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ضلل السبيل:

صKKباح يKKوم أمKKس عنKKدما كنKKت أجلKKس فKKي غرفKKة عملKKي حKKول جهKKاز الحاسKKوب سKKمعت
صوت ضربة قوية، والتي بدأت وكأنها أن هناك عصفوراً طKKار وإصKKطدم بالنافKKذة. لقKKد
قمت مرتيKن برفKع عصKفوراً ميتKKاً عKن الرض بعKد أن طKار وإصKطدم بالنافKذة فكسKKرت

رقبته، والفكار حينئذ تكون حزينة جداً. 

مشKKابهة. جKKاء أخرى عنيفة ضربة صوت سمعت الوقت نفس في
طاولKة سKببه. علKى الKذي مKا لمعرفKة وذهبت المطبخ من الصوت
عKبر يطيKر أن حKKاول قKد كKان عصKفوراً فKرخ هنKاك كKان المطبKخ
هKKذا فقKKس مKKن هKKو هKKذا العصKKفور فKKرخ أن يبKKدو مKKا علKKى النافKKذة،

كاملKKة بصKKورة نمKKا قKKد يكKKن لم لديه الريش غطاء لن وذلك العام،
وهناك.  هنا يتدلى ناعم ريش يوجد ولكن

عنKKدما رآنKKي هKKرب فKKرخ العصKKفور تجKKاه الشKKباك. قمKKت بKKإنزال السKKتائر المعدنيKKة إلKKى
السفل وبتعتيم الشباك. عندما أصبح مسار الهروب معتماً، ذهKKب الطKKائر ليختKKبئ خلKKف

الستائر. 
قمت بإنزال جميع الستائر المعدنية للشبابيك وقمت بتعتيم الشبابيك. بعد ذلKKك قمKKت بفتKKح
بKKاب الشKKرفة علKKى مصKKراعيه. رجعKKت إلKKى المطبKKخ وحKKاولت أن أحKKث العصKKفور علKKى
الخروج من خلف الستارة. فطار إلى غرفة العمل وتفنن إلى حافة السقف علKKى سلسKKل
الزهKKور المعلقKKة. بعKKد ذلKKك ذهKKب للتعKKرف علKKى النبKKات المتسKKلق، إلKKى أن لحKKظ وجKKود

الستارة التي بإمكانه الختباء خلفها. 
ذهبKKت إلKKى المطبKKخ لقضKKاء حاجKKاتي الخاصKKة وعنKKدما ذهبKKت للمKKرة الثانيKKة للنظKKر إلKKى
العصفور، فكان متمدداً من الخوف دون حKKراك فKKي زاويKKة غرفKKة العمKKل علKKى الرض.
ففعلت كل ما بوسعي لجعله يتغلب على خوفه: عرضت عليه الطعKKام والحKKوار الهKKادئ
وقمت بتشغيل له أغنية العصافير أيضاً من فيديو على اليوتيوب كي أجعله يشعر وكأنه
فKKي بيتKه. عنKKدما فكKKرت بKKأن أغنيKKة العصKKافير الغريبKة قKKد تجعلKKه يشKعر بKKأنه فKKي منطقKKة

خصوصيته غير المناسبة لذلك قمت بإغلق الفيديو. 
قام العصفور بالقفز علKى جهKKاز التدفئKة المركزيKKة، حيKKث أنKKه مKن الممكKKن مشKKاهدة بKKاب
الشرفة مباشرًة من هناك. قمت بإشعال جميع النوار في الغرفة كي يكون الخKKروج هKKو

الشيء المأمول به بحيث يطير العصفور بإتجاه النور. 



حKKاولت أن أبKKدو بأصKKغر حجKKم ممكKKن وغيKKر ملحظKة. قمKKت بKKإغلق بKKاب المطبKKخ وأنKKا
داخلKKه وكKKذلك داخKKل الحمKKام ولكKKن لKKم يتحKKرك العصKKفور عKKن جهKKاز التدفئKKة المركزيKKة.

أحياناً كان يخطو خطوات جانبية تجاه حافة جهاز التدفئة المركزية. 
فكرت بأنه من الكيد أن العصفور قد يتشKKجع علKKى الحركKKة إذا قمKKت بمغKKادرة المسKKكن.

فذهبت إلى التسوق.
عنKKدما عKKدت بعKKد سKKاعة إلKKى الKKبيت كKKان العصKKفور ينطنKKط علKKى أرضKKية الممKKر. عنKKدما
شاهدني قام بالعدو بسرعة ليطر، وطار إلى الجهة التي كنKKت أرغKKب بهKKا أيضKKاً: بإتجKKاه
الشKKرفة. كKKان بKKاب الشKKرفة مKKازال مفتوحKKاً علKKى مصKKراعيه. فقKKد كKKان المخKKرج الوحيKKد
الممكن في الغرفة، حيث أنني قمت بتعتيم الشبابيك. قمت بإغلق باب الغرفة لعتقادي

بأن العصفور سوف يعثر على الطريق إلى الخارج. 
عندما قمت بترتيب مشترياتي في دواليب المطبخ، قتملك كيKKاني فجKKأًة شKKعوراً بالمتنKKان

ليس له حدود وفيه نشوًة وفرحاً. لم أفهم كيف تملكني ذلك الشعور في تلك الحالة. 
عندما قمت بالتفكير بالمر فيما بعد، فكان مفهوماً وجلياً تماماً: فقد حاولت لعدة ساعات
القتراب من العصفور وأركز على حياته الروحية. الكKKون عبKKارة عKKن كKKائن حKKي وكKKل
ما فيه مرتبط بالخر. لعلي شعرت بمشاعر العصفور عندما عثر على طريقه للحرية. 



   اليمان:1

والKKتي المسKKكن، داخKKل سKKبيلها ضKKلت الKKتي الصKKغيرة الطيKKور يشKKبهون البشKKر
الممكنKKة السKKبل بجميKKع يآسًة تحاول وهي ناحية كل من بها يحدق التهديد ترى

فهKKي الخKKوف مKKن مشKKلولة التحKKدي. كونهKKا هKKذا على تتغلب كي الممكنة وغير
ً أكKKثر تبKKدو الKKتي الزاويKKة فKKي البعKKض بعضKKها علKKى تنطKKوي تمشKKي ثKKم أمانKKا

ً جانبية بخطوات كلKKي بشKكل المKر فKي التKKدقيق وطاقاتها. عنKد لمهاراتها وفقا
وإنقاذهم.  حريتهم منع إلى السبل بجميع يسعوا البشر أن يبدو

ً تحKول شKديدة أزمKة فKي وقعوا قد البشر يكون أن بعد أنه يحدث ما غالباً تصKKوراتهم عقKب علKKى رأسKا
ويجKKدوا بالنانيKKة المقيKKدة العKKالم إلKKى النظKKرة مKKن يتحKKرروا فKKإنهم أساسKKية، بصKKورة عليهKKا المتعKKودين

ً ذكرتها التي القصة الروحية. في الناحية لنفسهم فKKرخ فيهKKا وقKKع الKKتي الشديدة الزمة حالة فإن سابقا
أي للعصKKفور فيهKا يكKن لKKم الKتي الخيKKرة بالمرحلKة مقارنتهKا الممكKKن من طريقه ضل الذي العصفور
للحرية.  الخارج إلى الطيران غير أخرى خيارات

أو الخطر هو المعنيين هذين إحدى معنيين، من ) تتكون危机wēijī( أزمة كلمة الصينية اللغة في
ولحالتنKKا للعKKالم رؤيانKKا مKKدى علKKى يعتمKKد الفرصKKة. نجاحنKKا أو المكانيKKة هKKو الثKKاني والمعنKKى التهديKKد
به.  نؤمن ما عن عبارة هي النهاية في كإمكانية. المسالة أم كتهديداً الخاصة

ً عشرين العمر من أبلغ لم كنت عندما لصKKدمة ألمانيا. تعرضKKت إلى تعليمية رحلة في كنت بعد، عاما
شKيء العKKالم. كKل هKذا قيKم على بناًء شيء أي تأسيس بإمكاني ليس أنه فهمت عندما مزلزلة حضارية

ً لي يبدو كان تعطKKى صKKلبة قاعKKدة تكمKKن الكKKواليس وخلKKف الكبير، المسرح في الكواليس خلف عظيما
أحصKل أن فKي آملً الكKKواليس خلKف هKو ما منحنى كل عند أرى أن المستديمة. حاولت للتنمية الوقود

بKKأي أشKKعر ولKKم فKKراغ، علKKى أقKKف بأنني شعرت ذلك، أرى لم الحامل. عندما الساس عن إشارة على
الحياة.  في بهجة

ً لنشKKيداً كلمKKات فيKKه كKKان للسعر، تخفيض عليه كتاب المكتبة في وجدت رحلتي من شهرين بعد وطنيKKا
ً شرقياً هKذا علKى  سKنة37 مKرت قKد كانت السطر لهذه كتابتي  -. عندالق��وة اللهي��ة العظم��ى – قديما

آيKKات فKKي لحياتي الصلب الساس لي وأرسل أفكاري على أجاب قد الكون أن القول وبإمكاني الحدث
حياتي.  عليها المبنية الساسية الصخرة أنها أثبتت الوطني. فقد النشيد

بالحتشKKاء أصKKبت الكتKKاب مKKن الKKوطني النشKKيد كلمKKات علKKى عثKKوري علKKى عKKام نصKKف مKKن أقKKل بعKKد
سKKيكون هKKذا كلّيKKاً. لعKل حيKاتي إتجKKاه غّيKKر وهKKذا بالشKلل وأصKKبت الكلم على قدرتي الدماغي. ففقدت

الKKتركيز أن حيKKث جديKKدة، حيKKاة بدايKKة عKKن عبKKارة لKKي بالنسبة هذا كان ولكن الحتمية، النهاية للخرين



للنشKKيد عشKKر الحKKدى اليKKات فKKي المغKKزى ذو المKKر هKKو مKKا فكKKرت الروحKKي. لقKKد النمKKو علKKى فيهKKا
مضت.  التي السنوات عشرات خلل المستمر حديثي كانت أنها حيث الوطني،

ً تذكرني اليات يلغي ل قوى الطاقة. فهي من متضادين نوعين يؤثر للله الطاقة مجال في بأنه دائما
يكون ل والبيض البشاعة عن الفكرة يولد الخر: الجمال يعّرف منهما كل أن حيث الخر، منها كل

في يؤثر ما بنا تنمي التي الكثر هي والنكسات والفشل جديداً. الخطاء نهاراً يولد والليل أسود بدون
والنجاح. التوازن بذرة عن عبارة هي النجاح. الزمة

الممكKKن غيKKر مKKن وإحKKداها البعKKض بعضها تعّرف هذه المتضادة الطاقة مجالت أن عن النظر بغض
أن عKKن ناتKKج حKKال. هKKذا كKKل علKKى المقKKام نفس في ليست نجاحنا ناحية من فهي الخر، بدون يكون أن

نقوم عندما المبادئ بنفس علينا به. يحكم نفكر ما على الطاقة. نحصل مجال في يؤثر الجاذبية قانون
مثلها.  واحدة الواحدة فجزاء الخرين، على بالحكم

فهكذا تجيب الغابة عندما نصرخ فيها.
ما يزرعه النسان هو الذي سوف يحصده.

ظاهريKKة، هKKي الحريKKة هKKذه الواقKKع فKKي ولكن نفعله، فيما الختيار، في الحرية الخاصة حياتنا في لدينا
الصلب.  التطور قواعد تطبيق مع بناءة بصورة العمل الطويل المدى على أردنا إذا

اللKKه" "مشKKيئة توجKKد أنKKه يعنKKي ل فهKKذا للكKKون، الطاقKKة مجKKال فKKي تKKؤثر القKKوانين أن مKKن الرغKKم علKKى
ً المعرفة ً والتي المور، مختلف في مسبقا تKKوحي كمKKا بإختيKKاراتهم، القيKKام البشKKر على يتوجب لها وفقا

يعمKKل وكKKٍل قلبنا بصوت نثق أن تعني ببساطة الله الديان. مشيئة لمختلف التعليمية النصوص بذلك
بKKذلك فنحقKKق نفسKKه عKKن بKKالتعبير وبصKKدق شKخص كKKل يقKKوم به. عنKKدما الخاص الداخلي للرشاد وفقاً

شيء.  كل في بالبساطة ونؤمن النسانية حقوقنا يتضمن الكل. هذا من بنا الخاص الجزء



   المل:2

الحق في الوجود:

ً يكونKKوا أن الضKKروري غير من والذين الروحانيون، الناس متKKدينون أناسKKا
ً يتبعKون ً الKتي الرؤيKKا بKديهيا ً لKدينا أن لهKا وفقKا النسKان لحقKوق حقيKن طبيعيKا

الخريKKن معاملKKة فKKي والحKKق  الKKداخلي الوجKKود مKKع التواصل في فقط: الحق
بKKروح الخريKKن مKKع بنKKاء بتعKKاون والقيKKام يعاملونKKا، أن منهKKم نرغKKب كمKKا

علKKى تعمKKل البشر أعدها التي الدولية والعلنات التشريعات المحبة. جميع
الساسيين.  الحقين هذين تحقق تأمين

ً البشKKر داخKKل خلKKق البشKKر قبKKل مKKن المعKKد النسان لحقوق العالمي العلن هKKي معينKKة حيKKاة بKKأن وهمKKا
حKKال، كKKل علKKى حKKدوثها حالKKة تحدث. في أن يجوز ل المور بعض وأن البشر بمقام تليق التي الحياة

ل الحيKKاة هKKذه أن بحيKKث متدنية قيمة وذات فيها إقصائهم يتم حياة في يعيشوا بأنهم يعتقدون البشر فإن
الحيKKاة. حقنKا مKKن بسKKهولة ضKKمانات علKKى نحصKKل ل حKال كل على فإننا ولدتنا المعيشة. عند تستحق
لكKKل النطلق نقطKKة عنKKد الموجKKودة تلKKك مKKن الفضKKل النسKKخة عKKن عبKKارة الحيKKاة جعKKل هKKو الوحيKKد

شخص. 

التصKKريحات خلل بوضKKوح تظهKKر النسKان وقيKم النسKان حقKوق حول البشر بناها التي الوهم فقاعة
مثل:

مKKا سKوى ليKKس هKKي ." المسألةأري��د أن أم��وت بكرام��ة بحي��ث يك��ون هن��اك إحترام��ًا لقيم��تي كإنس��ان "

ً الشخص يعتبره لقيمته.  مناسبا

ً أن سKKمعت عنKKدما هKKذا إل يصKKف ل فهKKذا ،"ليم��وت بكرام��ة" الطKKبيب بمسKKاعدة بالسKKتعانة قKKام شخصKKا

كKKي لنKKانيته كلية بصورة ترك قد الشخص هذا أن إلى شيء كل وقبل أولً يشير بذاته. فهذا الشخص
لKKم الشKKخص أن إلKKى يشKKير وهKKذا النانية، معرفته مستوى على قراره بإصدار قام بتوجيهه. فهو تقوم
كإنسان.  قيمته يفهم

ً هناك فكان النترنت على الحوار منابر على لهذا كتابتي عند الرحيKKم، المKKوت بخصKKوص حKKاداً نقاشا
طلبKKت السن كبار مع العمل في حياتها قضت  عاما75ً العمر من تبلغ إنجليزية ممرضة قامت عندما

ً من موتها في مساعدة الجسKKدية القKKوة مKKن جيدة حالة في كان الشخص هذا فإن للخبار سويسرا. وفقا
وجهKKة مKKن أنهKKا حيKKث الخريKKن، يسKKاعدها أن علKKى مجKKبرة تكKKون أن مKKن خKKافت ولكنهKKا والروحيKKة،

ً تشKKكل بأنهKKا تعتقKKد كKKانت نظرهKKا غيKKر ومKKن النانيKKة مKKن أنKKه نظرهKKا وجهKKة الخريKKن. مKKن علKKى عبئKKا
لها.  الخرين مساعدة إنتظار المعقول



بيKKن تنقلKKي الكلم. عنKKد علKKى حينئKKٍذ قKKادراً أكKKن لKKم  عنKKدما1980 عقKKد بدايات في بالحالة يذكرني هذا
ً قول علي يتوجب كان إذا الورقة على أموري اللزوم عند بكتابة قمت الناس كنKKت مKKرة مKKا. ذات شيئا
ً سوء بتصحيح ملزمة وقKKال بتKKوبيخي بKKدأ لKKه المر توضيح حاولت الذي حدث. الشخص قد كان فهما

مKKن بKKوقتهم يضKKحوا كKKي النKKاس مKKن والنتظKKار آخKKر إلKKى مكKKان مKKن النتقKKال فKKي الحKKق لKKدي ليس بأنه
أجلي. 

أعتقد عليه. ل أنا لما العتذار علي يتوجب أنه يقول أن أراد حال كل على الشخص هذا بأن أعتقد ل
أعتقKKد للصKKعوبات. ول تعرضKKه عنKKد عليKKه هKKو مKKا علKKى المعذرة يطلب أن الممكن من نفسه أنه أيضاً
السKKن كبKار بKKأن تقKKول أن عمKKداً أرادت سويسKKرا مKKن الموت في المساعدة طلبت التي المرأة بأن أيضاً
مساعدتها.  على للحصول قيمة ذو يكونوا لم بأنهم حياتها أثناء ساعدتهم الذين

كKل لمسKKاعدة متحمسKKين البشKKر بعKض أن الكبيرة النسان ألغاز من فإنه النانية المعرفة مستوى على
ً تقبل عليهم جداً الصعب من أنفسهم ولكنهم المساعدة، إلى بحاجة هو من بKأنه نفكKKر المساعدة. رسميا

أن فكKKرة تغضKKبه الغربKKي لها. النسان حاجته عند المساعدة على يحصل أن شخص كل على يتوجب
ً اللماني" يجمع السري البوليس أي "الغيستابو علKى بتصKKنيفهم قKام الKذين الشKخاص نفسKه على عبئا

الجمجمة.  على الطلقة ويطلق الحائط

أن الممكKKن مKKن المسKKاعدة علKKى للحصKKول تجبره وضعية في يكون أن من البشر لدى العمى الخوف
أحدهم: كتب النترنت. حيث على النقاشات إحدى في قرأتها التي الكلمات في متبلورة تكون

ًل أري��د أن أغ��ادر م��ن هن��ا وال��براز ف��ي س��روالي " الهانKKة عKKن عبKKارة المسKKألة كKKانت لو كما ". تماما

الفظع. 

الرغKKم علKKى القيميKKة، الشKKحنات مKKن الهائKKل الكم هذا الخرى والمور بهذا نرفق أننا في السبب هو ما
المقرف السوأ قد" بأن الفادة الفكاهة بروح فقط بإمكاننا قيمية؟ شحنة بأي مرتبط غير المر أن من

أن مKن حKتى ممنKKونين نكKKون أن المKام. بإمكاننKا إلKKى وإسKتمر النظKKام عKدم حالKة بتنظيف " فقم!ح��دث

ً أمراً يعتبر ل وهذا جيدة بصورة تسير الغذائي التمثيل عملية أنفسKKنا نشKKكر أن منKKه. بإمكاننKKا مفروغKKا
عبKKارة هKKي والروحانيKKة الحيKاة النهايKKة المتوقعKKة. فKي غيKKر للحالت جيدة بصورة جاهزين لننا أيضاً
شخص.  لكل المتوفرة النطلق نقطات عن ممكنة نسخة أفضل الحياة من نصنع أن مسألة عن



بروح الحرية تحت رحمة الطبيعة:

ً يوجد ولكن الطبيعة، رحمة تحت نكون ل كي أنظمة بتطوير السنين مئات مدار على البشر قام دائمKKا
ً هنKKاك الKKوقت فKKي نعيKKش فإننKKا كليKKة بصKKورة المKKور مKKن التحقKKق المسKKدود. عنKKد الطريKKق مKKن مخرجKKا

التKKأثير بإمكاننKا ليKKس أنKKه الواقKKع فKKي يعنKKي أيضKKاً. هKKذا السKKابق من أكثر الطبيعة رحمة تحت الحاضر
المKKد وموجKKات والفيضKKانات والعاصKKير الغابات وحرائق يحدث. الزلزل سوف فيما الطلق على

بملييKKن تتسKKبب فإنهKKا إلKKخ، والمKKراض المواصKKلت وحKKوادث الرضKKية والنهيKKارات التسKKونامي
أمKKراً أصبحت قد عام. فهي كل في إقتصادية وخسائر بالغة مادية وأضرار شخصية وبمآسي الموتى
قKKادرة ضKKخمة قKKوة لKKدينا أنKKه من الرغم على بأنه يذكرنا أن يريد الكون أن كان لو يومياً. كما إعتيادياً

الله.  مستوى في بأننا حال كل على التصور علينا يتوجب ل ولكن الخلق، على

مKKن أو المسKKيحية الطوائKKف من كونهم عن النظر بغض المتدينين الناس من العديد فإن حال كل على
لجعKل فKKإنهم أخKرى مجموعات في أعضاًء كانوا إذا أو السيانتولوجيين من أو المسلمين من أو اليهود

إسKKتمرارية عامKKة بصKKفة الروحانيKKة ومKKن ا ومKKن عيسKKى ومKKن اللKKه مKKن جعلوا مغزى ذات حاجتهم
أهKKدافها تحقيKKق إل تسعى الحركات والسياسي. هذه الديني التعصب إلى أدى وهذا الخاصة، لنانيتهم

مKKن الهKKدف أن حيث سياسياً، قيادتها تتم أخرى حركة أي مثل تسعى الجبار. فهي طريق عن الذاتية
القتصادية. والهداف الحكم إلى الوصول يكون عملها

السياسة: في مقولة هناك
تتم المقولة ." بهذهم��ا ل��م تك��ن ل��ديك خطت��ك الخاص��ة ب��ك فإن��ك س��تكون ج��زءًا م��ن خط��ة الخري��ن "

ً الفKKاعلين، مختلKف مع التعاون في المشاركة إلى الحاجة تبرير وجهKة المعارضKKة. مKن مKع خصوصKا
الخريKKن علKKى التعاوني. يتKKوجب العمل في مشاركتك عدم من الرغم على موجود، أنت الكلية النظر

أن الممكKKن مKKن النهائية المور. النتيجة توازن على يحافظ كي خطتهم في العتبار بعين يأخذوك أن
ً تكن مالم لك، بالنسبة متزنة تكون بعيKKن الكلKKي المKKر تأخKKذ والتي البداية من الخطة إعداد في مشاركا

العتبار. 

إلKKى يسKKعى وبKKالله. الكKKون بالطبيعKKة للبشKKر الشخصKKية الصKKلة علKKى تطKKبيقه يتKKوجب المبKKدأ نفKKس هKKذا
ً توازنه على المحافظة حياتنKKا. لتKKأمين بهKا نقKKوم الKKتي التركيبKKات نKKوع عKKن النظKKر بغض لقوانينه، وفقا

قKKوانين الطلق علKKى العتبKار بعيKKن الخKذ عدم مع عملهم ونماذج قوانينهم بتنظيم البشر يقوم عندما
بإستمرار.  حياتنا على تؤثر الطبيعة قوانين أن نسيان حال كل على يتوجب ل الطبيعة،

فاعلً الله كان إذا ما في التأثير بإمكانه يكون أن إله وجود بنفيه النسان يتصور أن جداً المؤذي من
مجKال نفKKس تKKأثير وتحKKت المركKKب، نفKKس علKKى كلنKKا حKKال. نحKKن كKKل علKKى يKKؤثر ل. الله أم حياته في

الوهمية.  فقاعتهم في ذلك يرون ل العديدين أن من الرغم على الطاقة،



ً فهم "،قوى الظلم" أو الطبيعة رحمة تحت بأنهم البشر يشعر عندما فKKي أملهم كل بأن يقولوا ما غالبا

ً الله.  فهم الوضKKع يحولKKوا بKذلك بKأنه ويؤمنKKون التماثيKKل ويعبKKدوا والمعابKد الكنKKائس يزوروا ما غالبا
ً ليكKKون عKKن بأنفسKKنا مسKKؤولين بKKآخر أو بشKKكل مسKKؤولين حKKال كKKل علKKى لهKKم. فنحKKن بالنسKKبة إيجابيKKا

هKKو ونجاحنKKا أنفسKKنا. أملنKKا داخKKل موجKKود هKKو المKKل كKKل ولكKKن فوقنKا، موجود غير وضعنا. فالتحسن
لدينا.  الداخلية القوة موارد وتنشيط قلوبنا في الله روح مع التواصل في نجاحنا مدى عن عبارة

عملKKي. العمKKل لغKKة إلKKى سنوات ثلث قبل الق��وة اللهي��ة العظم��ى – الوطني النشيد آيات بترجمة قمت

المعنى تعطى التي المناسبة الكلمات على العثور عادي: فحاولت ترجمة عمل كأي بدأ الترجمة على
الخارج.  في كان تصويره. المعنى أردت لما

الكلمKKات. فKي يكKن لKKم معنKKى. المعنKى الكلمات منحت بأنني أكبر بقوة شعرت عملي، في تقدمت فكلما
حKKاولت الKKتي إلهيKKة، قKKوة عKKن عبKKارة نفسKKي أكKKون. أنKKا مKKاذا عKKن بKKداخلي بKKه أشKKعر ما تصور الكلمات
وصفها. الكلمات

وجودنا. الناس أساس هي بالكون فالمعرفة الحياة ومورد الله أنفسنا: روح داخل موجود شيء كل
النانية تأثير ليوازنوا وسعهم في ما بكل يقوموا المر. فهم هذا أدركوا بإلههم المؤمنون الروحانيون

حدسهم.  وليتبعوا أنفسهم في الروحية والناحية

   الحب:3

النانيKKة. فالهKKدف تKKأثير مKKن التحKKرر إلKKى العKKالم كKKل فKKي الروحانيKKة تسKKعى
بKKإلههم يؤمنKKوا الKKذين أنKKانيتهم. الشKخاص ظKل فKKوق القفKKز هKو للبشر النهائي
فKي فقKط: الحKق إنسKKانيين حقيKن الطبيعKة من لدينا بأن يفهموا حدسهم ويتبعوا

أن نحKKب كمKKا الخريKKن معاملKKة فKKي والحKKق الKKداخلي وجودنKKا مKKع التواصKKل
المحبKKة بKKروح الخريKKن مKKع بنKKاء تعKKاوني بعمKKل يقومKKوا بKKه. فهKKم يعاملونKKا
أيضاً.  لديهم التي كتلك الختيار في الحرية نفس الخرين ويمنحوا

ولماذا يريدونه ما يفهموا كلية. لنهم أنها على المور يتصوروا فإنهم العالمية المعرفة مستوى فعلى
الروحانية.  الفواكه أنفسهم إلى يجذبون يريدوه. فهم ما بتحقيق يقوموا أنهم كما يريدونه،

ذو التطKKور إلKى تسKKعى الKتي العوامKKل مKKن الحقيقييKن غيKKر الرسKل ينشKئها المعابKKد رياح بأن يميزوا هم
عنKKدما بنجKKاح يسKKير هKKذا والحمKKل. كKKل الKKذئب وبيKKن والقشKKرة البذرة بين يميزوا الصلب. فهم الساس

أعيننا.  بفتح نقوم



أي علKKى أو أحKKد أي علKKى بKKالحكم يرغبKKوا ل بKKإلههم المؤمنين الناس لن صعب، أمر عن عبارة هذا
عKKن عبKKارة هKKي للعمل. المسKKألة خاطئة أو صحيحة وطريقة حقيقيين غير رسل هناك يوجد شيء. ل

ً ويعمل نفسه مع صادق كٍل أن تصKKوراته بخلط الخرين لنانية أو لنانيته يسمح أن دون لحدسه وفقا
نختKKار فإننKKا خياراتنKKا حKKالته. فKKي فKKي ممكنKKة طريقKKة بأفضKKل فعالKKة تكKKون الKKتي العمKKل أطبKKاع ويختKKار
لتحديKKد جهازنKKا بKKأن يثKKق أن شKKخص كل الحياة. بإمكان في التطور على يساعدنا الذين التعليم لنفسنا
الفضل. فكل بالطريقة حاجتنا يناسب الذي الخيار ذلك المتوفرة الحتمالت جميع من يختار الموقع
ً وأهميته. فKالجميع مكانه له شيء يحبKKوا الKKذين أولئKKك ممكنKKة طريقKKة بأفضKKل التKKأثير علKKى يعملKKوا معKا

الله. 

أساسKKيات السليم. مKKن العقل على المبني التعاوني، العمل هي المدى طويل التأثير ذات الوحيدة القيمة
والمقربيKKن وفكKKرك، روحKك كKل ومKKن قلبKك كKل من إلهك الرب، للمحبة: حب الثلثة الوصايا النجاح

بحدسKKنا والثقKKة لKKدينا، هKKو بما ممنونين نكون أن علينا يتوجب أنه ببساطة، يعني نفسك. هذا تحب كما
ً تسير كي المور وترك بعبKKارة بيديه، مصيرة زمام شخص كل يأخذ بها. عندما الخاص لليقاع وفقا
طKائر مثKل نصKKعد سKوف أننKا حيKث بنفسKه يقKKودك بKأن لKه وإسKمح الKKداخلي صKKوتك إلKى إستمع أخرى
والمتنKان المتعKKة بنفKس جديKKدة. شKعرت آفKاق إلKى مسKارنا تKوجيه وبإمكاننKا الرمKKاد تحKت مKن الفينيق
الحرية.  إلى طريقه على مسكني في طريقه ضل الذي الصغير العصفور عثر عندما

      



القوة اللهية العظمى

الفترات. أنت تقلب رغم البد إلى تبقى والتي الفضاء تمل التي الكبيرة العظمى اللهية القوة أيها أيا
كل وتحفظ شيء كل تشمل التي القوة تلك إدراكها، يمكن ل وقوتك عظمتك فإن مفقود كل فوق الذي

توقيرك. أريد الذي وحدك شيء: أنت

على الرمل حبات جميع يعد أن أو المحيطات عمق قياس على يقدر النسان عقل أن من الرغم على
يدرك أن على حال كل على قادراً غير فإنه البعض، بعضها عن الشمس أشعة يفصل أن أو الرض

عليها. تسيطر التي العظمة تلك إلى يرتقي ل البشر أحكامك. فكر يفهم أن ول عظمتك

وتوافق ونور حياة من كائن الخلود. فكل من الزمن وإستحضرت بنفسك، العالم بخلق قمت لقد
كلمتك. من مولود ودائم عظيم وكل والجمال النسجام فيك. كل بدايته فإن وقوة وجمال

من الشرر يتطاير ومحبتك. فكما قوتك تحفظها المخلوقات وكل بشر من فيه من بكل الكون كل
عظمتك وفخامة إسمك يكتبوا وهم أولئك ترشد منك. أنت تتطاير الساطعة العوالم جميع فإن النار،

السود. اللوح على

ً لتنير تحصى ول تعد ل التي الساطعة المشاعل تشعل أنت قوى تعني وعذوبتك قاعاً، بدون عمقا
فيما ذهبية ساطعة كتيارات يتدفق ونورك ضوء، من بتماثيل الفضاء تمل الشر. أنت وقوى الظلم

صغيرة. قطرات عن عبارة هي فيها الكواكب أن حيث تحصى، ول تعد ل التي الشمسية النظم بين

ل أعداد بين فيما فقط ذرة عن عبارة بأنني أفهم يدك عمل أثر وأرى وعظمتك قوتك في أفكر عندما
ً أزن ل مني. أنا أكبر تحصى وأنا منك بالقرب الموجودة الرياح من أتلشى فأنا ميزانك، في شيئا

ً لست نورك. في نفسي أرى عندما شيئا

أكون أن يمكن ول روحك من أعيش ومشيئتك. أنا أفكارك طفل فأنا منك، جزءاً فأنا حال كل وعلى
كل في وجودك مشاهدة وغايتي. بإمكاني بدايتي أنك أدرك أعبدك بدونك. عندما الوجود قيد على

ً فإنني موجود ولنك شيء موجود. أيضا



حياتي. مسارات بتعبيد قمت الذي وأنت منك متحصل فأنا فهمي حسب
السماء بين فيما هو هائلة. مكاني سماوية كأجرام هي عينك في والذرات ذلك، تريد لنك يدق، قلبي

كليهما. أسمع وأنا الرض ومن السماء من القرب نفس على والرض

وروح. فأنا مادة عن عبارة الوقت نفس في الذي الطار الوجود، سلسلة في إطار عن عبارة أنا
ً حال كل وعلى عبد متسلقاً. أنا أكون العلى المستوى وفي المادة من أتصاعد ولكن وحشرة ملكا

وفيك. منك ولكن نفسي من ليس الله. هذا مثل

إضاءتي. أحصل هو ونورك حياتي، عن عبارة هي وجودي. محبتك على مبنية وحكمتك ربي أنت
ً الموت سيل أموت. أتخطى ل خالد فأنا لذلك منك حياتي على حيث كتفي، على الخلود بإكليل ملقيا

مشيئتك. هي هذه أن

تكون إدراكه! أن يمكن ل هذا من فالتكيف المحدودة؛ غير المكانية لهذه ويا الخالدة، الفكرة لهذه يا
على والعبادة. القدرة والمل المحبة على وراعيها. القدرة وقائدها والرض السماء خالق الرب

روحي يجعل بحيث تصدق ل لدرجة وعظيم جداً، عجيب أمر هذا – الكمال مستويات إلى الوصول
الفرح. بدموع تبكي
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