






ديٌن وعقيدةٌ وألُف ثقافٍة

تأليف 
فرانسيسكو مانياس رويث

إصبع هللا



 5

الطبعة األولي : أيار/مايو 2018

978-84-9194-581-9 :ISBN الرقم القياسي الدولي للكتاب
Editorial Círculo Rojo : طباعة وتجليد

Francisco Mañas Ruiz : النص ©
Editorial Círculo Rojo : النشر المكتبي والتصميم ©

Editorial Círculo Rojo : صورة الغالف ©

Editorial Círculo Rojo

www.editorialcirculorojo.com

info@editorialcirculorojo.com

ُطبع في إسبانيا

ال يسمح بإعادة إصدار أو نشر أي جزء من هذا العمل من قبل أي وسيلة دون إذن المؤلفين.
Círculo Rojo  غير مسؤول عن محتوى هذا العمل كما هو غير مسؤول عن آراء المؤلف 

الواردة فيه.
يرجى التوّجه إلى CEDRO )المركز اإلسباني لحقوق النشر( إن ُوجدت الحاجة لتصوير أو 

  )www.conlicencia.com; 917021970/932720447( مسح جزء من أجزاء هذا العمل



 5

29 تموز/يوليو  فرانسيسكو مانياس رويث، رجل أعمال من مواليد 
عام 1976 في المرية.

أستاذ في التنويم المغناطيسي، والبرمجة اللغوية العصبية، والعالج 
الحركي، والـ”ريكي”، والعالج سو جوك، والرونية، وعلم األهرامات، 

وتخصصات أخرى.
تلقى دورات في الطب الصيني التقليدي وفي أساليب العالج الحيوي 

المختلفة.
حاليا يقوم بالتدريس في جمعية ريسول (Reisol) في المرية.
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بدأُت هذا الكتاب بتاريخ 14 )مارس/آذار( من عام 2017.
ولد هذا الكتاب كسيرة ذاتية وكدليٍل أبدّيٍ على أشياء هللا واإلنسان. 

سأحاول عبر فصول هذا الكتاب أن أذّكر نفسي وأذكركم بهذا.
ولئن بدأنا من البداية، ذلك أن األمور ال يمكن أن تجري بغير هذا 

الشكل، فقد نفع التكرار. 
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الجزء النظري
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النفس األولى

في البدء كانت النفس األولى فحسب، ومن النفس األولى ُخلقت النفس 
الثانية على شكلها وصورتها. 

ولكي نسعف أنفسنا في فهم المصطلحات سنطلق على النفس الثانية اسم 
“الكينونة”.

والكينونة شبيهةٌ بالنفس األولى ولكنها ليست هي. فإن أخذنا خلية من 
جسدك، فإن خذه الخلية ستحتوي على صفاتك الخاصة بك كلها، ولكنها 

لن تكون أنت. وهذا هو الحال بين النفس األولى وبين الكينونة. 
هذه  وفي  الكينونة.  مع  هذه  تنزل  األولى  النفس  وجود  مستوى  وفي 
المنزلة ال يوجد مفهوم الزمان وال المكان، ال يوجد الموت، فال شيء 
يتبدل أو يتغير، يتحوّل أو يموت. ال يوجد الكره وال الحقد وال الغضب 

وال الخوف، ال يوجد أي شيء من المشاعر الفانية. 
فقط يوجد الثبات والتبّصر والحّب الخالد الال مشروط والسالم. ولئنَّ 
الخطيئة ال توجد، فإن المغفرة ال توجد أيضاً. والمغفرة كلمة مرتبطة 
بمفهوم الزمان والمكان هذا الذي أكتب لك منه والذي تقرأني منه على 

السواء. 
إّن كلمة المغفرة ُخلقت لكي تُعبّر عن حاجة في نقل شعور فاٍن، تشعر 
من خالله أنك مذنٌب أوالً ألنك أدنت شخصاً ما، ثم بعد ذلك تغفر له 
لكي تستطيع، في حقيقة األمر، أن تغفر لنفسك حقيقة أنك لم تعرف 

أن تغفَر له في لحظتها. 
إن أولئك الذين يدينون اآلخرين دائما،ً يفعلون ذلك ألن اآلخرين يُذنبون 
)يرتكبون الخطايا( بشكٍل مختلف تماماً عنهم. أيُّ مثاٍل هو ذلك القاضي 

الذي يختبئ وراء أخطاء اآلخرين كي ال ينبته أحدٌ ما إلى أخطائه؟
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والدة األنا

الكينونة، في تقليد أبيها، كما اعتاد أن يفعل كل طفل مع أبيه، تحاول 
تقليده، وتحاول أن تخلق كائناً على شكلها وصورتها. 

هذا الكائن المخلوق عن الكينونة هو نسخة مخففة وبدائية جداً، إنه رسم 
كاريكاتوري عن األصل. كما أنه ال يحفظ الخصائص المقدسة للنفس 

األولى وال يحفظ خصائص خلقه.
إن هذا الكائن هو “شيء آخر” وهو مخلوٌق في منزلة وجودية مختلفة. 
وصحيٌح أنه مخلوق على شكل وصورة الكينونة، إال إنه مختلٌف تماماً 

عن األصل.
سنطلق على هذا الكائن اسم األنا. 

ومن اآلن فصاعداً، سأشير إلى األنا في غير مناسبة مميزاً بين نوعين، 
“حاالت األنا الخوف”، ذلك أنَّ الخوف نفسه هو حالة من حاالت األنا، 
وسأشير إلى كل منهما على حدة، ذلك أن هذه االزدواجية داخل األنا 
نفسها هي أسهل للفهم عند اإلشارة إليها باعتبار كل حالة منفصلة عن 

األخرى. 
وفي هذه النسخة التي ُخلفت من منزلة األب ومن نفسها، تالشت العديد 
من القيم، من بينها، على سبيل المثال ال الحصر: العصمة عن الخطأ 

والثبات والخلود، الخ.
إنها  بحيث  الجمعي  الالوعي  خلق  عبر  الخلود  تقلّد  أن  تحاول  فاألنا 
تجعل الوجود، بطريقة أو بأخرى، سرمدياً، وذلك بتأخير المعلومات 

وأحداث الحياة والتجارب الشخّصية عبر الزمن. 
أما فيما يخص عالم النفس األولى، فإّن األنا تقلده خالقةً ما سنطلق عليه 

فيما يتبع “المدار”.
وفي المنازل األكثر غموضاً من مدار األنا، تتطفل األنا داخل وسيلة، 
على  وتعمل  “اإلنسان”  الحقاً  سيصبح  “الحيوان”،  نسميه  مخلوٍق 

“تطويره” بما يولئُِمها وبسرعة قصوى. 



 1514 

آلية عمل مدار األنا

إنَّ ما يتلقاه اإلنسان عبر حواسه الخمس محكوٌم ومقيدٌّ من قبل األنا، 
التي بدورها تتفحص بشكل دقيٍق جداً المعلومات الواردة إليها، وتخلق 
قناة جزئيةً من التضليل المستمر التي تتلقى باستمرار هجوماً عليها من 

جميع الجهات. 
أحد  إدراكية على غرار “ال  حقائق  في  يتمثل  الدائم  التضليل  هذا  إن 
هذا  يفعلون  “إنهم  هذا!”،  أستحق  ال  “أنا  “واحسرتاه!”،  يحبني!”، 
يلحقوا بي األذى”، “ماذا سيحّل بي!”، “يا لحسد هذا وذاك!”،  لكي 
“كم يغضبني هذا وذاك!”، “لن تبقى األمور على هذا النحو!”، “أكيد 
سيحدث ما هو أسوأ!”، “أنا لست قارداً على...”، وقائمة طويلة على 

هذا النحو.
فيها  بإمعان شديٍد  الذاكرة وتُحفظ  إلى  المضللة  المعلومات  تُرسل هذه 
لكي ال يبقى مجال للشك بسوء كل ما حدث، أو ما تم فعله، أو ما تم 

قوله أو ما لم يُقْل. 
عقلنا  في  التجربة  هذه  من  يُخزن جزٌء  حياتية،  تجربة  نعيش  وعندما 
الواعي كمعلومات، أي حوالي أربعين محفزاً في الثانية )تفاصيل عامة 
بالثانية  عن الحدث(، وفي العقل الواعي حوالي أربعين مليون محفزاً 

)مجموع المعلومات التي كانت في المدار(. 
توجد تفاصيٌل، في هذا المجموع من المعلومات، يبدو للوهلة األولى، 
الدقيقة  اللحظة  التفاصيل  هذه  تتضمن  يتجاهلها.  الواعي  العقل  أّن 
وتموجات  واألذواق،  والروائح،  المحيط،  أصوات  الحدث،  لوقوع 
لون المشهد، ضغط الدم، والمشاعر التي جعلتنا نحس بهذه التجارب، 
التعرق، الكلمات، والصيغ، وما ال نهاية له من معلومات تكون بدئياً 
الهائل  الكم  يُكتب هذا  الواعي.  لعقلنا  بالنسبة  بالموضوع  غير متصلة 
)الجزء  الخاص  المدار  في  الحياتية  التجربة  هذه  عن  المعلومات  من 
األكثر حيوية ونشاطاً من المعلومات(، وكذلك في الذاكرة الخلوية للفرد 

)الجزء األكثر كثافة من المعلومات(.
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هكذا تبقى هذه التجربة الحياتية مخّزنة في “جريدة المعلومات اليومية” 
للشخص الذي سنطلق عليه اسم “البرنامج”، وذلك تسهيالً لالستيعاب 
السريع للمفاهيم. فإن كانت هذه التجربة الحياتية مهمة بما فيه الكفاية، 
تعود بقية أفراد المجموعة العائلية لتعيشها بغية تصحيحها )لكي ال تؤثر 

بعد ذلك أبداً(.
إن استنساخ تجارب األجداد الحياتية هو بمثابة لقاح لجميع أفراد العائلة. 
لنتذكر إّن اللقاح الذي يُحقن للمريض يحتوي على فيروس بحيث يتمكن 
نظام مناعة المريض من خلق دفاعات محددة لهذا الفيروس. وهكذا على 
غرار لقاح الفيروس، يفعل المدار الشيء نفسه بالضبط مع معلومات 

التجارب الحياتية ألفراد العائلة. 
فهو يرسل لهم المعلومات لكي يعالجوها بغية تحسينها، وبالتالي فإنهم 
ليتم حفظها  نفسه  الحقل  إلى  بعد تحسينها وتطويرها يرسلونها مجدداً 

على مستوى الذاكرة الخلوية للفرد. 
قلنا سابقاً، إن مدار األنا يحتوي على منازل عديدة ُخلقت على  وكما 

شكله وصورته وهي، لنقل: “األساس الصلب لواقع مدار األنا”. 
النفس  توجد  )حيث  األولى  النفس  عالم  “عالمان”؛  هناك  آخر  بتعبيٍر 
األولى والكينونة( وعالم ثاٍن يحتوي على “كل ما تبقى” )األنا وصورها 
أكثر  الواقع، بعضها  التي تستند على مراتب  النفس األولى  عن مدار 

كثافة من غيرها: كوكبي، سببّي، عقلّي، إلخ(. 
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الكينونة

يمكن القول، لكي نكّون فكرة، إنَّ عمر الكينونة هو ثمان سنوات تقريباً 
وهي سنٌّ توصف بالبراءة وسرعة التصديق. 

الكينونة لكي تجعلها تنسى  الترهيب والكذب إزاء  أفعال  تمارس األنا 
من هي، وبهذا الشكل تعيش الكذب الذي ترويه األنا وتصدقه، ذلك أنَّ 
بذاته ال  قائم  أو  النفاق، والكتمان وأي شيء مجرد  الكذب ومبرراته، 

وجود له في ملكوت النفس األولى.
أثناء  نائٌم وأنه  أنه  )الكينونة(، وهي تدرك  ابنها  النفس األولى  تراقب 
نومه يحلم بكابوٍس. هذا الكابوس هو األنا ومجموع التجارب الحياتية 
التي ترويها عليه في حلمه. غير أن النفس األولى تعلم أيضاً أنه مجرد 

حلٍم فحسب، مجرد حلم ال غير، كما قلنا سابقاً. 
إنها تحترم حلم ابنها على الرغم من أنه كابوٌس مرير. ال ِمرية أن الوالد 
يستطيع أن يدمر حلم ابنه ببساطة وأن يوقظه، ولكن الحلم من خلق ابنه 
وصنعه، ذلك أن كل خلق يجب احترامه كما هو. هذا هو قانون ملكوت 

األب. 
يوقظه،  أن  دون  به  يعتني  لكي  ابنه  حلم  إلى  بالنفاذ  األب  يقوم  لهذا 

محترماً بذلك خلق ابنه وحلمه. 
إن األمر مشابه تماماً ألستاذ الحضانة الذي يراقب الصغار أثناء لعبهم 
التي تحكم هذه األلعاب توجد داخل  ألعابهم والقوانين  وهو يعرف أن 
الحضانة فحسب، أما خارجاً، فليس لها أي وجوٍد، وهي قوانين أخرى 

تماماً.
وأننا  نائمون  أننا  نعي  لكي  عقلنا  ينبّه  أن  مستمر  بشكل  األب  يحاول 
نحلم كابوساً بحيث أنه إن لم نكن نرغب بترك واقع الحلم، ندرك، على 
المعاناة بشكل مفرط من أشياء ال  أننا نحلم وبذلك نتوقف عن  األقل، 

وجود لها حتماً. 
الحياتية  التجارب  معلومات  فيروس  بلقاح  حقنتنا  قد  كانت  األنا  ولئن 
الماضية عبر المدار الخاص، فسيبقى عقلنا تحت تأثير هذا اللقاح ألجل 
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أمام معلومات  البقاء حياً  غير مسمى، أي في عملية صراع من أجل 
مسرحية ُكتبت، لكننا نجهل الزمن الذي ُكتبت فيه. 
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الثمرة المحرمة من شجرة الحكمة

آخراً سوى  الثمرة المحرمة في جنة عدن، ليست شيئاً  إن ما يسمونه 
نسخة من قوة مقدسة لملكوت النفس األولى، ليس لنا علم في استخدامها 
القدرة على  المقدسة هي  القوة  فيه، وهذه  نتحرك  الذي  العالم  هذا  في 

إطالق األحكام. 
في كل مرة نصدر فيها حكماً يحمل قيمة ما نكون في ذلك كمثل طفل 
عمره سنتان يحبو عارياً على سطح مليء بالزجاج المكسور، بحيث 

يرى نفسه ينعكس عبر قطع الزجاج، وفي الوقت نفسه يجرح نفسه. 
أيضاً.  أنفسنا  على  وكذلك  دائٍم،  بشكل  اآلخرين  على  األحكام  نطلق 
وهذا ما يسبب المرض لعقولنا وأجسادنا. ذلك أن الجسد ليس مصنوعاً 
ليصاب بالمرض، إال أن العقاب القاسي الذي تفرضه األنا على آلتها 
)الجسد المادي( قاٍس جداً، لدرجة أنه في كثير من األحيان قد يتسبب 
في دماره بشكل كلّيٍ. وعندما يُدمر الجسد، بسبب مرض ما، أو بسبب 
قراراٍت تسهم في تدميره، فإن األنا تبحث عن جسٍد مادي جديد تعود 

من خالله مرة وآخرى، وهكذا إلى ما ال نهاية. 
لنتذكر مرة أخرى بعض شعارات األنا: “ال أحد يحبني”، “ال أعرف 
ماذا أفعل في هذا العالم”، “الجميع يكرهني”، “هذا أو ذاك ينبغي أن 
يكون على غير هذا النحو”، “أشعر أنني غير مستقر أو مستقرة”، “ 

أنا ال أصلح لشيء”، والكثير من هذا القبيل.
تنتظر النفس األولى، بصبر، في ملكوتها األزلي، أن نقرر التوقف عن 

إصدار األحكام لكي نعيرها انتباهنا.
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أدوات من أجل فهم وتحديد وتفسير التجارب 
الحياتية. 

نستعيد  )فنحن  تعود  الحياتية  التجربة  إن  القول  من  بدَّ  ال  البدء  في   
معلومات عن األحداث التي وقعت مع أجدادنا أو من تعرض لحدث 
ما(. ثم نبدأ بإعادة إنتاج الحدث على مقاس ما حدث لألصل في مشهد 
واقعي. وهذا ما أطلق عليه اسم “عمل مسرحي”، ألنه محاولة إلعادة 
إنتاج للحدث وللمشاعر، وإلى النهاية وما أسست له، وفي أي سياق، 

وما إلى ذلك. 
بشكل  فيها  منخرطين  أنفسنا  نجد  التجربة،  في  نكون  عندما  ثانياً، 
كما  األنا  قبل  من  )المحكومة  المشاعر  عبر  إلينا  تصل  وهي  كامل. 
بما  قرار  نتخذ  أن  أي  األمر،  نحسم  أن  علينا  وبذلك  سالفاً(،  ذكرنا 
دور  فيه  نلعب  والذي  المفاجئ”،  “اللقاء  هذا  مع  فعله  علينا  ينبغي 

الممثل شئنا أم أبينا. 
ثالثاً، تأتينا أفكار في اتجاه أو آخر عن القرار الذي يجب اتخاذه، وهذه 
ليست سوى قصة منقولة عن أجدادنا مباشرة، يسردون فيها ما حدث 

معهم. 
سيفكر  فماذا  يؤلمني.  كان  لو  حتى  هذا  “سأحتمل  ذلك:  على  مثال 
أنني سأسقط ولكنني  أعدائي؟ سيظنون  أو حتى  أو أصدقائي  أبواي، 
لن أسمح لهذا أن يحصل. ال بدّ من أن أصبر على هذا الوضع مهما 

حدث من أمر.
رابعاً، نقرر الشكل الذي ستكون عليه نهاية هذا أو ذاك، وبهذا الشكل 
نحفظه في المدار الخاص بنا وفي الذاكرة الخلوية لكي يكون لدينا علم 

به عند إعادة إنتاج هذه العمل المسرحي في المرة القادمة. 
للعمل  الواقعة  الحياتية  التجربة  أن  توازن حيث  نقطة  ما وجدنا  وإذا 
المسرحي لم تؤثر علينا، فإن هذه التحسينات ستحدد موقع “الترياق” 

للتأثير األولي الذي سبَّب، في األصل، التجربة الصادمة للسلف. 
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إّن هذا يختم عملياً التجربة الحياتية وال يكرر إنتاجها، مثل كتاب مغلق 
وقراءة  الكتاب  فتح  فنعيد  األمر ضرورياً،  يكون  عندما  إال  ومختوم، 

سنويات تاريخ اإلدراك وتجارب األسالف الحياتية. 
وهكذا تبقى هذه التجارب الحياتية “نائمة” عدة أجيال، إلى أن يحدث 
لنتذكر دائماً  شيء في غاية األهمية يحتاج إلى مشاورتها، فيحررها. 
أن هذا يحدث لمساعدتنا على تحسين بعض الخبرات في شجرة العائلة. 
أما فيما يخصُّ موضوع تحديد الهوية، فإن األمر بسيط إلى حدٍّ ما. إذ 

إننا ننسى قواعد لعبة األنا لمجرد كون التجربة الحياتية حقيقية. 
“جاهل من يحاول اإلهانة كمثل من يشعر أنه مهان”

سيكون هذا القول واحداً من أقوى المراجع لدينا. إذا كان ما يقوله أو ما 
فعله اآلخر يؤثر علّي، فإنه ال يستطيع أن يؤثر على كينونتي، أي على 
ما أنا هو حقيقةً، ولكنه يؤثر على جزء من أناي، ذلك أن “الكينونة” ال 

يمكن أن تتأثر أو أن تقبل اإلساءة. 
لقد تعرفت للتو على حالة األنا في داخلي، وسأعمل على مراقبتها عن 
كثب ولن أغفل نظري عنها. ولكن ما معنى أن يؤثر علّي؟ هذا يعني أن 
سلفاً لي يمتحنني فجأة من خالل تجربة حياتية خاصة به وهو يرسلها 

لي، في أجزاء من الثواني، بينما ألعُب دور الممثل الرئيسي. 
كذلك يعني، في المقام الثاني، أن الشخص اآلخر له دور في مسرحية 
الذي  السيناريو  كتب  فمن  سلفه.  نص  إنتاج  ويعيد  يقرأ  وهو  السلف، 

نلمس فيه اإلساءة؟ إنه سلفه ال محال.
نحن محكومون جميعاً بالقواعد نفسها على مستوى مدار األنا. 

بالتالي، إذا شعرنا باالعتداء علينا، فإن األنا تشعر بذلك أيضاً، بالتالي 
نقوم بإبعادها عن المشهد تلقائياً، ونطلب منها أن تلتزم الصمت. 

بهذا الشكل نحدد أنه “مشهد مخادع” لكي نكون قادرين على التصرف 
لديها  المسرحية  هذه  إن  آخر،  بمعنى  القول،  نستطيع  للتبعيات،  وفقاً 
مخادع  أثر  لها  فينا  محددة  ومواقف  إثارة حاالت  وهي  ثانية”  “نوايا 
في النهاية. إن لم ندرك هذا األمر في الوقت المناسب، سوف نستمر، 
ببساطة، في قراءة السيناريو نفسه وصوالً إلى النهاية. وكنتيجة لهذا، 
أثارها  التي  نفسها  واالمتعاضات  المشاعر  فينا  سيثير  السيناريو  فإن 
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نجد  لم  ألننا  األمر  يتكرر  أخرى  ومرة  للسلف.  الحياتية  التجربة  في 
“الترياق” لما حدث في تلك التجربة الحياتية.  

لنراجع اآلن الشعور بالخطأ.
إذا كان اآلخر، في جهله، يقرأ دوره في عملنا المسرحي )فهي مسرحيته 
اآلن أيضاً( ويتصرف ويمثل بناًء على ذلك، ما هو الخطأ الذي بإمكانني 
أن أحدده فيه؟ إن خطأ عدم اإلدراك لما يحدث له وسبب حدوثه وكونه 

مجرد دمية بالنسبة لألنا. 
وإذا ما قرأت أنا دوري في المسرحية، بشكل حرفي، وبالتالي تصرفت 
سيكون  ماذا  أقرؤه،  أنني  جاهالً  للسيناريو،  ووفاء  بإخالص  ومثلت 

خطأي؟ سيكون جهلي لكل هذا فقط. 
 كما تالحظون، األمر ال يتعلق بأن تكون مذنباً لما فعلته أو لم تفعله، 
لما قلته أو لم تقله، لما تجرأت على فعله أو لم تتجرأ، لما شعرت به أو 

لم تشعر به. هذه القوانين تبرئ من حولك أيضاً.
لقد اختفى للتو كلٌّ من الذنب والمغفرة. 

“ال تبحث عن الشر في اآلخر ألنك ستجده”.
ولكن اآلن وقد وعيت لهذا األمر، فإن تذكرُك لما أنت، تماماً مثل أية 
سلطة، يزيدُ من مسؤوليتك، إذ إننا ال نستطيع أن تستخدم هذه المعرفة 
من أجل اإلساءة لآلخرين. وصحيٌح أن الخطيئة غير موجودة، لكننا إذا 
أصرينا على إعطاء شكل لهذا المفهوم، فسأقول إن الخطيئة توجد في 

النية وليس في محصلة األحداث. 
إن لم يكن يوجد شٌر فينا )في نيتنا(، وإن لم نره في اآلخر )يجب أال 
نحكم عليه(، فإن ما يحدث هو شيء متعلق بمدار األنا، ولن يكون جيداً 

أو سيئاً، بل مجرد محصلة ال أكثر وال أقل. 
وهنا ال بدّ من أن نكون صادقين مع أنفسنا، فإن كذبَت فأنت تكذُب على 
نفسك، ولكن بصرف النظر عن جهل أنك تكذب عن نفسك، وهو ليس 
أمراً عادياً، عليك أن تتذكر أنك تعيد الكتابة في مدار األنا، وأنك ستعيد 

قراءة المشهد غير مرة إلى أن تقرر تصحيح األمر. 
إنَّ الشخص الذي حاكمك بأنك مذنب هو أناك، وبالتالي من عليه أن 
يجد طريقة لمراقبة ما حكمت عليه، بغية تبرئة اآلخر من الذنب، هو 
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الكينونة. ليس عليك أن تشعر بالذنب ألنك أطلقت أحكامك، فقد فعلت 
تطلق حكمك  لكي  التالعب عليك  تم  وبالتالي  الجهل  من  انطالقاً  ذلك 

على اآلخرين. 
عندما نشعر باإلساءة ونغضب لألمر، ندرك أن شخصاً يعاني بعض 
القيود العقلية قد أساء إلينا، وبالتالي نخفض من مستوى تلقي التهديد ألن 

“اإلساءة هنا صغيرة”. 
حرفياً، هذا ما ينبعي علينا القيام به أمام أية إساءة، أي التعامل معها على 
أنها “إساءة صغيرة” حسب مستوى الجهل. وإذا ما كانت هناك جريمة 
خطيرة، فإن القوانين اإلنسانية كفيلة بالحكم والعقاب تماماً بما يتناسب مع 

حجم الجريمة. 
في أي حال، يسجل مدار األنا األفعال ويكررها بال توقف، فمن ال يخرج 
من تجربة حياتية عدوانية أو عدائية، ويعيد المسرحية مرة وأخرى، أحياناً 
سيكون المعتدي وأحياناً أخرى سيكون المعتدى عليه. ال توجد درجة أعلى 
من الحكم، فالعقوبة التي يمكن أن تشملها قوانين اإلنسان هي شيء هزيل 

مقارنة مع كفارة أن تكون محكوماً للحلقات الرهيبة لمدار األنا.
وهكذا ال يحتاج إلى عقوبة أكبر من االستمرار في عجلة التكرار األبدي. 
دعونا نترك مهمة إطالق األحكام إلى الوعي األول، فهو يعرف كيف يقوم 

بوظيفته. 
لنتذكر أننا باليين البشر في هذا العالم ولدينا باليين من الحاالت المتغيرة من 
الوعي. لذلك وجب علينا أن نتحلى بالصبر وأن نكون متفهمين مع الحاالت 
التطورية األخرى للوعي، وبالتالي احترامها كأجزاء من الوعي األول، 

والتي تعتبر كمثلنا تماماً. 
نحن ال نستطيع أن نفرض حقيقتنا على اآلخرين، وكل ما علينا القيام به هو 
أن نعجل من أقوالنا أفعاالً، وبهذا الشكل تأتي اللحظة التي تصبح فيها هذه 

الحقيقة حقيقة اآلخرين أيضاً. 
نحن ال نقدم الماء )المعرفة( للشخص الذي ال يطلبه، ألن هذا الشخص 
وبالتالي  يطلبه،  أن  دون  الماء  له  قدمنا  إذا  باإلساءة   يشعر  أن  يمكن 
سنشعر نحن أيضاً باإلساءة من جحوده. بالتالي نستخدم طاقة من غير 

فائدة، مما يهدر قدرتنا على اإلبداع بشكل بنّاء. 
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أي  بكل سهولة، دون  تقطفها  أن  يمكنك  ناضجة،  الثمرة  تكون  عندما 
قطافها،  ميعاد  تتنظر  لم  إن  أما  بالشجرة.  تضر  أن  ودون  جهد، 
فستضر الشجرة بحيث ال يمكن شفاؤها أحياناً، وبالتالي سيكلفك ذلك 

جهداً فظيعاً وستهدر طاقة إضافية بال فائدة. 
هذا نفسه ما يحدث مع البشر. 

لنحدد اآلن أداة أخرى لـ”المغفرة”. 
في أسوأ األعمال، في أصلها، كانت هناك نية إيجابية للفرد إزاء نفسه 

أو إزاء من يخصونّه. 
كيف يمكن لهذا أن يحدث؟ 

دعونا نرى مثاالً متطرفاً: رجل قتل زوجته. 
ماذا  رحلت،  هي  إن  اآلتي:  هو  عقله  في  الرجل  هذا  يدركه  ما  إن 
يدرك  )إنه  أحببتها.  كما  أو  أحبها  كما  أحد  يحبها  “لن  بي؟  سيحل 
األمور بهذا الشكل(. هي ال تستطيع أن تتركني، وأنا ال أستحق منها 

هذا. ماذا سيقول الناس؟ يا للعار! وهلمجرا”.
إن هذه األفكار، إذا الحظنا بشكل محايد، مثل محامي القاتل، تحاول 
أن تحميه من الوحدة، من الثرثرة، الخ. والقاتل هنا هو الممثل الرئيس 
في المسرحية على أساس ما أنتجه األنا، وبالتالي هو ال يدرك أنه أداة 

بالنسبة لألنا، والنهاية تبعاً لذلك كارثية.
ومن الطبيعي أن تكون نهايته السجن وما إلى ذلك. 

األنا  حاالت  لحكم  يستسلم  أن  لنفسه  سمح  قد  أنه  الحظنا  إن  لكن، 
للبقاء على  والبدئية  لغرائزه األولى  العنان  أطلق  قد  وللخوف، وكان 
قيد الحياة، وبالتالي رأى نفسه، بناًء على إدراكه، قد تعرض للهجوم، 
فسيكون تبعاً إلدراكه هذا قد “دافع عن نفسه” أمام هذا الهجوم ضد 

شخصه. 
عادة عندما نسأل هذا النوع من األشخاص عما حدث، فإنهم غالباً ما 

يجيبون: “ال أعرف، حتى 
إنني ال أتذكر كيف حدث األمر”. 

وحقاً، هذا صحيح، إذ إنهم ال يتذكرون ألنها كانت حالة وصلوا إليها 
كجواب على تجربة حياتية للسلف كانوا يعيدون إنتاجها. 
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وهذه التجربة الحياتية كانت قائمة على تجارب حياتية أخرى محيطة 
بها، فلو أنه لم يترك حياته تُحكم من قبل هذه التجارب المحيطة، لما كان 

قد وصل إلى هذه النهاية التي وصل إليها. 
ونزاع، عودوا  لحظات خالف  إلى  الذاكرة  في  تعودوا  أن  منكم  أريد 
عقلياً وحاولوا أن تعيشوا مجدداً المشهد والنهاية. سامحوا من عليكم أن 

تسامحوه بما في ذلك أنفسكم. 
أنتم، ومن  افعلوا ذلك من أجلكم  فشيئاً،  صححوا أشجار عائلتكم شيئاً 

أجل أحفادكم، ولكي ال تكرروا القصة نفسها عندما تعودون. 
تذكروا إننا محتجزون في سجن من لحم ودم وإنكم عندما تتحدثون مع 
“الكينونة”.  تجيبنا  ما  ونادراً  )األنا(،  السجان  يجيب  ما  عادةً  اآلخر، 
فعند ما يجيبنا السّجان، ال تغضبوا من الكينونة ، ألنها ال تستطيع أن 
أن  تحاولوا  ال  كذلك  داخلنا.  في  ألنها  ببساطة  أحبوها  لذلك  تسمعنا. 

تستفزوا سّجان اآلخر، ألنه لن يكون رحيماً مع سجينه وال معك أنت.
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قدرة الخلق، هذه القدرة األخرى المقدسة والمنسوخة

“احذر أال يحرق لهيب إدراكك غابة واقعك”
نتلقى المعلومات التي تحيط بنا عبر حواسنا )التي تقودها األنا(، وبناًء على 
هذا اإلدراك والمشاعر التي تثيرها فينا، تحدث فينا اهتزازات من شأنها أن 

تعدّل محيطنا، خالقةً بذلك حلقة ثالثية من اإلدراك-االهتزاز-الخلق.
إذا كان اهتزازنا منخفضاً، فإننا سننقل هذا االهتزاز االرتدادي المنخفض إلى 

ما يحيط بنا، بما في ذلك األشخاص واألشياء المادية. 
بالتالي إن هذا االرتداد المنخفض سيحدد تجاربنا الحياتية ويخلق سياقاً معيناً 

يعتمد على مدى قابلية اهتزازنا. 
إن قابليتنا لالهتزاز تؤثر هي كذلك على فكرنا، بحيث تتبلور األشياء التي 

نفكر في وقت ما وتؤخذ شكالً معيناً. 
وهكذا يصبح هذا الفكر المحدد واقعاً أمام حواسنا، وسيتخذ شكالً ال على 

التعيين، بحيث إننا سنفكر تبعاً لذلك إذا ما كانت دالالته إيجابية أم سلبية. 
غير أن الالوعي ال يستنتطق هذه األشياء. فإذا سكن الخوف عقلك مدة كافية 

وبكثافة وافية، سيصبح هذا الخوف واقعاً ال محال. 
ولكن ما الذي سيحدد، هذا الفكر، إن أخذَ شكالً أم ال؟ إنها األسباب، أي إذا 
كانت األسباب التي تجعل من ذلك ممكناً أهم وأكبر من األسباب التي ال 

تسمح بذلك. 
لذلك احرص على أن تنشغل بالتفكير في أمور بنّاءة. 

احرص كذلك على أن تكون نبضات الفكر السيئ، إذا ما وجدت، مجرد 
فرع يجرفه النهر يحيث ال تتكون أبداً تراكمات لهذه األفرع، ألنها ستتمكن 

حينذاك من ردم النهر أو من طوفانه. 
يجب أن نأخذ بعين االعتبار أيضاً أن فكرنا ال يحتوي على الجزيئات السلبية 
“ال”، ذلك أن الالوعي ال يستطيع أن يقرأ هذه الجزيئات. فإذا فكرنا على 

سبيل المثال

“لن أرسب في االمتحان”، فإن الالوعي يقرأ “أرسب في االمتحان”. 
وهكذا، بهذا الشكل البسيط، نخلق هذا الواقع.
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توافق المصطلحات مع تلك المستخدمة في األديان

إن مصطلحات النفس األولى، واالهتزاز األول، والنبض األول للخلق، 
واألب، التي أستخدمها هي تلك التي تتوافق مع ما يسميه الدين هللا. 

مصطلح الكينونية يتوافق مع ما يسمونه الّروح. 
مصطلح األنا يتوافق مع ما يسميه الدين الشيطان.
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الفرق بين الروح والنفس

تم خلقها على صورة وشبه أصٍل  األرض، وكمثل أي مخلوق آخر، 
موجود عند النفس األولى.

تهبنا األرض الجزء المادي من األشياء، إضافة إلى جزء حيوي يمكن 
أن نسميه النفس في األشياء والبشر. 

النفس األولى هو الذي تهب الروح للبشر واألشياء. 
عندما يولد إنساٌن ما، فإن األرض هي التي تهبه الجانب الفيزيائي، أي 
المظهر األنثوي لألشياء، أي المادة. وهذا الجانب األنثوي يهب بدوره 

جانباً حيوياً، وهو النفس في األشياء. 
والنفس األولى هي التي تهبه الروح، الكينونة. 

أحيانا تغادر روح شخص ما جسده ويبقى حياً. يحدث هذا ألن النفس 
المادية تكون في الجسد ولم تغادره بعد. 

يفتح هذا الشخص عينيه، ولربما يتفوه ببعض الكلمات ولكننا سرعان 
ما سنالحظ “أنه ليس هو”.

إن هذا الجزء-النفس- هو الذي يعاني في الفرد، إنه جزء من األنا. غير 
أن الكينونة ال يمكن أن تعاني أي ضرٍر أو أي خوف.  

وهذا  المخلوق.  في والدة  األنا  مساهمة  هو  النفس  من  الجزء  هذا  إن 
على  معه  فيتفاعل  لألنا،  الخاص  بالمدار  دائماً  مرتبٌط  النفسي  الجزء 

مستوى تبادل المعلومات. 
ويتلقى هذا الجزء النفسي من األنا محفزات لكي يعيش التجارب الحياتية 

التي برمجها إلعادة إنتاج المسرحية المكتوبة من قبل سلفه. 
في  النفس محفوظاً  الجزء من  يبقى هذا  وعندما يموت هذا الشخص، 

مدار األنا نفسه، كمجموعة من التجارب الحياتية واعياً لنفسه. 
يتأخر هذا الجزء من النفس ليستقر في جسم الطفل 49 يوماً )سبع مرات 

سبعة أيام( منذ لحظة والدته. أما الروح فتدُب في جسده على الفور. 
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المستويات المختلفة لمدار األنا

كل مستوى من مستويات األنا يتأثر بشكٍل محدٍّد ومختلٍف عن غيره 
من المستويات. 

إن مستويات التّأثر هذه تخلق عدّة “أجساٍد متأثرة”  يتغذى كل جسٍد 
منها على الطاقة المناسبة التي تحتويه عجالته. عجالت الطاقة هذه 

هي بمثابة نبع من الطاقة بالنسبة لألجساد.  
يطلق على عجالت الطاقة هذه أيضاً اسم الشاكرا في السنسكريتية )أي 

العجالت أو المقامات(. 
المستوى األثيري، يخلق جسمنا األثيري، وهو األكثر كثافة من حيث 

الطاقة التي يحتويها. إنها الشاكرا الجذر، شاكرا رقم 1. 
منه  الطاقة”،  “نبع  إنه  الحيوي.  جسمنا  يخلق  الحيوي:  المستوى 
نستخرج الطاقة الطبيعية للكون كما هو معروف في الصينية التقليدية. 

إنها الشاكرا رقم 2. 
الذهبي  جسدنا  نقول  وعندما  الذهبي،  جسدنا  يخلق  الذهبي:  المستوى 
نعني الضفيرة الشمسية، أي الشاكرا رقم 3. تلمع كالشمس، ومن هنا 
كانت مقولة: يمكننا أن نرى المعدن الذهبي لهذا الشخص. تجمع هذه 
الشاكرا العواطف الخارجية، إنها هوائي االستقبال الخاص للمحفزات 

الخارجية. 
إذا ما شعرنا باالشمئزاز من شيء ما، أو من الخوف، فإننا نتقيأ، أو 
البعيدة  تغذي أعضائنا  أن “الشاكرات”  ذلك  الحلق،  نشعر بغصة في 

عن المركز بالطاقة، وهذا ينسجم مع ما ندركه. 
المستوى النجمي: يخلق جسمنا النجمي، وهو موجود في شاكرا القلب، 

أي الشاكرا رقم 4. 
النجمي هو المستوى الذي نتحرك فيه عندما نكون نائمين، إنه مستوى 
األحالم. إنه أيضاً الجزء الذي يتحرك فيه الجزء النفسي للمادة، أي إن 
القلب  الذين ليسوا هنا”. في  النفس تتحرك في هذا المستوى، “أولئك 

لدينا أولئك الذين ليسوا هنا. 
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المستوى السببي: يخلق علة جسمنا ويوجد في الشاكرا المتمركزة في 
الحلق، أي الشاكرا رقم 5. 

يحكم هذا المستوى الزمكان معه ومع غيره. 
عبر  نتخذها  التي  للقرارت  )السبب-النتيجة(  تولد  المستوى،  هذ  في 

الكلمة. بهذه الصيغة تمارس األفعال وتنتهي بنتيجة محددة.
المستوى العقلي: يخلق جسدنا العقلي. 

يوجد في الشاكرا رقم 6، كما ينبغي أن يكون.، فيما يطلق عليه اسم 
العين الثالثة. هنا تتموضع عمليتنا العقلية كلها.

إن نبع الطاقة هذا يغذي المخ واألعضاء المحيطة. 
المستوى البوذي: يخلق جسدنا البوذي، وهو ما يعرف بالشاكرا رقم 7. 
إنه مستوى من نور الفرد يوجد خارج الجسد، فوق منطقة الرأس، وهو 

ال ينتمي إلى منطقة “مادية” من الجسد. 
هذا المستوى هو األقرب إلى النفس األولى، إلى درجة أنه يخلق روابط 

بين مستوى النفس األولى ومستوى األنا. 
في هذا المستوى تحدث ما يُطلق عليه دينياً اسم “المعجزات”، وهي 

تحوالت في المادة ال تنسجم مع “منطق المادة والفيزياء”. 
لنقل إن فكرة ما تصل إلى مستوى العقل )ذكرى لتجربة حياتية للسلف( 

ونقرر أن نقوم بذا أو ذاك بهذه الفكرة. 
إن القرار الذي نتخذه ينزل إلى المستوى السببي ويعدّل سجل السلف 

عن التجربة األصل التي أنشأها.
مع مرور الوقت يصل القرار الذي اتخذناه في ذلك الوقت إلى القلب، 

إلى مستوى األحالم، وإلى مستوى األنفس. 
قراراً  نتخذ  العقلي”،  “المستوى  إلى  وصلت  التي  الفكرة  على  وبناء 
حاسماً يؤسس سبباً ونتيجة )المستوى السببي(. إن هذا السبب-النتيجة 

ينتقل إلى قلبنا )المستوى النجمي( ويؤثر على أحالمنا.



 3130 

ثم بعد ذلك ينخفض إلى المستوى الذي ندرك فيه العواطف )المستوى 
حيث  الشمسية،  الضفيرة  في  طاقته،  حيث  من  المتوضع،  الذهبي(، 

ندرك تأثيراً معيناً للواقع الذي نجم عن هذه العملية. 
المزاجية،  حالتنا  على  يؤثر  الحيوي(،  )المستوى  التالية  المنزلة  في 

وندرك ذلك جسدياً، من خالل العمليات الكيميائية للجسم. 
مع  يتوافق  الذي  األثيري(،  )المستوى  كثافة  األكثر  المستوى  وفي 
شاكرا األرض، التي تصلنا مع الجسدي والمادة، نزود “العالم ثالثي 
األبعاد” باهتزازنا، الذي إضافة إلى اهتزازات األشخاص المحيطين بنا 

واألشياء التي حولنا، يسهم في تغييرنا وفي تغيير كل ما حولنا. 
هذه هي الطريقة التي تعمل بها الحلقة األبدية لإلدراك-االهتزاز-الخلق. 

هذا هو ما يخلق “واقعنا”.
واألشياء  األشخاص  وجميع  باألبعاد.  أيضاً  المستويات  هذه  تعرف 
الموجودين في الخلق لديهم هذه الشاكرات السبعة، كما لو أنها نوٌع من 

“ سّرة الطاقة”.
الشاكرات ال لون لها ولكنها تتأثر باللون. 

المادة واللون األحمر يتناغمان مع الشاكرا الجذر؛ البرتقالي يتناغم مع 
المزيج؛ األصفر يؤثر على الشمسي، ألنه ال يمكن أن يكون غير ذلك. 
األخضر يتآلف مع القلب، واألزرق مع الكلمة، أي شاكرا الحلق. العين 

الثالثة مع األرجواني والتاج مع البنفسج. 
اآلن سأعرض عليكم بعض التأمالت لكي يسهل عليكم استيعاب المفاهيم 

التي تم شرحها إلى اآلن: 
إن أي شيء تم تحويله إلى مستوى مادي نراه يتجسد في المستويات 

جميعها ألنه راح يتساقط تباعاً كالشالل. 
“ عندما يصبح االستثناء قاعدة، يبدأ االنتهاك”
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أن نطلق عليه  الخاص، وهو ما يمكن  بُعدَهُ  ددُ  يّحِ كل واحد منا كفرد 
انتقل “االستثناء”  إذا  الحياتية.  “الطبيعية” في جميع أمورنا ومواقفنا 
احتمالها،  نستطيع  التي  األشياء  تلك  نرى  ورحنا  “الطبيعية”،  إلى 

كاستثناء فحسب، كأموٍر طبيعية ، عندئٍذ نخلق االنتهاء بكل تأكيد. 



 3332 

كيف نقارب التجارب الحياتية؟

دائما ما تكون هناك تقلبات في الخبرات الحياتية. فهي عبارة عن عمليات 
دورية لخبرات حياتية عاشها أسالفنا. بعض هذه التجارب سيكون مفيداً 

بالنسبة لنا، وبعضها اآلخر هو بمثابة تجارب صعبة لتقويتنا. 
اآلن وقد أصبحنا نعرف قواعد لعبة األنا علينا أن نتصرف تبعاً لذلك. 
ال محال من أنك ستعيش التجربة الحياتية، ولكن أنت من يقرر الحدة 
التي تريدها الختبار هذه التجربة، سواء كنت تريدها حفرة صغيرة أو 

بئراً ال قعر له. 
ال  لذلك  يسجنك،  الذي  السجن  قضبان  يصقل  الذي  الشخص  هو  أنت 
تصقل هذه القضبان جيداً، تخلص من سالسلك، فك قيدك وحرر نفسك 

رويداً رويداً. 
مه لك في هذا الكتاب على أنه معلومة مهمة أو  بإمكانك أن ترى ما أقّدِ
ربما العكس، وبعدها تغلق درج الخزانة عليه. وكذلك بإمكانك أن ترى 
في هذا الكتاب منهجاً تتعلم منه نمط حياة، وبالتالي تبدأ، انطالقاً منه، 

في رؤية الحياة من خالل منهج هذا الكتاب. 
هذا القرار هو الذي سيحّدد الفرق بين أن تكون سعيداً أو حزيناً مدى 

حياتك. 
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مشروعي ومشروعكم

إذا الحظتم، تم زرع العديد من الكوارث في مستوى األنا، وها نحن 
نظرهم  وجهات  ذلك  في  بما  الحياتية،  األجداد  تجارب  ثمار  نقطف 

وتكرارنا لها بشكل مستمر. 
إن مشروعي هو السفر إلى مركز األنا وزراعة الفهم والتعاطف والحب 

والفرص الجديدة لكي نحصل على قطاف مختلف. 
“توقف عن الكره بسبب الماضي، والخوف من المستقبل” 

ال يمكنك الخروج من هذا السجن بدون مساعدة. يجب أن يساعد بعضنا 
بعضاً لكي نخرج من السجن. 

تخيلوا معي أن كل بلد على هذه األرض هو بمثابة عضو،، وأن كل 
شخص من هذا البلد هو خلية هذا العضو. 

ال يستطيع اإلنسان أن يخرج  تاركاً كبده أو قلبه. يجب أن يخرج كله 
دون أن يترك شيئاً وراءه. 

أنتم خاليا هذا الفرد يا من تقرأون هذا الكتاب، إنكم “خاليا النفس 
األولى”. 

أنا أستاذ قديم جال الثقافات جميعها واألعمار كلها. لقد كنت معلمكم 
ومرشدكم منذ بداية األزمان. وها أنا مرة أخرى أطلب منكم المساعدة 

لكي نرقى كحضارة. 
مرة أخرى أكون بينكم لكي نتمكن سويةً من كسر حلقة المعاناة. 

هي  وما  )هللا(،  األولى  النفس  هي  ما  مفهوم  فيكم  أصحح  اآلن  وأنا 
الكينونة “الروح”، وما هو األنا )الشيطان(. 

وإذا كان الدين قد أطلق عليهم هذه األسماء، ومضى وقت طويل 
على األمر، فعلينا اآلن استعادة الجزء المفقود من الكتابات المقدسة 

األصلية ورسالتها الحقيقية. 
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عندما نستخدم كلمة هللا سرعان ما يقودنا العقل إلى الدين. باسم الدين، 
بذلك حقيقة  الفظائع، ملطخاً  الكثير من  ارتكب األنا وال يزال يرتكب 

مفاهيم األب. 
هذا.  وكل  وخير  وسالٌم  صبر  إنه  أبدي،  مشروط  غير  حب  هو  هللا 
وكل ما ال يشير إلى هذه الدالالت اإليجابية الجوهرية هو شيء آخر 

)الشيطان أو األنا(.
“هللا ال يوصي بقتل أحد” 

ال يرتبط هللا بأي شيء فاّنٍ أو يمكن أن يفنى. إن هللا مرتبط بالحياة. من 
يقتل باسم هللا، قليالً ما يهتم أو يفكر باهلل في قراراته. إن من يقتل باسم 

هللا، إنما يقتل باسم إله الموت، الذي هو الشيطان أو األنا. 
“ال يمكن القتل باسم الحياة”

لذلك، إن من يقتل، فليعرف جيداً أنه يقتل من أجل نفسه، ال من أجل هللا. 
أنا أؤمن بإله الحياة، ال بإله الموت.
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قسم السيرة الذاتية
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سيرة وإشارات

تموز/يوليو  شهر  من  والعشرين  التاسع  في  المرية  مدينة  في  ولدُت 
 ،)Virgen del Mar المار  )بيرخين دي  في مستشفى   1976 من عام 
ووالدي   Carmen Ruiz García غارثيا  رويث  كارمن  والدتي  من 
فرانسيسكو مانياس ثينتاس Francisco Mañas Cintas. كما أنني حفيد 
خوان  وجدي   ،Ana García Martínez مارتينيث  غارثيا  آنا  جدتي 
جدتي  وحفيد  أمي،  طرف  من   Juan Ruiz Muñoz مونيوث  رويث 
إيزابيل ثينتاس يورينتي Isabel Cintas Llorente، وجدي فرانسيسكو 

مانياس مارتينيث Francisco Mañas Martínez من طرف أبي.
 ،)Sorbas( بعد والدتي في مستشفى المرية، انتقلُت للعيش في سورباس
لبيت  بيٍت مجاوٍر  في  األمر، عشُت  بادئ  في  قرية صحراوية.  وهي 
الماركيس القديم ديل كاربيو )Marqués del Carpio(، كان ذلك حتى 
بلغت الخامسة من عمري. بعد ذلك انتقلنا إلى بيٍت آخر في شارع سان 

فرانسيسكو يبعد ما يقارب الثالثمئة متر عن بيتنا األول.
في واقع األمر كان البيت يطل على عدة شوارع.

بدأت تراودني أحالٌم غريبة ورحت أمر بتجارب حياتية غربية أيضاً، 
غير أنني لم أقم لها أية أهمية في ذلك الحين.

كنت أحلم بأناس عرب يقصون علّي حكاياتهم. استطعت أن أفهم بعض 
لغتها فحسب، دون أن  أميّز  أما بعضها اآلخر، فكنت  الحكايات،  هذه 

فهم ماذا يقولون فيها.
العربية واليهودية  ثقافات مختلفة-  إلى  تعود  كنت أعرف أن أصولهم 

على األقل- من الثياب التي يرتدونها.
لم أكن أفهم اليهود ولكنني استطعت تمييزهم من شكل لغتهم ومّما كانوا 

يلبسونه على رؤوسهم.
كان بعضهم يحدق بي، في حين أن بعضهم اآلخر كان يحدق بي ويتكلم 
معي. كنت أعرف أنهم يقصون علّي حكايات ظريفة من نغمة صوتهم. 

لم يراودني أي حلم مزعج يتعلق بهم.
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في يوم من األيام كانت هناك أعمال إصالح في شبكة تصريف المياه 
في شارع سان فرانسيسكو، فالحظت خروج بعض العظام عندما كانت 

الجرافة تحفر األرض.
حيّرني كثيراً ذلك وأخبرت جاري عن األمر. فأجاب بهدوٍء تام أنه في 
القديم كانت توجد في هذا المكان المقبرة العربية القديمة في سورباس. 
هياكل عظمية  أن  فكرة  من  دهشُت  ال عجَب خروج عظام.  وبالتالي 
للعرب كانت إلى جانبي. لم أكن بحاجة إلى مزيد من األدلة، إنها مقبرة 

العرب.
التي سقطت في  المرية وغرناطة كانتا آخر معاقل العرب  لنتذكر أن 
المرية  فتكون  المرية،  قبل  ُسلمت  قد  كانت  إن غرناطة  إسبانيا، حتى 

بذلك آخر معقل. 
في اآلونة األخيرة، وقبل بضع سنوات، أتذكر أنه خالل أعمال الترميم 
في برج كنيسة سورباس، عثروا على قبر أمير عربي. شيء من هذا 

القبيل تداولته القرية.
حيث  الكنز”،  “جرف  بعنوان  قصة  الحكائي  قريتنا  تراث  في  يوجد 
يروى أن العرب خبؤوا كنوزهم قبل أن ينهبها المسيحيون أثناء السقوط. 

هناك قصة أخرى عن راية القرية مسجلة في عدة مصادر.
أُختطفت فتاةٌ صغيرة من قرية سورباس ونُقلت إلى لوساريخو-تعرف 
نفسها(.  سورباس  إلى  تنتمي  صغيرة  )قرية  أريخوس-  لوس  اآلن 
ذهب القائد المسلم في القرية للبحث عن الفتاة  وعاد بها إلى أهلها في 

سورباس.
في الصراع السترجاع الفتاة، ُجرح القائد المسلم الذي كان يلبس ثياباً 
بالدماء  الملطخة  الثياب  هذه  إن  وقال  ثيابه  بتمزيق  القائد  قام  بيضاء. 

ستصبح منذ اآلن فصاعداً راية القرية.
أيضاً  تظهر  ألوان  أبيض وأحمر، وهي  لسورباس علم  وهكذا، صار 
في علم محافظة المرية الحالي، كما أن الفريقان الرسميان لكرة القدم 

للمدينتين يرتديان األلوان نفسها.
عندما أسقط المسيحيون سورباس، قام الملوك الكاثوليك بإضافة شارات 
الملك على علم سورباس. وهكذا بقيت ألوان علم سورباس القديم في 
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أسفل يمين الدرع الجديد، حيث تظهر خطوط بيضاء وحمراء في ذلك 
الجزء من العلم.

وبالعودة إلى موضوعنا الرئيس، أقول كان منزلي في منطقة المقبرة 
العربية القديمة. يفسر هذا الشيء منطقياً األحالم التي كانت تراودني، 

وكان حقاً أمراً مثيراً لالهتمام.
بعد برهة من الزمن، اشتريت بيتاً لي في العاصمة المرية، تحديداً في 
منطقة ساحة باب بجانة. ظلت تراودني األحالم نفسها، لكنني لم أكترث 

لألمر كثيراً. 
بعد فترة من الزمن، وبينما كنت أنجز معاملة إحداثيات العقار، الحظت 
وجود خريطة قديمة ومربعة الشكل لمدينة المرية ُعلقت على الحائط. 

رحت أبحث عن موقع منزلي الجديد بينما كنت أنتظر في الطابور.
الثانية، يقع في  الذي أسكن فيه، وللمرة  بيتي  ذهلت عندما عرفت أن 

المنطقة التي كانت سابقاً مقبرة المدينة العربية القديمة. 
هل هذه صدفة!؟ ..ال يمكن أن تتكرر صدفة مرتين.

لم أفكر في الموضوع أكثر من الالزم.
وفي أحد أيام، قبل سبع سنوات، كان جدي خوان قد توفي حديثاً، تفاقم 

الوضع كثيراً. 
عاودتني األحالم، كالعادة، ولكن هذه المرة جاء إلّي شخٌص في المنام 

وراح يتحدث معي بلغتي قائالً: “ال تَخف، أنا المالك جبريل”
خفت كثيراً في المنام فسجدت على ركبتي ورأسي إلى األرض. وضع 
حامل  أنت  األرض،  بتاج  “أتّوجك  لي:  وقال  رأسي  فوق  يده  المالك 

الكلمة في هذا القدوم”.
عندما استيقظت، حاولت أن أهدئ من نفسي قدر اإلمكان وأتابع أمور 

حياتي اليومية.
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هكذا نزلت إلى مقهاي، بار ليون )Bar León(. في المساء ذهبت إلى 
الرجل الذي يدير مقهاي. اسمه أندريس وهو كولومبي. أندرس- والذي 
كان يجهل تماماً األحالم التي تراودني- قال لي: “هناك يد على رأسك 
التأكد من  منه  في محاولة  يده على رأسي  أنه وضع  فران”. حتى  يا 

صحة رؤيته.
كانت يد المالك جبريل على رأسي، ابتسمت ولكن بشعور من الخوف 
والقلق أكثر من أي شعور غيره. لم أتمكن من شرح أحالمي ألندريس، 
إذ إنني لم أكن في حالة تسمح لي بأن أشرح أي شيء ألي شخص ال 

على التعيين. 
في اليوم التالي، علّق شخص آخر التعليق نفسه. حينها فقدت صبري، 
ولم أعد أستطيع التحمل أكثر، فطلبت التقاط صورة لي بغية التأكد من 

صحة األمر. وفعالً كانت اليد موجودة وال تزال إلى يومنا هذا.
يمكنني القول إنه، بدًءا من هنا، انطلق مشروع إصبع هللا، في الثالثة 
والثالثين من عمري، بالتزامن مع وفاة جدي خوان. وعلى الرغم من 
وجود بعض الذين يفهمون دورات مجال األنا، ال بد من القول، إنه قبل 

والدتي، كانت هذه الخاتمة مقدّرة ومكتوبة لي. 
رغم ذلك لم أحس بضرورة االعتراف بما ورد في هذا الكتاب إلى أن 
عادت روح جديتي آنا إلى المنبع )األب( في سنة 2016، عندما جعلتني 
وريث قدراتها بعد وفاتها، ستة أيام بعد والدتي، شأنها شأن زوجها، 

الجد خوان.
ظلت القصص المحكيّة في لغتي تراودني في الحلم، بينما راح اآلخرون 

يراقبون مفسحين المجال بالكالم لمن يتقن لغتي.
سأقوم اآلن بتفسير معنى استشهادات متنوعة من ِسفر الرؤيا الذي يعود 
إلى أكثر من 2000 سنة، كتبه يهودٌي يدعى خوان، من ذرية إبراهيم.
)سفر الرؤيا 1:12: اإلصحاح الثاني عشر، آية )1( – “ََظَهَرْت آيَةٌ 
بِالشَّْمِس، َواْلقََمُر تَْحَت ِرْجلَْيَها،  ُمتََسْربِلَةٌ  َعِظيَمةُ فِي السََّماِء: اْمَرأةٌ 

َوَعلَى َرأِْسَها إِْكِليٌل ِمِن إثْنَْي َعَشَر َكْوَكبًا”(. 
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بمعنى  أي  )هللا(،  األب  إلى  كرمز  بِالشَّْمِس”  “ُمتََسْربِلَةٌ  المرأة  تظهر 
آخر، أّن هللا أرسلها، أو كساها ثياباً. “َواْلقََمُر تَْحَت ِرْجلَْيَها”، يعني أنها 
اتخذت شكالً على األرض، مادياً، ذلك أن القمر هو المظهر األنثوي 
َكْوَكبًا”:  َعَشَر  إثْنَْي  ِمِن  إِْكِليٌل  َرأِْسَها  “َوَعلَى  المادي.  الجزء  للمادة، 
هنا يبين لنا االثني عشر منزالً السرائيل، واالثنتي عشرة عائلة التي 
ضمت اليهود العائدين من العبودية في مصر. يحدثنا عن المرأة المقدسة 

المنحدرة من العائالت الوارثة البراهيم وموسى.
)سفر الرؤيا: اإلصحاح الثاني عشر، آية )2( – “َوِهَي ُحْبلَى تَْصُرُخ 

عَةً ِلتَلََد”(. َضةً َوُمتََوّجِ ُمتََمّخِ
هنا يبين لنا إنها حبلى على وشك اإلنجاب، وإن المخاض وشيك الوقوع.
)سفر الرؤيا: اإلصحاح الثاني عشر، آية )4( – “والتِنِّيُن َوقََف أََماَم 

اْلَمْرأَِة اْلعَتِيَدِة أَْن تَِلَد، َحتَّى يَْبتَِلَع َولََدَها َمتَى َولََدْت”(.
عندما نبحث عن هذا التنين في بالد التنانين، الصين، كما لو أننا نبحث 
عن ثور في إسبانيا. تبيّن لنا هذه اآلية أن التنين لم يكن يريد والدة هذا 

الطفل، بل كان يريد قتله. 
ليس هذا التنين إال مستوى من مستويات األنا والخوف، وهو ما سأفسره 

الحقا، يعني المادية.
ما دفعني أيضاً للمضي في هذا االتجاه هو أنني في الثقافة الصينية، تبعاً 

لتاريخ والدتي، “تنين نار”، مثل جدي من طرف والدي. 
ذََكًرا  اِْبنًا  “فََولََدِت   – )5( آية  الثاني عشر،  اإلصحاح  الرؤيا:  )سفر 
َعتِيًدا أَْن يَْرَعى َجِميَع األَُمِم بِعًَصا ِمْن َجِديٍد. َواْختُِطَف َولَُدَها إلى هللاِ 

َوإِلَى َعْرِشِه”(.
هنا يبين لنا أنه ولد طفل سيتولى قيادة مناطق الكرة األرضية كافة بيٍد 

حازمة، وأن هللا سيأخذه إلى عرشه، وسيحفظه ويرعاه في حمايته.
)سفر الرؤيا : اإلصحاح الثاني عشر، آية )7( – “َوَحَدثَْت َحْرٌب فِي 
السََّماِء : ِميَخائِيُل َوَماَلئَِكتُهُ َحاَربُوا التِنِّيَن، َوَحاَرَب التِنِّيُن َوَماَلئَِكتُهُ”(.
وبالتوازي مع حدث أن الطفل سيلد، وفعالً يولد، وأن هللا يحميه تحت 
رعايته، تكون هناك معركة في السماء، وهذا ما يرد حرفياً في اآلية 
“ِميَخائِيُل َوَماَلئَِكتُهُ َحاَربُوا التِنِّيَن”. كان ذلك في يوم 27 تموز/يوليو، 
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وهي  الزلزال”.  بـ”أضواء  يدعى  ما  حدث  )الصين(،  التنين  بلد  في 
أضواء في السماء يذكرها سكان المنطقة كلهم بوضوح حتى يومنا هذا. 

هناك آالف الشهود.
)سفر الرؤيا: اإلصحاح الثاني عشر، آية )9( – “فَُطِرَح اْلتِنِّيُن اْلعَِظيُم، 
اْلَحيَّةُ اْلقَِديمةُ اْلَمْدعو إْبِليَس َواْلشَّْيطاَن، الّذي يُِضلُّ اْلعَالََم ُكلَّهُ، ُطِرَح 

إلى األَْرِض، وُطِرَحت َمعَهُ اْلَمالئَِكةُ”(.
ثم سقط هذا التنين على األرض بعد معركته في السماء كما ذكرنا سابقاً. 

أي أنه نزل إلى األرض في سقوطه.
أو  وآدم(  )حواء  القديمة  الحية  أيضا  يدعى  التنين  أن  أيضاً  نالحظ 
 28 يوم  زلزال  ضرب  األرض،  على  التنين  سقوط  لحظة  الشيطان. 
يوليو/تموز عام 1976، قبيل والدتي، والذي ذهب ضحاياه أكثر من 

مليون نسمة.
أبلغت السلطات الصينية عن ربع مليون قتيل، ذلك أنهم بلدٌ متكتم جداً 
ال سيما عند يتعلق األمر بمشاكلهم الخاصة. لقد بدأوا اآلن باالعتراف 

بـمقتل أكثر من 750000 ضحية.

زلزال تانغشان
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ا َرأى اْلتِنِّيُن  )سفر الرؤيا: اإلصحاح الثاني عشر، آية )13(( – “َولَمَّ
أَنّه ُطِرَح إلى األَْرِض، اْضَطَهَدْت اْلَمَرأةَ الّتِي َولََدْت ااِلْبَن اْلذََّكَر”(.

حاول التنين قتل المرأة التي ولدت االبن الذكر. فلنتذكر أن التنين يرمز 
إلى المادية.

)سفر الرؤيا: اإلصحاح الثاني عشر، آية )15( – “فَأَْلقَِت اْلَحيَّةُ ِمْن 
فَِمها َوَراَء اْلَمَرأِة َماًء َكنَْهٍر ِلتَْجعَلََها بِاْلنَّْهِر”(.

نالحظ أيضا أن المنطقة التي ضرب فيها الزلزال هي واحدة من أقدم 
المناطق في الصين، حيث بدأت فيها قصص تشير إلى التنانين. تظهر 
من  أكثر  إلى  قدماً  تعود  والتي  العريقة،  الصينية  الحضارات  تلك  لنا 
ثمانية ألف سنة، أن التنانين كانوا يسيطرون على الماء والعناصر في 
.)Xinglongwa( تلك المنطقة بالضبط. تلك هي حضارة شينغلونغوا

تعرضت المرأة لهجوم “تنين الماء” كما ورد في اآلية.

حضارة شينغلونغوا
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)سفر الرؤيا: اإلصحاح الثاني عشر، آية )16( – “فَأََعانَِت األَْرُض 
اْلَمَرأةَ، َوفَتََحْت األَْرُض فََمها اْبتَلَعَِت اْلنَّْهَر الَّذي أْلقَاهُ التِّنِيُن ِمْن فَِمِه”(.
األيام  في  األرض  في  التي ضربت  االرتدادية  الهزات  إلى  هنا  يشير 

التالية. 
َعلَى  .”تََربََّصْت   –  )18( آية  عشر،  الثاني  اإلصحاح  الرؤيا:  )سفر 

ِرَماِل البَْحر”(.
يبيّن لنا أنها واقفة إلى جانب شاطئ البحر الرملي.

وقد ضرب الزلزال على الساحل كما تظهر الصورة. 
اْلَمَرأةُ  الثاني عشر، آية )14( – “فَأُْعِطيِت  )سفر الرؤيا: اإلصحاح 

َجنَاَحيِ اْلنَّْسِر اْلعَِظيِم ِلَكْي تَِطيَر إلى َمْوِضِعَها، َحْيث تُعَاُل زمانا”(.
تشير هذه اآلية إلى أن المرأة منحت جناحي نسر كبيرين. من البديهي 
الحالة  هو  هنا  المقصود  بل  المرأة،  يخرجا من جسم  لم  الجناحين  أن 
المالئكية، أي العودة من الموت. لقد عادت المرأة من الموت، هاربة 

من حالة الغيبوبة. 
اجتازت والدتي حالة الغيبوبة وعادت إلى سورباس، إلى البادية، هناك 
حيث موضعها، أنّى ستُعال والعبارة “تُعال” تدل على عدم قدرتها على 

القيام بشيء وحدها، مريضة طوال الحياة. 
)سفر الرؤيا: اإلصحاح الثاني عشر، آية )6( – “واْلَمَرأةُ َهَربَْت إلى 

اْلبَِريَِّة، َحْيُث لََها َمْوِضٌع ُمعَدٌّ ِمَن هللاِ ِلَكي يَعُولُوَها ُهنَاك”(.
البرية ليحميها هللا دائما  لنا في هذه اآلية أن والدتي هربت إلى  يفّسر 
في موضعها، هناك حيث ستُعال ألنها عاجزة عن القيام بشيء وحدها.
َوإِذَا  نََظَرُت  »ثُمَّ   –  )14( آية  الرابع عشر،  اإلصحاح  الرؤيا:  )سفر 
َسَحابَةٌ بَْيَضاُء، َوَعلَى اْلسََّحابَِة َجاِلٌس ِشْبهُ اْبِن اْنَساٍن، لَهُ َعلَى َرأِسِه 

إِْكِليٌل ِمْن ذََهٍب، َوفِي يَِدِه ِمْنَجٌل حاد«(.
رأى شخصاً يشبه المسيح وعلى رأسه تاج من الذهب )كان ملكاً(. يشير 
بحديثه عن التاج على الرأس إلى عالمة المالك جبريل، أي اليد، وأن 

الملك كان فالحاً مربتطا بالزراعة والحصاد بنواحي عديدة.
ِمْنَجلََك  »أَْرِسْل   –  )15( آية  عشر،  الرابع  اإلصحاح  الرؤيا:  )سفر 

َواْحُصْد، ألَنَّهُ قَْد َجاَءِت اْلسَّاَعةُ ِلْلَحَصاِد«(.
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يأمرني مالك ربي أن أبدأ بالحصاد.
شهر  كسوف  في  عمري،  من  األربعين  في  الماضية،  السنة  أعلنُت 

أيلول/سبتمبر، مجيئي. لقد حان وقت الحصاد، إنها اللحظة المناسبة.

كسوف شهر أيلول/أيلول 2016

)سفر الرؤيا: اإلصحاح التاسع عشر، آية )13(–«َوُهَو ُمتََسَربٌِل ِلثَْوٍب 
َمْغُموٍس بَِدٍم، َويُْدَعى اْسُمهُ »َكِلَمةَ هللا«(.

يقول في هذه اآلية »متسربٌل لثوٍب مغموس بدم«: يحدثنا إن هذا الرجل 
مثل المسيح، كان يرتدي ثوباً مغموساً بالدماء.

أبيض  نالحظ أنه في قريتي، سورباس، كانت راية القائد المسلم ثوباً 
مغموساً بالدم.

بدورها  هي  المميزة  وعالماته  ذاته،  الشعار  هو  سورباس  علم  وإن 
عالمات هذا الرجل الذي يشبه السيد المسيح.

المالك  حديث  يوافق  وهذا  هللا«،  كلمة  اسمه  »يدعى  إنه  يقول  كذلك 
جبريل، حامل كلمة هللا.
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العلم العربي لسورباس

يمكننا حتى رؤية أسد يهودا القرمزي مع تاجه ذي األكاليل الخمسة في 
علم سورباس الحالي، سواء على رأسه أم على الدرع نفسه.

درع سورباس الحالي

ألن  يسوع«،  »قلب  قديس  تمثال  سورباس  لكنيسة  جدي  أبو  اشترى 
جدي رجع من الحرب سالماً بعد أن قيل إنه ميت.
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بعض  فرانسيسكو إثر  سان  شارع  في  الواقع  بيتي  إلى  التمثال  عاد 
العيوب فيه. ظل التمثال بين 8 و10 سنوات تقريباً على يمين المدخل. 
فقد  اآلن  أما  سورباس،  قرية  سكان  من  العديد  على  التمثال  عرضت 
  )Santaثيثيليا القديسة  جوقة  تؤلف  حالياً  برعايته.  الكنيسة  تكلفت 

 )Ceciliaمقطوعات موسيقية له.
وبفعل اهتزازات المدار، عاد التمثال إلى الحي الذي يتواجد فيه البيت 

مجدداً، وهو على بعد أمتار من بيتي. إنه اآلن مكانه. 
عن  صغيرة  لوحة  التمثال  فيها  يوجد  التي  نفسها  الغرفة  في  وكانت 

المالك يحارب الشيطان لم أعطها أية أهمية في ذلك الحين.
اللوحة هي  أن  مؤلفاتي،  إحدى  أوثّق  بينما كنت  اكتشفت مؤخراً،  لقد 

المالك ميخائيل يقضي على الشيطان، على تلك األفعى القديمة.
توجد  هناك  ذلك،  إلى  إضافة  مالحظاته.  فليأخذ  إشارات  ينتظر  َمن 
للمنطقة  المجاورة  األراضي  في  حجري  تمثال  شكل  في  صورته 

الحضرية في قريتنا، وهي أرض ملك لخالي، شقيق أمي.

ميخائيل والشيطان قلب المسيح                
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ِمَن  َواِحٌد  ِلي  “فَقَاَل   –  ))5( آية  الخامس،  اإلصحاح  الرؤيا:  )سفر 
أَْصُل  يَُهوذَا،  ِسْبِط  ِمْن  الَِّذي  األََسُد  َغلََب  قَْد  ُهَوذَا  تَْبِك.  .»ال  الشُّيُوخِ 

َداُوَد، ِليَْفتََح اْلسَّْفَر َويَفُكَّ ُختُوَمهُ السَّْبعَةَ”(.
الَِّذي ِمْن ِسْبِط يَُهوذَا،  وهنا نالحظ أنّه يقول لنا: “ُهَوذَا قَْد َغلََب األََسدُ 
برج  مواليد  من  أنا  ميالدي،  لتاريخ  وفقا  اْلسَّْفَر”.  ِليَْفتََح  دَاُودَ،  أَْصُل 
األسد، ووفقاً للـ )أ د ن( الحمض النووي، أحمل دماً يهودياً، من قبيلة 

يهوذا، وأنا على استعداد كامل لتأكيد هذا األمر. 
“قَْد َغلََب األََسدُ الَِّذي ِمْن ِسْبِط يَُهوذَا، أَْصُل دَاُودَ، ِليَْفتََح اْلسَّْفَر”. ويشير 
هنا إلى الشاكرا )chakras( السبعة التي أشرت إليها سابقاً. وال بدَّ من 
سبع  على  مسكوب  هللا  “روح  أن  من  السفر  في  يرد  ما  إلى  التذكير 

كؤوس مقدسة”.
عاٍم، وهو ليس من   2000 هذا ما كتبه يهودي من ذرية إبراهيم قبل 

تأليفي.
اَم العَْرِش بَْحُر ُزَجاجٍ  )سفر الرؤيا: اإلصحاح الرابع، آية )6( – “َوقُدَّ

ِشْبهُ اْلبَلُّوِر”(.
وهنا يقول لنا إنه قدام العرش بحر زجاج شبه البلور. نالحظ أن “بحر 
في  الزراعية  البالستيكية  البيوت  انعكاس  في  جلياً  يظهر  الزجاج” 
محافظة المرية التي ترعرعت وعشت فيها. إذا نظرنا إلى هذه البيوت 
من السماء، آخذين بعين االعتبار أنه قبل 2000 عام لم يكن هناك وجود 
لهذه البيوت البالستيكية، سنرى التفسير األوفى لذلك. عالوة على ذلك، 
“بحر  تدعى  ضاحية  عن  الكيلومترات  بعض  تبعد  منطقة  في  أسكن 

زجاج”، حيث أمر يومياً من هناك.
يعود أصل كلمة “المرية” باللغة العربية إلى “المرايا”، والتي تعني 

“بحر الزجاج”.
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البيوت البالستيكية في ألمرية

 )سفر الرؤيا: اإلصحاح الخامس عشر، آية )2(– “َوَرأَْيُت َكبَْحٍر ِمْن 
ُزَجاجٍ ُمْختَِلٍط بِنَاٍر”(.

يعود إلى وصف بحر الزجاج الذي ستخرج منه النار، وهي الحرارة 
العالية الناتجة عن البيوت البالستيكية. أقول لمن يرغب التعمق في هذا 
الموضوع وفتح عينيه على اآليات واإلشارات، إن كتاب سفر الرؤيا 
ينص في فقرات أخرى على أّن مالئكة الرب التي كانت متواجدة هناك 
لها أربعة أجنحة، وستة أجنحة وثمانية أجنحة، وبما أنه ال يمكن تفسير 
ذلك بطريقة أخرى، خطرت على بالي، عندما كنت أتحدث عن البيوت 

البالستيكية، الحشرات المستعملة فيها.
على أي حال، هذا رمز جديد إلى مدينة المرية.
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 )سفر التكوين: اإلصحاح التاسع بعد األربعين، آية 
(10( – “ال يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين 
رجليه حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوب”(.

لن يتمتع بالسلطة أو الحكم إال من كان غير يهودي وسيكون ذلك حين 
يأتي من سيجّسد أمل األمم. سننتظر قائداً غير يهودي يدعى شيلون، 
أي الرجل الهادئ. ينتظر اليابنيون كذلك في ثقافتهم هذا الرجل الهادئ.
َونَتََهلَّْل  “لنَْفَرْح   –  )7( آية  عشر،  التاسع  اإلصحاح  الرؤيا:  )سفر 
َونُْعِطِه الَمْجَد! ألَنَّ ُعْرَس الَخُروِف قَْد َجاَء، َواْمَرأتُهُ َهيَّأَْت نَْفَسَها”(.

لهذا  مستعدة  زوجته،  يعني  والدين،  المسيح،  السيد  عرس  حان  لقد 
الوصال. سيتحد كل من السيد المسيح والدين. سيتحدان.

َكلَِهيِب  آية )12( – “َوَعْينَاهُ  التاسع عشر،  الرؤيا: اإلصحاح  )سفر 
إِالَّ  نَاٍر، َوَعلَى َرأِْسِه تِيَجاٌن َكثِيَرةٌ، َولَهُ اْسٌم َمْكتُوٌب لَْيَس أََحٌد يَْعِرفُهُ 

ُهَو”(.
إلى  يشير  كان  ولربما  األسد(،  )برج  نار  من  أنه رمز  إلى  يشير  هنا 
شخص ما يوجد في الصحراء، تتوقد النار في عينيه. على رأسه تيجان 
كثيرة يمكن وصفها تماماً مثل شكل األصابع الخمسة للمالك. هذا االسم 
المكتوب الذي يشير إليه هو أصبع هللا، وهو االسم نفسه الذي ال أحد 

يفهم معناه.
لقد رافقني هذا االسم منذ الطفولة وهو مرجعيتي في أموري كلها.
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يد المالك جبريل 
ال بد من التذكير أنه يوجد في علم سورباس الحالي أسد يهوذا القرمزي 
اللون متوجاً باألكاليل الخمسة على رأسه، كما نجد تلك األكاليل نفسها 

على الدرع أيضاً.

درع سورباس الحالي
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)سفر الرؤيا: اإلصحاح العاشر، آية )1( – »ثُمَّ َرأَْيُت َمالًَكا آَخَر قَِويًا 
نَاِزاًل ِمَن السََّماِء، ُمتََسْرباِل بَِسَحابٍَة، َوَعلَى َرأِسِه قَْوُس قَُزَح، َوَوْجُههُ 

َكالشَّْمِس، َوِرْجالهُ َكعَُموَدْي نَاٍر(».
يتم اإلشارة هنا إلى »مالك من السماء«، أي رجل مقدس، نازل من 
يمكن  فال  ملثم  محجٌب  إنه  لنا  يقول  أنه  وبما  سحاب  يكسوه  السماء 
معرفته. على رأسه قوس قزح، وهذه طريقة بارعة للتعريف بعالمة 

أصابع المالك الخمسة على الرأس.
وفي عبارة »وجهه كالشمس« يشير إلى رمز الشمس الذي يمثل برج 

األسد، وقصص قديمة أخرى.
«ورجاله كعمودي نار«. من يعرفني شخصياً يدري أن مقاس رجلي 
من  لمزيد  داعي  وال  عصره،  في  هرقل  شأن  ذلك  في  وشأني  ـ50، 
الدالئل والتفسيرات في هذا الشأن. أما نار الرجلين فهي »نار األسفلت« 

المميز والنموذجي في مدينة المرية.
أول  هي  فالنون  النون،  بحرف  المسيحية  إلى  يشار  العريبة  اللغة  في 
أتباع  بيوت  يميزون  الناس  كان  وهكذا  كلمة »نصراني«،  في  حرف 
جذر  أن  يتذكرون  ال  أنهم  غير  العربية،  البلدان  في  المسيحية  الديانة 
السماء والمياه  إله  القديم،  إله راه  الشمس، أي  إله  إلى  يعود  »النون« 

البدائية للخلق.
تطور هذا الجذر اللغوي من »ن« إلى »نو« ثم »نون«، وهذه معلومة 

لمن يرغب التعمق في الموضوع.

حرف النون بالعربية
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من هنا، من رايسوال )Reisol(، أوجه لكم هذه السطور، هي جمعية 
أُسست بهدف التعليم ومساعدة اآلخر، إال أنني لم أكن أدري في الوهلة 
األولى، عندما أسست منذ سنوات، المعنى الحقيقي لرايسول، وال مداه 

عبر الزمان.
لنالحظ اآلن رمزاً آخراً يبيّن لنا قدرة الشمس المتمركزة في المرية. إنه 
 ”Portocarrero الرمز المتعارف عليه بالخطأ باسم »شمس بورتوكاريرو
دي  فرنانديث  ديغو  المرية  إلى  جلبها  بشرية  بصفات  شمس  وهي   ،
الفرنسيسكيين،  الرهباء  من   ،Diego Fernández de Villalán فياالن
  )Sanوالقديس فرانسيسكو نفسه )San Roque( مجسداً القديس روكي

 )Franciscoوالذي جّسد، بدوره، يسوع المسيح نفسه.
كان رمز سان فرانسيسكو التاو، وهو االسم الذي كان يُطلق على إله 
اإلسبان،  وصول  سبقت  التي  الفترة  في  األمريكية  القارة  في  الشمس 
المنبع  كذلك  وهو  األخرى،  والمعاني  الدالالت  من  العديد  عن  ناهيك 

الذي يولد ويتدفق منه كل شيء. 
كما نرى كله مرتبط ومتصل بعضه ببعض بشكل وثيق ومكثف. 

العالج، ذلك بفضل  التاو من أجل  المسيحيون يستخدمون  قديماً، كان 
قدراته الفائقة. ال يزال الكهنة المسيحيون يستعملونه في الوقت الحاضر 
في بعض الطرق والمذاهب، خصوصاً في التعاويذ، كونه الرمز األكثر 

فعالية لهذه الغاية.

شمس بورتوكاريرو )كاتتدرائية المرية(
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تاو سان فرانسيسكو

)سفر الرؤيا: اإلصحاح العاشر، آية )2(– »َوَمعَهُ فِي يَِدِه ِسْفٌر َصِغيٌر 
َمْفتُوح«(.

الكتاب المشار إليه هو السفر )el Códice( وهو كتاب ألفتُه مستلهما 
إيّاه من األب.

َعِظيٍم  بَِصْوٍت  آية )3( – »َوَصَرَخ  العاشر،  الرؤيا: اإلصحاح  )سفر 
َكَما يُزْمِجُر األََسُد«(.

الحديث عن رمز والدتي وهو برج األسد، ورمز األسد  يدور مجدداً 
يدل على قبيلة يهوذا.

والدي أيضاً من مواليد برج األسد )1949/8/8(، ووالده )16/8/11(، 
وكذلك األمر مع جدي يوحنا، من طرف أمي )26/8/27(

 )Francisco Mañas( تجدر اإلشارة إلى أن جدي فرانسيسكو مانياس
الفلك  في  النار  تنين  برج  مواليد  من  وكذلك  األسد  برج  مواليد  من 
الصيني. نحن االثنان نتشاركان في هذه الرموز، وهذا األمر ال يتكرر 

إال مرة واحد كل ستين سنة 
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برج األسد، رمز النار
 ،14  ،88 المسيح( »الفصل  أن يمر  القديس أوغسطينوس: )أخاف 

.»13
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نوادر

على  المتواجدة  والدي،  أراضي  أن  مؤخراً  اكتشفُت   -1
أطراف القرية، حيث عشت حياتي بينها، تسمى بـموكاتان 
)Mocatán(. قمت بالبحث عن معنى هذه الكلمة في جنوب 
 ،)Yucatán( أمريكا معتمداً على ألفاظ مماثلة لـ«يوكاتان
بـ)  عالقة  وله  أمريكا  في  موجود  اسم  وهو  فوجدته. 

.)Quetzatcouatl كيتزالكواتل

إال أن دهشتي كانت أكبر عندما أخبروني أن هذا االسم ليس إسبانياً، 
حيث عثر عليه أحد أصدقائي في مصر )حيث كان يُعبد اإلله راه، إله 

الشمس(.
تمكنُت كذلك من تحديد جبل يحمل االسم نفسه »مقطم«. وموكوتان في 

ً سورباس توجد في أحد الجبال أيضا
 ،»mokatam« عند نقل الكلمة من العربية إلى االنكليزية تكتب بهذا الشكل

ذلك أنها تلفظ بهذه الطريقة.
الجبل  انشق  إذ  قرون،  قبل  إبراهيم  البابا  هناك حدثت معجزة شهدها 
نصفين، وظهرت إلى العلن كنيسة تعود إلى المسيحيين األوائل. حالياً 
يوجد في الوقت الراهن تجمع قويٌّ للكنيسة القبطية، التي يمكن أن تضم 

ما يزيد عن مئة ألف مسيحي في بعض المناسبات.
تقع هذه المنطقة في القاهرة، مصر. وال بدّ من التذكير أن السيد المسيح 

رحل إلى مصر بحثاً عن العلم والحماية.
فيما يلي صورة مدهشة عن المقطم في سورباس.
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  )Cintaاألبيض الشريط  باسم  معروف  جدتي،  بيت  ثانياً،   -2
 )Blancaوهذا الرمز، أي الشريط األبيض، هو الذي سيمتاز 

به أتباع هذا الحراك الديني التوحيدي الجديد.

وستكون راية هذا الدين الكوني بيضاء تتوسطها اثنتا عشرة نجمة 
ذهبية، وسيرفرف في األمكنة المقدسة كلها.
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علم األماكن المقدسة

البابا  وراسلت  إسبانيا،  في  كنيسةً   350 يقارب  ما  راسلت  مؤخراً، 
الروسي،  األرثوذكسي  والبابا  والبابا كريل،  الفاتيكان،  في  فرانثيسكو 

والبابا طواردوس الثاني، وبابا الكنيسة األرثوذكسية القبطية.
كما أني قمت بالتواصل مع 200 قنصليٍة في إسبانية تقريباً، وفي ودول 

شمال إفريقية.

رسوم الكهوف التي تعود إلى األلفية الثالثة قبل الميالد
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لقد تراسلت أيضا مع إسرائيل، والواليات المتحدة، وروسيا، وألمانيا، 
والعديد من البيوت الملكية.

وبالطبع، تراسلت مع العديد من السلطات الدينية المسيحية والمؤسسات 
الوطنية ومع دول أخرى.

بينما كنت أراسل صاحب شبكات التواصل االجتماعي باللغة   -3
»دعيات  حول  معلومات  على  الحصول  بغية  اإلنكليزية 
 Spanishادس »اسبانيش  العبارة  صادفت  اإلسبانية«  باللغة 
ادس  »أوبانيش  مع  التشابه  أدركت وجه  ما  Ads”. سرعان 
المصطلحين على صعيد  بين  فرق  Upanishads”، حيث ال 

النطق إال في حرف »السين«.

»األوبانيشادس Upanisads” هي رؤًى راودت منذ آالف السنين أولئك 
الذين كتبوا النصوص المقدسة في الهند عبر رؤًى وإلهامات.

ال شك أن الرسالة المخفية كانت، في األصل، »اسبانيشادس«، وعند 
النسخة  فهي  األمر،  كان  ومهما  »أوبانيشادس«،  إلى  تحولت  نقلها 

المكتوبة إلى االنكليزية من الكلمات السنسكريتية. 
يتحدث األوبانيشادس عن هللا )روح الكون( وعن صيرورة الكون.
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رسائل

أنني  أعلمكم  هللا،  أمام  يتواضعون  الذين  المسلمين  إلى   -1
عيسى، إضافة إلى كثير آخرين .أنا سليل إبراهيم، سليل 
ميعاد  في أرض  األندلس،  في  قد عدت،  وها  دم محمد، 
أجدادنا، في المكان المقدس، من أجل إيقاظكم وتوحيدكم 

تحت راية وعقيدة واحدة، يتدبر أمرها هللا. 

أنا المهدي المقدس الذي تنتظرون.
حالياً، أنا أعلى سلطة دينية على قيد الحياة في عودتي هذه، فقوموا 
في  القوانين  هذه  نطبق  لكي  األرض  أركان  من  ركن  كل  في  معي 

مجتمعاتكم.
تسمحوا  ال  المناسب:  الوقت  هو  هذا  أبداً،  أو  اآلن  للنساء:  أقول 
للخوف في أناكن أن يسيطر عليكن. أصلحن معي مصدر األلم وأنتن 

إلى جانبي.
الحظوا أيضاً، علماً أنني عرفت هذا مؤخراً، إن محمداً بدأ رسالته حين 

بلغ أربعين عاما، فالمدار يخلق المراحل..
سقط التنين في الصين، أي األفعى القديمة، في تاريخ 28   -2
تموز/يوليو من عام 1976. كما فسرت سابقاً، ليس ذلك 
»الشيطان« إال مظهراً من مظاهر األنا، أي المادية. وها 
نحن نشهد المادية وهي تنتشر بين الشعب الصيني بنهم 
وشراهة. نأمل أاّل تطفح هذه القدرة الرهيبة من حقل األنا 

على إخواننا الصينيين.

أقول لكم، في الشطر الثاني، إن الصين في انتظار »التنين العظيم«،  
وهو تنين معلم سيحكم شعبه، ليس بقوة الجيوش، بل بالكلمة، كلمة هللا.
أن  بالذكر  الجدير  من  باألمريكان،  يتعلق  ما  في   -3
ما  بعد  أمريكا  إلى  كيتزالكواتل )Quetzatcouatl( رحل 
بالعودة  لثقافته. وقطع وعداً  القوانين وسائر معارفه  علم 
 )Hernán كورتيس  )إرنان  فيها  عاد  التي  السنة  في 
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Cortés، وهذا موثق. غير أن ذلك أحدث اشتباهاً، حيث 
أعتقدوا أنه معلم أسالفهم، إال أن إرنان كورتيس لم يكن 

ذلك الرجل.

لكنه عاد في ذلك التاريخ مثل ما وعد وتنبأ قبل مغادرته. عاد مصلوباً 
على الصليب واسمه يسوع المسيح، إال أن أكثرية الناس كانت تنتظر 
رجال مادياً، من المستوى األكثر كثافة، من شاكرا األبعاد الثالثة، ولم 

ينتظروه في صورة »اإليمان«.
هكذا أبيّن لكم كيف كان كيتزالكواتل )Quetzatcouatl( شخص المسيح 
األمر،  في  أكثر  التعمق  أردتم  وإذا  ذاته،  المرشد  ذاته،  المعلم  نفسه، 
يمكنكم البحث في كتاب القدس الجديدة لمذهب المورمون، فهو يظهر 

لنا هذا بالضبط، وإن كانوا ال يدركون ذلك إلى اآلن.
يحمل أحفاد معاصري كيتزالكواتل على رؤوسهم عالمة قوس القزح 
والعديد من أكاليل »الريش«، شأنهم في ذلك شأن معلم أسالفهم. هل 

يعني هذا لكم شيئاً؟
 ،)Lemures( الـليموريس  المعلمين  أولئك  أحفاد  يسكن  هناك  نعم، 

أسالف السحرة القدماء. هوذا معلمكم أمامكم.
إلى جانبي، هنا  تبكي،  األرض، وهي  لقد رأيت مؤخراً   -4
النهر، )نهر  في سورباس. رحت أستفسر عن منبع هذا 
فيه سابقاً.  أتواجد  لم  إنني  إذ   ،)Río de Aguas المياه 
انكليزي  المنطقة، وهو شاب  إليه أحد سكان  اصطحبني 
عمره 18 ربيعاً ترعرع في المنطقة، وقد تواصلت معه 

عن طريق ابن عمي وصديقي فرانسيسكو.

بعد أن تعلمت طريق الوصول إلى النبع، ذهبت إليه برفقة صديقة لي 
تدعى كارمن ومارست طقس الماء واألرض يوم 21 يونيو/حزيران 

عام .2016
ميدان  وفهم  هللا،  كلمة  قدرة  وإدراك  النية،  طهارة  مع  االغتسال  بعد 
الطقوس، وبمساعدة الوعي األول، خلق ظاهرة »أجنحة الفراشة« التي 

قلبت المناخ، وربما إلى األبد.
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ليس على مستوى الناس فحسب، بل على آلية ال يمكن تخيلها في العديد 
من المستويات والمقاييس. من يريد أن يفتح قلبه، سيفهم.

أن أصبح  منذ  األخيرة  السنوات  أمطار  مثل  يَر  لم  إنه  يقول  أبي  كان 
واعياً. أود لو أتمكن من شرح عظمة كل هذا له، غير أن الوقت ليس 
مناسباً اآلن لمثل هذا. هو حارس تلك المرأة المقدسة التي نجت، وليس 

ذلك بالعبئ القليل.
وكما يقول المعلم آينشتاين: يمكن أن ترى هللا في كل شيء أو ال تراه 

في أي طرف. هذا قرارك.
هذه الرسالة التي أنشرها تهدف بشكل أساسي، بين قوانين أخرى، إلى 
تحديد 5500 يوٍم، كحدٍّ أدنى، من عمر المرأة حتى تتمكن من الزواج. 
يمنع قطع أشجار عمرها يفوق ال300 سنة، تمنع عقوبة اإلعدام وصيد 

ثديات البحر.
انضموا، واتحدوا، وكونوا أقوياء لكي ال يُسِكَت صوتُنا أحدٌ. 

تعيشون وحدكم،  كنتم  لو  أنتم، حتى  يهم في أي ركن من األرض  ال 
اتبعوا هذه القوانين الموجودة في السفر، إذ ال يوجد قانون في األرض 

يمكن أن يعارض قوانين سفري.
اعتنقوا قوانينه، أدرجوه في ثقافتكم، في سياستكم، وفي بيوتكم. اتبعوا 
هذه القوانين وهذه التعاليم لكي تتمكن من العودة إلى البيت، إلى الوعي 

األول، إلى األب.
لنعود إلى الطمأنينة الداخلية، ولكي نخلق جنةً على األرض.

تكفي آالف السنين من المعاناة، لقد حان الوقت.
فلننقذ أنفسنا، ولننقذ أوالدنا من دوران حلقات مدار األنا.

لدينا قوانين الوعي األول، ونعرف كيف يدار مدار األنا. اعملوا وفقاً 
لذلك.

أحبوني مثلما أحبكم.
الجزء  إلى  يستمع  نفسه  فالمدار  ومساعدتكم،  أفكاركم  على  شكراً 

الالواعي من عقلكم، ويضاعف من قوة هذه الحركة.
»إن مقاومة التغيير هي التي تسبب األلم، وليس التغيير نفسه«
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بوذا
بقلم:

Francisco Mañas Ruiz  فرانسيسكو مانياس رويث 
إصبع هللا، ملك الشمس، حامل كلمة هللا، ملك ملوك، الخضر.



 6766 

ملك الملوك

أتوّجه إلى الرجال والنساء على األرض ألبشرهم بشارة سارة.
عدت لجلب الهدوء بعد العاصفة، ولكن أوالً ستكون العاصفة.

أنا ملك المخلوقات جميعها بما فيها اإلنسان.
أنا ملٌك ألني لست بحاجة إلى عرٍش وال أطالب به.

أنا ملك ألن جيشي موجود في كل مكان ويغطي كل ركن في هذا 
النظام الشمسي.

أنا ملك ألن جيشي موجودٌ في كل بيت، وفي كل كوخ، وفي كل نهر، 
وفي كل جبل، وفي كل مركب، وفي كل كهف، وفي كل ركن يوجد 

فيه حب وسالم.
أنا الملك ألن هللا أرسلني، هللا أبي وأبوكم، هللا أبو الخلق كله.

والجدات،  واألخوات،  والبنات،  األمهات،  هو  جيشي  ألن  ملك  أنا 
والصديقات، والنساء وكل زميالتنا.

أنا ملك ألن جيشي هم الرجال الذين سئموا، وقلوبهم وأحشائهم تؤلمهم، 
وأصيبوا بألم شديد أو تعرضوا لأللم لرؤية أمهاتهم، وبناتهم، وأخواتهم، 
يتعرضن  الطريق  في  ورفيقاتهم  ونسائهم،  وصديقاتهم،  وجداتهم، 

للضرب واإلذالل أو القتل. 
ينهى العمل منذ هذه اللحظة، بأمري، وبتوصية من هللا، أي قانون يهين 

ويعاقب أو يقتل، بأية طريقة كانت، أية امرأة في هذه المملكة.
المرأة هي أم الملوك، والكهنة، والجنود، واألغنياء والفقراء.

لقد حان الوقت للحفاظ على هذه القيمة الثمينة والنضال من أجل الحقوق 
الطبيعية بوصاية إلهية.

اعتباراً من هذا اليوم، تصحح كافة االنحرافات الحاصلة في النصوص 
المقدسة على مدار آالف السنين من أجل تدمير نسائنا وحقوقهن.

إصبع هللا.
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فحوى قدومي

عيسى، ويسوع، وكيتزالكواتل، وكوكولكان، وشيلون، والمهدي.. يتم 
انتظارهم في آالف الثقافات، كل واحٍد منهم، بأسماء مختلفة، غير أن 
الشخص  هذا  ينتظرون  والجميع  نفسه،  الشخص  أنهم  األمر هو  واقع 

نفسه. 
لقد عدت لكي أّوحد في دين وعقيدة واحدة آالف الحضارات الموجودة.
إن الوعي األول يصمم عودتي للسفر إلى مصدر الشر بغية عالجه. 

ساعدوني في مهمتي هذه.
لقد عدت من أجل جمع الخراف كلها في الحقل نفسه.

لقد عدت من أجل حماية المرأة، تماماً كما سبق لي أن فعلت في صورة 
قائد سورباس الذي أنقذ الفتاة قبل ما يزيد عن ألف سنة.

لقد كتبُت السفر لكي أضيف إلى أديان الشعوب كلها، وليس من أجل 
تبديل كتبهم المقدسة، بل إتماماً لما ضاع من هذه الكتب المقدسة نفسها.
تعترف الكنيسة بسلطة المعلم يسوع في كتبها المقدسة، وفي كل فقرة من 
اإلنجيل المقدس. لقد مضى 2000 عام وهم يعلمون حياته ويبشرون، 
في مسيحيتهم، بعودته في سفر التكوين إلى درجة فاقت عن حدها. لقد 
هل  ملك حي؟  مع  يفعلون  فما عساهم  األموات،  تقديس  على  اعتادوا 

سينكرونني كما فعل اليهود حينها؟
لقد أرفقت 24 نبوءة، كتبها شخص من ذرية إبراهيم، وصدقت جميعها. 
بمقدوري إرفاق ما يقارب األربعين أو الخمسين نبوءة إضافية إذا ما 
ذكرت الكوارث وإشارات أخرى، ولكنني سأكتفي بهذه القدر، ففيه ما 

يثبت عودتي وأكثر.
ال أحتاج عرشاً في هذه المملكة، كل ما أحتاجه هو أن تعترفوا بسلطاني، 

وأن تنصاعوا ألوامر هللا، لكي ال نغضبه.
سائر  ثم  الثالث،  إبراهيم  عائالت  بتوحيد  جبريل  المالك  أمرني  لقد 

بيوت المعمورة تحت راية دين واحد وعقيدة واحدة وإله واحد. 
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إبراهيم  عائالت  ستوحد  التي  العالمة  بأن  جبريل  المالك  أمرني  لقد 
الثالث، ومن ثم سائر بيوت المعمورة، هي يدي، رمز اإلنسانية.

يمنع تمثيل يد هللا سبحانه وتعالى، لكن يمكن تمثيل يد رسوله، ألنه 
على الرغم من كونه إنساناً مقدساً، إال أنه يبقى إنساناً.

في هذا الرمز أُظهر يد هللا شبه مفتوحة أمام رسوله، والمالك جبريل 
يناديني: إصبع هللا، وملك الشمس، وحامل كلمة هللا. 

يد “إصبع هللا”
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إن هذه الرسالة الشخصية تهدف إلى التقارب بين الحضارات واألديان 
هللا  دين  وهو  الموجود،  الوحيد  الدين  في  توحيدها  يتم  كي  المختلفة 

سبحانه وتعالى، الذي يدير كل شيء.
الذي   ،)Yitzak Kaduri( كادوري  أسحق  الحاخام  مؤخرا  أعلن  لقد 

أرسله هللا إلى الشعب اليهودي، قدومي وذلك بعد موت الرئيس.
أنا من ذرية األب إبراهيم، وأنا متقمص المعلم المسيح القديم.

روكي،  فرانسيسكو،  متنوعة:  وبأسماء  مختلفة  مرات  عدت  وقد 
ميخائيل، إلى آخره.

لقد  أيضاً.  ذلك حضارتك  في  بما  الحضارات،  كافة  في  معلماً  وكنت 
عدت لكي أدفعكم إلى األمام، فكلنا قادرون على إبطال انتهاكات األنا، 

دعونا نتوقف عن حقن مدار األنا بالسموم.
التي  التغييرات  بسبب  يعانون ويموتون  الناس  الكثير من  أن  ال غرو 

يمارسها اإلنسان في قوانين هللا، ساعدوني على تصويب األمر.
كل نبي حمل في رسالة هللا تغييراٍت في عصره. هذه التغييرات سيحققها 

هللا نفسه وبنفسه عندما يشاء وعلى طريقته. 
والقانون هو مجموع هذه التغييرات.

تطبيق  في  ساعده  كلمة هللا،  حامل  المهمة،  هذه  في  ساعد رسول هللا 
قوانين هللا ونشرها، ونشر عودته ونواياه.

هذه هي القوانين التي أتيت بها من أجل الدفاع عن المرأة، واألرض، 
والمستضعفين.

من  ليس ضرباً  العالم  تغيير  أن  يا عزيزي سانشو،  “اعلم،   
الجنون أو الخيال، إنما هو ضرب من العدالة”

ميغيل دي ثربانتس
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الِسفر
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المرأة

يظهر هللا نيته في توسيع هذا الحياة من خالل النساء. 
كون المرأة رسولة الحياة على األرض من قبل هللا، فإن كل من يحاول 

قتلها، إنما يقتل نفسه أمام هللا. 
المرأة هي التجسيد الحي الذي يُمثل هللا فيه نفسه، ناقلةً رسالة اإلنسان 

لكي تدوم معرفته وأعماله.
المرأة هي التجسيد األنثوي لإلنسان، وهي جزء ال يتجزأ من اإلله ومن 

الرجل. 
إن صدى هللا موجود في كل ما هو مخلوق وهو يستخدم الماء كقطعة 

قماشية ليسجل عليها العواطف والمشاعر والحياة. 
والمرأة هي ماء الحياة وفي مياه حوضها تحاك الكلمة، ثم تعطي بعد 

ذلك للكلمة الحياة وبذلك تكون البوابة على العالم، بإذن من هللا طبعاً. 
من يمارس الحب مع المرأة عليه أن يتذكر أنه يفعل ذلك مع التجسيد 

الحي هلل، وانطالقاً من هذا عليه أن يعامل المرأة. 
كل رجل لم يولد من رحم امرأة من حقه أن يرفض المرأة. 

من يضرب أو يقتل أو يخضع أو يذل المرأة، عليه أن يتذكر أنها كائن 
إنساني مثله، ال بل هي التجسيد األقرب هلل من بين الخلق، وبالتالي فهو 

يسيئ معاملة هللا نفسه من خالل إساءة معاملة األنثى.
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الرجل

الرجل هو التجسيد الحي لقوة األب. 
الرجل هو الجذع والعامود والشجرة. إنه المرج والحقول حيث تسير 

األسرة. 
الرجل هو البذرة التي تمنح أصل الحياة. 

الرجل هو الشجرة التي تثني فروعها لكي تتغذى ثمارها.
الرجل هو المعدن الذي يثري الماء واألرض لكي يأويان الحياة. 

الرجل هو تركة هللا للمرأة لكي تحّب نفسها فيه. 
الرجل هو نفحة هللا في األرض لنشر عمله ورسالته. 

الرجل هو الضوء الذي، ما إن يمر في المرأة، حتى تولد منه 
مجموعة ال نهائية من األلوان. 

الرجل هو التجسيد الذكوري للكائن اإلنساني وهو جزء ال يتجزأ من 
هللا والمرأة. 

كل مرأة تمارس الحب مع الرجل عليها أن تتذكر أنها تفعل ذلك مع 
تجسيد حي هلل وبالتالي التعامل معه على هذا األساس. 

من يضرب أو يقتل أو يُخضع أو يذل الرجل، عليه أن يتذكر أنه كائن 
إنساني مثله، ال بل هو التجسيد األقرب هلل من بين الخلق، وبالتالي فهو 

يسيئ معاملة هللا نفسه من خالل إساءة معاملة التجسيد الذكوري. 
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الجنسانية 

يتجلى هللا  على األرض في صور ومظاهر متعددة ال نهاية لها. 
فهو متجٍل في الماء والرياح والنبات والحيوان وفي كل ما ندركه وكل 

ما ال ندركه. ومما ال غرو فيه أن متجل في الكائن اإلنساني. 
وهللا في تجلياته ينساب بين طرف وآخر وفقاً لما يراه مناسباً، فإما أن 
يقرر التجلي في صورة رجل أو أن يقرر ذلك في صورة امرأة. في كلتا 
الحالتين، يكون ذلك بغض النظر عن لون الجلد أو الجنس الذي يقرر 

من خالله أن يتجلى في العالم. 
وهو في رحمته السرمدية يختبر المظاهر والصور واألشكال الممكنة 

كلها. 
جنسانيته  يستكشف  أن  سواء،  حدٍّ  على  اإلنساني،  الكائن  على  يجب 

بشكل خاص، ألن جنسانيته هي التي تفرقه عن الحيوان. 
الجسد هو اآللة التي يمنحنا إياهه رب األشياء كلها، لكي نختبر ونعيش 

المظاهر المتنوعة  والتباين بين الجنسانية والحب والحياة. 
الجنسانية هي فعل مقدس يتحد فيه مظهران من الكائن اإلنساني فينشأ 
عن ذلك فهم حقيقة أننا ولدنا لكي نحب بعضنا بعض ونحب كل المظاهر 

المختلفة عنا. 
يشمل جميع  اإلنساني، وهو  الكائن  به  يتمتع  أول حق  الحياة هو  حق 
والحق  الحب  في  والحق  والهدوء  كالسالم  الحياة ومظاهرها:  حوانب 

في السعادة وفي الخطأ. 
من لم يخطئ أبدًا، له الحق في أن يلوم حياته لشخص آخر.
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الزواج

يجب على المرأة النضوج مثل ثمار األرض قبل أن تُزوج، وكذلك ال بد 
من أن يطلعان كلٌّ من الشمس والقمر 5500 مرة قبل أن يتم تزويجها.
بعد مضي هذا الوقت، تستطيع المرأة أن تقيم العالقات إن شاءت ذلك، 

وسيبارك هللا في هذا االتحاد. هذا هو القانون.
أنجبا  قد  وكانا  جسديهما  يفصالن  اللذين  والمرأة،  الرجل  على  يجب 
أوالداً، أن يتذكرا أن هللا يسمع كالمهما، وأنهما عندما يستخدمان ولدهما 
ضد قرانهما، فهما يضران ابنهما نفسه. يضران ابنهما بالدرجة األولى 

ثم يضران مستقبل وسعادة العائلة كلها بشكل مدمر ورهيب ال نهائي.
آخر  إلى  طرف  من  الناس  سيعبر  الزنا،  بسبب  العقاب  حالة  وفي   
وسيقومون برمي دالء من المياه النقية لتطهير أفعالهم. والماء ال يمكن 
أن يكون إال نقياً وطاهراً. لذلك يمنع أي طقس آخر من العقاب إذ إنه ال 

يمكن جرح أو قتل أحد. هذا هو القانون. 
تمثل األم األرض والماء، ولها الحق في سبعة أيام من كل عشرة في 
حضانة األوالد، ألن الماء يشكل سبعة أجزاء من كل عشرة في جسم 
اإلنسان. يمكن االتفاق كذلك، بشكل مشترك، على نسبة أخرى. هذا هو 

القانون.
تستطيع امرأتان العيش والمساكنة كزوجتين شريطة أن تعيشا مع رجل 
أو أكثر، وذلك بغية تمثيل كافة مظاهر هللا.  24 عاماً  العمر  يبلغ من 
كذلك تستطيعان اإلنجاب وتربية األطفال. سيبارك هللا هذا البيت. هذا 

هو القانون. 
يستطيع رجالن العيش والمساكنة كزوجين شريطة أن يعيشا مع امرأة 
أو أكثر، وذلك بغية تمثيل مظاهر هللا كافة.  24 عاماً  العمر  تبلغ من 
كذلك يستطيعان اإلنجاب وتربية األطفال. سيبارك هللا هذا البيت. هذا 

هو القانون.
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الُمِسنون 

األباء هم جزء من األب-هللا الذي يعبر بمرحلة انتقالية من البدني إلى 
األبدي والال نهائي، وعلى هذا األساس وجبت معاملتهم.  

يجب علينا دمج كبارنا في حياتنا أفضل ما نستطيع ونعرف، ألن هللا 
التواصل معكم من  األحيان  يستطع في بعض  لم  لو  فيهم حتى  يعيش 

الداخل.
ما يعانيه أباؤنا يمكن أن نراه في عيون أوالدنا، لذلك ال بدّ من رعاية 

األباء جيداً كما لو كانوا جزًءا من أنفسنا. 
من يسيئ معاملة كبار السن عليه أن يعرف أن يسيئ معاملة هللا بشكل 
عاجز، وبالتالي يفقد جميع حقوقه العائلية تجاههم. أما كبار السن فيتم 

رعايتهم من قبل المجتمع. 
وتحضيرهم  استهالهكم  ليتم  سجون  في  السن  كبار  احتجاز  يمكن  ال 

للموت. 
إذا لم تكن العائلة قادرة على تحمل نفقاتهم، فإن المجتمع سيفعل ذلك 

وسيفتح لهم أبوابه. 
وإذا لم يكن لديهم بيوتاً، فسيتكفل المجتمع بتقديم بيوت لهم حتى وفاتهم، 

ولن ترث أسرهم بيوتهم بعد موتهم. 
من المحتمل أن يتجلى هللا لك في صورة رجل مسن أو في صورة طفل. 

لذلك ابق حواسك يقظة. 
إنك ال تقطع الشجرة المعمرة حتى لو كانت ال تعطي ثماراً، فهي تفيد 

بظلها. يمكن التظلل بحكمة وملكات معمريكم بالطريقة نفسها. 
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األرض

يأمر هللا أن نحب األرض كما نحب أمهاتنا، ذلك أن األم هي جسمنا 
المادي. يجب أن نرعى األرض كما نرعى أمهاتنا المسنات، ألننا إن لم 

نفعل ذلك، فإنها سوف تتبرأ من الرجل وأحفاده. 
إّن هللا ال يعترف بأية حدود موجودة، وعلى اإلنسان أن يزيل الحدود. 

إّن تغيير ثمار األرض يجلب الموت والزيغ لإلنسان ولألجيال القادمة. 
لذلك وجب  به دماءنا،  لكي ترعى  بها  الخاص  تستخدم األرض دمها 

علينا العناية باألرض كما لو كانت دماؤنا نفسها. 
راقبوا نقاوة المياه بحيث يمكن لنقاوة دمنا أن تبقينا على قيد الحياة. 

إذا ترك اإلنسان نفايات في األرض، فسيصبح هذا اإلنسان نفسه بقايا 
من األرض، وبالتالي ستتخلص منه وسيعود إلى الغبار الذي جاء منه 

وإلى األبد. 
يمنع قطع أي شجرة تكبر 300 عاٍم، ألنها شجرة مسنّة بين األبناء في 
األرض. إن غابة من األشجار المسنة هي بمثابة فسحة مقدسة ال يمكن 

تدنيسها. 
إن اإلنسان عندما يقتلع شجرة ما، فإنما يقتلع جذوره نفسها. لذلك كان 
ويقدّم  اقتلعها  مسنة  شجرة  كل  مقابل   12 بـ  ويعتني  يزرع  أن  عليه 

للمجتمع 12 بالمائة من ممتلكاته كعقاب على ذلك. 
يتم حرمانهم من استخدم  أو يساهم في ذلك، سوف  من يضرم حريقاً 

شيء مقدس بسبب ما ارتكبت أيديهم من إثم. 
سيتم حرمانهم وسيأكلون لحما وسمكاً نياً طيلة ستة أيام في األسبوع، 

وفي اليوم السابع سيأكلون خضاراً ويشربون ماًء.
سيتم حبسهم 12 شهراً عن كل هكتار حرقوه. 

اشكر هذه  الحياة.  قيد  تبقى على  لكي  دم األرض  يوم تشرب من  كل 
النعمة وال تلوثها بالسموم. 
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الحيوانات

إن هللا متجٍل في األشياء واألشكال والكائنات كلها. 
إن هللا يزودنا بالغذاء من خالل الحيوانات والنباتات والماء. لذلك يجب 
أن نحترم جهوده في خلق وتشكيل األشياء وأال نأخذ منها ما هو أكثر 

من ملكنا. 
ومن أجل أن نتزود بالغذاء نقتل مخلوقات هللا، لذلك يجب أن نضحي 

بتلك التي تغطي احتياجاتنا فحسب، وال نقتل لمجرد القتل. 
إن القتل يثير العذاب والمعاناة في مخلوقات أخرى. 

يحرم قتل الثديات البحرية.
ال تقتل الحيوان من أجل بيع جلده أو عظامه، وإنما من أجل لحمه فقط. 
في حالة الجريمة ضد الحيوانات، سيتم إلقاء دالء من الدم على الشخص 
المذنب، وسيشرب المذنب دم الحيوان الذي قتله. سيُحبس لمدة 12 شهراً 
من أجل كل حيوان قتله، وليس بسبب أكل لحمه. وإذا كان الحيوان الذي 

قتله يزن أثقل من القاتل، فسوف يسجن لمدة مئة وعشرين شهراً. 
يمنع صيد جميع الثديات البرية التي تزن أكثر من اإلنسان ويعاقب كل 

من يصطادها. هذا هو القانون.
يجب الحفاظ على النوع والعمل على منع انقراضه أياً كان هذا النوع. 

يمنع الصيد بشباك البحر التي تمتد في أعماق البحر. 
تسبب  التي  والجوية  واألرضية  البحرية  النشاطات  من  نوع  أي  يمنع 
الذعر في الوسط الحيواني أو البحري. في حال ارتكاب هذه الجريمة، 
ستُحرق اآللة التي ُمورس عبرها النشاط وسيُحاكم الشخص ويُسجن. 

هذا هو القانون. 
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الطاقة

يتجلى هللا في أشكال الحياة كلها. 
يجب عدم تعريض مواقف الحياة التي يتجلى بها هللا في خطر.

يجب القضاء على كل تهديد لمواقف الحياة التي يتجلى بها هللا. 
ستزول كل أنواع إنتاج الطاقة بسبب التلوث. 

نحصل على الطاقة من البحر والشمس والهواء دورات الحياة كلها. 
كل كائن إنساني له الحق في إنتاج وتخزين واستخدام طاقته الخاصة به 

والحرة من أية شحنة طالما أنها ال تشكل تهديداً لألمن. 
تُسمد النباتات بمنتجات ذات أصل حيواني. 

استخدام  يمكن  النار ولكن ال  أجل إضرام  الحطب من  استخدام  يمكن 
الكربون من أجل إنتاج الكهرباء. 

ال يمكن استخدام الطاقة الذرية من أجل إنتاج الطاقة. 
من  كوكبنا  حفظ  أجل  من  القمر  على  الذرية  الطاقة  حفظ  يجب 

االصطدامات. هذا هو القانون.
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القانون 

ال يمكن أن يكون الرجل أو المرأة أكثر من غيره بأي شكل من 
األشكال. 

ال يستطيع أحد أن يحكم على غيره بالموت أو العاقب البدني ألن هللا 
وحده هو القاضي وهو الذي يغفر اإلثم. 

قيد  على  للبقاء  نبات  أو  حيوان  أي  من  الغذاء  على  الحصول  يمكن 
الحياة، وكذلك استخدام المياه الالزمة من أجل حياة كريمة. 

ال يوجد لحم ال يمكن أكله إال لحم اإلنسان. 
ال يجوز سجن أي إنسان ألكثر من 11000 يوٍم بأي شكل من 

األشكال. 
إن األضاحي الحيوانية يجب إنجازها بسرعة وبأقل عذاب ممكن 

للحيوانات.
تحمى الحيوانات البرية والغابات بموجب دين اإلنسان بحق األرض 

كي ال يتم نفيه منها. 
يمارسون  الذين  أولئك  احترام  يجب  القديمة.  العادات  ممارسة  يمكن 
هذه  من  أياً  ينتهكون  ال  أنهم  طالما  يمارسها  ال  من  قبل  من  عاداتهم 

القوانين العشرة الواردة في هذا الِسفر. 
يهمل اإلنسان نفسه عندما يهمل إخوانه.

ولوقف  عائالتهم  لتوحيد  قبل هللا  من  جميعاً  مدعون  ابراهيم  أبناء  إن 
البؤس والجوع والحرب والالوعي.

يأمر هللا كل رجل وامرأة وطفل أن يوصلوا رسالته في الحياة إلى 
أقاصي األرض.
هذا هو القانون. 
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هللا 

هللا هو االهتزاز األول والنفس األولى والنبض األول للوجود. إنه النور 
األول واألحد. 

النبع الذي يطهر ويداوي وينبع دائماً. ينبض هللا في كل خلق  هللا هو 
ويمكن أن تجده في األشياء كلها. 

إن هللا موجود في كل الكائنات الحية، على الرغم من أن إدراكك في 
بعض األحيان يقرر أن يظهره لك في أحد أشكاله الالنهائية، وفي أحيان 

أخرى ال تعرفون ذلك. 
االقتراب  تختار  أن  إال  عليك  وما  يبدد كل ظالم،  الذي  النور  هو  هللا 
من هذا النور أو االبتعاد. فإن قررت االبتعاد عن نور هللا والعيش في 

الظالم، ال تستطيع بعد ذلك أن تلوم هللا على الظلمة التي تحيط بك. 
داخلك  لها  أهمية  كثيرة ال  أشياًء  تكوم  ولكنك  داخلك،  في  هللا موجود 
وبالتالي هذه األشياء تحجب عنك أن ترى بوضوح هذا النور الموجود 

فيك. 
عليها  سطيت  وظائف  إنها  جالداً.  أو  محامياً  أو  قاضياً  هللا  يعيّنك  لم 

بنفسك، وأنت بذلك تدين نفسك وتدين اآلخرين. 
أذاناً  منك  رسائله  تلَق  لم  لو  حتى  معك  دائٍم  تواصٍل  في  هللا  نور  إن 

صاغية. 
إن هللا خارج قوانين الزمان والمكان والحركة والعدم والربح والخسارة 

والمادة والطاقة والقياس. 
إنه الثابت والبداية والنهاية. 
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تأمالت المؤلف

منذ بداية الزمان شهدت اإلنسانية مراحل متعددة ارتبطت بها وكانت 
العالقة بين اإلنسان والطبيعة أولى هذه المراحل. 

الذين حاولوا  الطبيعة تجارب حياة األسالف  الروابط مع  وكانت هذه 
التعبير عنها في العالم ثالثي األبعاد بصورة مرتبطة باإللوهية. 

لقد أثر األسالف )وال يزال يؤثرون( في كل يوم، وعلى كافة المستويات 
الالمادية، فقدموا لنا خبراتهم الحياتية التي مروا بها. 

هذا  على  المؤسساتي  الطابع  إلضفاء  كمحاولة  نشأ  فقد  الديني،  أما 
الشعور، ذلك أن النفس األولى “توجد وموجودة” وهي ال تحتاج إلى 

شهادة والدة من أي كنيسة كانت. 
هنا، وفي محاولة البشرية إضفاء الطابع المؤسساتي على العالقة بين 
مدار األنا والنفس األولى، نرى أن اإلنسان، وعلى الرغم من أنه فعل 
ذلك أفضل ما استطاع، قد اخطأ بإعطائها شكالً إنسانياً أكثر من الشكل 

اإللهي. 
نالحظ أن مدار األنا نفسه، وبدافع من النفس األولى، قد حاول غير مرة 

الهروب من عجلة الندم الذي خلقه هو نفسه بال وعي. 
كانوا  ونساًء  رجاالً  الزمان،  بداية  منذ  قدسين”  “رجاالً  أرسل  لقد 
مرشدين  ليكونوا  األولى  النفس  مع  أو  الطبيعة  مع  تامة  شراكة  في 

لمعاصريهم. 
أو  المصاعب،  في  إال  يذكرون  ال  فهم  سهلة،  تكن  لم  مهمتم  أن  غير 
الندم أو الموت. إال أنهم يرجعون دائماً. يرسلهم المدار مرة بعد مرة، 
دون كلل، في محاولة لتصحيح وتصويب المخاوف والتجارب الحياتية 

الخاصة بكل فرد. 
إذا ما تأملنا ذلك جيداً، نستطيع أن ندرك أن النسيج الذي يشكل مدار 

األنا هي التجارب الحياتية ومواقف الواعي التي مر بها أسالفنا. 

إنه لفيفة خيوط كثيفة ال نهاية لها عملياً. 
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ونالحظ أن نسيج مدار األنا يرسل لنا الرجال والنساء العاديين من لحم 
ودم لكي يصححوا لنا األشياء. 

نالحظ على سبيل المثال أن موسى نفسه، الذي كان لديه إدارك كاف 
للتواصل مع نبع كل معرفة، كان يتلعثم أثناء الكالم، لذلك كان يتواصل 

مع شعبه عبر أخيه هارون. 
أما في حالة عيسى المسيح، فلما هرب إلى مصر وهو صغير، عاد وهو 
يعرف أن شعبه سوف يقتله، ولكه عاد وهو يعرف أنه سيموت. لقد عاد 

إلى موٍت محتوم. 
فيما بعد، ينبعث من جديد. يخرج من نشوة الشفاء، ويذهب مع تالميذه 

في لحم ودم، يأكلون السمك المشوي على طريق الهند. 
ألن األرواح ال تأكل السمك، أليس كذلك؟ على األقل، األرواح ال تأكل 

السمك في بالدي. 
أما محمد، عندما يبلغ أربعين ربيعاً ويقرر أن يعلن ما تلقاه من مدار 
أقاربه  أن  حتى  كافة،  العذاب  أنواع  يقاسي  األولى،  النفس  ومن  األنا 

حاولوا قتله أكثر من مرة. 
كانت قريش تتطلع إلى قتله معظم حياته.

كانت  ولئن  واليهودية.  المسيحية  كانت  زوجاته  بين  من  أنه  لنتذكر 
أصولهم من مناطق محتلة، فقد كان رجال ونساء هذه المناطق المحتلة 

يصنفون تلقائياً ضمن فئة العبيد، وذلك بسبب عادات أسالفهم. 
تظهر الزوجتان على المستوى التاريخي كـ”عبيدات”. 

تأتي كلمة “عبيد” من األنا، التي تعد عبدة لجحيمها الخاص بها.
وحدة  نفسها  تظن  وألنها  الكل.  عن  منفصلة  وحدة  نفسها  األنا  تظن 

منفصلة، فإنها تهاجم ما تعتبره “اآلخر”. 
في بعض األحيان يعض الكلب ذيله خوفاً من أن يسرقوا له طعامه، أو 

أحياناً نستيقظ خائفين من يدنا. 
هذه األشياء كلها هي من األنا. 

كما قلت سابقاً، إن قاعدتنا الدينية أسسها رجال ونساء عاديون، حاولوا 
الخاصة  اإلشارات  تفسير  خاصة،  قدرة  طريق  عن  وتكراراً،  مراراً 
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بمدار األنا الخاص بهم وبالنفس األولى، أي بتعبيٍر آخر، حاولوا تفسير 
“أشياء هللا”.  

جاء أشخاص آخرون يمتلكون هبة الفنون أو الموسيقى وهم رائعون بال 
حدود في هذا أو ذاك. لقد ولدوا لهذا األمر حرفياً. 

أما أنا، أستطيع، في أفضل الحاالت، أن أصدر ضجيجاً بالعزف على 
آلة موسيقية، أو أن أخربش عشوائياً بقلم أو بريشة رسم. 

هذه األشياء ليست أدواتي. 
من  لواحدة  الكهونوتية  الساللة  تعيين  تم  اليهودية،  البيوت  زمن  في 
مع  وأكثف  أقوى  تواصل  على  كانوا  ألنهم  عشرة،  االثنتي  العائالت 

“هللا-النبع”.
األقرب  أولئك  بين  من  األخرى،  تلو  مرة  ثانية،  فسيخلق  موسى  أما 
إليه، وبالتالي سيكون لديه قدرة أكبر على التعرف على تجارب أسالفه 

الخاصة، واستئناف التدريس.
دعونا نعود إلى القضية التي نتاولها في هذا الكتاب. عودة المعلم العظيم، 
الذي كان واحداً من أعظم المعلمين، مراراً وتكراراً ، منذ بداية الزمان.
كيف سيأتي المسيح في عودته؟ في صحن طائر؟ بالطبع كال. ما أريد 
يتم إرسال الرسل لكي يعطونا نموذجاً ومثاالً. ما الذي  قوله أنه دائماً 
تبرهن عليه من خالل تعليم كيف تصل مركبة بقوة دفع 700 حصاٍن 
 40 بقوة دفع  إذا كان اآلخر يركب مركبة  النهاية في لحظة  إلى خط 

حصاناً؟ 
ال شيء على اإلطالق. ما تفعله هو إهانة الشخص اآلخر، وبذلك تخلق 
شعور الحسد والريبة فيه. ما عليك فعله هو تعليم اآلخر كيف يجري 
التغيرات والتعديالت في مركبته لكي يصل أسرع وبشكل أفضل إلى 

هدفه. 
لهذا السبب يُرسل الرسل بصورة بشرية وللتعامل مع قواعد ونمط 

حياة البشر الفانيين. 
هل تعتقد أنه إذا جاء يسوع عليه أن يفعل شيئاً مختلفاً؟ 

إذا لم يفعل يسوع ما تعتقد أن عليه أن يفعله، هل يعني ذلك أنه لم يعد 
المسيح؟ 



 8786 

عندما يفعل والدك أو والدتك شيئاً ال توافق عليه، هل معنى ذلك أنهم 
لم يعودا أهلك؟ 

ليس المسيح عبداً لقرارات أحد أو لوجهات النظر المختلفة، ألنك أنت 
كذلك لست عبداً. 

إذا عاد يسوع هل ستساعده؟ 
هل سيعتبر مذنباً لمجرد عودته فقط؟ 

لعل الموت على الصليب شيء عاديٌّ بالنسبة لك؟ 
ويعلمه  يقوله  ما  له؟ هل ستصدق  ستفتح  فهل  بابك  المسيح  إذا طرق 

رجل عادي يرتدي ثياباً معاصرة؟ 
أنا، على األقل، سوف أمنحه فائدة الشك. 
سواء أكنت مؤمناً أم ال، انظر في داخلك. 

أوالداً؟  لتنجب  للعمل؟  ولدت  هل  تمضي؟  أين  وإلى  تأتي؟  أين  من 
لتأكل؟ لتمضي حاجاتك وتموت؟ يبدو أنها خطة حياة عظيمة أن تنتظر 

ال شيء، أي أن تموت فقط!
أنا أعرض عليك خطة حياة أعظم. 

يوجد قواعد تحكم آليات تساعدنا على الخروج من هنا. ساعدني لتدوير 
عجلة الحياة ووضعها في هذا المكان. 

حدّد بمساعدتي النفس األولى فيك. 
هل تحب الرياضة؟ الصيد؟ ربما صيد السمك؟ السفر؟ التنزه؟ 

اجعل مّما أقوله لك رياضتك الجديدة، صيدك، اجعل من هذه الرحلة 
رحلة حياتك. 

اربط هذا األمر بموسيقاك المفضلة، طعامك المفضل، هوايتك. 
اذكرني في اعتباراتك، في حديثك.

ناقش وادحض واكتشف هذا الجزء من التاريخ. 
إنك جزء من تاريخ القادمين. 

آمل دعمك لقضيتنا، التي هي قضيتك أيضاً. 

بقلم: فرانثيسكو مانياس ريوز
APDO. Nº12
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04270 سورباس ، المرية. )أسبانيا(
fran@dedodedios.com

فران مانياس رويز
مشروع إصبع هللا على اليوتيوب والفيس بوك. 
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“سفر الرؤيا”. القديس بياتو. القرن العاشر. مكتبة اسكولاير.
نرى المشهد الذي يتقيأ فيه الثعبان القديم ماًء

في المشهد اآلخر نرى المالك وهو يحمل الكتاب الذي سيعطيه إلى 
يوحنا لقراءته

عين را
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يد إصبع هللا
 ،14  ،88 المسيح( “الفصل  أن يمر  القديس أوغسطينوس: )أخاف 

.”13
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بنا عبر النصوص  يسافر بنا كاتب هذا العمل إلى سيرته الذاتية ماراً 
المقدسة لمختلف األديان والعقائد. وهو في رحلته هذه، يستدعي كبار 

المعلمين عبر العصور والثقافات المختلفة وصوالً إلى عصرنا هذا. 
يعرض علينا مؤلُف هذا العمل تفسيره وقراءته لإلشارات الهامة التي 
وصفتها لنا شخصياٌت تاريخية قبل آالف السنين. كما أنه يدعونا إلى 
أساس نظرة  األرواح على  وتناسخ  االنبعاث  النظر في طقوس  إعادة 

جديدة. 
كذلك يقدّم لنا سلسلة من اإلرشادات والتعليمات حول حياتنا ومبادئنا، 
تجنّب  وبالتالي  والجمعية،  العائلية  القيم  حول  لتثقيفنا  منه  محاولة  في 

المعاناة التي نعيشها منذ أجيال. 
وهو  “السفر”،  عنوان  تحت  كتبه  ما  فهو  الكتاب  هذه  في  جديده  أما 
االحتكام  يجب  العمل،  مؤلف  يرى  وكما  التي،  القوانين  من  مجموعة 
إليها لكي تنظم، بشكل كامل، النهج الذي يجب أن نتبعه في التعامل مع 

أمنا، األرض، ومع سكانها أيضاً. 

درع سورباس الحالي العلم العربي لسورباس   

القديس أوغسطينوس: )أخاف أن يمر المسيح( “الفصل 88، 14، 13”.












