درس استهاللي
سأقول لك الكثير من األشياء التي قد تبدو منفصلة  ،لكنها ستتصل مع بعضها جميعا في النهاية
ما هو الشخص؟
أنت  ،في الواقع  ،قوة روحية غير مرئية  .أول شيء أريدك أن تفهمه هو أن جسدك ليس أنت
ومنزلك الحقيقي في السماء
أنت فقط تستخدم جسمك لكي ترتبط بالحياة هنا على كوكب األرض .هو نفس الشيء بالنسبة
لنا جميعا .يطلق على هذا الكوكب أحيانًا اسم العالم ثالثي األبعاد  ،وهو ما يعني البعد الثالث ،
هناك أبعاد أخرى أعلى ونعطيها أسماء أخرى  -ولكن ال تقلق بشأن ذلك في الوقت الحالي
اآلن  ،تخيل أنك سائق سيارة  ،عندما ال تكون في السيارة  ،السيارة ال تتحرك  ،عندما تصبح
داخلها  ،السيارة تعود لها الحياة وتنطلق بك أنت والسيارة  ،يوما ما  ،ولسبب ما تصبح
السيارة غير صالحة  ،حادث  ،قديمة جدا ً  ،أو أيا كان  .ثم تخرج أنت من السيارة وتذهب
السيارة الى ساحة الخردة
هذا يشبه ما يحدث معنا  ،لدينا جسد وروح ( الحقيقي )  .العربة تمثل الجسد  ،والسائق  -أنت
الحقيقي  -يمثل الروح
طوال الفترة التي يعمل فيها الجسد بصورة جيدة  ،الجسد والروح يظالن معا  ،واذا مات
الجسد بسبب حادث  ،تقدم في العمر أو مرض  ،السائق ببساطة سوف يغادر الجسد ويعود الى
منزلك الحقيقي – السماء
الجسد ليس حيا في حقيقته  ،انما هي الروح التي تسكنه هي التي أعطت مظهر الحياة للجسد
أنت في حقيقتك ال تموت أبدا  ،جسدك ثالثي األبعاد يعمل حتي مرحلة معينة لكن "أنت" كنت
دائما حي وستظل كذلك
أريد أن أبقي األمور بسيطة في الوقت الحالي  ،لذا سأتوقف في تحقيقنا حول من أنت في
الوقت الحالي

الهاالت
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لديك جسد يقف على كوكب االرض  ،نسمي ذلك جسدك ثالثي األبعاد الذي يقف على األرض
ثالثية األبعاد
اآلن  ،حول جسمك ثالثي األبعاد لديك سبعة أجسام أخرى وهي تقف على سبعة نسخ من
كوكب األرض
ال يمكنك أن ترى هذه األجسام األخرى ألنها على ترددات أخرى تذهب أعلى وأعلى كلما
اتجهت نحو السماء السابعة
في الواقع  ،إذا كنت تعتبر أن جسدك الثالثي األبعاد  ،هالة  ،فانه يكون لديك ثمانية أجساد
تقف على ثمانية أراضين  ،كلها في ثمانية أكوان
احدى الطرق التي يمكن ان تتصور بها هذا األمر هي أن تتخيل تلفاز  ،كلنا على القناة األولى
– القناة االفتراضية  ،عندما تضغط على الريموت فانه يمكنك االنتقال الى القناة الثانية  ،الثالثة
 ،الرابعة وهكذا
الشاكرات
ترتبط جميع الهاالت المختلفة الموجودة خارج جسمك الثالثي األبعاد بجسمك الثالثي األبعاد
عن طريق نقاط دخول نسميها الشاكرات
المزدوج األثيري
هناك شيء آخر يجب أن أذكره فيما يتعلق بكل هذا  ،وهو أنه  ،في ارتباط وثيق مع جسمك
المادي ثالثي األبعاد  ،لديك نوع من الضباب المحيط بك يدعى أثيرك المزدوج  ،لن أتطرق
إلى وظيفته في الوقت الحالي ولكن سأقول أنه عندما يموت شخص ما  ،فإن هذا الضباب
يتأرجح أحيانًا لفترة من الوقت ونراه كشبح .هذا هو كل ما يتعلق بالشبح  ،هذا المزدوج
األثيري يتجول في المكان .هو ليس حيا ولكن يمكن أن يكون مظهره حيا لبعض الوقت .في
النهاية يختفي
هللا
سا حيث تقدم
يجب أن أذكر هللا في هذه المرحلة  ،اآلن  ،يمكن أن يكون هذا موضو ً
عا حسا ً
األديان جميع أنواع المعلومات التي يؤمن بها الناس ايمانا قاطعا ً

2

أفضل طريقة لتخيل هللا هي إدراك أن هللا هو القوة التي خلقت كل ما هو موجود  ،إن هللا مليء
بالحب وهو قوة "جذابة" ألنه يجمع كل الناس معا ً  ،والعكس نسميه الشيطان  .الشيطان يقسم
الناس ويخلق الكراهية  -عكس هللا
األديان
األديان بطبيعتها تقسم الناس  .كل الديانات تعتقد انها تحتكر معرفة الحقيقة عن هللا .اذا فكرت
في هذا األمر فانه ال يمكن أن يكون حقيقة  ،ال يمكننا أن نكون جميعا على حق اذا كنا نعتقد
أن ديننا فقط هو على حق
هذا السلوك نتجت عنه الحروب  ،والتعذيب والكراهية وعدد من األشياء الفظيعة األخرى
ي قاعدة
لذلك  ،أنا ال أنتمي إلى أي دين على الرغم من أنني أؤمن باهلل  ،أتبع تعاليم يسوع ولد ّ
ذهبية واحدة "ال تفعل لآلخرين ما ال ترغب في أن يفعلوه لك"
على أي حال  ،اذا كنت تتبع ديانة  ،فأرجو أن تستمر في ذلك  ،على الرغم من أنك سوف تجد
أن بعضا مما سأعلمك إياه يتعارض مع تعاليم معظم األديان
على سبيل المثال  ،سأعلمك أن تكون حرا ً وأن تفهم الطبيعة اإللهية لروحك  ،أنت هللا  ،أنا هللا
 ،معظم األديان ستحاول أن تجعلك تعتقد أنك شخص بسيط وعليك أن تمر من قبل كاهن
للوصول إلى هللا  ،أعتقد أن هذا ليس صحي ًحا
على كل حال  ،ال أريد أن أسيء اليك أو أن أنتقد أي دين  ،سوف تستطيع أن تقرر بنفسك كلما
تقدمنا في الدروس
لقد أعطيتك لمحة موجزة عن جسم اإلنسان وهلم جرا  ،سأتوقف عند هذه النقطة ألنني
أعطيتك ما يكفي لتهضمه في الوقت الحالي .ال أريد أن أثقلك بالمعلومات وأربكك
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