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 عن األرواح واألشباح والعفاريت راصدة الكنوز تأنواع القصص والحكاياهناك آل 

دوا بأنه ـّ أآنأما عدد األشخاص الذي. مصاصة الدماءو آآلة الجثث والسحرة والغيالن

  .قليلالليس بفائنات حصلت لهم اختبارات مع هذه الك

ألشخاص المعنيين آانوا يعانون من اومن الحاالت العديدة التي ُعرضت علّي فإن معظم 

مصاصة آائنات جهنمية أحد هؤالء آانت امرأة قرأت آتابًا عن .   حادةتصورات ذهنية

دماء، وآانت تصوراتها في غاية الوضوح لدرجة أنها آانت تشعر أن غوًال آان لل

غير أنها آانت تتعافى آلما زارتني، لكن فكرة وجود غول ليلي . آل ليلةيمتص دمها 

لقد ماتت قبل أوانها إذ .  ألن المرض آان يعاودها من جديدفي ذهنها مترسخةآانت 

  .قضت عليها أفكارها الذاتية

لقد آان اإلعتقاد بالسحر منتشرًا على نطاق واسع في القرن السادس عشر، ومئات 

 بأنهم سحرة اتهموا زورًا بأنهم من حلف الشيطان ولقوا حتفهم األشخاص المشتبه

 . دارك ُشدت إلى عمود وأعدمت حرقًا ألنها اعتبرت ساحرةنجا. نتيجة لذلك

  "أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم"في القرآن الكريم نقرأ 

والسيد المسيح تكلم عن الشيطان وعن األرواح الشريرة التي طردها من أشخاص 

  . ومع ذلك فقد اتهم بأنه على صلة مع رئيس الشياطينعديدين،

سكانه مزملون في أشكال .  يوجد عالم آخر هو العالم األثيري المستتر خلف هذا الكون

ما عادة و غير منظورة ألعيننا هي " األشباح"أو  تلك الكائنات. آوآبية قوامها النور

لو آان من اليسير و. اديعالمها مثلما نحن مقيدون بعالمنا المفي محصورة تبقى 

لذوي النيات الخبيثة من سكان العالم الكوآبي النفاذ بسهولة إلى مستوانا األرضي قصد 

  . إيقاع الضرر بنا لكنا نحيا في هلع وذعر دائمين

 أن يضيف  اهللا ال يريدوبكل تأآيد. الرعبفي أرضنا هذه ما يكفي من صنوف الهول و

  !اريت والعفحإلى آالمنا تدخالت األشبا

تلك األرواح . عرف باألرواح الهائمةـُ توجد بعض الكائنات الكوآبية التي تومع ذلك

مقيدة باألرض بسبب تعلقات قوية وأنها تشتهي دخول أحد األجسام البشرية لتستعمله 

 تلك الكائنات تكون عادة غير منظورة، وال .آوسيلة قصد االستمتاع بالملذات الحسية

 األرواح الشريرة تفلح بين الحين واآلخر في . بالشخص العاديقدرة لها على التأثير

إنما يتم ذلك فقط عندما يكون ذلك . دخول جسد وعقل شخص ما واإلستحواذ عليه

الشخص مختل التوازن العقلي، وعندما يكون قد أوهن عقله بإبقائه فارغًا أو غير 



ل والمفتاح داخل مفكـّر، مثله في ذلك مثل الشخص الذي يترك سيارته دون إقفا

  .هاوالحالة هذه فقد يدخل السيارة أحد المتشردين وينطلق ب. السيارة

هي تلك النفوس التي فقدت أجسادها بالموت وبقيت متعلقة تعلقًا األرواح الهائمة 

 أي شخص لتنفيذ مشديدًا بتلك األجسام، ولذلك تحاول بشتى الطرق استعمال جس

واح الهائمة ال طاقة لها على احتمال اإلهتزازات  لحسن الحظ فإن األرن لك. امآربه

 ممنالمخلصون من الباحثين عن اهللا .  العالية لألفكار الروحية والوعي الروحي

فاهللا هو . لة الضائعة الكائنات الضاخوف عليهم من تلكيتفكرون باهللا ويتأملون عليه ال 

ذى بمحبي اهللا، الروح األعظم وال يستطيع أي روح مهما آان شريرًا إلحاق األ

  .المفتكرين به دومًا

 عندما خلقنا . ولكي نتمكن من فهم ماهية الكائنات الكوآبية يجب أن نعرف أنفسنا أوال

فمن عقله الكلي أبدعنا، ومن هذا المفهوم فإننا آائنات . اهللا فقد أوجدنا أوًال آوعي

دًا فإن الخطوة األولى  أليس صحيحًا أنه عندما تبتكر شيئًا جدي.عقلية في المقام األول

 بعد ذلك تستجمع المواد الالزمة وأخيرًا تقوم هي تصور نموذج لذلك الشيء في عقلك؟

فنحن .   وهذا ينطبق أيضًا على تكويننا وتكوين آل ما في الخليقة.بتجسيد تلك الفكرة

بيعة والط) مادة التكوين(والطبيعة األثيرية ) الفكرة(الطبيعة العقلية : ذوو طبائع ثالث

  ).نتج الكثيفالُم(الجسدية 

المواد الكيماوية للعناصر تلك أما آيف ُمزجت . عنصرًا ١٦  من مكّونالفيزيقي مالجس

  ! أداة للعقل فهو أمر يبعث على الدهشةأصبح الجسمالمادية بحيث 

ولكنهم مضطرون لإلحتفاظ . بعض الناس يرغبون في شراء سيارة جديدة آل عام

الجسم  وحتى عندما يصبح ! أو أآثرديم لستين أو سبعين سنةبموديلهم الجسدي الق

أخرج من هذا . آفى"متداعيًا تبقى الرغبة قوية في االحتفاظ به إلى أن يقول اهللا 

في جسم أثيري قوامه نفسه  ليجد المتهرئعندها يقفز صاحبه من جسده !" الجسد

لمس من خالل ال ورؤيةالسمع وال  له القدرة علىأنإذ يجد  فيبتهج  .النور والنشاط

  .عرضة لألضرار أو لحم قابل لإلنكسارجسمه الجديد وأنه ليس به من عظم 

عندما يموت اإلنسان يتحلل جسده المادي، لكن جسمه الكوآبي يبقى على حالته 

  .األصلية بكاملها

هذا "تقول قد . أين تلك النفوس التي غادرت األرض؟ إنها تجوب أجواء األثير

  :عنا نقوم بهذه المقارنةلكن د" مستحيل

حد أفراد القبائل البدائية أن الموسيقى موجودة في األثير ويمكن التقاطها لو قلت أل

ولكن إن أحضرت مذياعًا وفتحته على . وسماعها لضحك مني، أو لربما أصيب بالذعر

 وبالمثل أستطيع أن .محطة تبث الموسيقى واألغاني فلن يتمكن بعدها من تفنيد قولي

العالم . ن لآلخرين أن الكائنات الكوآبية تذرع األثير فال يقوون على النكرانأبره

   .الكوآبي هو هنا، خلف االهتزاز الكثيف للكون المادي



الخوف  لو تسنى للناس رؤية جموع الكائنات الكوآبية في األثير من حولهم لتملك

  . عن أحبابه المفارقينالبحث  البعضلحاول العديد منهم و

ت بعمق على العين الروحية تستطيع بالرؤيا الباطنية معاينة العالم المشع الذي إن رآز

في اإلنسان يعمل القلب آجهاز  .به تحيا آل النفوس التي انتقلت إلى العالم األثيري

وحتى إن لم تستطع رؤية أحبابك المفارقين فإن .  استقبال وتقوم العين الروحية بالبث

لب ستشعر بحضور أولئك األعزاء عليك الموجودين رآزت مشاعرك بهدوء على الق

  .في أجسام نورانية، المستمتعين بحريتهم من عبودية الجسد

، لكنها ال تستطيع يإنني أرى العديد من الكائنات الكوآبية التي غادرت المستوى األرض

  . لكنني أستطيع أن أبصرها إن رغبت بذلكال أجعل نفسي باديًا لها،. رؤيتي

فنفوسنا تظل مغلفة في الشكلين اللطيفين . تحرر آليا عندما نفارق الجسد بالموتإذًا ال ن

   .)جسم األفكار ( والسببي)جسم الطاقة (الكوآبي

وبعد موت جسده . عندما يرتدي اإلنسان شكال جسديًا يصبح آائنًا منظورًا في هذا العالم

ر مزود بالقدرة العقلية أي آكائن غير منظو" شبح"المادي يبقى في العالم الكوآبي آـ 

  .وبنفس الذهنية والخاصيات التي تميز بها إبان إقامته األرضية

قاطنو العالم الكوآبي يستطيعون بالطبع مشاهدة بعضهم بعضا في أجسادهم الالمعة، 

على األرض ما لم نعرف  لكن الكائنات الكوآبية عادة ما تكون غير مرئية بالنسبة لنا

عندما تنضو النفوس عنها . لم الكوآبي عن طريق العين الروحيةطريقة النفاذ إلى العا

الجسد األثيري وتدخل الحالة العقلية في العالم السببي ال تتالشى بالمرة، بل تصبح غير 

  .منظورة تماما آما األفكار غير منظورة

تلك . عندما تتحرر األنفس من المشتهيات الجسدية ال تحتاج للتجسد ثانية على األرض

فوس تتنقل عندئذ ما بين العالم الكوآبي والفردوس السببي، وتظل تتجسد على الن

يتم وعندما . المستوى الكوآبي إلى أن يتم التحرر الروحي من تلك الحالة أيضًا

  . أو نفسًا حرةطليقًا آل الرغبات السببية يصبح اإلنسان استهالك

ء الوجود األرضي سيظل إن آان الروح المفارق ما زال لديه رغبات لم تتحقق أثنا

. يشعر بتلك الرغبات في العالم الكوآبي ويتشوق لإلعراب عن ذاته في جسد مادي

 من مكونة )نطفة (وهكذا فإن ذلك الروح ينجذب ثانية بجسمه الكوآبي إلى خلية

  .جرثومة منوية وبويضة ويعود ثانية إلى التجسد آمولود جديد

لنفرض أن .  عجز جسدي بصورة دائمةليس من الحكمة أن ينسب الشخص لنفسه أي

ذلك الشخص فقد ذراعًا في هذه الحياة وأن فكرة فقدان تلك الذراع أصبحت مترسخة 

في وعيه وأقنع ذاته بأن ال قدرة له على استعمال ذراعه ثانية، فعندما يتجسد في المرة 

لبية قوية القادمة يجلب معه ذلك الشعور بالذراع المفقودة، وإن آانت تلك الفكرة الس

بما فيه الكفاية فقد تعيق العمل الخالق للنشاط الحيوي الواعي الذي يخلق ذراعّي 

 لهذا يجب أن ال يحقق الشخص ذاته أبدًا مع شوائب وقصورات الجسد .الجسد الجديد

  .ذلك العجز ال يخص النفس التي هي صورة اهللا النقية الكاملة.  المادي



ل الجسدي آنت روحًا، وعند الوفاة ستعود روحًا مرة وهكذا ترى أنك قبل أن تتخذ الشك

إننا أرواح عندما ننام أيضًا، ألننا أثناء النوم ال نشعر بأنفسنا آأجسام مادية . أخرى

فما دمت روحًا عندما تكون غافيًا، وستكون روحًا بعد الموت، فلماذا . على اإلطالق

  . طوال األبد وهذا ما ستكونه.. تزلولم.. روحًا..  من األزلتخاف األرواح؟  هذا ما آنته

الفارق الوحيد هو أنه عندما تدخل العالم الكوآبي وقت الموت ال تستطيع أن تخلق 

فقط السادة العظام الذين توحدوا مع المبدع . حسب اإلرادة جسدًا ماديًا آالذي لديك اآلن

زات الشفافة النفوس المتقدمة روحيًا يمكنها تكثيف اإلهتزا. األقدس يستطيعون ذلك

  . للمرآبة الكوآبية إلى جسد محسوس

لقد أظهر السيد . تلك فكرة مغلوطة. إننا نرهب الموت بسبب األلم وبسبب فكرة التالشي

ه ودمه موالهيري مهاسايا عاد بلح. عد موته بالمسيح ذاته لتالميذه في صورة جسدية

  .يا لقد برهنا أنهما لم يفن.في اليوم التالي من مفارقته الجسد

من رآني في المنام "و ." أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا"والرسول عليه السالم قال (

  ").آأنما رآني في اليقظة

  . ولئن آانت حاالت أقطاب الروح نادرة فيجب أن ال يقال بأن شهاداتهم غير صحيحة

وأنا شخصيًا رأيت معلمي سري يوآتسوار الذي بعث حيًا بعد حوالي ثالثة شهور من 

  ).في هذا الموقعحقيقتها وطبيعتها : عوالم الروح راجع (.موته

تقول أسفار الحكمة المقدسة أن النفس البشرية هي في جوهرها انعكاس للروح 

ما دام وأنها ال تعاني أبدًا حشرجة الموت أو آالم الوالدة، وال ينعدم وجودها . اإللهي

غيير، ال يمسها التحلل وال هذه النفس دائمة الحياة وغير خاضعة للت. الوجود قائمًا

  .يحيق بها الفناء

آثيرًا ما جذب أحد التالميذ المرضى القاطنين بعيدًا جسمي الكوآبي إليه بقوة إخالصه 

لقد آانت تلميذة . إحدى تلك الحاالت حدثت هنا لتلميذة اسمها سيفا ديفي. ومحبته

وعندما . جميعذات مرة مرضت مرضًا شديدًا لكنها آتمته عن ال. شديدة اإلخالص

أرجوك أن تسأل اهللا آي ال يبقيني في هذا الجسد بعد "زرتها في المستشفى قالت لي 

  ".اآلن

فيما بعد عدت إلى صومعة إنسينيتاس على شاطئ المحيط الهادي وذات صباح شعرت 

من خالل  فجأة باإلهتزاز الكوآبي الشفاف لسيفا ديفي وقد جذبت جسمي األثيري إليها

وعلى الفور تسّمر جسدي المادي آما لو أن الحياة قد . إخالصها ومحبتها الروحية

سواماجي (بعد ذلك قيل لي أن سيفا ديفي صاحت فجأة قبل مفارقتها الجسد .  فارقته

  .، إذ آانت على دراية واعية بنقلي لها إلى العالم اآلخر!)هنا

صفوفي، تمامًا مثلما آانت تظهر إبان  في أحد جالسةفيما بعد رأيتها بجسم متألق 

 مع أن الذين يكونون في تلك ، لتمكن من رؤيتها أيضًالمسني آنذاكفلو أن أحدًا . حياتها

  .الحالة من الوعي الروحي ال يسمحون لآلخرين بمالمستهم



لقد عبرنا أعتاب الموت وعدنا إلى الحياة مرات عديدة فلَم الخوف من الموت؟ إنه يأتي 

 عندما يأتي من –بالطبع يجب أن ال نتمنى الموت ولكن يجب أن نجد به عزاًء . ليحررنا

  .  لتخليصنا من متاعب شتى-تلقاء ذاته 

الناس يرهبون الموت أيضًا نظرًا إلقامتهم الطويلة في هذا السجن الجسدي حتى 

  . لكن من الحماقة أن يخاف اإلنسان. صاروا يخافون مفارقته

قضي بامتالك هذا الموديل الجسدي القديم حتى الموت فعلينا أن ما دامت إرادة اهللا ت

   .نحتفظ به ونوليه العناية الالزمة

هناك قصة في الهند عن شاب محتضر صاح قائال عندما سمع نشيج األسى ولوعة 

  :الفراق من حوله

  ..ال تهينوا روحي بصراخ تعاطفكم

  .عندما تنطلق إلى عوالم النور والحب األزليين

  .لذي ينبغي أن أشفق عليكم وأرثي لحالكمأنا ا

  أما بالنسبة لي

  فال مرض بعد اليوم

  ..وال عظم حطيم

  وال حزن وال آالم مبرحة

  ألنني أحلم بالفرح وأعوم في بحر الفرح

  وأتنفس الفرح

  !مديد الدوام

إنه يعيش وسط المخاوف والقلق . ال يعرف اإلنسان ما سيحصل له في هذا العالم

لقد قلت هذا ألم آانت قد . رقون يشفقون عليه ويبارآونه من عالمهمالمفا. النفسي

لم أشعر : " دموعها على الفور وقالتآفكفتفقدت ابنها، وما أن أنهيت الشرح حتى 

لقد آنت أظن أن . إنني سعيدة لعلمي أن ابني يتمتع بالحرية. من قبل بمثل هذا السالم

  ."شيئًا فظيعًا قد حصل له

  .ة األثيريأجسامهممين روحيًا يستطيعون رؤية آثيرون من المتقد

.  ميتًاعندما يرتفع الجسم األثيري أو يغادر الجسد وقت الموت يرى المفارق جسده 

ذلك اإلختبار بعينه يحدث عندما يتخطى اليوغيون المتقدمون الجسد المادي باإلرادة 

د من األشخاص لكن العدي. فيستطيعون مغادرة أجسامهم والعودة إليها آما يشاؤون

فمجرد التفكير باختبار ما ال يعنى . ممن يظنون أن بمقدورهم فعل ذلك هم واهمون

  .معرفة الطريقة أمر ضروري. حدوث ذلك اإلختبار

من جسده (ذات مرة أتى إلّي رجل في نيويورك وأآد لي أنه يستطيع اإلنطالق أثيريًا 

لكنه أصّر ." تمتلك تلك المقدرةال أعتقد ذلك، حضرتك تتوهم أنك : "فقلت له) المادي

انطلق أثيريًا واذهب إلى الطابق األسفل إذًا حسنًا، : "وافقت وقلت. على امتحاني له

  ."واخبرني ما يحدث في المطعم هناك



  ."يوجد بيانو آبير في الزاوية اليمنى: "ظل هادئًا للحظة ثم قال

  .آذلك نبضهآنت على يقين أنه آان يتخيل ذلك ألن تنفسه آان عاديًا و

فهزأ ." بل على العكس، أعتقد أنك ستجد هناك امرأتين جالستين حول طاولة: "فقلت

ثم ذهبنا معًا إلى المطعم فلم يكن من بيانو في الزاوية بل امرأتين جالستين حول . مني

  .أخيرًا فهم صاحبنا أنه آان مغترًا بأوهامه. طاولة هناك

نية أحداثًا رهيبة لكنها تبدو آفيلم سينمائي بالنسبة بالرؤيا الكوآبية الباطغالبًا ما أرى 

 واهللا سبحانه جعل أفالم . لقد آان القصد من العالم تسليتنا ال تعذيبنا أو ترهيبنا. لي

  .خليقته معقدة جدًا، مألى بتناقضات الخير والشر

ا ولكن ال سبيل إلى ذلك م. يجب أن ندّرب أنفسنا على فهم طبيعتنا الروحية المحتجبة

اإلنهماك المتواصل باألمور المادية . دام اإلنسان يحصر آل تفكيره بالجسد على الدوام

 يجب أن نجعل اهللا اإلعتبار األهم في . يجعل اإلنسان ماديًا ويميت به الطموح الروحي

مغريات العالم . أما إن خصصنا له المقام الثاني فلن يأتي إلينا ولن نتعرف عليه. حياتنا

ويجب على الراغب في الروحيات تفعيل . ة الحضور على مدار الساعةآثيرة ودائم

  .إرادته وشق طريقه وسط غابة اإلغراءات الكثيفة وصوًال إلى األجواء اآلمنة اللطيفة

اإلنطالق الكوآبي األثيري يمكن اختباره بصورة واعية فقط عندما يدخل الشخص 

ومن خالل . إلى اإلدراك الساميحاالت عميقة من النشوة الروحية بحيث يتمدد وعيه 

عينه الروحية يستطيع أن يرى أية نقطة في الفضاء في هذا العالم أو في العالم 

وهناك نفر من المتقدمين . آما يمكنه أن يتخطى بوعيه عوائق الزمان والمكان. األثيري

لحالة هذه ا. روحيًا لهم القدرة على تكثيف أجسامهم األثيرية وحتى المادية في أي مكان

.  في نفس الوقتين أو أآثر في مكانbilocationتدعى الظهور أو التواجد المزدوج 

وعندما يبلغ . في هذه الحالة يكون الجسد المادي في حالة جمود شبيهة بالغيبوبة

يستطيع القيام بكل وظائفه ) مرحلة العلم باهللا(المعلم أسمى مراحل النشوة الروحية 

  .مستغرقًا في نشوة قدسيةبصورة طبيعية بينما يبقى 

من يحّصن نفسه باهللا ال يقدر أحد على إيذائه وال خوف عليه ما دام يؤمن باهللا ويعتصم 

ولكن عندما يسمح الشخص لألفكار السلبية بالتسلل إلى عقله ويعتقد بأن . بحباله

   .شخصًا ما يوقع به الضرر فإنه يمنح ذلك الشخص القدرة على إلحاق األذى به

ن إنسانًا ما يرسل إليك فكرة خاطئة وأنك تتقبل تلك الفكرة، فبكل تأآيد ستتأذى افرض أ

ال تخف من أهل . ولكن لديك القدرة على عدم تقّبل األفكار الشريرة. من تلك الفكرة

  .حد على التأثير بك ما لم تكن ضعيفًا نفسيًاالخبث والمقاصد السيئة إذ ال قدرة أل

ولكن عندما تؤآد . كر فارغًا يسمحان بدخول الشر إليهفالخوف واإلستبقاء على الف

ألنه . فلن يأتيك سوى الخير من أفكار اآلخرين" اهللا معي ويحرسني: "لنفسك قائال

حتى إن أرسل إليك أحدهم أفكارًا شريرة لن تصل إليك بل سترتد على مرسلها وتلحق 

 المبارك الذي هو هسم باهللا واستعن باكحّوط نفس. به األذى من حيث يدري وال يدري



إنه جداٌر غير قابل لإلختراق وعليه تتكسر آل سهام الشر واإلفك . أقوى قوة في الكون

  !، وعنه تنحرف آل األفكار السالبة وترتد مدحورة إلى َمْصَدرها وُمَصّدرهاوالنفاق

ناك ه.  لقوى األشباح الهائمة واألرواح الشاردة، أو لممارسي السحر األسودال تلِق باًال

هناك حرب . تجاذبات آونية آثيرة وآبيرة دائمة الصراع واالعتراك في ميادين الحياة

إنما ال خوف على المؤمنين الصادقين والعاملين بإيمانهم . آونية بين الخير والشر

  . ونواياهم الطيبة ألن الغلبة للخير في نهاية المطاف

نبياؤه وأولياؤه من جانب، اهللا وأ: هذا العالم تحكمه آائنات وقوى غير منظورة

هناك لعبة شد حبل آبيرة بين . والشيطان وأعوانه وتحالفاته الشريرة من جانب آخر

لو لم . ال يمكن صرف المشكلة على أنها محض أوهام. اهللا ومالئكته وإبليس وحلفه

 من نجنا( و) أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم(يوجد شيطان لما استعنا باهللا عليه 

  . الشر موجود وينبغي تالفيه بشتى الوسائل والطرق. )الشرير

إبليس بقوته الخداعية موجود المتحان . عندما خلق اهللا اإلنسان خلق الشيطان أيضًا

 فعندما يحل المرض أو . هـّ ال يمكن طـَرق الفوالذ ودق الحديَدما لم تصهر الناُر. الناس

 يجب عدم التذمر أو ).د اهللا رحمةاستفقا(اآلالم تذآر أن ذلك امتحان ويجب اجتيازه 

 من ذوي النفوس العظيمة قضوا بفعل أمراض ونآثير. اإلنزعاج من تلك االمتحانات

بعضهم آان مصابًا بعاهات خطيرة ومع ذلك حافظوا على . مريعة وقاسوا آالمًا فظيعة

   . إيمانهم وانتقلوا راضين مرضيين إلى األمجاد العليا

هناك عوالم أفضل بما ال يقاس من هذه . ف المستوياتإن آوآبنا األرضي من أآث

ومع ذلك فإن اهللا ال ينسانا من . األرض التي تغص بشتى أنواع المتاعب والمضايقات

رحمته بل يحاول مساعدتنا بطرق آثيرة للتغلب على آالمنا وتخطي العقبات التي 

   . سبيلناتعترض

اولون توطيد نظام الوفاق المقدس على إن اهللا ومالئكته وماليين من األرواح الطيبة يح

 ترش الصالحةآل ميزة طيبة ومزية نافعة هي من خلق روح طيب، فاألرواح . األرض

ولكن في نفس الوقت فإن . ي تربة عقولناعلى الدوام بذور األفكار والنوايا الخيرة ف

تاعَب يخلق بمعونة أتباعه من األرواح الشريرة تشويشًا وم – الشيطان –ملك الظالم 

 من ِسوى الشيطان خلق جراثيم المرض؟ فقد أوجد العديد من صنوف .في العالم

آل األساليب ..  وغيرهالطاعون، ثم السل الرئوي، وضرٌب آخر فتاك هو السرطان

لكن اهللا يلهم العديد من الباحثين الستنباط طرق . الشيطانية لتعذيب الكائنات البشرية

  .جديدة ومفيدة للقضاء على المرض

 فعندما ُيفصل الجنس عن الحب األمين. المتعة الجنسية هي نظير مخادع للغبطة اإللهية

 يصبح آلة في يد الشيطان آي يحتفظ بالوعي البهيميةوُيستخدم إلشباع الغرائز 

  .البشري في أسر الحواس، غير قادر على تذوق الوعي اإللهي

ذلك الثالوث هو الشهوة . حيةهناك ثالوث مزّيف ابتكره الشيطان آبديل للنشوة الرو

  . ضبطة والرغبة في الخمر والتكالب على المالنالجنسية غير الم



ق آدم وحواء اإلحساس الجنسي سقطا من الفردوس، أي فقدا الوعي اإللهي عندما تذّو

الذي بواسطته آان بمقدورهما الشعور بوحدتهما مع اهللا في نشوة روحية، ولذلك طردا 

 بالطريقة الجنسية التناسلذلك الحين تعّين على الجنس البشري  ومنذ . من جنة عدن

بعد ذلك على الزوج .  المرأة تلد بطريقة موجعة شاقة.آباقي المخلوقات األخرى

في األصل . فإن أنجبا طفال أنانيًا رديئًا تحتم عليهما تربيته. والزوجة القبول بما يأتيهما

سقيًا أليام البراءة . قوة العقل آما يفعل اهللاآانا يمتلكان القدرة على خلق ما يريداه ب

  .حقًا لقد آانت أيامًا سعيدة ومجيدة. األولى تلك

يتحول إلى أداة في يد س  نفسهوفي نهاية المطاف فإن الشيطان.. وبعد آل هذا وذاك

خّيب األمل بط والُمْحالشيطان ال يفي بوعوده لإلنسان، ولذلك فإن الشخص الُم. اهللا

  .ب األمين لمساعدته وتحقيق آمالهلريتوجه إلى ا

يجب أن ال نضع آل . ولكن ال حاجة ألن ننتظر خيبة األمل آي تحفزنا للتوجه إلى اهللا

  .بيض السعادة في سلة واحدة

  . يجب أن ال نحصر آمالنا في السعادة في سلة الجسد الهشة وملذات العالم القصيرة األجل

إن اهللا وأنبياؤه . تحدثًا إلينا من أفكارنا الطيبةدعونا أيها األصدقاء نصغي لصوت اهللا م

الشيطان وأعوانه يخلقون أفكارًا . النبيلةوأرواحه المالئكية يخلقون هذه األفكار 

  . ووساوَس على شاآلتهم

، وعندها لن يتمكن الشيطان من  غير مأسوف عليهاهاو فكرة خبيثة اطردمآلما راودتك

 تفكيرًا خاطئًا ونحالما تفكرتذآروا أنكم و. م وإلحاق األذى بكمبسط سلطانه عليك

  . خطوة من الشيطانونتقترب

  .اإلنسان في حرآة متواصلة لألمام والخلف بين الخير والشر

 ولإلفالت من هذه الحرآة المكوآية يجب الذهاب إلى حيث ال تمتد يد الشيطان

  ..وأعوانه

  اهللا إلى قلب
  .والسالم عليكم

  


