومن الحياأما ما بين االثنا

 د.وال يفعل ما يري ال يحصل على ما يريد االنسان من أن يكون عالقاً في مكانه

يبقى في حدود المفهوم وال يقوم باالتساع كما قلت عندما قفزت وأجلت الحديث عمن 

ألن المسألة  ؛هم الخاسرون، نو ربما أكثرية في هذا الزمأبشر، فهم قلةٌ من ال واالنتقال

ال يهم كل هذا، ! ليست مسألة ساعةٌ مؤقتة ستنتهي وسيحين الموت دون أن يُدرك النهاية

وال شيء  ولكن كل ما في األمر أنه كان من الممكن أن يستمتع أكثر، أن يتسع أسرع

 .حتى وإن بقي حيث هو خاطئ
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تكم حيث وجدتموها لكم أنتم يا من وجدتم ذوان، كم أنتم أيها الواعون والمستيقظولكن ل

 .(افعلوا ما تحبون تحصلون على كل ما تريدون) كانت الحقيقة تحت أقدام ألوهيتكم

دوموا ، لكم مني كما قلت ما تستحقون، حٌب ال مشروط بال قيد وال حد أحبتي وحبيباتي،

ً  كما أنتم كاملين وجميلين  .وداعا
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 (ن كانت ال تموتإو ؛الروحأنت تعيش بعد الموت حتى لو ماتت )

 

  النقاط الرئيسية:

o  .إن أعظم وأخطر سر في الوجود هو وجودك ذاته 

o  أنت ال تعلم كل الوجود، أنت ال تدرك كل شيء؛ ليس ألنك عاجز عن

أن تفعل؛ بل ألنك اخترت أن توجد في هذه الحياة دون أن تدرك كل 

 شيء.

o ألصبح كل البشر ، في هذا الوجود /لو كان هناك حقيقة في هذا الكون

 .ن يتمرد عليهاألما استطاع إنسان يعلمون بها و

o  الحقائق كلها حقيقية، وأنك ال ترى منها إال ما تؤمن به، وأن ماال تراه ال

 يعني أنه ليس موجوداً وإنما يراه غيرك؛ من يؤمن بها.

o الكون كله رهن اعتقادك، ويتجسد بإشارة من شعورك. 
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خطر سر أعظم وأن إن قلت هذه المقولة؛ إو في الوجود سبق وأعظم سر في الكون أ

ن تكون نائما في أت تختار أن ،نت لست غبي ولست جاهلأ! في الوجود هو وجودك ذاته

حتى ذلك الحين ستعيش تجربة شعورية مادية  ،لحظة ما ستستفيق كما استفاق غيرك

ستحارب  ،جلهاأستؤمن ببعض المعتقدات وستلتزم بها وستؤيدها وتناضل من  أرضية،

لى نظريات اخرى ومعتقدات ومفاهيم قد إوستخاصم وستحاول اثباتها ومن ثم ستتغير 

وهذه  .تي ذلك الحينأنك كنت تناقض نفسك حتى يأتكون نقيضه لها ومع ذلك لن ترى 

و من أخر ألى إو من يوم أخرى ألى إنك من لحظة إ ؛النمطالذي ترى فيه  ةهي اإلجاب

نك تبدلت كشخصية، تبدل إ -يا كان المعيار الزمني الذي نتحدث عنهأ-خرى ألى إسنة 

  !و ذاتك القديمةأحرفيا لم يعد فيك أي جزء يشبه شخصيتك القديمة 

ن جميع أرغم  ،وال زلت موجود اً نك كنت موجودأعلك ترى جدراك بحد ذاته سيهذا اإل

يهم التناقض  ال ،صبحت تؤمن بهأما أو ال يهم حقاً ماكنت تؤمن به  !معتقداتك تبدلت

يمانك بالمعتقدات حقا ال إن أ ،بديأدك ون وجأدركت أنك أحقا هو  يهم ما؛ بين االثنان

دراك هذا اإل األرضية.عالم هذه التجربة علم من مَ نه مجرد مَ أ ،نه مجرد خيارأ ،يهم

هي وحق بأن تطرح األ األسئلةالعظيم يجعل االنسان يستفيق وعندما يستفيق يبدأ بطرح 

ن نؤمن أوليس السؤال الدارج عند البشر؛ ما الذي يجب  ؟يؤمن البشر بمعتقدات لماذا

سئلة أهذه هي  ؟من على خطأ ومن على حق ؟هو المعتقد الصحيح ما ؟ماهي الحقيقة ؟به

نسان يبدأ بسؤال االسئلة الصحيحة؛ لماذا يؤمن البشر ن يستفيق اإلإما  .النيام من البشر.

ن ينهم يؤمنان بمعتقدأن كالهما رغم أ إالن معتقداتهم مختلفة أورغم  ؟بمعتقدات مختلفة

ثبات إن لبعضهم اآلخر، يملكان نفس العمق ونفس التمسك وااللتزام والتفاني في ينقيض

 ،ستنارةاالفي لحظة ما يستنير.  -ربما-هذا االدراك العظيم يجعل االنسان  ؟هذا المعتقد

كتشابه البشر في ة نسان كل المعتقدات متشابهإليرى ا ،حينها .على من اليقظةأهي 

التزامهم وتأييدهم وتفانيهم ال يقل صدقا ونزاهةً وصراحة عن معتقداتهم الحقيقية 

ن جميع المعتقدات بنفس الصدق وبنفس أنسان يدرك عندما يستنير اإل. الصحيحة

 ،شيء يهمو ربما كل أحينها ال يعود شيء يهم . المصداقية وبنفس الدرجة من الحق

يهم غيرك  و ماأيهمك  ال يهم حقيقةً ما ،د يهم أي شيءويع اللحظة ال تلكفحقيقةً في 

نت لست خاضعا بعد ذاك اليوم أ .يهمك فيها وماال يهمك ما ؛فأنت حٌر في اختيار لحظتك

كبر ألى تبعية االخرين لست مهتما حقيقةً بالحقيقة فأنت إ ،اآلخرين لكوتأطير لى قولبة إ

  من مجرد حقيقة.شمل أو

رادت أنها و ألأنها اختارت ن ال تقسوا على ذواتكم ألأهي إن كان لدي نصيحة لكم.. 

رغبة معينة فعندما تحققت تلك الرغبة لم تكن مناسبةً لكم ولم تبث فيكم السعادة كما 

 رادت تلك الرغبة.أفهذا ليس خطأ ذاتكم عندما  ،اعتقدتم

نه مسيطر على أن يعتقد أ ،يتذكر جميع لحظات يومه ال يستطيع أنسان نال يحق إل

ن أهل تتذكر لحظات يومك واحدةً بواحدة منذ  :اسأل نفسك هذا السؤال ،حداثهاأ
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هل تتذكر نصفها؟ هل ؛ كثر موضوعية وعمليةأمر بل لنجعل األ ؟حتى االنواستيقظت 

بعض يتذكر من مواقف يومك؟ ربما ال ةثالث أوقل اثنان تتذكر على األ أنتستطيع 

قل عشرات منها، ال على األإن نتذكر أوالبعض ال، لدينا آالف اللحظات وال يمكن لنا 

نه أمام كبريائه وغروره أنسان يستسلم وينهزم بأن تجعل اإلة هذه الحقيقة بحد ذاتها كافي

نك ليس أل ؛نت ال تدرك كل شيءأ ،نت ال تعلم كل الوجودأ .يعلم ويدرك كل الوجود

 .ن تدرك كل شيءأدون ن توجد في هذه الحياة أنك اخترت بل أل ؛تفعل نأ نعاجز ع

اخترت عندما وجد في هذه الحياة ولكن أن توجدت كل شيء قبل أنك ، بل أفقد كنت تعلم

ن أفعندما تقرر المرة القادمة ، ن تنسى كل شيءأن تعيش هذه التجربة المادية قررت أ

حداث أماذا تتذكر عن  :هذا السؤال البسيطنك تعلم كل شيء اسأل نفسك أ "تفترض"

ن كنت ال تستطيع تذكر على األقل ساعة بساعة ماذا كانت إو ؟يومك الذي تعيش فيه

ن تتجرأ على الغرور بأنك تعرف كل أو طابع تلك الساعة فربما ال يجب عليك أحداث أ

رفتك ال فكما ترى عدم مع، مام الوجودأمام ذاتك وأهذا هو القبول والتواضع  ،شيء

نك ال أفي حين  غرورك بأنك تعرف كل شيء، !ليك وال تنقص من قيمتك وقدركإتسيء 

سوأ شيء يفعله أألنك تكذب على ذاتك.  ؛ينقص من قيمتك تعرف كل شيء هو ما

نسان يملك درجة من إكل . فهو يسلب ويقتل روحه بيده؛ على ذاته بن يكذأاإلنسان هو 

ن تدرك أيهم  بقدر ما ؛ن تدمر مفاهيمك، أالغرور ن تتخلص منأال يهم حقا  ،الغرور

! يهما هذا هو حقيقة م ؛نك تؤمن بمعتقدات ومفاهيمأن تدرك أيهم  بقدر ما ،مغرور كنأ

، جلهاأعندما تدرك تلك المعتقدات والمفاهيم التي تلتزم بها والتي تعيش من  ،عندما تفعل

  .قصى درجات البرزخألى إ لى قمة الهرم وسميتَ إتكون قد وصلت 

نجاز إقصى أرض هو مراً مستحيال فمجرد وجودك على هذه األأال تجعلوا القدسية 

ن ولدت على هذه ألحظة عظم انجاز ألى االنجاز وقد حققت إال تسعى أ عظم قدسية،أو

ت أنرض األ هذه فقط بمجرد وجودك على كنأمر، ن تدرك هذا األأعظم أما رض! األ

في هذا الوجود والتي  ةشجع من غيرك من الكائنات الموجودأنت أ ،عظم انجازأانجزت 

نت بالضبط كمن يملك مطلق أ ،رض التي تتسم بالمعاناةن توجد على هذه األألم تستطع 

ال أن يعيش في سجن، ثم يسأل ويطلب من سجانه أالحرية ويملك مطلق الوفرة فيختار 

ً ال يستطيع  ً مطلقا ن يرفض لك هذا الطلب فمن أيعطيه المفتاح وألن سجانك يحبك حبا

وبعد مرور قدر كافي من الزمن.. لنقل خمس سنوات عندما يستفيق  !هو لكي يرفض

حرم مما ألما  ؟ستطيع الخروجأنا هنا ولما ال أل هذا المسجون لما ءيتسا وعي الطفل

متناسيا ، متناسيا السبب الحقيقي لوجوده ،كبراألالخلفية عظم ومر األمتناسياً األ ؟ريدأ

ن إن توجد بال موجد، وأو لهذه الحياة أنه ال يمكن لهذا الكون أن يدرك أو يفوت عليه أ

ن تؤمن به أتؤمن بما تريد  لما تترك جاهالً  ؟يسجنك وأ يحررككان هناك موجد فلما ال 

حد يجرؤ أن ال ألنك طلبت ذلك والسبب هو ألالسبب هو  ؟ن تكفر بهأو تكفر بما تريد أ

ردت سراً في أإن  !بديتكأو يذكرك بماهيتك بقدسيتك بربوبيتك وأن يخبرك أعلى 

لهذا ال ترى  ؛نتأن يذكرك من أنسان إن يتجرأ أقدس من أأنت  الوجود فذاك أعظُم سر!
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تخيل  طفق! و كائن بمن تكونأنسان إن يذكرك أقدس من أأنت  !مامكأالحقيقة بارزه 

ن أصحابك والمقربين منك بأسرارك أليك إن يسر ألى درجة إن تكون مقدسا ، أاألمر

قصى أسمى وألى إن تصل أيذكرونك بما تحتاج تلك درجة مقبولة من القدسية ولكن 

أقدس  ،هذا هو حال اإلنسان ؛ن يذكروكأصحابك على أدرجات القدسية ال يجرؤ حتى 

يشاء فبنهاية  ن يخطأ قدر ماأله  ،يشاء ن يفعل ماأله  ،ن يُعلمأسمى من أن يُذكر أمن 

ثر عن محمد وحين يموت كما ورد في األ ،وجوده وقدسيته شيءالمطاف لن يؤثر على 

 ".ن البشر نيام فإذا ماتوا استفاقواأ"

 سؤال: هل الهدف من الحياة أن نستفيق من النوم فيها؟

هدف لما انغمست ولما تعمقت في االستفاقة لو كانت  ،ةالمسألة ليست مسألة استفاق-

 -"التجربة الشعورية"هذه الكلمة المفتاحية - الهدف هي عيش التجربة الشعوريةالنوم، 

ن أن تشعر بالحصول على شيء بعد أ ،ن جربت الكرهأن تشعر بالحب بعد أن تجرب أ

و ربما أ ،حزن الشعور باللقاء بعد الفراقالحرمت منه، الشعور بالسعادة بعد طول 

ال إن يجربها ألفراق بعد طول اللقاء الذي لم تقدره، تلك المشاعر العميقة ال يجرؤ على ا

 كل كائنات الكون تتابع االرض.  ،نسانلذلك كل من في الكون يقدس اإل ،نساناإل

 ما ،حقيقة ال يهم .و تكفر بهأن تؤمن به أتختار في  ن تختار ماألك  ،بعد هذا الحديث

على من البشر أعني من هما أني البشر وانما أعال - أحد؛حد.. ال أال  نَّ أيهم حقا هو 

ما البشر فلهم مطلق الحرية ان ! أحد على تصحيح مساركألن يجرؤ  -بمفهوم البشر

شجع الوجود أفبنهاية المطاف هم  ؛و يحاربوا بعضهم على معتقداتهمأيغالطوا بعضهم 

رض فوق ن يتقاتلوا على هذه األأحد يملك هذا االمتياز سواهم فمن حقهم أال 

و يتشجع لتجربة الحياة فليس أما من لم يجرؤ حتى ، أالمعتقدات وحول المفاهيم

سف اختار ولأل، نسان لديهيريد اإل المجد لإلنسان والحب لإلنسان كل ما مخوالً.

 .الحرمان من كل شيء

 نا!سؤال: هللا يثبتنا على دين

ن تثبتي على دينه ال يحتاج لك أن كان يريد لك إن هللا أأال تظنين ؟ هللا يثبتنا على ديننا-

فأنا لست هنا ألختار ن يثبتك على دينه. على كل حال سأترك لكم األمر. أن تطلبي منه أ

في  ،ن لو كان هناك حقيقة في هذا الكونأتذكروا  ذكركم فقط ان الخيار لكم.عنكم بل أل

ن واآل ا!ن يتمرد عليهأنسان إهذا الوجود ألصبح كل البشر يعلمون بها ولما استطاع 

ن البشر ال تتفق على حقيقة، فنستنتج أونحن ندرك  ،ن ال حقيقة هناكأونحن ندرك 

 ً ً  استدالليا ن ال حقيقة أن البشر تسلك مسارات مختلفة أمن هذا الحقيقة بحكم  واقتضائيا

متع تنسان مهتم بالمنطق فهذا منطق كافي لكي يسكان اإل نإ .ونواحدة موجودة في الك

لما ال تبرز تلك الحقيقة  ن كنت تؤيد المنطق والمادة فأسأل هذا السؤال؛إبه عقلك، 
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سيعلم  ؟متناقضةبل ولما يؤمن البشر بمعتقدات مختلفة  ؟المطلقة لو كانت موجودة

 :ن يدركأو ربما سيستسلم عقلك حينها ويترك لوعيك أحينها عقلك 

نه أن ماال تراه ال يعني أتؤمن به، و ال ماإال ترى منها  وأنكن الحقائق كلها حقيقية، أ"

 "من يؤمن بها ؛نما يراه غيركإو اً ليس موجود

تؤمن  ال ماإوألنك قدسي فال يبرز وال يتجلى ويتجسد لك  ،نت.. فقد اخترت غيرهأما أ

. الكون (كن فيكون) تقول أنتؤمن به حتى دون  ن تجسد ماأبه، فأنت وحدك قادر على 

ن أتريد  ن تفكر ماألك  ،، ثم بعد ذلكن شعوركم ةكله رهن اعتقادك، ويتجسد بإشار

 وربما الشعور. وحدة االعتقاد  ؛تفكر به فلن يغير التفكير حقيقة األمر

* 

ً كل مرة هو الحب وحدة ال أودعكم ألتقيكم في كل مرة وكما أعلى كل حال كما  يضا

بدي ال يشترط أزلي أسيادي وسيداتي حب سرمدي أبال شرط وال قيد لكم  ،غيره ءشي

تريدون واتركوا الباقي فال شيء يضيع في  حد سواكم خذوا منه ماأو يقننه أحد أعليه 

، و الحقا فال معنى للوقت في وجودك السرمديألك االن  ضشيء سيعوهذا الكون كل 

سيادي وسيداتي الذين خصصتهم في نفسي ألطالما فعلت  ،حبكمأ .حبكم كنت وال زلتأ

ً أربما  .عتقدهأخبركم ما خاصتي من البشر أل ً أو  كون مخطئا ما لكن قلوبكم تعلم  مصيبا

 فلم تكن مدعوه لهذا البث وال لغيره.  تشاء ن تحتار قدر ماأما عقولكم فلها أالحق؛  وه

 بتي.أحوداعاً يا  ،دمتم بوٍد وبسعادة ال مشروطة وال محدودة
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 (الجحيم والنعيم هما هنا واآلن كما أنت)

 

  النقاط الرئيسية:

o  نحن في صعود وهبوط من حزن وسعادة على التوالي عبر التجارب

 التي نمر بها.

o ما يهم حقاً هو ما تشعر به ما تقول، ال يهم حتى كيف تقوله ال يهم. 

o .الكره هو دوامة هابطة يمكن لها أن تقذف بك إلى أعماق الجحيم 

o  الكراهية نابعةٌ من خوف والخوف نابع من الضعف والضعف يولد

العذاب والمعاناة واالنفصالية عن كل ما هو جميل في هذه الحياة مما 

 السعادة.يفضي إلى الحزن بدل 

o ففعله موٌت بطيء وتالشيٍ  كل شيء شغف، فإن لم تكون شغوفاً بشيء

 للروح.

o  عندما تسأل األسئلة فإنك في رحلة هابطة، ال يعني أنها سيئة ولكنها

 هابطة أي أنها تقوم بتقسيم العالم إلى أجزاء أصغر.

o ينعكس أو يولّد ذاك الظل والظالم  أنت لست إال تجسيد لالزدواجية

 الحياة. المسمى
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 هل تظنون حقاً أنكم النخبة؟

 هل تظنون حقاً أنكم أفضل من غيركم ممن ما زال نائماً؟

ليس أي من البشر أفضل من غيره ما لم يتالشى هذا السؤال من عقله، يجب عليك أال 

فأنت  !أال تكون تملك حتى المقدرة على طرح هذا السؤال ناهيك عن البحث عن إجابته.

فنحن منذ أن ولدنا ونحن نؤمن أننا هنا ، كائن كما ترى دون الحاجة إلثبات لهذا األمر

المسألة هي هل تستطيع أن تجرؤ أن تكون ال شيء،  كائنون دون نزاع أو نقاش أو جدل.

 أال تكون بكل اختصار إن كانت اإلجابة نعم فربما، ربما تكون من النخبة.

كالثلة ليست األكمل أو األسمى أو األرقى هي بكل بساطة النخبة ليست األفضل و ولكن

من البشر التي ال تحتاج لعيش الحياة بأكملها لتدرك ما ستدركه بقية البشر حين انتهاء 

، ال ألن يكتشفوا لما وجدنا في هذه ليستمتعوا بها كما يجبهم قلة يعيشون الحياة  .الحياة

البشرية في انفصالية دائمة وأبدية فمنعنا من أن الحياة؛ هذا السؤال األزلي الذي أبقى 

فكان األمر كمن خسر االثنان في رهان خاسر،  نجد هذه اإلجابة أو نعيش على األقل.

ال أقول ما أقول ألحبّط وال  أنت تراهن نفسك في كلتا الحالتين أنت خاسر وإن ربحت.

يث يجب أن نذهب إن كان ألحمس بل لكي تبقى الحقيقة منارةً وشعلة تنير دروبنا إلى ح

في الواقع هذه الحياة وإن بدت أنها تجربة خطية فإنها ليست  الطريق طريق ارتحال.

كذلك نحن في مكاننا منذ أن ولدنا وحتى نموت، لن تدرك هذا األمر، على األقل ليس 

ستدرك هذه الحقيقة وهي أنك لم تبارح مكانك منذ  -ربما قبل موتك بثواني-يوما ما  .اآلن

 .والدتك وحتى تلك اللحظة أي لحظة موتك

 (،دوامية)كن حذراً في أن تظن أنك في رحلة تقدمية على أن تكون في رحلة "

 "فنحن في صعود وهبوط من حزن وسعادة على التوالي عبر التجارب التي نمر بها

عندما تكبر بالعمر ستالحظ أن تفكيرك هو تفكيرك وذاتك هي ذاتك، ذات الشعور الذي 

تشعر به عندما كنت طفالً، شعور السعادة بالحصول على لعبة أو قطعة حلوى، هو ذات 

الشعور الذي تشعر به عندما تنجز صفقة أو تسافر إلى بلد أو تدخل في عالقة. هو ذات 

مهما كبرنا ومهما كبرت ، الشعور الذي تشعر به عندما تفوز أمتك أو جيشك أو فريقك

ألم تالحظ ذلك على مر  وتوقعاتنا تبقى مشاعرنا بنفس المستوى والنمط.تطلعاتنا 

ألم تالحظ أنه يمكن لك أن تجلس مع طفل وتشاركه  ؟السنوات؟ أن السعادة هي السعادة

 الضحكة وتضحكان بنفس الطريقة رغم أن اهتماماتكم تختلف.

 :وهي أنك عندما  ،هذه الحقيقة الوجودية -على األقل المتابعين-يجب أن يدرك البشر  رد

تتحدث إلى إنسان ال يهم ما تقول وإنما تهم المشاعر؛ عندما تكون حقيقية تماماً، صادقة 

جداً فإنه يمكن لك أن ترتقي بمستوى وعي اإلنسان الذي أمامك إلى مستوى وعيك أو أن 

ال يهم . ك بقلب مفتوحتهبط به من مستواه السامي إلى مستواك المتدني عندما يستمع إلي

حقيقةً، ال يهم ما تقول، ال يهم حتى كيف تقوله؛ ما يهم حقاً هو ما تشعر به وما أشعر به 
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ً وأبداً عندما أتحدث إليكم هو الحب لذلك ال أرحب بأشخاص ال أحبهم ولي الحق  دائما

 ولكم الحق في أال تحب إنسان آخر، فقط تذكر أال تكره فما بين الكره وعدم الحب

ال يعني  مساحات شاسعة، وفرق شاسع، وفجوةٌ عظيمة ووديان من االزدواجية المتباينة.

 أن تكره إنسان أنك ال تحبه، فيمكن لك أال تحب شيء ولكنك ال تكرهه.

الكره هو دوامة هابطة يمكن لها أن تقذف بك إلى أعماق الجحيم ليس في يوم القيامة 

حيم والنعيم هما هنا واآلن كما أنت، وكما يكون كل وما بعد يوم القيامة وإنما اآلن. فالج

فليكن خيارك في الحياة إن كانت هناك نصيحة يمكن أن أقدمها للبشر:  شيء حولك.

أِحب أو ال تُحب وأنسى الخيار الثالث؛ أن تكره. فالكراهية نابعةٌ من خوف والخوف نابع 

كل ما هو جميل في هذه من الضعف والضعف يولد العذاب والمعاناة واالنفصالية عن 

 الحياة مما يفضي إلى الحزن بدل السعادة.

 سؤال: هل الشامانية نوع من المخدرات؟

هم بشٌر شفافي األرواح، قادرين  الشامانية هي ثقافة وليست نوع من أنواع المخدرات.-

على االرتحال من العالم المادي إلى عوالم أخرى يجدون فيها إجاباٍت وحلول للمشاكل 

وعالج لألمراض. كان هذا هو حدود تجاربهم غير أن اإلسقاط النجمي يمكن له أن 

انت يجلب لك المزيد والغير والكثير حتى من االحتماالت واإلمكانيات ولكن الشامانية ك

بدائية تبحث عن حلول لمشاكلها، كحلول المعاناة البشرية من أمراٍض وفقٍر وكحالة 

هم قادة القبائل  "الشامان"لم تعد متواجدة بكثرة كانوا في السابق  بالعمر وفقر في المال.

في الثقافات القديمة قبل خمسة آالف سنة وأكثر قبل الميالد ولكن اآلن قد يكون المكان 

اجدهم هو جنوب أمريكا حيث األمازون. هناك قبائل ال تزال تعتقد الشامانيين الوحيد لتو

في قبائل الهنود الحمر يكون هناك شامان يعتمد عليه في حل المشاكل واللجوء  هم قادة.

 إليه في األزمات، في كل مكان.

 سؤال: كم لغة تتحدث؟

دية ولو كانت اللغات أتحدث اإلنجليزية واإلسبانية والقليل من بعض اللغات كاألر-

ً لتحدثت أربعة إلى خمسة أو حتى سبعة لغات ببساطة؛ فاللغات لها جذور إن  اهتماما

وكما أن تعلم شيء وحفظ شيء  تعلمتها يمكن لك أن تتعلم لغتين إلى ثالث في كل مرة.

اللغة الفرنسية ليست  .ليس أمراً صعباً، الصعب في الواقع هو أن تجد سبباً لحب األمر

إلى  الدافعفما يحتاجه البشر حقيقةً هو أن يجد  صعبة، الرغبة في تعلم اللغة هو السؤال.

حتى -فعل ما يود فعله كتعلم اللغة. فأن ترغب في تعلم اللغة دون وجود دافع حقيقي لها 

ولكن حتى لو جدالً افترضنا أنك  وهذا افتراض جدلي فإنك لن تتعلم -وإن تعلمتها

  فإنك ستنساها في ال وقت، يعني بشكل سريع جداً.استطعت تعلم اللغة 

 "كل شيء شغف، فإن لم تكون شغوفاً بشيء ففعله موت  بطيء وتالشيٍ للروح"
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 سؤال: كيف الطريق للداخل؟

ال يوجد طريق للدخول إلى الداخل أو الرحلة إلى الداخل، ال، يصاحبه فراغ ولكنه ليس -

 الحيرة المفاجئة. ستكون مشغوالً بأنك ال تملك شيء.فراغٌ يولد الملل وإنما فراغ يولد 

➢ Asking questions is dissecting the world into duality that 

creates diversity and options, that is exactly what duality 

means; to dissect the world, the being! 

دَة كما نقول دائماً، هو وحدة ال تتجزأ  فبكل بساطة، الكون كامل أو الوجود كامل هو ِوح 

فيبدأ األمر عندما تكون كائناً،  ولكن السؤال وحدة يستطيع تقسيم الوجود إلى أجزاء.

ً كانت اإلجابة أن تقول: أنا  جزء من هذا الكون بأكمله فتسأل السؤال من أنا؟ ال يهم أيا

ً كانت  م العالم.بشر، أو روح، أو وعي ما دمَت سألت السؤال فإنك مستعد إلى تقسي أيا

وهو - وهي أنك كل شيء وأن كل شيء هو أنت؛ فستكون أقَل من الحقيقة اإلجابة

موجود  ولطالما قلنا أنك -القانون األول من قوانين أو القانون الثاني من قوانين الوجود

ثم هناك قانون الكلية وأنك أنت  وهذا هو القانون األكمل واألول واألسمى من القوانين.

 كل شيء وكل شيء هو أنت.

، يعني أن عقلك هو من يتولى زمام األمور طرح األسئلة يعني أن العقل هو المسيطر

رحلة  عندما تسأل األسئلة فإنك في ويقود هذه المركبة المسماة التجربة الحياتية.

 أي أنها تقوم بتقسيم العالم إلى أجزاء أصغر.؛ هابطة، ال يعني أنها سيئة ولكنها هابطة

* 

كان الهدف أن أخبركم بمدى ومقدار  على كل حال كانت أمسية جميلة قضيتها معكم.

شوقي لكم، أما وقد قلت ما أردت قوله والمزيد، فلكم مني ما تستحقون وما عهدتموه، كل 

كونوا كما أنتم كاملين، جميلين، إال إن اخترتم عكس ذلك  شرط وال قيد وال حد.الحب بال 

ولكم في ذاك مطلق الحرية التي ال يمكن ألحد أن يساومكم ويفاوضكم عليها إال أن 

كل تلك االستدراكات في كالمي وكل تلك االستثناءات هي حقوق لكم ال  تسمحوا له.

هي تعديٍ على حريتكم  ،أنكم أرباب، أنكم كاملينيمكن لي أن أتعدى عليها، فحتى كلمة 

ً كاملين. كما ترى وكما ترين، هذا هو معنى الحياة  إن كنتم ال تريدون أن تكونوا أربابا

فعندما تكون جاهالً أو تدّعي الجهل  فالحقيقة ليست صلبة وإنما مطاطية، تتشكل وفقاً لك.

 !ض معكفإنها تتبعك كالظل تماماً، عندما تركض خلفه سيرك

وفي الواقع هو أنك تهرب  ،أنت تظن أنك تركض تجاه الظل لتكتشف ماهيته السراب

ينعكس أو يولّد ذاك ، أنت لست إال تجسيد لالزدواجية من النور وهو ماهيتك الحقيقية.

وأنت تجسيد لالزدواجية،  ،ففي الوجود نور  مطلق الظل والظالم المسمى الحياة.

 ظل  يسمى الحياة. ؛وينعكس منك ظالم  محض  
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النور كل الوجود وأنت ما يولد ظل الحياة، لو  .تذكر هذه الكلمات وستفهم معنى الحياة

 !اختفيت الختفت الحياة فوراً لدى اختفاءك، ال وجود للحياة بدونك

 افهم األمر أو ال تفهمه، يوماً ما قبل موتك أو عنده ستدرك هذا األمر.
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 )الخرافات الحقيقية(

 

  النقاط الرئيسية:

o كل من يصاب بالمس هم دائماً من نفس النوعية. 

o  السحر والشياطين وتسخيرها وخطورتها عليك تنحصر فقط في أولئك

 .الذين يؤمنون بها

o  أنت ضعيف إن آمنت أن هناك شر، قوتك تكمن في أال تؤمن أن هناك

 شر.

o  تنفصل دون أن تتصل.التأمل هو فقط أن تكون؛ ال أن 

o  االستنارة تعني االرتقاء والسمو والصعود والعلو ال تعني التدمير

 والتكسير.

o .الجدال والنقاش وحتى القتال بين البشر غالباً ما يدور حول آراء نسبية 
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وحديث الجن  موضوع تلبس الجندعوني أتحدث عن موضوع قد يهم البعض منكم، 

سواًء كان ، المقدسة والشياطين على ألسن البشر وحضورهم لدى القراءة، قراءة الكتب

ً أو إنجيالً أو توراة أو حتى كتب أخرى ال إبراهيمية. حقيقية جميلة أن كل من  قرآنا

ً من نفس النوعية، ولمن استمع إلى مشايخ السعودية بعد ثالثين  يصاب بالمس هم دائما

ً من السذج سنة من  التجربة والممارسة أي ممارسة القراءة اكتشف أنهم جميعا

 .أرى أن إدراكه عظيم وأنه إنساٌن مدرك، والمغفلين

هم ليسوا مغفلين وسذج بالمعنى الحرفي لألمر، ما يعنيه األمر ببساطة  ،وفي واقع الحال

ذه الحياة هو أن ظاهرة تلبس الجن هي أحد الظواهر واألساطير الكثيرة جداً في ه

والظواهر الخارقة للطبيعة كثيرةٌ جداً جداً جداً، أشهرها الجن والفضائيين وأقل منها 

ال نرى أنها تحدث ألن المجتمعات اآلن  -كمصاصين الدماء مثالً -بعض األساطير 

أصبحت مجتمعات عقلية مادية ترى األمور وتقيمها ثم تؤمن بما يتفق مع فالتر العلم 

ما ال يتفق مع العلم ال يؤمنون به لذلك كل متعلم لن يصدق أنه يمكن  التطبيقي المادي،

للجن أن تتلبس بالبشر وأن تتحدث بألسنتهم، وحدهم الجهلة الذين ال يؤمنون بالعلم 

ربما تجد هذا  الخرافات الحقيقية. واألساطير الحقيقية،يؤمنون بهذه الخرافات 

فالصفة األولى تنفي  ،"خرافة حقيقية" :ةالمصطلح أو هذا التعبير أو هذه الجملة غريب

هذا التناقض  !يصفان شيء واحد -االثنان-الثانية والثانية تنفي األولى ومع ذلك هما 

 تدرك أسرار هذه التجارب. وعيكوهذه المفارقة التي تجعل العقل يحتار، عندما يدركها 

ليس ألنه يكذبها أو يأخذ موقفاً  ،من يؤمن بالعلم لن يصدق بوجود كائنات غير مادية

كما -ضدها ولكنه ال يملك أي أدلة أو براهين على وجودها، في حين أن السذج المغفلين 

ليسوا بحاجة ألدلة وبراهين علمية على وجود الجن والشياطين لكي يؤمنوا بها،  -سماهم

كون قادراً أن ت وهذا أمر خطيرهم يؤمنون بها بشكل مطلق دون وجود دليل أو برهان. 

على أن تؤمن بأي شيء تسمعه ممن تسمعه، ليس خطيراً ألنه سيضر بك فكل 

التجارب مفيدة ولكنه خطير ألنه يمكن لك ببساطة أن يحدث لك أي شيء لن يضرك 

وهذا بحد ذاته أمر مربك أال تعلم ما سيحدث لك في  ولكن كل شيء يمكن أن يحدث لك

نحتسب المخاطر، نعلم أن الحياة محفوفة بالمخاطر اللحظة التالية. نحن البشر نريد أن 

 ً نحن نؤمن  ،Calculating risk)) ولكن نريد أن نحتسبها أن يكون الخطر محسوبا

ً بحصره في إطار يمكن لنا احتسابه.  ونعلم وجود الخطر من حولنا ولكن نرغب دائما

عها خطيرة وكفى بنا المخاطر المادية من حوادث وجرائم ومؤامرات ومغامرات؛ جمي

بما فيه الكفاية فضالً على أن نؤمن بكائنات ال مادية كالشياطيين والفضائيين والمالئكة 

ثم إن هذه العوالم الالمادية ال تخضع ألي قوانين، مجرد مجموعة تجارب،  أو غيرهم.

حة من  مخزون معرفي تناقلته الشعوب والحضارات جيالً بعد جيل ولكن ال نعلم له ص 

 م أسسه.خطأ وال نعل
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ف بأنه سيصاب بمس وأن الشياطين ستقوم بإخافته،  كل من يقرأ في السحر دائماً ما يُخوَّ

 ،الواقع هو أنه يمكن لك أن تقرأ في السحر قدر ما شئت. طبعاً السحر منها والدين كذلك

هدد بأن فكل من يقرأ في السحر يُ  -السحر والقرآن نقيضان كما ذكرت في كتابي-

ه وهذا واقع ولكن ليس كل من يقرأ في السحر سيرى شياطين، إن كنت الشياطين ستخيف

ليس  ؛أنت ماديوإن قرأت في السحر  .علمياً مادياً فلو قرأت كتب السحر كلها جمعاء.

السحر والشياطين وتسخيرها  !فقط لن ترى الشياطين بل أن حتى السحر لن يعمل معك

، أما الفضوليين أمثال يؤمنون بهاوخطورتها عليك تنحصر فقط في أولئك الذين 

ليس ألن السحر غير  ةاقرأ في السحر، اقرأ في كتبه وسترى أنها مجرد كذب ،أغلبكم

 .حقيقي أو الجن غير موجودين

 سؤال: هل الجن يدخل في جسد اإلنسان ويتحكم به؟

تدخل ليس الجن من يدخل جسم اإلنسان ويتحكم به، وإنما اإلنسان يصبح جناً دون أن -

كائنات مختلفة. هو مفهوم قديم عريق في معظم الديانات ولكن ما يحدث ميكانيكياً هو أن 

اإلنسان بذاتِه هو ذات اإلنسان يصبح جناً. يأخذ طباعهم، يتعلم علومهم، بل وقدراتهم 

ً ويتصرف على طبيعتهم ونمطهم. ً نفس االنفصام ولكن األمر مختلف  أحيانا تقريبا

 ، وربما تتشابه طبيعة التجربة ولكن األمر مختلف. ميكانيكياً مجدداً 

 سؤال: التلبس هو مرض نفسي؟

ذلك صحيح ولكن ليس مرض نفسي دائماً. من يؤمن بالجن ليس بالضرورة مريضاً -

ً وإيمانك بالجن وحدة يجعلك تخاف من التجربة، خوفك من التجربة  أن تتعرض -نفسيا

 نك تتفاعل بكل بساطة معها.يجعلك تعيش هذه التجربة أل -لمس شيطاني

 :يحاول اإلنسان أن يتصل مع ذاته وينفصل عن كل شيء آخر، كل شيء أي  ،بالتأمل رد

كل ما كان يمده بالطاقة كما يعتقد، كل ما كان يحميه كما يظن، كل ما كان يحرسه كما 

عندما تنفصل وأنت لست جاهزاً أي أنك لست مستعداً ألن تكون قدسياً، أن تكون  يؤمن.

كامالً بذاتك مستقالً عن غيرك وقادراً على حماية نفسك من ال شر، ليست المسألة أن 

! وهذا ما ال يفهمه معظم المهتمين المسألة أال يكون هناك شرتستطيع أن تحمي نفسك 

ليست المسألة أن تنفصل عن حماية الرب أو البشر أو  بالوعي عندما يحاول االستنارة.

قوتك تكمن في أال . فأنت ضعيف إن آمنت أن هناك شر ؛العلم وتحاول حماية نفسك

 !تؤمن أن هناك شر

أعني أال  ،"ألطف لمسة"عندما أقول  ،"أعظم قوة في ألطف لمسة"أن  :قلت في مرة

حولك أخطار كالمرض فإنه إيمان إن آمنت بالشر، بأن هناك  !تؤمن من األساس

وما دمت تؤمن بالمرض فإنه  .والخير في الجهة األخرى ،ازدواجي يعني وجود الشر

عليك أن تتخذ العالج المناسب. المستنير ال يؤمن بوجود المرض ألنه ال يؤمن بوجود 

 . الجسد وال يؤمن بشيء إطالقاً هو فقط يكون
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 "دون أن تتصل التأمل هو فقط أن تكون؛ ال أن تنفصل"

 ً ً لمن أقوم بمحاولة تنويرهم شخصيا على األقل في السنوات -نصيحة أقدمها دائما

عندما أنجح في تنوير شخص ولكن  -الماضية وليس اآلن فقد توقفت عن هذا من سنوات

أجد أنه يتجه مباشرة إلى تدمير ذاته وضرب جميع معتقداته بعرض الحائط وتجاهلها 

ً نصيحتي:  واحترم ، باللهجة العامية الدارجة. احترم نفسكوالدعس عليها وكانت دائما

وليس احترم نفسك باللفظ - نفسك أعني تلك النفس التي خلقتها على مر السنوات

 .-الدارج وإن كان وقعه وسمعه يوحي بغير ذلك التأديبي

تخيل أن حياتك هي بيتك وفيه تخيلوا معي أن نفسك البشرية هي غابة، هي شجرة. 

ً خلف يوم  حديقتك الخلفية زرعت فيها ما زرعت من اإليمان والمعتقدات وسقيتها يوما

ممن يؤمنون اعتقادك بالمرض، بالجن، بالرب بغيرها، وحتى غير مجتمعنا  ،بالمشاعر

ً خلف يوم يشبه األمر أن تزرع بذرة في أول يوم  بالكارما وغيرها. عندما تؤمن يوما

ضعيفة، فيمكن لك أن تحفرها من جديد وتتخلص منها ولكن ما حدث أنها نمت 

وأصبحت نبتة، شتلة، شجرة حتى أصبحت معمرة وعمالقة. تسقيها يوماً خلف يوم حتى 

عنك نور الشمس فلم تعد ترى من الحياة إال تلك  أصبحت أوراقها وأغصانها تغطي

األشجار التي زرعت. ال يمكن لك في يوم من األيام أن تدعي عدم وجودها فهي موجودة 

وال تحاول انتزاعها كما يحاول البعض  .ألنك أنت من أوجدها ليس ألنها موجودة بذاتها

بالضرورة بشكٍل قاسي  تدمير مفاهيمه، محاولة انتزاع شجرة أو حتى وردة وليس شجرة

وعنيف يعني أن تجّرح أشواكها يديك لتدميهما وتشرب وتستسقي من دمك وتصبح أقوى 

فاحترم نفسك واحترم ما  .هذا معنى أن تنفصل دون أن تتصل مع ذاتك، وأنت أضعف

ليس أن تقوم بالدعس على تلك األشجار  فمعنى التنوير. بنيت على مر السنين وال تقاوم

االستنارة تعني أال تكون في ذاك البيت ، الشائكة أو انتزاعها جذورها العميقة الراسخة

يمكن لك معه أن ترى النور خلف ، أن تسمو وتعلو على مستواه إلى مستوى أعلى ،أصالً 

 .تلك األشجار

 "ال تعني التدمير والتكسير، االستنارة تعني االرتقاء والسمو والصعود والعلو"

 ارتقاء لمكان أفضل؟سؤال: 

الموضوعية والنسبية. هو مكان آخر فقط ال أكثر، تذكروا ما قلت عن  ،ليس أفضل-

وإن كانوا قلة وقد تكون أ مكان أفضل من مكان أمر نسبي؛ قد يكون التنوير لشخص أسو

الحياة أفضل للبعض وإن كانوا قلة فاألمر نسبي يعتمد على تجربته. أما من ناحية 

موضوعية وزاوية موضوعية فإن الحياة واالستنارة مكانين مختلفين وإن كان ليس 

قلت لكم دائماً، في األيام التي مضت على  بالمعنى المادي ولكن هما مكانين منفصلين.

األقل أن تعتمدوا على هذا التفريق بين النسبية والموضوعية فلنستخدم اللغة التي اتفقنا 

. ال يمكن أن هي مفاضلة، هي نسبية شيء أفضل من شيء ماذا يعني أفضل؟عليها. 
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ما إن تحتاج إلى شيئين لتقارن فإنها نصف هذا المكان ما لم نقارنه في المكان السابق، 

قد يوجد اثنان في الخارج شخص يلبس لباس خفيف أو يكاد يكون عارياً  مسألة نسبية.

ل أن المكان حار والشخص الذي وآخر يلبس لباس ثقيل جداً قد يعتقد من يلبس لباس ثقي

يكاد يكون عاري أنه بارد. هل يمكن لنا أن نقول أن أحدهما مخطئ؟ رغم أن رأي كل 

 ومع ذلك كال الرأيين صحيحين.  ؛واحد منهم يناقض الرأي اآلخر

في وعيك، حاول أن تنغمس فيه، أن تفهم معنى  يتوغلحاول أن تسمح لهذا اإلدراك أن 

أن يكون هناك رأيين مختلفين بل نقيضين لبعضهما البعض ومع ذلك كالهما صحيحين. 

وكل ما عليك هو أن تسأل نفسك؛ ما يقوالنه من رأي عن ماذا يعبر تحديداً؟ هو يعبّر عن 

ن تكون من بل األصح أ ،إذا فهي صحيحه من زاويته !الطقس تجاهه فقط ال غير

لكن ال  ،ال يمكن لنا أن نقول أنه يشعر بالبرد أو بالحر فهو أعلم منا وأدرى بذلك ؛زاويته

يمكن لالثنان أن يقيسا درجة الحرارة باستخدام الثرموستات الزئبقي ويأتيانا بنتيجتين 

وهذه هي الموضوعية، حقيقة علمية ثابته ال تحتاج إلى نسبة تجربة إلى أخرى  ؛مختلفتين

درجة مئوية مثالً وهي  19لكي نعرف الحقيقة. فقد تكون درجة الحرارة في تلك المنطقة 

 ً من يلبس لباس ثقيل سيشعر أنها  "نسبية".هذه هي الكلمة  درجة معتدلة نسبياً، نسبيا

حارة ومن ال يلبس سيشعر أنها باردة. فلنتذكر هذا الكالم في كل مرة نمر فيها بتجارب، 

 نسبية. "آراء"لنقاش وحتى القتال بين البشر غالباً ما يدور حول الجدال واستجد أن 

فلنأخذ على سبيل المثال المتدينين وغير المتدينين. المتدين يدعي أن في الدين سعادة 

وخالص وغير المتدين يعتقد أن فيه دمار وفساد. فلنتناول كل رأي على حدة ألن ما 

 -"مرآة الذات" كما شرحته وفصلته في كتابي-يفعلونه كال الفريقين يسمى باالزدواجية 

ً عندما تعتقد أن الدين يجلب السعادة والخالص  فهناك ناس كثر يعيشون  ؛أنت محق نسبيا

في هذه الحياة بسالم وسعادة بفضل الدين والدين فقط ولكن هناك بشر يعيشون في قلق 

لم يعرفوا الدين من وغضب ويشعرون أنهم مذنبين ال مخلَّصين بسبب الدين، أي أنهم لو 

األساس لكانوا في حالة صحية شعورية أفضل. ثم إلى الفريق الالديني الذي يعتقد أن 

الدين عشوائية وفساد وخراب ودمار على األرض؛ نعم هو كذلك فهناك متدينون قاموا 

ً ال متديني ً بالتخريب  نبالتدمير والتخريب على اآلخرين ولكن هناك أيضا قاموا أيضا

فلما نضيع وقتنا؛ أنا ال أقول  !فاألمر نسبي نإذ ..تدينين يدعون إلى السالموهناك م

نستثمر وقتنا فليس هناك عائد على هذا االستثمار سوى الخسارة في الوقت والجهد 

 والعالقة والحب والسعادة في هذه الحياة والجمال من حولنا.

 ! ماهي الحقائق العلمية

ليست حقيقة علمية مجرد اعتقاد وما دام اعتقاد فللجميع الحق أن  ؟هل الرب موجود

يعتقد ما يريد. هل يمكن ألحد أن يعتقد أن األرض ليست موجودة وهو يقف عليها؟ حتى 

، إذا كنا نتفق نإذ !طرح السؤال سخيف ألنه ال يوجد أي إنسان يعتقد ذلك حتى المجانين
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نحاول تسوية اآلراء النسبية؟ السبب هو على الحقائق والوقائع بشكل موضوعي فلما 

 ماذا يعني هذا الكالم؟  المصادقة على تجاربنا االعتقادية. نريدبكل بساطة أننا 

  :ما يعنيه بكل بساطة هو في حياتك عليك أن تختار إحدى مسارين

أن ترى الدليل فتؤمن به أو تنفيه إذا لم  مادياً، منطقياً، موضوعياً،إما أن تكون  •

 .يوجد

ً أو أن تكون  •  . غيبياً، روحانياً، متدينا

دائماً وأبداً وال  (2=1+1)إذا كنت الفريق األول فأنت تعيش حياة محدودة، تؤمن أن 

ستغضب بل ستجن إذا كانت النتيجة واحد ولن  ،يمكن لها أن تكون أكثر أو أقل

في حين أن الفريق المعتقد المؤمن المتدين  !تصدق بل وستجن إذا كانت النتيجة ثالثة

 !يؤمن أن واحد زائد واحد تساوي ما يشاء الرب ،الروحاني

فعندما يعتقد الفريق الثاني أن واحد زائد واحد يساوي أي شيء، يرى مع الوقت أنها 

 ً ما تكون النتيجة اثنان فيريد المصادقة على اعتقاده، يريد المزيد من البشر ممن غالبا

ألنه يعلم ضمنياً ؛ حوله أن يصادقوا على حقيقة أنه يمكن للناتج أن يكون أي شيء

 ً فإن كانوا ينكرون السحرية واإلعجازية في ، أن من حوله مرايا لذاته واعتقاده غريزيا

 يراً منه يتفق معهم.الدين فهذا يعني أن جزًء كب

لماذا نغضب أن غيرنا ال يؤمن بما نؤمن؟ قد ندعي أن المسألة فلننتبه إلى تصرفاتنا، 

ً أن من حولنا هم مرايا  مسألة إرسال رسالة ال أكثر؛ الواقع هو أننا نعلم وندرك يقينا

 .العتقادنا، إن كانوا ينكرون فنحن ننكر وإن لم نعترف لذواتنا

فلم  ؛اً يا أعزتي وأعزائي يتقاتل البشر على فرض اعتقاداتهم الالماديةولهذا السبب تحديد

ً يخوض حمالت تطهيرية عرقية أو دينية لكي يثبت نظرية علمية. لم يقم  نرى عالما

آينشتاين أو نيوتن أو فيثاغورس بشن الحروب وحشد الجيوش وتحريك الجموع لكي 

لزاوية بداللة ضلع أو ضلعين، لم يقم أو يقنع البشر أنه يمكن احتساب وتر المثلث قائم ا

يحاول بإقناعنا أنه يمكن احتساب مساحة الدائرة بداللة باي وأن باي شيٌء موجود 

ويستحق االهتمام. كلنا استطعنا أن نرى أهمية ما يقول فآمنا به رغماً عنا وكذلك قوانين 

النسبية مجدداً يتحدث  .القوة أو الحركة لدى نيوتن أو نسبية آينشتاين الصغرى أو الكبرى

عنها آينشتاين بشكل جميل وأن الجاذبية في هذا الكون ليست إال نسبية، كلما كبر جرم 

الشيء كبرت جاذبيته لما حوله وأن ما حوله لو لم يكن أصغر منه لما شعر بالجاذبية بل 

الجاذبية ليست شيء منك وفيك وإنما شيء نسبي لما حولك. ال يمكن أي أن  .العكس

، تحتاج إلى -هذا هو مختصر الحديث-ن تكون وحدك في هذا الكون وتملك جاذبية أ

 وجود أجسام حولك سواء أكبر أو أصغر لتوجد الجاذبية بين اإلثنان بل وحتى الحركة!
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تخيل األمر لو أنك في هذا الفضاء الفسيح الخالي من الكواكب والنجوم والمجرات بال 

ثم أنت هناك تقف  صفو هذا الفضاء، فضاء خاٍل صافي.غبار كوني أو أي شوائب تعكر 

- ً تقف هناك معلقاً في  -بال حاجة لألكسجين دعونا نتجاهل هذه الحاجة الفسيولوجية مؤقتا

الفضاء ثم تقرر أن تتحرك في اتجاه معين فتبدأ بالحركة، كيف تعرف أنك تحركت أم لم 

ً ولكن لندعي ونفترض لن نجازف بمسألة أنك ال تستطيع أن تتحرك أ ؟!تتحرك ساسا

جدالً أنك قادر على الحركة؛ كيف ستعرف على أي حال أنك تتحرك أو ال تتحرك؟ 

اإلحساس بالحركة؟  !الشعور بالجاذبية؟ ال توجد أجسام !الشعور بالهواء؟ ال يوجد هواء

ال يمكن لك مالحظة الحركة مالم تكون حولك أجسام لترى اقترابها منك ثم ابتعادك 

 !مجرد فضاء خالي ال معنى للحركة وال للجاذبية وال ألي شيء على اإلطالق ؛عنها

 فلنستيقظ، فلندرك، فلنفهم، فلنعي معنى وجود البشر حولنا"

 "!فال معنى لتجاربنا بال البشر

فهي نعمة ال نقمة تعطينا  ،عندما نجد عقبات حولنا من تجارب البشر الذين يخالفوننا

نسبية وتذكرنا بمدى ارتفاع وسمو تجاربنا، مدى اختالفها وتميزها وتفردها عنهم. ماذا 

 ؟لو كان كل البشر يؤمنون بما تؤمن؟ أو ال يؤمنون بشيء على اإلطالق كما تفعل أنت

موضوعي ولكن في النهاية من أنا ألقول فرأيي مجرد أمر نسبي وليس  !ال معنى للحياة

هي أنه مادام هناك تجارب تختلف عنك ، الموضوعية ربما يكون هناك معنى للحياة.

 أليس كذلك؟ ،فيمكن لك أن تصف وتميز تجربتك الفريدة المستقلة عن غيرك

* 

تذكر أن غيرك يصارع بين تذكر أنك من القلة الذين يتواجدون هنا ويتابعون ما نقول، 

 .أنك ترى االثنان وتدركهما وتعلم أن كالهما متشابهاناالعتقاد واإللحاد في حين 

تذكر أنه في حين أن هناك علماء، فالسفة حازوا أعلى الدرجات في العلوم المادية، 

وإن كنت ال أتفق مع -العلوم التطبيقية، وآخرين وصلوا الدكتوراه في العلوم الروحانية 

وجود شهادات في العلوم الدينية ولكن هي هناك ويمكن للبعض أن يحصل عليها بعد 

بحث المتطلب للحصول على تلك الدرجة وكال االثنان علم إنجاز ما يمكن إنجازه من ال

في حين أنك أنت وجدت  -تطبيقي أو بحث روحاني، لم يجد بعد تفسيراً لهذا االزدواج

تذكر أنك مميز وأنك أسمى وأعلى،  وما زلت ربما على مقعد الدراسة أو حتى توقفت.

السعادة فأنت ترى في كل تذكر أنك ال تحتاج إلى إنجاز، إلى دليل أو برهان لتشعر ب

وهذا هو مثلث الحياة القدسي بل  .شيء الجمال فتسعد ألنك من األساس تحب كل شيء

فتحبه أكثر، فتراه أكثر، فتسعد به  ؛ أن تحب، فترى الجمال، فتسعد بهمثلث الوجود

 .أكثر! فتحبه أكثر وأكثر، فترى الجمال متجسداً أكثر وأكثر، فتسعد به أكثر وأكثر

 "فتذكروه وتذكروا ما أنتم، فسعادة ؛فجمال   ؛هذا المثلث: حب  "



لحقيقةا                                                                                                                 خامس لالفصل ا
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أنتم البشر الذين ليسوا بحاجة إلى شهادة ليخبروا غيرهم أنهم أفضل، هم أفضل ألنهم 

يشعرون باألفضلية؛ شعوراً حقيقياً. ماذا يعني أن تشعر باألفضلية؟ أن تشعر أنك انتهيت 

والحقيقة في حين أن غيرك مازال يبحث أو ربما لم يبدأ بعد. في رحلة البحث عن الذات 

كثيرون هم من لم يبدؤوا بعد بالبحث وقليل من هم يبحثون دون هوادة ودون جدوى، 

 وقلة قليلة جداً جداً من وصلوا النهاية. الجميل في األمر أن النهاية هي حيث البداية.

 :فمن ترينهم حولك  لكن هذا حديث معتادأشعر باألسى عليك ألنها أول مرة لك هنا، و رد

نحن ندرك وال نعلم. ال  ليسوا مدمنين ولكنهم يتعاطون هذا النوع من الحب أو الوجود.

 !نكره بحب ؛حتى الكره، يهمنا أن نعرف ولكن يهمنا أن نحب

ماذا يعني أن تكره بحب؟ أن تقبل أن ذاتك تكره، أن تحب ذاتك ألنها تكره، أن تحب 

عندها تكون خاسراً وكاسباً في كل  ،ذاته أن تمارسه بحب، أن تكره غيرك بحبالفعل 

 األحوال وغيرك خاسر حتى وإن أحب فالسعادة هي المعيار وال شيء غيرها.

 "وال سعادة بال جمال وال جمال بال حب"

ا. ال نتفق بأفعالنا اليومية والحياتية، نختلف في مهننا واهتماماتنا ومبادئنا بل حتى قيمن

بعضنا يكذب وبعضنا يظن أن الكذب جريمة، وآخر يخون وبعضنا يظن أنها خطيئة 

 ما يجمعنا هو الحب؛ نحن نحب ذواتنا ونفعل ما نحب بحب. ،ولكن
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 يا من أنهكتكم الوحدة وأدمت أيديكم األغالل بالقيود،

 يا من ضاق بكم األسر وأتعبكم الظالم ومن يعيشون معكم في الظالم

 ال أملك لكم سوى حب  تملكونه وتضعونهُ خلفكم، فأحمله منكم وإليكم،

 نفسي بكم من خاللكم حبي لذاتي، عبر حبكم لي وحبي لكم.أذكركم به  وأذكر 

تذكروا أن في هذه الحياة رغم تميزكم وتفردكم في تجاربكم، أنتم لستم وحيدين، ليس فقط 

ألن هناك بشر حولكم، فقد قررتم مسبقاً أن هؤالء البشر ال يفهمونكم؛ بل كائنات كثيرة 

ٍم وفضول كل ما نفعل! كل ما تفعل، كل ما في هذا الكون والوجود تُراقب وترتِقب باهتما

تفعل! دون خصوصيٍة أو سرية، يُراقب ويُهتم به برضى وموافقة ُمسبقة منك دون ان 

أنت مهم، بل األهم! ولم يفهم عقلك ذلك ألن عقلك ُخلق ليكون عبداً  .تتذكرها او تعلم بها

أسيراً ولم يُخلق ليكون حراً متمرداً ولكن قلبك ينتفض، وكيانك يهتز، ووجودك يطرب، 

حين سماع ما أقول. فأنت أعظم من ان يكون لك خصوصية فأنت تملك كل شيء فمن 

لكك وكل ما فيه يُراقبك وكل شيء يستحي ومن يخاف ومن يخجل مما يملك كل الكون م

أو -صنع لك من أجلك بيدك، كل شيء حولك تراه أو ال تراه يحبك ويخافك، يخافك جداً 

؛ خوفهم -خلنا نستمر على الحب ألن الخوف البشري ال يشبه الخوف اللي أتحدث عنه

 بدافع الحب.

ليه أو ماكنت عليه كل ما يحيط بك ما تراه وماال تراه ال يمكن له أن يذكرك بما أنت ع

 -قد تكون نكتة وُطرفة ولكنها تناسب حالنا كبشر -ألنك ال تريد أن تتذكر. األمر يشبه

يُعتقد أن رئيسة وزراء أو ملكة وال أعلم النظام في تايلند ولكنها قد طلبت من الحرس 

ً لتشريفاتهم وبروتوكوالتهم أال يلمسها أحد بأي حال من األحوال  الجمهوري وفقا

ً والمضحك والمفارقة أن الحرس كانوا لقدس يتها، لذاتها الملكية، وقد تُوفيت غرقا

يراقبونها وال يستطيع أحد أن يفعل شيء ألن تعليماتهم التي ينصاعون لها دون إخالٍل أو 

حتى تجرأ على اإلخالل بها، حباً وخوفاً! على أن ينقذوها من غرقها، هم تماماً ككل ما 

في حياتك عدم إزعاجهم لك تدّخلهم او مساعدتهم وارشادهم لك في الكون؛ عدم وجودهم 

ال يعني أنهم ال يرونك أو ال يهتمون أو أنهم غير موجودين، كل ما يعنيه األمر أن لك 

قدسيةٌ ولطلبك حرمةٌ ال يمكن ألحد أن يجرؤ على أن يغيّرها أو ينتهكها، ليس بدون 

 !موافقتك

زنزانتك، يامن احزنك الظالم، يامن تشعر أنك  فإليك يامن تشعر بالوحدة، يامن ضاقت

ولكن بعيداً عن  مميز.. أنت مميز! ولكنك لست وحدك، فكل ما في الكون يراك ويراقب

الكون وقريباً لك، نحن هنا، أنا هنا وكل من تراهم في هذا البث، تعدينا قبل قليل المئتان، 
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تفهمه، ما تؤمن به، ما  ال تحتاج إلى مئتين شخص، عشرة أشخاص يفهمون بالضبط ما

 تدركه من هشاشة الحياة من وهميتها، نحن نرى هذا األمر نحن ندركه!

أيدينا بأيديك وإن كنت ال تراها، فالظالم حالك والعتمةُ طاغية ولكن ذاك الشعور الذي 

يُطبق على يديك وعلى يديِك يا سيدتي ليس قيداً وإنما هي يدي ويد غيري ممتدةٌ لك في 

أننا سنسير هذا الطريق وإن طال وإن حلك الظالم سوياً، يجمعنا الحب أيدينا لن الظالم.. 

ً  تفترق وإن طال المسير وعسر السير، أجدده لكم كل  تمتدُ أيادينا حباً حرفياً وحباً عاطفيا

 ما التقيتكم وحتى في فراقكم.

 تذكروا من أنتم،

 أنتم االقدس، من أن تُرشدون فال تبحث عن مرشد

 ن تُستعبد فال تبحث عن سيدأمن  انت أقدس

 ن تُعبدأأنت أقدس من 

 نت المعلم فال تبحث عن معلمأ

في عز  فتذكر أني قلت لك هذا األمر، كل ما في الكون يحبك وان نسيت ذلك في وحدتك

وتذكر اننا لن ننساك وان لم  عندما يجتاُح وجودك وكيانك، لحظات الوحدة والملل القاتل

 .ةترانا فأيدينا ممدود

لكم كل الحب، أجدده واجدد العهد معكم على أن النور موجودٌ وان لم نراه، توقفوا عن 

المحاولة أكثر من الالزم، األمر أسخف من أن تُجهد نفسك! دمتم بحٍب ال مشروط 

وإن كانت أيديكم مقيدة فأعلموا أن القيود أطبقت على  وبحياةٍ ال تعطى إال للشجعان!

ً وطاعةً أل لم يملك خياراً عندما  -على خالفك-وامركم، اعلم أن القيد أيديكم انصياعا

اعلم أن وحدتك  أمرت بأن يطبق ويكبّل يديك سوى أن يفعل؛ اما انت، فاخترت أن تُكبّل.

 .خيار وظلمتك قرار، اعلم، هنا ال زلنا وسنبقى

 ،حتى التقيكم هنا وهناك كونوا بحٍب غير منقطع ال محدود وال مشروط

 ن في ُظلمٍة وفي أسر!وإن كنتم مقيدي
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