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 في هذا الوقت و التي تحمل 

هدفك وجودك األعظم هنا 






أسرار الجنة


  محتوى الكتاب





املقدمة                      IX

١
أسرار الجنة           

٣٠٣
االرتباط                  


عن مارشال ڤيان سومرز                              ٣١٥

٣١٨
أعمق نحو الغرابة               


نمو الحركة                       ٣٢٠






املقدمة

 في خالل هذه الصفحات بداية اإلتصال املباشر من قلب الرب لقلب املخلوق في كل شخص فينا . 
 عندما تقرأ هذه الصفحات ، أسمع بشكل حذر . كل ما تستمع ، يمكن لك باإلحساس و ملس بيتك

 العتيق ، ملس لعائلتك الروحية و ملس للحضور املالئكي ، الذي يسعى إلرشادك و حمايتك في رحلتك

في األرض . دع جانباً حمل عقلك األرضي و أستمع بقلبك . آن الوقت لتدخل إلى الغرابة .

 أسرار الجنة يمثل االرتباط املقدس الذي مقدر لنا بأن نحصل عليه مع الرب ، و مالئكة الرب و
 الروح ، الذكاء الروحي العميق الذي بداخلنا . في هذه الصفحات التي سوف تتبع هذه الصفحة ،


سوف يتمكن لك من تجربة هذا االرتباط بنفسك .

 هذا االرتباط هو بيئة التجربة العميقة في داخلك . االرتباط موجود لكي تجد أنك لست وحيداً بل أنت
 مراقب من قبل الحضور املالئكي الذين ساعدوك و قادوك منذ بداية وقتك هنا في األرض . هذه هي


 العالقات الغريبة التي يجب عليك أن تكتشفها .

 تجربة االرتباط تبني القاعدة الستقبال اإلرشادات و التوجيهات و االستشارة التي تحتاجها لكي
 تبحر في حياتك في عالم غير مستقر بشكل تصاعدي و لكي تحدد في داخل العالم األشخاص ،

 الهدف و املصير الذي يجب عليك أن تجده . هذا االرتباط الداخلي سوف يثمر أعظم االكتشافات في

حياتك .

 أسرار الجنة أوحي في عام ١٩٨٤ م . لالستجابة لدعاء اإلنس ، الحضور املالئكي فتح مصدر املاء
 من حب الجنة و نعمتها لكي يتدفع إلى العالم من جديد . في أشد الظروف غرابة ، رجل أسمه

 مارشال ڤيان سمرز تم استدعائه لكي يكون املستقبل و الرسول للوحي الجديد ، حيث أسرار الجنة
 فقط جزء صغير من الرسالة . منذ عام ١٩٨٣ م ، هذه الهدية من الرب لم تتوقف . الهدية تستمر

 بالظهور ، تأتي لكي تغذي و تجهز األنس حيث أننا نواجهه تحديات جديدة و خطرة في العالم .




IX



 كل صفحة من هذا الكتاب تحتوي على سر من الحضور املالئكي . كل سر يعرض فرصة ثمينة لفتح
 األبواب إلدراكك و وعيك . اآلن أنت تستطيع أن تبدأ بأن ترى كما الجنة ترى . اآلن أنت ترى بعيون


 الجنة لكي ترى و تجرب نفسك ، اآلخرين و العالم كما لم تجربه من قبل .

 في امللخص لهذا الكتاب توجد السورة صاحبة التأثير العميق ” االرتباط ،“ حيث سوف تأخذك إلى

مكان أعمق في اتصالك الغريب مع الروح و مع هؤالء األشخاص الذين أرسلوك إلى العالم .

 الجنة تطلب منك بأن تستقبل أسرارها . مالئكة الجنة يسعون بأن يشاركون معك هذه األسرار . في
 خالل هذا الكتاب ، األسرار معطاة لك اآلن . ندعوا من الرب أن يجعل أسرار الجنة طريق لك لحياة

                           جديدة .

املكتبة الجديدة للروح 
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التعليمات الغريبة للمالئكة

نحن فوق السطح من عاملكم . ولكن بيئتكم واضحة لنا مثل البحيرة الضحلة التي 
توجد فيها سمكة . حتى أكثر وضوح من ذلك ، منذ أن عشنا في هذه البحيرة مرات 

متعددة بأنفسنا . كم من املزيد نعرف ؟. إذا السمكة تستطيع فقط بأن تستمع ألفكار 
مراقبيها الذين يقفون فوق نطاقها ، سوف تستطيع السمكة التعلم على كل شئ آخر — 

األشجار و السماء ، و األزهار، و مصدر املياة التي تغذي هذه البحيرة و مصير املاء 
الذي ينجرف من البحيرة . هذا املثال ينطبق عليك . أنت تستطيع أن تتعلم األشياء التي 
تقع خلف نطاقك ، نفس السمكة ، أنت تعيش في كون كامل ، ليس في بحيرة صغيرة . 

مع ذلك السمكة يمكن لها أن تعيش طوال حياتها في مكان صغير ، تسبح في الكون 
كامل ، مع السماء و النجوم من فوقها و من تحتها كذلك . أليس هذا الشئ صحيح و 

 ينطبق عليك أيضاً ؟   

١




أسرار الجنة

نحن نجعل أنفسنا في العلن لكي يتمكن لك من معرفة حضورنا و معرفة بأن هنالك 
خطة متكاملة . هي خطة يجب عليك اآلن أن تكون واعي عليها ، ألن حتى تتعرف عليها ، 

 حياتك سوف تكون بدون معنى ، بدون هدف مؤكد ، حياة فقط مع أخطاء تعلمك .  

٢




التعليمات الغريبة للمالئكة

نحن نتمنى لكم جميعاً بأن تستقبلوا املتعة التي تنتظركم . في عاملنا ، يوجد 
هناك متعة . يوجد قليل جداً من األشخاص في عاملكم الذين يستطيعون احتواء هذه 
املتعة التي نحس بها .  نحن ال نرتبط باألشياء التي ال تستطيع أن تنجح . نحن غير 

 يائسني . نحن لسنا وحيدين . 

٣




أسرار الجنة

 لكي تتبع هو أن تتحد . لكي تتحد هو أن يتم جمع الشمل من جديد . 

٤




التعليمات الغريبة للمالئكة

الرب يجب أن يدخل عالم حيث أن الرب غير مرحب به ، بطرق ال تولد خوف و 
هلع بني هؤالء الذين يؤمنون بأن العالم هو حقيقتهم الوحيدة . لهذا السبب أن إرادة الرب 

 تتجلى بنفسها بطرق خفية و مبتكرة في العالم . 

٥




أسرار الجنة


في غياب حضور الرب . كل األسئلة تظهر . في حضور الرب ، كل األسئلة تختفي . 

 

٦




التعليمات الغريبة للمالئكة

في هذا العالم يوجد هنا أختالف عظيم بسبب حرية االختيار ، لكن للعقول الراقية 

، الخيار شئ يهرب منه ، ال يكتسب . 

 

٧




أسرار الجنة

اإليمان يمتلك خدمة مؤقتة ،  ليعطيك الهيكل كي تعيد تجربة التجربة التي حصلت 

عليها مسبقا ً . 

 

٨




التعليمات الغريبة للمالئكة

هل تظن بأن الخطة تستعدي مجموعة من الحاملني ؟  غير فعالني ، عاجزين ، 
يفتقرون للشجاعة ؟  نحن نؤكد لك بأن هذه ليست القضية . قوي يجب أن تكون — 


لطيف ، حساس و شديد . 

 

٩




أسرار الجنة

الرب يجاوب من خالل املعلمني . هم جواب الرب . هم يستطيعون ترجمة مشيئة 
الرب في التجربة التي تستطيع قبولها ، استيعابها و تمنت لها . أنه من خالل هذه 


العالقات سوف تصبح مشيئة الرب حاضرة لك . 

 

١٠




التعليمات الغريبة للمالئكة

اآلن العهد القديم يوشك على االنتهاء . صعبة سوف تكون نهايته و عاصفة . و 
لكن أنت تستعد للتغير القادم و لبداية نظام جديد . الهرج و املرج الذي حسيت به في 


حياتك الشخصية هو مؤشر بأنك في تجهيز لعالم من التغيير . 

 

١١




أسرار الجنة

عندما ينظم العقل مع الروح ، هو في وظيفته الصحيحة . العقل يستوعب وظيفته و 

يكون قابل على تأديتها بإتقان . 

 

١٢




التعليمات الغريبة للمالئكة

حاجتك لالستقبال عظيمة بالتأكيد .  أقبل حدودك الحاضرة . هم مؤقتني ، لكن 
يجب عليك أن تعمل معهم إذا أردت أن تتقدم . االحتمالية ليست إنجاز . أنت لست 

سيد . ال يوجد أسياد يعيشون في العالم ، ألن السيادة تتواجد خلف هذا العالم . 

 

١٣




أسرار الجنة

إذا كنت شاهد على مخاوفك ، سوف تختفي .  إذا أنت كنت شاهد ملا هو صحيح ، 
سوف ينمو . أنه من هذا في تجربتك الذي سوف يعلمك الفرق ، و لن يكون عندك أدنى 


شك . 

 

١٤




التعليمات الغريبة للمالئكة

بخصوص مشكلة االستماع :  الكثير منكم يتجهز لالستماع لكن يستسلم بسرعة .  
املعلمني ال يحتاجون للتجهيز ، لكن أنت تحتاج أن تجد طريقه لالستماع ، و هذا التفتح 


يجب أن يطور . هو إعادة تدريب العقل بأن يكون في عالقة . 

 

١٥




أسرار الجنة

يوجد الكثير من التأجيل الرائع  في رحلتك ، لكن في الحقيقية التأجيل ليس رائع 

ألنه مصدر للتأخير. 

 

١٦




التعليمات الغريبة للمالئكة

كي تدخل إلى اإلتحاد املقدس  مع معلمينك ، يجب عليك أن تشارك عظمة 
معلمينك ، هذه األشياء تحررك من األفكار املوهنه و الشك في الذات الذي كان هو 


املحتوى الذي كنت تحاول أن تنظم و توجهه قضاياك و أن تأسس حياتك في املنفى . 

 

١٧




أسرار الجنة

ال تستطيع أن تصل إلى الرب بشكل مباشر  بدون ما تنظم في عالقة مقدسة . 
لذلك ، اهتمامك بالعالقات ُمَحفَز بشكل صحيح ، لكن االهتمام يتم إساءة فهمه و إساءة 


توجيهه . أنت تحس بالنزوة ، لكن ال تعرف من أين تأتي هذه النزوة . 

 

١٨




التعليمات الغريبة للمالئكة

الجسم ، ُخلِق ليكون مركبة لالنفصال لكي تختفي و تََقنَّعَ نفسك ،  الجسم يصبح 

مقدس كل ما تمت مشاركته في هدف مقدس . 

 

١٩




أسرار الجنة

أنت تستطيع أن تتأخر ، لكن ال تستطيع تغيير املسار الذي يجب عليك إختياره . 
يمكن لك أن تتذمر بخصوص حالة العالم كما تشعر به ، لكن أليس هذا مجرد تجلي 

واضح بأن بدائلك للسعادة فشلتك أخيراً ؟ ،  هل بشكل غير واعي جلبت هذا املوضوع ؟ 
حالتك من االنفصال تفشلك ، و ال تستطيع الهروب من هذا اإلدراك . معاناة االنفصال 


تأتي إلنتباهك كل يوم .  

 

٢٠




التعليمات الغريبة للمالئكة

ريتيرنا كارڤيدان سيلتون إي  . أستقبل قلب الرب من خالل عائلتك الروحية 

املجتمعني لشأنك . 

 

٢١




أسرار الجنة


ندمك الكثير هو تاج رأسك الشائك الذي ترتديه . أرميه بعيداً . 

 

٢٢




التعليمات الغريبة للمالئكة


أفسح الطريق . خذ شجاعة . بدون خيارات ، طريقك يصبح واضح . 

 

٢٣




أسرار الجنة


العالم سوف يحفزك لكي تجد الحقيقية ألن العالم ال يقدم لك شئ . 

 

٢٤




التعليمات الغريبة للمالئكة

بالفعل أنه بالحقيقية تم تخصيصنا لك ، خارجاً عن خيارنا و خيارك أيضاً . لكن 

أنت نسيت و نحن لم ننساك . 

 

٢٥




أسرار الجنة

سوف تتعلم بأن تشارك جسمك عندما تستوعب العالقات التي يحتويها . لن يصبح 
منزل للسجن حيث أن تظن أنك تموت و تعيش ، لكن بدالً عن ذلك معبد حيث أحبائك 


يأتون ليجتمعوا معك بسالم و زواج . 

 

٢٦




التعليمات الغريبة للمالئكة

نعم أنه صحيح أن شبكة املعلمني كبيرة بالفعل . عظيمة هي ، خلف خيالك .  تمتد 
إلى الكون كامل ، و كل املجرات التي تم خلقها . ألن العائلة الروحية ال تستطيع أن 
تكون محدودة بالوقت و املكان . خلف كل األبعاد يمتدون ، إلى قلب الرب . هذه هي 

األشعة العظيمة ، ألن في املستوى األعلى  ، يصبحون نور نقي ، تعبير نقي . وسوف 
تستوعب أنك ال تجرب تواصل فقط  . سوف تستوعب أنك أنت التواصل . حياتك عبارة 


عن تواصل . كيانك عبارة عن تواصل . ال يوجد شئ آخر . 

 

٢٧




أسرار الجنة

نحن ال نستطيع أن نأخذ عادتك للمعاناة منك ، لكن يمكن لنا أن نعرض لك أن 
املعاناة ال تحمل أي قيمة لك ،  و ال تحتاج أن تستدعي املعاناة باالستجابة ألي تغيير أو 

تجربة جديدة أو معلومة  . أنت ال زلت املسؤول عن تجربتك ، لكن ال تستطيع قيادة 

نفسك . 

 

٢٨




التعليمات الغريبة للمالئكة

نحن نؤكد لك ، أنت جئت لتبحث عن عائلتك الروحية .   ما إذا أستطعت تقبل 
الفكرة بناًء على إيمانياتك السابقة هو شئ يجب عليك أن تتعامل معه في البداية ، لكن 


نحن نؤكد لك بأنك جئت هنا لتبحث عن عائلتك . 

 

٢٩




أسرار الجنة

في حالة معينة من تطورك ،  سوف تستجيب لألشخاص الذين هم من عائلتك 
الروحية ، ألنهم قراب منك بطريقة ال تستطيع وصفها . تحس فيها بشكل عميق . سوف 

تعرفهم . سوف تنجذب لهم . سوف تحاول بأن تعطي أسباب لإلنجذاب لهم ، لكن ال 

تستطيع ، ألن األنجذاب هو أرتباط يجري أعمق من فهمك . أقوى من قراراتك هو . 

 

٣٠




التعليمات الغريبة للمالئكة

العالم ال يستطيع شفاء أمراضه .  ال يعرف العالج . ولن يصبح العالم كامل حتى 
ما خلف العالم يصبح مقبول . ألن عالم كامل هو مثل البوابة تفتح من نفسها . طاملا كان 


العالم ِيُرى كمكان للعزلة ، سوف يحافظ على فوضويته لكي يخدم هذا الهدف . 

 

٣١




أسرار الجنة


الرب فاز بالحرب ،  لكن أطفال الرب ال يزالون يقاتلون . 

 

٣٢




التعليمات الغريبة للمالئكة

كن راضي أنك تستطيع اإلحساس بحضورنا  ،  ألنه أكبر من الكلمات هو . قلبك 
سوف يجاوبنا . هو يعرف اللغة التي نتكلمها ، املهمة التي نتشاركها معك . ألن القلب 


ليس أعمى و يستجيب فقط لهذا اإلتصال الوحيد . 

 

٣٣




أسرار الجنة

الروح القدس هي إرادتك .  هي اإلرادة التي تتشاركها مع الرب . هي اإلرادة التي 
تتشاركها مع عائلتك . معها تأتي الخطة التي سوف تُخلصك ،  أسس جزئك الخاص ، 

الجزء الذي وحدك تستطيع أن تحققه . الشئ الذي أعطاك إياه الرب هو إرادتك ، ألن 

الرب أعطاك الروح . 

 

٣٤




التعليمات الغريبة للمالئكة

كل ما تجمع أفراد عائلتك فيك و بخصوصك ، سوف يعرضون لك كل األشياء الذي 

تعلمتها .  

 

٣٥




أسرار الجنة

الحقيقية املجردة هي أنك تؤمن بأنك تمتلك الخيارات هذا دليل بأن يقينك خلف 
وعيك . ألن عندما تعرف ، بأن هناك ال يوجد خيار . ماهو معروف من الرب . مع الوقت ، 
معرفتك سوف تصبح قوية جداً حيث حمل أتخاذ القرار سوف يسقط بعيداً منك . بدون 

خيارات ، العقل حر و يستطيع أن يرتاح و يستمتع ، بدون خيار هو إيمان كامل في 

الروح بأن كل شئ معروف يقودك إلى سالم أعظم . 

 

٣٦




التعليمات الغريبة للمالئكة


االستعداد يأخذ وقت أطول بكثير من أخذ الفعل .  

 

٣٧




أسرار الجنة

كل ما أصبحت مستقبل ،  سوف تسمع أصوات كثيرة . ليس جميعهم سوف يتكلمون 

الحقيقية . كن مستمع جيد . 

 

٣٨




التعليمات الغريبة للمالئكة

العالم سوف يحتاج إليك . و يجب عليك إلزام نفسك للعالم .  أنه ليس عالم من 
الخيارات العابرة لكن عالم من االحتياجات العظيمة ، و االحتياجات التي سوف يخلقها  


العالم سوف تظهر عظمتك الشخصية .  

 

٣٩




أسرار الجنة

عندما تتكلم الحقيقية . كل شخص يستفيد ، و لكن الحقيقية التي تنطقها ال يمكن 

تأكيدها بعقلك املتسائل ، ألن الحقيقية ال تأتي من هذا املصدر . 

 

٤٠




التعليمات الغريبة للمالئكة

إرادة الرب تعتبر كخيار و غير مؤكدة . لطاملا كانت هذه القضية ، يجب علينا أن 

نرشدك في كيف تختار بحكمة ، لكن خلف هذا ، االختيار غير ضروري . 

 

٤١




أسرار الجنة

املعلمني سوف يعطونك تجربة خالصة من العالقات . ال تستطيع رؤيتهم ; صعب 
عليك الحكم عليهم .  ميولك لهم سوف يأسس بشكل حازم قبل ما ظهروهم يكون 


معروف .  

 

٤٢




التعليمات الغريبة للمالئكة

كلما أحسست بحضور الحب .  الحضور دائما يكون نتيجة تجربة العالقة ،  سواء 
إذا كانت عالقة حيث أنت واعي أو غير واعي بها . هذا الحضور هو مجرد املنتج من 


العالقة . 

 

٤٣




أسرار الجنة


تجربة الرب املباشرة  هي تجربة كل العالقات في آن واحد . 

 

٤٤




التعليمات الغريبة للمالئكة

تكلمنا مرات كثيرة  بخصوص تجربة الرب في نطاق العالقات و التواصل . تم جلب 

املوضوع لك بهذه الطريقة لكي يتمكن لك من التمرين مع كل شئ تتالمس معه . 

 

٤٥




أسرار الجنة

هل تعرف كلما كنت متضايق أو خائف ، دائما ألنك تظن أنك وحيد؟ من الغير 
ممكن أن تكون متضايق أو خائف إذا كنت غير وحيد . بالفعل ، القيمة من معرفة بعضنا 

البعض كافية بأن تلهمك بأن تفعل أعمال عظيمة في عاملك . عالقة واحدة فقط . ولكنك 

تمتلك ألوف . 

 

٤٦




التعليمات الغريبة للمالئكة

نحن قدمنا فكرة العائلة الروحية لكي نوسع نطاقك للعالقات ، حيث قدرتك في 
التواصل و االندماج مع أكثر و أكثر من مخلوقات الرب في نظام أفكارك العقلية . ألن 

عائلتك هي األساسية في تجربتك للعالقات . و لكن كم أكبر بكثير هي عائلتك الروحية 

التي سوف تناديك لكي تَُعِمق تجربتك . 

 

٤٧




أسرار الجنة


نحن نعرف كيف نحل الصعوبات التي يواجهها العالم ألن قمنا بحلها ألنفسنا . 

 

٤٨




التعليمات الغريبة للمالئكة

ال توجد هنالك خصوصية.  ولكن ، في الحقيقية ، هذا هو خالصك ألن كل األشياء 
التي ترغب بها متواجدة معك .  إذا أحببت في حياتك السابقة ، اإلنجاز الذي صنعته ، 


اعزائك الذين أرتبطت معهم ، هم متوفرين لك اآلن . 

 

٤٩




أسرار الجنة

إذا كان العقل غير مشغول مع أفكاره الخاصة ، هو بشكل طبيعي يعطي و يستقبل 
إتصاالت . في الحقيقة ، هو يفعل هذا حتى وهو مشغول ، لكن غير واعي بأن هذا 


الشئ يحصل .

 

٥٠




التعليمات الغريبة للمالئكة

نحن نمثل مثال جيد للعالقات ألن نحن ال نَُرى إال إذا أردنا ذلك . و لكن حضورنا 
يَُحس به بشكل عميق من قبل َهؤالء الذين يسمحون لنا بأن ندخل وعيهم . إذا أنتقلت من 


جسمك في هذه الليلة ، بكل بساطة سوف تستيقظ في حضورنا . 

 

٥١




أسرار الجنة

يجب عليك دائما أن تبحث بنفسك ، ألن يمكن أن نقول لك أشياء فقط لكي نتحداك 

. نحن نتمنى أن نحفز تفكيرك ، ليس لنستبدله . 

 

٥٢




التعليمات الغريبة للمالئكة

العالم بحاالت نادرة سوف يتفق معك . مع ذلك ، أنت تمتلك شيء كل شخص 
يعرفه . هذه فرصة لكي تُِشرف على ماهو ذو قيمة قليلة و تأكد على ماهو مهم في 


الحقيقية .  

 

٥٣




أسرار الجنة

الهبوط في العالم  يتطلب فقدان الرؤية ، فقدان اإلتصال .  هذه طبيعة العالم التي 

تتطلب هذا الشئ ليكون كذلك . 

 

٥٤




التعليمات الغريبة للمالئكة

عاملكم الصغير ، على ما يبدو معزوالً  و بعيداً عن الحياة ، كرة صغيرة تطفوا 
خالل الظالم ، محاطة بتشكيالت ضخمة من التطور و الحضارات ، في نطاق مداكم 


الحسي و من خلف مداكم الحسي . 

 

٥٥




أسرار الجنة

يوجد إهتمام كبير منصب على هؤالء  الذين يستجيبون للنداء الداخلي . هؤالء 
يمتلكون أهمية شديدة . نحن نجتمع من حولهم . هم يحملون األمل من تجديد و 


استعادة حيوية عاملكم . 

 

٥٦




التعليمات الغريبة للمالئكة

نحن فقط نسعى بأن نعلمك ماهو طبيعي  لك و الحتياجاتك .  عندما تكون لست 
في جسمك ، في املرحلة األخرى ، أشياء كثير واضحة لك . رغبتك في الرجوع و عالج 

وضعك عظيمة بالفعل . أنه لهذا السبب أنت ترغب في الرجوع هنا . و لكن حتى الهدف 
األولي يعاد تأسيسه في وعيك ، أنت ضايع — البقاء هو اهتمامك املهيمن  ، الحماية 


الشخصية هي أهم أمورك  . 

 

٥٧




أسرار الجنة

تعلم كيف تتواصل ، أنت تعرف عدم حماسك بالتواصل و عادتك في االنهماك الذاتي  
— للترفيه عن أفكارك بدالً عن أكتشاف ماهو حقيقي . هذه املحاولة بأن تكون وحيداً 


ولدت لك معاناة و ال شئ غير املعاناة . 

 

٥٨




التعليمات الغريبة للمالئكة

عندما ال تكون في جسمك املادي ، أنت بني املستويات . هنا تمتلك وعي أعظم  

بماذا يمكن فعله . لكن ال تستطيع أن تشارك بشكل كامل . 

 

٥٩




أسرار الجنة

اهتمامك الوحيد هو في العالقات . تستطيع أن تؤمن من خالل تجاربك الغير 
سعيدة في محاولة التواصل مع األخرين بأنها ال تستحق املجهود . مع ذلك ، لن تستلم 


أبداً . 

 

٦٠




التعليمات الغريبة للمالئكة

لكي تتطور في التعليم ،  تم ضمك إلى دوريات مخصصة من املخلوقات . ال تظن 
بأن مؤسستهم محدودة بجمعية من األعراق و األمم من الناس . هذه املؤسسة من األمم 


تضم كل العوالم مثل عاملك ، حيث يوجد هناك ألوف كثيرة ، نحن نؤكد لك ذلك . 

 

٦١




أسرار الجنة

كل العوائل تتالقى في عائلة وحدة . ولكن ، حتى يحصل الشئ هذا ، أنت تمتلك 
نداء خاص ألشخاص محددين . أنت سوف تمتلك مسار من األفعال التي يجب أن 

تأخذها مع أشخاص محددين . تم تعيني معلمني خاصني لك  . ال تمتلك القدرة على 

التخلص منهم . 




٦٢




التعليمات الغريبة للمالئكة

للكثير ، عيسى هو الرمز و العامل املرشد في تطورهم . لكن أسمح لنا بأن نؤكد لك 
بأنه ليس الشخص الوحيد . جمعية أعظم متواجدة ، حتى ال نجعل منه صنم ، غرض ، 


حيث أنه ال يريد ذلك .  

 

٦٣




أسرار الجنة

يجب أن نراقب كلماتنا بشكل شديد الحذر . هل ترى ذلك ، أنت معرض بشكل 
كبير للتنبؤات و األشياء املثيرة لإلزعاج . ال نتمنى أن نتكلم في أشياء مثل هذه . سوف 

يتم سوء استخدامهم . أنه من الصعب أن تستخدم جزء محدد من املعلومات بطريقة 
بنائه ، على وجهه الخصوص عندما تتعلق باملستقبل . مستقبل عاملك معرض لتغيير عليك 


و على اآلخرين كذلك . ال يمكن فهمه بناء على مسار حياتك فقط .  

 

٦٤




التعليمات الغريبة للمالئكة

ال تظن أنه سوف تكون فيه نهاية للتعليم عندما تغادر العالم . هذا العالم مجرد 

البداية . 

 

٦٥




أسرار الجنة


من أجل حمايتك في تعليمك و للتأكد من تقدمك ، بقينا متخفني . 

 

٦٦




التعليمات الغريبة للمالئكة

معلمي تكلم عن هذه األشياء لي  قبل ثمانية عشر ألف سنة في املاضي . لم 
أصدقه . جائني مرة بعد مرة . لم أستمع . املوضوع لم يحمل أي صلة . األوقات كانت 

صعبة . اإلمبراطورية القديمة انهارت. الحضارة تناثرت و ضاعت ، و أشخاص عظيمني 
انساقوا لالختباء تحت األرض و تدمروا . مالحقني كانوا . سجالت التاريخ تم تدميرها . 

كان زمن من االنحالل العظيم . في مواجهه كوارث كهذه ، الكلمات التي تكلمها لي كانت 
بالكاد تكون مرتبطة فيني . ولكن أخترت بأن أستمع ، ألني قد سمعت كلماته من قبل . 
ائتالف عتيق ضرب في داخلي ، ذكرى عتيقة . اضطريت بأن أتذكر تجربة قبل والدتي 

لم أستطع نسيانها . وضعوني على منصة و جهزوني لدخول العالم . بثوا نور على 
رأسي و قالوا لي ، ” لن تنسى هذا النور .“ و أنا تذكرت . معلمي ، الذي هو معي اآلن 

كما كان معي في السابق ، يجهزني . األشياء التي تواجهها أنت أقل صعوبة بكثير 
بالرغم من أنك تمتلك أحتياجات أكثر و تعقيدات في حياتك أكثر من حياتنا في 

السابق . األكل و السكن — كان مصدر قلقنا . أنت تمتلك مصادر للقلق لم نحلم حتى 

بها .  

 

٦٧




أسرار الجنة

التواجد داخل جسم في العالم  يتطلب مستوى معني من الجهل . أقبل هذا . ال 

تتعطش لوعي كامل ، أو سوف تنكر ماذا تستطيع أن تفعل بتواجدك هنا . 

 

٦٨




التعليمات الغريبة للمالئكة

معلمي ، عتيق هو . ال يتواجد في مستواي اآلن . هو يتكلم لي بشكل صافي من 
خالل األفكار . أفكارنا مشتركة . هكذا كيف أعرفه . هو أوقف كيانه بأن يكون شخص 
منفصل . و لكن أستطيع بسهولة التعرف عليه . أفكاره رقيقه جداً عليك. أفكاره تمر من 


خالل عقلك كما لو كانت غير موجودة . 

 

٦٩




أسرار الجنة

نحن حذرين جداً . يوجد حالياً الكثير من الجدل و الفلسفة بخصوص املعلمني 
األسياد و الكثير من األدلة الجزئية . لكن نحن نؤكد لك بأن الطبيعة و املنظومة املكونة 


من املعلمني خلف قدرتك للتقدير. 

 

٧٠




التعليمات الغريبة للمالئكة

املآسي التي تشعر بها في العالم طفيفة . كل الذي يفعلونه هو تدمير عملية 

اإلتصال.  عملية الهجوم هي عبارة عن تعطيل اإلتصال . 

 

٧١




أسرار الجنة

عملك اآلن هو داخل العالم . ال تستطيع أن تغادر من هنا حتى تكمل عملك . إذا 
دمرت مركبتك التعليمية ، بكل بساطة سوف تضطر بأن تنتظر و ترجع مرة آخرى . 

بالفعل ، سوف تكون قلق للرجوع ، ألن كل ما انتظرت ، سوف تستوعب الفرصة التي 

ضيعتها . في التعرف على أغالطك ،  سوف تكون قلق للرجوع . 

 

٧٢




التعليمات الغريبة للمالئكة


األطفال يحلمون بأن يكونوا بالغني ، لكن يجب أن يظلوا أطفال لكي ينمو . 

 

٧٣




أسرار الجنة

نحن نحمل املفتاح ، لكن أنت تمتلك الكنز . ال نستطيع أن نشارك بدونك ، و أنت ال 

تستطيع أن تشارك بدوننا . أنها خطة جيدة . 

 

٧٤




التعليمات الغريبة للمالئكة

الكثير منكم في تجربة التغيير العظيم . نحن نعرف هذا . أنها مهمة غير سهلة 
على األطالق . لكن ال تستطيع الرجوع ملصادر األمان السابقة ، ألنك رأيت أنهم يفتقرون 


الحتياجاتك . يجب عليك التقدم إلى األمام .  

 

٧٥




أسرار الجنة

قل لنا ، ماذا تعرف ؟  هل ترى ، إذا جاوبنا سؤالك ، سوف تقول ، ” معلميني قالوا 
لي هذا ، و معلميني قالوا ذلك ، و معلميني قالوا لي بأن أفعل هذا ، و أنا ال أريد فعل 


ذلك . ” و من ثم سوف يكون األمر مشكلة معلمينك . ماذا تعرف ؟ 

 

٧٦




التعليمات الغريبة للمالئكة

أنتم جميعاً أعضاء من عائلة روحية . ال تمتلكون سيطرة على هذا الشئ . كشف 
هذا الشئ سوف يأتي مع الوقت ، مع ذلك من املمكن أن ال يكون في وقت حياتك هذه ،  

إال إذا كان من املهم لك أن تتعرف عليهم . عندما تغادر هذا العالم ، سوف تجتمع مع 
أوالئك الذين كانوا حاضرين لك ، أيضاً مع اآلخرين الذين دخلوا معك إلى العالم لكي 

يتعلموا بخطوط متوازية معك . من املمكن أنك لن تقابل الكثير منهم في العالم . البعض 
منهم سوف تقابلهم . أنت تعمل مع هذه املجموعة من وقت . لهذا السبب ملاذا يتواجد 

تعرف عظيم بني األشخاص الذين تشارك معهم املجموعة التعاونية . مجموعتك تتعامل 
مع مجموعات آخرى كذلك . التعقيدات في هذا األمر ال تستطيع تصورها . لكنها تعمل 

وفق القوانني الطبيعية بدون خروج عنها . مجموعة عائلتك تمتلك أسم ألن في هذا 

املستوى ، األسامي ملحوظة لك . خلف هذا املستوى ، هم أصوات و موجات صوتية . 

 

٧٧




أسرار الجنة

العوائل الروحية أسست قبل وجود الكون . تم تأسيسهم كخطة للتوحد ، تُنَِظم كل 
الكيانات املنفصلة في مناهج تعليمية التي تخدمهم بشكل دقيق في احتياجاتهم 

الشخصية ، بينما تُنَِظُمهم في مجموعات تعليمية التي تطمح إلى مستويات أعلى و 
أعلى من الفهم . هذه املستويات تتعدى كل املنصات املادية الفيزيائية في األثير و مابعد 

األثير .  تأسيس العائلة كان على حسب الخطة العظيمة ، ألن بالفعل ، يوجد خطة 

عظيمة . 

 

٧٨




التعليمات الغريبة للمالئكة

الهدف الوحيد من تقديم الفكرة من العائلة الروحية في هذا الوقت هو لتجهيزك 
لإلتصال مع الحياة خارج هذا العالم . في هذه األرض ، هذا يعني القليل . و لكن 


األرض هي جزء من مجتمع أعظم . 

 

٧٩




أسرار الجنة

في هذا الوقت ، كما هو إلتزامك باملشاركة سوف ينمو ، حكمتك سوف تنمو كذلك . 
هذه ليست مهمة سهلة . ألنه يجب عليك بقلبك و إخالصك أن تشارك في شئ ال تستطيع 


فهمه و من املمكن أن تجربة بشكل نادر . 

 

٨٠




التعليمات الغريبة للمالئكة

كل هذه األفكار يجب أن تُنَقى و تُنَظف من االرتباطات القديمة التي كنت تمتلكها 

معهم ، ألنه يوجد ارتياب عظيم  ، نحن نعرف هذا الشئ . 

 

٨١




أسرار الجنة

طالب الروح الذي يتعلم بأن يقبل حضورنا ، نحن نقدر تواجدك هنا . مرة 
أخرى ، نحن على علم بالصعوبات املرتبطة . هي مرحلة انتقالية من مستوى من الفكر 
إلى آخر . املستويات هنا ال يتشابهون مع بعضهم البعض ، ولكي تصل إلى مستوى 
عالي ، يجب عليك أن تتخلص من السابق . في الوقت الذي هو بني املراحل يمكن أن 

تكون األمور محيرة جداً . و لكن ما يحفزك هو خلف سيطرتك ، و هذه هي القوة التي 

أنت تسعى لها . 

 

٨٢




التعليمات الغريبة للمالئكة

الروح تجلب املسؤولية ،  و الهدف دائما يتطلب نداء . بالفعل ، الوظيفة من الهدف 
هي االستجابة إلى النداء  . ال تستطيع أن تفهم هدفك بدون أخذ الفعل في اتجاهه .  


هذا الفعل سوف يستدعي مشاركة أعظم و فهم أعظم من ما عرفت من قبل . 

 

٨٣




أسرار الجنة

عندما تعرف ،  أنت تعرف . و خيارك مصنوع مسبقاً . أنها التجربة التي سوف تريد 
أن تسعى لها خارج صنع قرارك في هذه املرحلة . القرارات املصنوعة بدون هذا هي 

مجرد فرضيات . يمكن أن القرارات تمتلك عواطف عظيمة ، لكن ال يمتلكون األساس . 

األشخاص الذين يمتلكون هدف غير مهمومني بأخذ القرارات . 

 

٨٤




التعليمات الغريبة للمالئكة

أنت تتعلم بأن تكون في عالقة  مع املعلمني الذين هم مخصصني لتطوير مهاراتك و 
كشف هدفك . سوف يكون املوضوع أسهل بكثير عليهم ، ألنهم غير مخدوعني و غير 

محتارين . مساعدة عظيمة ال تستطيع تصورها . و لكن لكي تدخل في هذه العالقة هي 
بأن تكلف نفسك لهدفك و ندائك . ال تستطيع بأن تستخدم هدفك لنفسك ، ألن العقل ال 


يستطيع أن يستخدم الروح . 

 

٨٥




أسرار الجنة

ماذا أعطاك الرب هو عالقة كاملة و هدف أسمى . هذه األشياء سوف تكون كعبئ  

حتى يتم استيعابهم على أنهم الوسائل الستعاده حريتك .

 

٨٦




التعليمات الغريبة للمالئكة

بالطبع كلماتنا ال تستطيع التعبير عن جوهر التعليمات التي نربطك بها . هذا 

الشئ يجب أن يحدث دائما في أعمق جزء منك . و لكن كلماتنا تجلب معهم ذكرى . 

 

٨٧




أسرار الجنة

أنه من الضروري بأن يخضع العالم لحالة تََحولِيه عند دخوله  في املجتمع األعظم . 
أنها نهاية الطفولة ، و معها أشياء كثيرة سوف تمضي . ال تكون قلق من الدمار 

الشامل ، ألن ليست هذه طريقة عمل األمور . باملقابل كن قلق بمساعدة العالم خالل هذه 

الحالة االنتقالية . 

 

٨٨




التعليمات الغريبة للمالئكة

أنه من أجل حمايتك الخطة بشكل كامل خلف سيطرتك . ال تستطيع التحكم بها ، 
تغييرها أو تحويلها لكي تخدم تصاميمك . احتماليات املوضوع صعبة  . لهذا السبب 


هي آمنة و لحمايتك . 

 

٨٩




أسرار الجنة

الشئ الذي يؤسس املجتمع ليس الكاريزما من القائد . بل هو الحضور الذي يقود 

القائد . هذا هو املجتمع الصحيح . هذا الشئ الذي يجب عليك أن تتعلمه و تعلمه .  

 

٩٠




التعليمات الغريبة للمالئكة

التطور في الشخص هو دائما القدرة بأن يشارك الشخص في عالقة . إذا فكرت في 
تطورك بهذه الطريقة ، سوف تستوعب طريقك الصحيح . يوجد الكثير الذين تراجعوا 

بعيداً بسبب فشلهم في رؤية هذا . بالرغم أن تمرينهم يعطيهم بصيرة عظيمة ، لكنهم 

كانوا غير قادرين على االنضمام للمجتمع األعظم ،  ألنهم لم يطوروا هذه القدرة . 

 

٩١




أسرار الجنة

بالفعل ، التعرف على التسلسل الهرمي يعطي كل القوة و السلطة لخلف املجتمع . 
لكي يتمكن للمجتمع بأن يسمح بهذا و يعطي رخصة لهذا ، يجب على املجتمع أن 

يتطوروا إلى مرحلة عليا . هذا العالم ال يوفر هذه الرفاهية ، و يوجد القليل من العوالم 
التي تفعل ذلك . عندما يحصل هذا ، من املمكن للعالم أن يحسن من  تعابيره الظاهره و 

ينتقل إلى بعد آخر . يوجد عوالم بشكل حرفي أختفوا من منظور العوالم التي بقت 

متأخرة . 

 

٩٢




التعليمات الغريبة للمالئكة

ومن هنا نحن نمتلك مفارقة الكلمات . كيف يمكن لك أن تتواجد كفرد لكن ال تكون 
فرد ؟ كيف يمكن أن يكون عندك كامل الحرية و عدم االختيار ؟  هذه األشياء ال تستطيع 

فهمها هنا . بالفعل ، من املمكن أن يشعلوا الخوف و سوء التأويل . لهذا السبب الخطة 
األعظم تأسس في كل عالم عمليته التعليمية الخاصة ، باالعتماد على طبيعة العالم و 


تقاليده ، تشكيلة مجتمعاته و مشاكلة الخاصة . 

 

٩٣




أسرار الجنة

يوجد العديد من املعلمني الذين يخدمون هذا العالم ، ألن هذا العالم من 
ساللتهم . يوجد معلمني للمعلمني الذين يخدمون املجتمع األعظم بشكل أكبر ، و يوجد 

معلمني لهؤالء املعلمني و هكذا .  ليس املطلوب منك أن تفهم كل هذا ، ألنك ال تستطيع أن 
تكون في العالم و تمتلك هذا الفهم . لكن ماهو مطلوب منك هو أن تستقبل هؤالء الذين 


مبعوثني ملساعدتك و إرشادك . 

 

٩٤




التعليمات الغريبة للمالئكة

أنت تظن أن تنويرك يحدث داخلك فقط . كل تقدم هو الناتج من العالقات . تنويرك 

هو التعرف على عالقة كاملة .  

 

٩٥




أسرار الجنة

املعلمني ال يعرفون كل شئ . لكن يمتلكون الحكمة التي يجب أن تسعى لها و 
تحققها . هم ُمرَشِدين أيضاً . بهذا الطريق ، ال يوجد أي شخص بدون حضور ، ألن 


الكل ينتمي . 

 

٩٦




التعليمات الغريبة للمالئكة

بالفعل سوف يكون من الحكمة  أن تتخلى عن فكرة التنوير الشخصي بشكل 
كامل .  ألنها تسمية خاطئة . الشخص الذي تحاول تنويره هو  العائق في طريقك . من 


أنت في الحقيقية هو ليس الشخص التي تسعى لتنويره . 

 

٩٧




أسرار الجنة

أي محاولة بأن تستخدم عالقتك مع املعلمني لترضي جانبك الشخصي ال يعني لهم 
هذا شئ . هم يّقْرون بهدفهم وال شيء آخر . و ألنهم ال يملكون جوانب شخصية ، ال 


يستطيعون إفساد الرابط الذي أسسته معهم .  

 

٩٨




التعليمات الغريبة للمالئكة

إذا كنت تملك هدف ،  سوف تبدأ بتدريسه . إذا لم تمتلك هدف ، يجب عليك أن 

تسعى له . 

 

٩٩




أسرار الجنة

الجميع يريد أن يعرف الجواب بدون أن يأخذ الرحلة . أنها الرحلة التي تمتلك 

الجواب . 

 

١٠٠




التعليمات الغريبة للمالئكة

الشئ الذي تطلق عليه نفسك العليا هو نفسك في عالقة . دعنا نوضح هذا التمييز 
املهم ، لكيال تبارك عزلتك :  الشئ الذي تطلق عليه نفسك العليا هي أنت في عالقة غير 


منتهية . 

 

١٠١




أسرار الجنة

األشخاص الذين يمتلكون هدف عظيم يتبعون دورهم الشخصي بدون أي محاولة 
إلتباع أي دور أخر .  و لكن يصبحون أقل و أقل شخصية . كل ما يصبحون أشخاص 


أقل ، يصبحون عالقة أكثر . ألن من أنت هو عالقة . 

 

١٠٢




التعليمات الغريبة للمالئكة

لذلك ، يجب عليك أن تدخل العالقات بهدف أن تتعلم على الهدف . كل ما دخلت 
عالقات لهدف الحماقة ، سوف تتعلم الحماقة ; كل ما دخلت عالقات لهدف األلم ، سوف 

تتعلم على األلم . يجب عليك أن تستوعب األلم كألم أو سوف تستمر في السعي وراء 
األلم كمتعة . لسوء الحظ ، هذا الشئ من املمكن أن يأخذ كمية عظيمة من الوقت . لكن 

لحسن الحظ لك ، ال تمتلك هذا الكم من الوقت . طلبات العالم تتطلب بأن تترك على جنب 
التعليم على سرعتك و معدلك الشخصي . يجب عليك اآلن أن تتعلم في السرعة 


املطلوبة . 

 

١٠٣




أسرار الجنة

يوجد عدم الصبر بينكم ،  و لكن نحن نؤكد لك بأن خطوتك األولى سوف تبدوا كبيرة 

جداً . 

 

١٠٤




التعليمات الغريبة للمالئكة

يوجد تأكيد عظيم في العالم على تطوير التحكم شخصي و التأكيد شخصي . هذا 
الشئ يملك قيمة مادام يعطيك القوة و االلتزام بأن تكون قوي كفاية لتتخلى عن كل 


التأكيد الذاتي . 

 

١٠٥




أسرار الجنة

أنها الحالة التي أكتسبها عيسى هي التي ترغب بها بأكثر جدية . يجب عليك إذا 
أن ال تصنع منه بطل ، أو سوف تفقد ماذا أنجز . بخصوص الدين الذي تم تأسيسه من 
حوله ، الدين يمتلك عالقة قليله بعيسى ، نحن نؤكد لك . الدين يعرض الوعد من إنجازه ،  


مع ذلك الدين ال يوفر الوسيلة . 

 

١٠٦




التعليمات الغريبة للمالئكة

أنت من هو قلق بخصوص نقاء نواياه يجب أن تختبر نواياك باألفعال لكي ترى 
الناتج .  األشخاص الذين يسعون للنقاء أوالء لن يشاركون . املشاركة نفسها سوف 

تأسس القدرة لالستجابة و االستقبال . كل التنقية تعني التخلص من العوائق 
للمشاركة . الوهم الشخصي و املعضالت يجب بأن تحرق بعيداً لكي يتمكن للشخص 

بأن يكون قادر لالنضمام في العالقة مع الهدف الصحيح . لذلك ، ال تقلقك نفسك بالنقاء 
، ألنك سوف تعيق نفسك . ال تستطيع تأسيس النقاء عندما تكون غير متأكد من 

املوضوع . باملقابل ، أسمح لنفسك بأن تتبع ماذا تعرف بأن يكون حقيقي و ال تتردد . 

سوف تجد هذا تحد عظيم بشكل كافي.   

 

١٠٧




أسرار الجنة

عقلك تعبان جداً من تنظيم و تجميع املعلومات لدرجة أصبح ال يوجد لديك وقت 

للعالقة . هذا شئ غريب ألن العالقات توفر كل املعلومات الضرورية . 

 

١٠٨




التعليمات الغريبة للمالئكة

أنه ليس أوالئك البعيدين في املجتمع األعظم الذين سوف ينقذونكم ، ألنهم يشاركون 
نفس مشاكلكم و عوائقكم . أنه في أمالك أن يكون كلهم مستنيرين ، لكن هذا ليس 

صحيح . بينهم يوجد نفس عدد العظماء الذين هنا . مهاراتهم تتراوح كما أن 
تكنولوجياتهم تتراوح أيضاً  . مداهم لإلتصال و االرتباط كذلك .  لكن الحكمة هي حكمة 


في أي أرض و ثقافة ، في أي بيئة و في داخل أي مخلوق يمكن للحكمة أن تمسه . 

 

١٠٩




أسرار الجنة

ماهو باطل يجب أن يسقط . عندما يفشلك ماهو باطل ، سوف تقدر املساعدة 
املعطاة لك . إذا املساعدة لن تبدو كأنها مخترعة ; لن تبدوا على شكل من أشكال 


التدخل . لن تَُرى كتضحية ، لكن كمساعدة حقيقية سوف تَُرى . 

 

١١٠




التعليمات الغريبة للمالئكة

أم يسبق لك أنك تعجبت  ، بكونك بهذا الذكاء كما يبدو لك ، ملاذا لم تستطع بأن 
تحل معضالتك الشخصية ؟ بالفعل ، الكثير منكم أسس عالقات و ارتباطات وهو بكامل 
وعيه أنها لن تتقدم و تزدهر  . و لكنك سوف تحافظ عليهم بإخالص شديد . ملاذا هذا؟ 

أليس هذا موضوع يدعوا للفضول ؟  أنه بسبب أنك تسعى بأن تؤسس حالة من االختيار 

ال شك فيها .  

 

١١١




أسرار الجنة

حتى تصل إلى حالة من اال خيار ، أنت لم ترسى على أرض صلبة . أنها حالة اال 
خيار التي تتبنى صنع القرار مع األهمية . ال تظن بأنك تفهم هذا حتى تجرب هذه 


الحالة . 

 

١١٢




التعليمات الغريبة للمالئكة

ال تصبح شخص كامل ،  ألنك سوف تصبح ال شئ ،  بالرغم من املدح العظيم الذي 

سوف تحصل عليه في العالم . قيم جدا ً لكن بالحقيقية سوف تصبح ال شئ . 

 

١١٣




أسرار الجنة

نفسك العليا ليست شخص . أنها فقط عالقة . لهذا السبب هي عليا . ال يوجد 

أشخاص عاليني ، لكن توجد هناك عالقات عظيمة . 

 

١١٤




التعليمات الغريبة للمالئكة

لألشخاص الذين يسعون للحرية يجب التخلي عن الحرية بشكل كامل . ال توجد 
حرية في الحرية . أنه عندما تخرج من الحرية تصبح حر . هل هذا يعتبر تناقض ؟ 

عندما يكون هناك خيار ، يوجد هناك رابط ، ألنك لم تصل إلى حالة العدم عودة . فقط 
في حالة اال العودة  تمتلك الحرية ، ألن الحالة سوف تكون ثابته و كاملة و سالم ، ألن 


الوضع غير قابل للرجوع . قرار ال رجعة فيه هو ليس قرار . هو الروح . 

 

١١٥




أسرار الجنة

إذا نحن أعطيناك فقط القطعة األولى من األحجية ، هل سوف تركض للجميع 
تقول أنها هي الحل ، عندما تكون هي فقط القطعة األولى ؟ و هل تستطيع أن تنتظر 

بصبر بينما مئات القطع تُْعطَى لك ، بصبر تجمعهم مع بعضهم البعض بالترتيب ؟ 

 

١١٦




التعليمات الغريبة للمالئكة

حتى للحظة حاول باإلحساس بالتجمع الذي يحصل في الحقيقية بخصوصك 
— هذا يطلق عليه التاج ، تجمع من الخدم . أنه مثل لو كان عقلك كالنار ، و هم 

مجتمعني حول هذه النار ، وهم مجتمعني ملشاهدة اللهيب . في النار يلقون مشورتهم و 

حبهم لك . 

 

١١٧




أسرار الجنة

في العالم ، كل الناس يتالقون . أنها نهاية الهيكل القبلي . أنها نهاية حاالت 
االنفصال  . و سوف تتم مقاومة الشئ هذا . كل الشكاوى التي ُوِجَدت من أالف السنني 

سوف تتجلى بشكل واضح جداً . أليس هذا هو التالقي الذي ال يدعمونه األشخاص 
الذين ينتظرون لكي يتحدون مع األخرين الذين يشاركونهم الساللة هنا ؟ و هل العالم 


غير مراقب من األشخاص أصحاب الفضيلة و األشخاص الذين ال يملكون أي فضيلة ؟ 

 

١١٨




التعليمات الغريبة للمالئكة

بالفعل ، أنت تمتلك فكرة قليلة في ماذا يتواجد خلف حدودك . العالم مثل القرية 
التي لم يتلم ملسها من العالم الخارجي . مشغولني هم ، في صعوباتهم الخاصة و قلقهم 
الخاص . الناس في القرية قلقني جداً ، لكن جاهلني . و كل ما أستولى العالم الخارجي 

على القرية ، هل هذا ال يبدأ باإلحساس بالقلق بخصوص موضوع الغزو؟  وهل 
تقسيمات القرية غير واضحة عندما تنظر لها من الخارج ؟ هذا تشبيه عادل . هذا العالم 

هو القرية الصغيرة ، مشغول بنفسه ، مثلك عندما كنت طفل صغير مشغول بنفسك . و 
لم يكن نموك إلى البلوغ صعب ، مليئ بأوقات اإلحباط و أوقات الضغوط ؟ و لم ينظر 

إليك والديك ، من املمكن بحكمة ، و أشروا لك أن وقت املراهقة صعب خالل مروره عليك 

لكي تصبح شيء أعظم ، مسؤول عن شئ أعظم و محاسب على شئ أعظم ؟  

 

١١٩




أسرار الجنة

أسامينا غير معروفة في العالم . والسبب أن تكليفنا ليس على العالم هذا فقط . 
يوجد العديد من املعلمني الذين يحضرون هذا العالم بشكل خاص .  أنه هدفهم لفعل 


ذلك . و لكن تكليفنا هو لتوحيد هذا العالم و تجهيزه للمجتمع األعظم . 

 

١٢٠




التعليمات الغريبة للمالئكة

العالم ينفتح . يفتح صعوباته .  املوضوع يأخذ وقت طويل من التخطيط و الدعم ، 
كذلك أيضاً أستعداد عظيم .  الفئة التي تنوي الحفاظ على هويتها القبلية املنفصلة 

سوف تعاني ضد هذا كما لو كانت هي هويتهم الحقيقية الذين يسعون للحفاظ عليها . و 
لكن الهويات القبلية يجب أن تنتهي كذلك . لكي تستطيعون فهم زواركم من خلف 

العالم ، يجب أن تكونوا خلف التقاسيم بني أنفسكم . هذا هدف سام ، باملقارنة مع 
حالتكم الحالية . و لكن التحذير املسبق لهذا هو فقط الرمز من الهدف الذي يقع تحت 

التغيير الذي تعرفه . ال تظن أن هذا التغيير لن يشملك بشكل كامل . ال تمتلك رغبة أعظم 

من أن تصبح مرتبط بشكل كامل . ألن في هذا الطريق ، سوف تكون كامل . 

 

١٢١




أسرار الجنة

أنت مرتعب من االرتباط ألنك خائف من التضحية ، ألنك خائف من األشياء التي 
يمكن أن تضطر أن تتخلى عنها .  في الواقع ، أنت خائف بأنك تكون سعيد و أن 

تتخلى عن كل شئ ألجل االرتباط املتكامل . الحقيقية أنك خائف من إرادتك . ألن ، في 
اإلتصال القادم مع إرادتك الخاصة ، كل األشياء تصبح ال صله لها . ال شئ آخر 


يهمك .

 

١٢٢




التعليمات الغريبة للمالئكة

أنها الخطة التي ليست من صنعك هي التي سوف تنقذك من املعضالت التي ال 

تملك لها أي حل . 

 

١٢٣




أسرار الجنة

أنه ليس هدفنا بأن نعطيك خيارات جبارة ، لكن بأن نعيد تأسيس قدرتك على 

أسترجاع الروح ، و مع الروح ، العالقة . 

 

١٢٤




التعليمات الغريبة للمالئكة

لألشخاص الذين يستجيبون لنا سوف يعطون مهمات حيث تستخدمهم بشكل 
هائل . ألن في هذا الطريق ، سوف يستوعبون عظمتهم . كيف يمكن للعظمة بأن تعرف 


إال بواسطة تطبيقها ؟ 

 

١٢٥




أسرار الجنة

كن جاهز ، إذا ، للزيارة من األشخاص الذين سوف يأتونك من املجتمع األعظم .  
لكن يجب عليك أن تكون متخذ الحيطة و الحذر . ليس جميعهم بنوايا جيدة .  مراهق 

صغير يدخل عالم من البالغني سوف يكتشف العالم من خالل التعرض للعالم .  مثاليات 
و آمال كثيرة من املمكن أن تُفْتَّقد في مواجهه الطبيعة الحقيقية و حاالت األشخاص 

الذين تقابلهم . وبالتالي نفس الشئ في أندماج هذا العالم في املجتمع األعظم .  ملاذا 
هذا الشئ له عالقة فيك ؟ له عالقة ألنه يمثل الوقت من التاريخ حيث دخلت أنت للعالم . 

أنه من مسؤولياتك بأن تخدم هذا التاريخ  ، تحقق مكانك الصحيح و بالتالي تكمل 

مهمتك هنا . 

 

١٢٦




التعليمات الغريبة للمالئكة

االتصال مع معلمينك هو تمرين في تذكر عقلك الحقيقي و عالقتك الحقيقية . الهدف 

املتأصل في هذا هو ندائك للخدمة .  

 

١٢٧




أسرار الجنة

أنت حارس لكنز بغير وعي  .  كنزك هو ساللتك ، التعليم املربح من كل نشاطاتك 

هنا و في الخارج . 

 

١٢٨




التعليمات الغريبة للمالئكة

جميعكم مشغول بنفسه . ألنكم تعلمتم بأن تفعلوا هذا . و لكن سوف تحتاج بأن 
تكون مشغول بما هو خلف نفسك . هذا هو خالصك ، نحن نؤكد لك ذلك .  

 

١٢٩




أسرار الجنة

ال تستطيع أن تَُغِير هدفك األعظم وال حتى تَُغِيره لكي تخدم أي أهداف شخصية . 
أنها نقاوته املتأصلة التي يتم تأسيسه بالنعمة املنقذة من الخالق داخل نفسك . أنه يمثل 

جزء من العقل خلف هذا العالم ، حتى اآلن يسعى بأن يخدم و يحقق هدفه حتى هنا . 

 

١٣٠




التعليمات الغريبة للمالئكة


االنشغال في الخطاء ال يعني أي شئ إال قرار بعدم املعرفة . 

 

١٣١




أسرار الجنة

الكثير منكم سوف يسأل. ” ماهو هدفي ؟ ”  هدفك هو بأن تكتشف الروح و بأن 

تخدم الرب و التسلسل الهرمي للرب . 

 

١٣٢




التعليمات الغريبة للمالئكة

الكثير منكم سوف يتعجب من نحن . نحن من سوف تصبحون أنتم .  

 

١٣٣




أسرار الجنة

حياتك تمتلك احتماليتني .  سوف تجد هدفك و تحققه ، أو لن تجده . أنه فقط 
نجاحك في هذه املسألة الشئ الذي سوف تعكسه عندما تغادر . ألن عند مغادرة 

العالم ، سوف تترك مشاغل العالم ، يجعلك وحيداً متروك مع هدفك ، حققته أم ال .   

 

١٣٤




التعليمات الغريبة للمالئكة

سوف ترى في األيام القادمة الروح و اإليمان و االختالف الكبير بينهم . ماهو 

معروف بعدم حدوده . ما يحده إال اإليمانيات . 

 

١٣٥




أسرار الجنة

التفضيل يؤََسس في غياب الروح . التفضيل غير مبرر و مَدِمر ، ألنه يخون غريزتك 

األساسية و ميولك األعظم . 

 

١٣٦




التعليمات الغريبة للمالئكة

عندما يتم وضعك في طريق الخير ليس دائما يبدو مثل الخير . لكي تتعلم عن 
الرب ليس دائما يبدو األمر مقدس . لكي تتعلم عن الحكمة هو شئ بالتأكيد خلف منطق 


البشر . 

 

١٣٧




أسرار الجنة

كل الذي نتكلم فيه هو العملية املتأصلة في أكتشاف ماهو حقيقي بالقضاء على 
الباطل . أوالً ، يجب عليك أن تكتشف ماهو حقيقي باالعتراف بالتباين ، ألن هذا التباين 
سوف يعلمك مصدر سعادتك و حزنك الخاص . مجرد ما يُطََور هذا االعتراف ، يمكن لك 

بأن تصنع قرار قيم ،  االعتراف بمصدر السعادة و مصدر الحزن . هذا ال يعني بأن 
السعادة سوف تكون مرغوبة بالكامل ، لكن تفضيلك سوف يتحرك أكثر بإتجاه الشئ 


الذي يعطيك إحساس بالكمال . 

 

١٣٨




التعليمات الغريبة للمالئكة

الناس يمتلكون أرتباط عظيم مع غضبهم .  أنه ملحوظ جداً لهم . لكن غضبهم 
بشكل نادر يمثل مؤشر بماذا يعرفون ، الغضب هو الناتج من إنكار ماهو معروف . هذا 

ما يولد الغضب في كل الحاالت .  

 

١٣٩




أسرار الجنة

أبحث عقلك في هذه املشاكل املرتبطة لك و حدد تفضيلك و إيمانك في التباين بماذا 
تعرف .  من بعد يمكنك بأن تسأل املعلمني لكي يساعدونك بأن تجد ماذا تعرف و بالتالي 


تبدأ مغامرة تعاونية مع بعض . 

 

١٤٠




التعليمات الغريبة للمالئكة

إذا أعطيت رغباتك الحقيقية بشكل مباشر ، شخصيتك سوف تتحطم . سوف 
تكون مختل و سوف تَْهلِك . ليس بسبب بأن هديتك مدمرة ، لكن بسبب كونك ال تملك 


سعة الحتوائها  .

 

١٤١




أسرار الجنة

الكثير حاول الوصول إلى الرب حسب أفكارهم الخاصة و باملقابل أصبح نافر من 

الحياة . 

 

١٤٢




التعليمات الغريبة للمالئكة

السبب من أن عقلك هو خلف قدرتك بكثير لكي تفهمه ألنه يحتوى على الروح التي 
تملك تأثير مباشر على حياة األشخاص األخرين . الكثير من هذا يبقى مخفي ، بعيد 

عن متناولك . ال تسعى بأن تصل للروح على حسب اتفاقك الشخصي ، و إال سوف 
يكون هناك ضرر كبير ، نحن نؤكد لك ذلك .  أسترجاع قواك الروحية هو مسألة جدية ، 

لها عواقب وخيمة إذا أخطأت بالنيابة عنها . أنه لهذا السبب عندما يسأل الناس عن 
كيفيه أسترجاع القوة و الهدف ، ألنهم جميعهم سواسيه ، نحن نتكلم عن املنهج . ال 

تستطيع أن تقفز إلى أمام حيث أنت اآلن ، يجب أن تؤسس قاعدة صلبة إذا أردت أن 

تتقدم بحكمة . 

 

١٤٣




أسرار الجنة

إذا طمحت السترجاع الروح ،  من بعدها سوف مع الوقت تسترجع مهمتك في 
العالم أيضاً ، حيث هي مهمة محددة للغاية و مفصلة بعناية . أنه ليس شئ تستطيع أن 
تؤسسه على حسب إتفاقياتك  ، ألن املهمة أعطت لك قبل مجيئك لهذا املكان . إذا طالبت 

باملهمة ، إذا يجب عليك أن تستعد بأن تكون شخص بشخصية عظيمة و قوة داخلية 
هائلة و صدق . ال يمكن أن يوجد إي نوع من أنواع خداع الذات في العقل ، ألن الخداع 


الذاتي سوف يلعب بخراب في تطويرك و بالفعل سوف يقودك للضياع .   

 

١٤٤




التعليمات الغريبة للمالئكة

أنت تتعلم أن الورطات هنا متشابهه في كل مكان . يجب أن تكون رشيد في هذه 
املسألة ، ألن كما ترى ، عاملك سوف يستقبل زيارات بطرق مرئية جداً من قبل أعراق من  
املجتمع األعظم ، و سوف تكون متحمس ألنه يمكن أن تظن أنه وصول املستنيرين الذين 


يملكون تكنولوجيا متطورة التي سوف تحرر شعبكم . ال تكن أحمق 

 

١٤٥




أسرار الجنة

الصعوبة ألجلك ، بالفعل ، أن روحك ليست مبنية على آمانيك الخاصة على األطالق . 
ال تستطيع أن تغيرها لتخدم أهدافك الخاصة ، الكثير من األشياء ُصِنَعت من الجهل . 

بدون الروح ، أنت سوف تخلق البديل ، مثل ما أنت تعيش على الغالب . ماذا يجب 
اكتشافه من خالل التجارب هو أن اآلماني هي العوائق لسعادتك و رضاك .  نحن نؤكد 
على الروح ألنها القاعدة الصلبة حيث تستطيع أن تقوم بقرارات حكيمة . املعلمني سوف 

ينمون املهارة داخلك . ألن إذا أرتبطت مع شخص صادق و بالحقيقية يحمل لك  
مصلحتك األحسن بشكل حازم في عقله ، سوف تكون صادق بنفسك . كل أشكال 


الخداع سوف تصبح معروفة ، و الفرصة للتصحيح سوف تكون حاضرة لك .  

 

١٤٦




التعليمات الغريبة للمالئكة

عاملكم في مرحلة متوقعة من التطور . ال تظن أن هذا الشئ فريد من نوعه ، ألن كل 
الحضارات مرت في هذه الفترة التحولية الصعبة . الكثير منهم فشل . البشرية في 


عملية الدخول ملرحلة نضج أكثر . 

 

١٤٧




أسرار الجنة

تعليمك ، إذا أخترت بأن تسعى له بصدق ، سوف يبدو غير مريح في مناسبات 
كثيرة . يوجد هناك إتفاق كوني على هذه النقطة . مع ذلك ، نحن سوف نخفف من 

الصعوبات قدر اإلمكان . لكن نزعتك للمعاناة و لفحص نفسك بشكل ناقد أنه شئ ال 
نستطيع التحكم به . أنه من القلق العظيم في تجهيز الطالب ، ألنهم سوف يرون 

أخطائهم كضعف من جانبهم . بالغالب هذه األخطاء هي قوة مخفية . لكن التبرير لهذه 

األخطاء لن يجلب أي خدمة . 

 

١٤٨




التعليمات الغريبة للمالئكة

يجب أن تتعلم عن نقاط ضعفك — جميعهم .  بالفعل ، أن تكتشف أي واحدة منهم 

في وقت متأخر سوف يجعل األمر مأساوي . 

 

١٤٩




أسرار الجنة

يجب أن تخدم خطة خلف تحكمك الشخصي .  الخاصية املدهشة هي أنك سوف 

تحتاج بأن تؤسس تحكم كامل بنفسك لكي يتمكن لك من التباع بها . 

 

١٥٠




التعليمات الغريبة للمالئكة

سوف تعرفنا ألن نحن عائلتك . هذا الشئ يمكن لك فقط بأن تعرفه و ال يستوعب من 
خالل أي نوع من النشاط املنطقي . صديق قديم بالكاد تتعرف عليه . إذا تذكرتنا كما 

نحن في الحقيقية ، سوف تتذكر حياتك قبل الدخول هنا . سوف تتذكر هدفك و 
اتفاقيتك.  سوف تتذكر القوة من عهدك و املساعدة العظيمة التي تحيط بك دائما . في 

هذا ، سوف تجد القوة الحقيقية ، ألن ال شيء تستطيع رؤيته في العالم يستطيع أن يبث 

الضالل على وعي بهذا الحجم . 

 

١٥١




أسرار الجنة

يجب أن تصبح شخصاً واحد مع هدف واحد و مرجع واحد داخل نفسك . هذه هي 
الطبيعة من الشفاء . الشفاء ليس مجرد تعويض للوظائف الجسمانية أو تهدئة اإلزعاج 
العاطفي . كل ما كان عقلك مقسم ، أنت مريض و تحتاج للعالج ، بغض النظر عن أي 


منهج من املمكن أن تختاره من جانبك . 

 

١٥٢




التعليمات الغريبة للمالئكة

سوف يكون هنالك أشخاص الذين يسعون لسوء استخدامك إذا عرضت خدماتك 
لهم . يجب أن تكون واعي عليهم ، في الجانب املادي و ما خلفه معاً . في هذا ، روحك 

هي حمايتك ، ألنها تعرف فقط األشخاص الذين يتكلمون الحقيقية من حولك و في 
داخلك . و لكن لكي تتعلم هذا التمييز ، يجب عليك بأن تكون صادق خلف تعاريفك 

الحالية . يجب عليك أن ال تحمي أي شيء يخون روحك . و يجب عليك أن تَُمٍيز روحك من 
عقيدتك و أفكارك املقدسة . مهمة صعبة ، لكنك في الوقت املُعطى و الظروف الصحيحة 


لكي تجلب هذا اإلنجاز . 

 

١٥٣




أسرار الجنة

إذا تمكن لك من استدعاء ساللتك و معها املعرفة من مهمتك هنا ، يجب عليك أن 
تكون قادر على أن تتمدد خلف هويتك و القضايا البشرية و لكن تجلب كل ما اكتشفته 


لخدمتهم . 

 

١٥٤




التعليمات الغريبة للمالئكة

نصيحتنا سوف تتجاهلها تحت الضغط . لكن روحك ال تستطيع تجاهلها . من 
الحكمة إعطاءك الروح أحسن من النصيحة . تستطيع فقط تذكرنا من خالل الروح . و إال 


. نحن مجرد ظاهرة . سوف تنسى كل شئ قلناه لك . 

 

١٥٥




 أسرار الجنة

أنت خائف من ماذا تعرف ،  ألن ما تعرف سوف يغير حياتك تماماً و يعرض عليك 
أحتمالية السعادة ، التي هي بعيدة في الوقت الحالي . حتى ذاك الوقت ، سوف تحاول 


إيجاد أشياء حتى تكتشف أنهم يفشلونك . 

 

١٥٦




التعليمات الغريبة للمالئكة

كل ما كان عقلك صريح و معبر ،  سوف تبدأ بأن تجرب مدى واسع من األشياء — 

كيانات ، اتصاالت و هكذا . لكن هذا ال يشير إلى الحكمة . 

 

١٥٧




أسرار الجنة

قلبك سوف يدلك . هذا الشئ الذي تكلمنا عنه مسبقاً . أستمع لقلبك . أنه ليس 

عواطفك التي نحن نتكلم عنها ، لكن روحك . 

 

١٥٨




التعليمات الغريبة للمالئكة

ما لم تحس بما تعرف ، أحاسيسك قيمتها قليلة و هي مؤقته ، كونها مجرد ردات فعل 

بحد ذاتها . 

 

١٥٩




أسرار الجنة

العوائل الروحية تخدم كل العوالم .  لكن يوجد القليل من األشخاص الواعيني 
داخل أي عالم الذين يمتلكون بالوعي عن العوائل . فقط هذه العوالم من تعتبر متطورة 


ثقافياً و متحدين يستطيعون معرفة العوائل بني سكان كوكبهم . 

 

١٦٠




التعليمات الغريبة للمالئكة


ماذا يمكن يستفاد من معرفتك لنا ما لم تكون مشاركتك مطلوبة ؟ 

 

١٦١




أسرار الجنة

عاملكم جعل األمر ممكن للكثير منكم للسعي وراء أشياء أعظم بدون عوائق . الحرية 

املؤقتة التي تجربها اآلن في عاملكم تقف شاهدة لهذه الحقيقية . 

 

١٦٢




التعليمات الغريبة للمالئكة

سوف تحتاج إلى حلفاء أقوياء . ال تظن بأنك تستطيع تجهيز نفسك . لن يحصل 
هذا الشئ من قبل . في جميع األماكن . لذلك ال تظن بأنك الحالة الشاذة في الكون 


كامل . 

 

١٦٣




أسرار الجنة


سوف دائما تعرف الناتج من عالقة إذا أخترت بأن تسمع . 

 

١٦٤




التعليمات الغريبة للمالئكة

نحن نعطي العالقات الشخصية أكثر أهمية ، ألنها تمتلك أعظم أمكانية في تقوية 

أو تضعيف األشخاص الذين يشاركون بها . 

 

١٦٥




أسرار الجنة

نحن نتمنى بأن ننمي روحك لكي يتمكن لك من صنع قرارات حكيمة . أنت تحتاج 
بأن تفعل هذا خصوصاً لألشخاص الذين يتبعونك . إذا كان مكتوب لك بأن تَُعلِم 

أسترجاع الروح في العالم ، الذي هو هدفك ، إذاً يجب عليك أن تتعلم كيف تسترجعها 

لنفسك في املناطق الذي تمتلك أكبر تفضيلك . 

 

١٦٦




التعليمات الغريبة للمالئكة

أنه من الغير مهم تواجد أختالف في العوائل الروحية . ماهو مهم هو أنه أنت 
جزء من واحدة . االختالف يقع تماما خلف مستوى البشر بشكل كامل . العوائل مقسمة 
فقط ألجل خدمة مصالح متباينة ووجهات نظر مختلفة . عمليتهم مميزة . لكن هم يكملون 


أحتياجات األشخاص الذين هم أعضاء العائلة .  

 

١٦٧




أسرار الجنة

الفكرة من العائلة الروحية سوف يتم استقبالها بمزيج من ردود الفعل . األمل منها 
بأنها تكون كلها موحدة في الرب ، و لكن نحن نتعلم من خالل مجموعات و مناهج . هل 

ترى ، الخطة املتكاملة أخذت باالعتبار  كل تطورك — عالقاتك الشخصية ، الزواج ، 
األطفال ، املجموعات ، الدين ، الحكومة ، كل شيء — و تعطيهم وظيفة جديدة و هدف . 
الرب ذكي جداً . الرب سوف يفوز في لعبتكم . أنه ليس مهمة سهلة بأن تفوز في لعبتكم 

. فقط العقل السيد يستطيع فعل ذلك . الرب سوف يستخدم انقسامات االنفصال لكي 

يوحد الكون .  

 

١٦٨




التعليمات الغريبة للمالئكة

ليس من املهم أن تؤمن بحضورنا أو ال . هذا شئ يستطيع فقط بأن يعرف ، و 

اإليمان يضيف شهادة قليلة عليه . 

 

١٦٩




أسرار الجنة

ال يمكن لتركيزك أن يكون على هذا العالم وحدة .  ألن هذا العالم ليس وحيداً . 

في النهاية مصير هذا العالم يقع في يد العوائل الروحية . 

 

١٧٠




التعليمات الغريبة للمالئكة

القيمة من هذا العالم  سوف تتأثر بشكل كبير بسبب دخولكم في املجتمع األعظم . لم 
يحصل قط أبداً تأثير بهذا الحجم العظيم على وعي الذين يقطنون هنا و لن تحصل أي 
نتيجة أعظم . الدين ، الفن ، الفلسفة ، املجتمع ، أساس الحكومة ، القانون و واألخالق 


— كلها سوف تتأثر بشكل عظيم .  

 

١٧١




أسرار الجنة

األشخاص الذين يتعلقون في املاضي يعانون ضد قوى التغيير ، حيث يبدو بأنها 
تهدد كل شئ عزيز عليهم . لذلك ، كن واعي من القيمة التي حافظ عليه املاضي و كن 

مفتوح ملستقبل مختلف بنسبة كبيرة . كل الظواهر و كل الكيانات ، بغض النظر عن 

الشكل أو التوجيه ، جميعهم تحت نفس منهج التعليم نحو الرب .  

 

١٧٢




التعليمات الغريبة للمالئكة

األحداث القادمة سوف تطلب نقلة في واقع سكان األرض . يجب عليهم أن يتغيروا أو 
يعانوا ضد ما يعيشون تجربته اآلن . أنه ليس هذا فقط بل أنهم سوف يحاولون أحياء 

الديانات القديمة ، األنظمة و القيم ، الكثير منها خدم هدف قيم ، لكن جوهرة أنتهى 
عهده . أال يوجد تجهيز لهذا القرن و مستجداته ؟ ، مفاهيمه الجديدة ؟ ، نشباته و 

نزاعاته و تطوره التكنولوجي ؟ بل و تجهيز ملا هو يكمن خلف هذا القرن القادم ؟ ألم 
يحصل أن كل هذه األشياء كانت تنمو بشكل سريع جداً بإتجاه املنعطف األساسي ، 


كما كان سباق في نهايته توجد بداية جديدة ؟

 

١٧٣




أسرار الجنة

أنت الروح التي نتكلم عنها . أنت ال تمتلك أو تسترجع الروح بكل بساطة . أنها غير 
قابلة للتملك . ال يمكنك اقتنائها . أنها ليست للمنح . يجب أن تصبح القوة التي تربط كل 


الحياة ، بدالً من واحد من تشكيلها فقط .  

 

١٧٤




التعليمات الغريبة للمالئكة

أنه ليس كافي فقط بأن تقبل الهوية الجديدة كشئ أفصل ، ألنك كنت في أماكن 
كثيرة في سفرك و لكن مصيرك ، كما هو مصير الذين يتبعونك ، هو أن تصبحون الرابط 

و ليس املربوط . هل هذا الشئ يمكن فهمه ؟ ال ، ال تستطيع إال من خالل التجربة 

العميقة . 

 

١٧٥




أسرار الجنة

لن تصبح الرب أو خلق الرب ، لكن العالقة بني اإلثنني . الحقيقية هي العالقة .  أنها 

ليست الشخص أو الكامل ، كما تظن بهذه األشياء . 

 

١٧٦




التعليمات الغريبة للمالئكة

الكثير من الشهادات تم إدالئها للحياة األبدية ، لإلله ، للقوة من الحب و األخوة ، و 

لكن فقط األشخاص الذين هم هذه القوة يستطيعون إيجاد تغيير حقيقي و تأثير دائم .  

 

١٧٧




أسرار الجنة

كن مؤمن بأن قلبك يعرف الطريق لبيته ، ألن بدون تدخل ، قلبك بكل بساطة سوف 
يسافر طريقة الطبيعي و املسار املحتم للرجوع إلى البيت ، رجوع لعالقاته الحقيقية ، 
لكن هذا على ما يبدو في املستقبل ، في املستقبل البعيد خلف كل ما جربته إلى هذا 


الحد . 

 

١٧٨




التعليمات الغريبة للمالئكة

الروح الداخلية ، الهدف الحقيقي ، الحضور من املعلمني — كل األصوات نداء 
داخلي يجب أن ينمو بقوة و مجال كما هو حاضر له و تطبيق ، املعرفة و التطبيق . كل 
األشياء املتناقضة لهذا في نقطة معينة سوف تصبح معروفة و سوف يتم التخلص منها 


كما هي غير مرغوبة ، فقط تعرقل الرجوع الطبيعي للقلب . 

 

١٧٩




أسرار الجنة

نحن لن نحرمك ، مع ذلك يمكن أن نطلب منك ملدد من الوقت بأن تحد من ارتباطك 
لكي يمكن لك بأن تمتلك إدراك أكثر و تجربة أعظم من نفسك و العالم الذي تعيش به . 
هذه أوقات مالئمة مؤقتة . هم يعرضون فرصة ، ألن الفرص الجديدة فقط تستطيع أن 


تظهر في ظروف خاصة .  

 

١٨٠




التعليمات الغريبة للمالئكة

نحن نقترح بأن ال تحكم على األخرين في العالم . أعرف عندما تفعل هذا ، عقلك 
ينغلق . أشعر بمصائبهم إذا أستطعت ، لكن ال تحكم عليهم ، وال حتى على مكانهم ، 


ألنهم في الطريق لالختيار ، الفرد و الجميع .  

 

١٨١




أسرار الجنة

عندما تريد أن تتصل فينا ، بكل بساطة أسمح ألفكارك بأن تهدأ ، أو مر من خاللهم 
كما لو كان ال شئ إال غيمة ضباب . ألن ماهو الضباب إال أفكارك ؟ هذه األفكار ليست 
أفكارك الحقيقية ، ألن أفكارك الحقيقي تبعث من جزء من نفسك ، هذا هو الجزء الذي 


نتكلم له ، الكيان األعظم الخالد منك . 

 

١٨٢




التعليمات الغريبة للمالئكة

بالرغم من الكثير من ما يجب علينا قوله يمثل حكمة عميقة و تطبيق عملي في 
داخل عاملكم ، رغباتنا في كشف املعلومات لك هي فقط السجادة الترحيبية التي نفرشها 


لك قبل أن تدخل في العشرة األعظم . 

 

١٨٣




أسرار الجنة

أن سبب انسحابك من حقيقتك األعظم هو لكي يتمكن لك بأن تؤسس شئ من 

العظمة في العالم ، ألن ال شئ في هذا العالم عظيم . 

 

١٨٤




التعليمات الغريبة للمالئكة

سوف ترى من خالل التجربة أنه مهما كانت حياة الشخص بائسة ، غرابة حياته أو 
حياتها هي الحماية الحقيقية ضد الحقيقية األعظم التي نتكلم عنها . مع هذا الوعي ، 

سوف تتعلم العطف الحقيقي و لن تكون غير صبور مع األشخاص الذين من املمكن أن 
يظهرون تقدم بطيء أو ال تقدم على اإلطالق . بالرغم أنه يمكن لك بأن تعرض عليهم 
األمـل و تحريرهم من عبوديتهم ، يجب عليك معرفـة بأن هم خائفني من هذا التحرير 


كذلك . 

 

١٨٥




أسرار الجنة

تجربة العظمة سوف تعطيك املنظور املطلوب لكي تعطي نفسك األذن في أتباع ما 

تعرف . 

 

١٨٦




التعليمات الغريبة للمالئكة

مهامك هي فرص لكي تحول كل األشياء التي صنعتها إلى شئ جيد. لذلك ، كل شئ 
موجود هنا يصبح مركبة و وسيلة لتأسيس وسيلة إتصال صحيحة و عالقة في عالم من 

حيوات االنفصال و اآلمال الزائفة .  فكر في هذه األشياء ، لكن ال تقم بأي استنتاجات ، 

ألن استنتاجك سوف يكون ناقص إذا فعلت هذا الشئ .

 

١٨٧




أسرار الجنة

يجب عليك ، بمعنى ما ، أن توقف فكرة العائلة ، ألن حتى كلمة العائلة التي 
اخترناها بسبب أنها مألوفه . من الحكمة أن نقول أنها نظام من التعليم ، مساحة من 


املشاركة في الخطة األعظم . 

 

١٨٨




التعليمات الغريبة للمالئكة

ال تستطيع أن تختار الكمال من االنفصال ، لكن تستطيع أن تختار مشاركة أعظم 

سوف تجعل الكمال متوفر لك من خالل مملكة تجاربك . 

 

١٨٩




أسرار الجنة

بالفعل ، تعاريف الرحلة التي يحملها عاملكم ناقصة بشكل ملحوظ ، ألنهم ال يحملون 
في مجال تعاريفهم الخلق األعظم ، حتى في الواقع الواضح ، لم يذكر املمالك األعظم 


التي لم تتجلى . 

 

١٩٠




التعليمات الغريبة للمالئكة

ماهي عائلتك الروحية إذاً إال تجربة لقاعدتك ، معطاه في هيكل يمكن لك أن تعزه و 
تقبله ؟ الرب أسس خطة فعالة ألنها تعيد ترتيب كل مستويات االنفصال إلى منظمة 


متحركة و وظيفية . الخطة تشمل كل شخص . إنها أكثر براعة في خلقك منك .

 

١٨٥




أسرار الجنة


ال تستطيع أن تجد الحقيقية وحدك ، ألنك في الحقيقية لست لوحدك . 

 

١٩٢




التعليمات الغريبة للمالئكة

أنها النزعة في داخل العالم — و بالفعل في كل العوالم — بأن تَُعرف نفسك بفكرة 
أو إيمان ، بأن تَُعرف نفسك بنظام فكري ، بدالً عن أن تجهز نفسك لتجربة مباشرة . 

بالفعل ، بعض نظم األفكار تََدِعي بأن هذا هدفها . لكن التجربة يجب أن تأتي أوالً . إذا 
التجربة لم تأتي أوالً . النظام الفكري سوف يكون هو الهدف و ليس الوسيلة نحو تحقيق 

شيء أعظم . لذلك ، ال يكون عندك أي فكرة عن العائلة الروحية . أنه مجرد مصطلح 

نستخدمه ألنه ذو صله لتجربتك هنا . العائلة الروحي هي تجربة . 

 

١٩٣




أسرار الجنة

حياتك كانت هي الجسر ، لكن أنت تعبر من خاللها للوصول لحياة أعظم . الجسر 
الذي بنيته في العالم هي منظماتك و مجتمعاتك ، حيث تسمح لك بأن تعمل في العالم 

بشكل بناء و من دون فوضوية . أنت قادر على فهم هذه الجسور ، لكن الجسر من 
العالم لخلف العالم دائما يكون بشكل عميق غريب ، ألن الخلف دائما أبعد من ما وصلت 


عليه . لذلك ، سوف يكون لديك تأكيد و غرابة مع بعض . 

 

١٩٤




التعليمات الغريبة للمالئكة

توجد هنالك الكثير من نقاط الجذب في العالم التي تتمنى بأن تُْعرَف كعالقات . 
بالفعل ، هم ليسوا عالقات حقيقية ، ألنهم بدون هدف . في الواقع ، هم عوائق للهدف . 

هذه نقاط الجذب يمكن أن تكون قوية جداً ، ألنهم يظهرون أنهم يمتلكون خصائص 
معينه يفتقدها الفرد . إذا رأيت هذه العالقات في الحقيقية ، سوف ترى أنهم يفتقرون 
للصميم ، ألن القوة املحفزه خلفهم هي الحاجة و عدم اليقني ، أكثر من الهدف نفسه . 

لكي تحافظ على تلك العالقات ، االحتياج و عدم اليقني يجب الحفاظ على املصدر الذي 
يمثل في الحاجة وعدم اليقني  ، ألن مجرد ما تختفي الحاجة و عدم اليقني ، تختفي 


العالقة أيضاً . 
 

١٩٥




أسرار الجنة

دور املعلم هو بأن يوسع مملكة العالقات مع الطالب . هذا هو الطريق إلى الرب ، ألن 
الرب هو مجموع العالقات ، العالقات بدون حدود . هذه تجربة الرب ال تستطيع أن 

تحافظ عليها في الجسم املادي لوقت طويل ، ألنها سوف تجعلك غير قادر على تأدية 
واجباتك اليومية هنا . و لكن إذا أستطعت أن تلمسها ، حتى بشكل طفيف ، سوف تُغني 


جميع نشاطاتك و تعطيك املنظور املطلوب للعيش بنجاح هنا .  

 

١٩٦




التعليمات الغريبة للمالئكة

عالقتك مع املعلمني هي البوابة . هي ليست النهاية . هي ليست أيضاً الهدف . هي 
الوسيلة . لكن ليست هي الوسيلة الكاملة ، ألن املعلمني ال يتمنون لك بأن تعتمد عليهم 

في كل شئ . يجب أن يعلمونك بأن تكون متكل على روحك . لذلك ، هم يرجعون لك ماهو 
ملكك بدون فقدان أي شيء من أنفسهم . بذلك العرض ، الحقيقة العظيمة بأن عالقاتك 


هي منشطة إذا تمت رؤيه العالقات بالشكل الصحيح .  

 

١٩٧




أسرار الجنة

تجربتك مع املعلمني هي فرصة لتجربة العالقة بشكل مباشر . أنها ال تتطلب 
الحضور املادي للمعلم . بالفعل ، جميعكم يمتلك حضور مادي و وبشكل نادر تجربون 


بعضكم البعض . 

 

١٩٨




التعليمات الغريبة للمالئكة

املعلمني هم متخفني عنك . سوف يأخذون شكل مادي فقط إلنجاز مهمة معينة ، و 

هذا سوف يكون نادر بالفعل . 

 

١٩٩




أسرار الجنة

معلمينك يمثلون أنفسهم لك بدون قناع ، بدون خداع ، بدون مظاهر . يجب 
اإلحساس بهم . هذا ما نعني به عندما نتكلم عن الحضور .  هذا هو الهدف من هذه 

التعاليم . ألن مجرد ما يبدأ هذا ، سوف تبدأ تتذكر عالقاتك العتيقة . عندما تتذكر 
عالقاتك العتيقة ، ذاكرة إنجازاتك سوف تعود لك ، و املصادر الهائلة التي جلبتها معك 


سوف تبدأ بأن تُستَرجع . إذاً ، هدفك في الحياة سوف يكون واضح . 

 

٢٠٠




التعليمات الغريبة للمالئكة

اآلن من املمكن أن الكثير يسألون ، ”ماهو هدفي؟“ و نحن سوف نجاوب مرة أخرى 
و أخرى بعرض الوسيلة السترجاعه . هل هدفك عبارة عن تعريف ؟ هل هي وظيفة في 
العالم ؟ بالطبع ال . أنه تجربة تكبر بشكل نسب ، عظيمة بشكل كافي بحيث تستطيع 


مشاركتها مع األخريني .  

 

٢٠١




أسرار الجنة

التعليمات هي عبارة عن مركبة ، مثل أشياء أخرى . لكن التعليمات فريدة من نوعها 
في بعض األمور ، ألنها تقدم فكرة عتيقة تم نسيانها منذ زمن طويل . بالفعل ، الفكرة 


من العائلة الروحية بالكاد ذُِكرَت في التاريخ املسجل . تم نسيانها . 

 

٢٠٢




التعليمات الغريبة للمالئكة

كما يبدو أن العالم اآلن بدأ في نهاية عصر القبلية ،  يعاني من أجل وحدته في كل 
زاوية من العالم ، الفكرة من العوائل الروحية يمكن لها أن تُدرَس و تستوعب . أنها 


القاعدة الروحية لتجربة العالم كجزء من املجتمع األعظم من العاملني . 

 

٢٠٣




أسرار الجنة

كما عاملك بنفسه يمتلك تقاليد من املعلمني الروحيني و األبطال ، حتى املجتمع 
األعظم يمتلك تقاليد . فكر في دياناتكم . هم فقط للبشر ، أليس كذلك ؟ ال يتضمنون 

الحياة الذكية في أماكن آخرى . هم تعاليم للبشر . و لكن يوجد تعاليم لكل الحياة 
الذكية ، ألن ال شئ سوف يتم استثنائه من الخطة األعظم . أنه في هذا املحتوى العائلة 


الروحية لها صلة و تستطيع تجربتها . 

 

٢٠٤




التعليمات الغريبة للمالئكة

نحن ال نستطيع أن نسألك بأن تتعلم عن الروح بشكل أكبر إذا كانت حياتك 
الشخصية عبارة عن حالة من الكارثة . لذلك ، أول و أكثر نشاط أساسي هو بأن تقوم 

بترتيب أمورك على حسب روحك . حتى هذا يتم إنجازه ،  سوف تعاني مع تعارض 

نفسك و عرض تعارض نفسك في عالقاتك مع األشخاص اآلخرين . 

 

٢٠٥




أسرار الجنة

سوف يأخذ األمر وقت لكي تفهم الطبيعة من الُسلطَة التي تتواجد بني املعلمني و 
الطالب . من هو املكلف ؟ إرادة من التي يتم التعبير عنها ؟ رغبات من تتحقق ؟ وهكذا . 
فقط التجربة سوف تعرض الحسنات من معلمينك بهذا الخصوص . فقط التجربة سوف 


تعرض إن النتائج من أسترجاع روحك و كل العالقات التي تَُحسن و تعرض الروح . 

 

٢٠٦




التعليمات الغريبة للمالئكة

أنت غير مطلوب حيث كل شئ رائع . أنت مطلوب حيث كل شئ غير رائع . عندما 
تنتهي الحياة ، كل شئ سوف يكون رائع . أنت مررت في ألم كبير لتأتي لهذا العالم ، 

لتكون في املكان حيث كل شئ غير رائع . في هذا العالم ، األشياء غير رائعة . هل تفهم 
هذا ؟ ال تكذب بخصوص هذا املوضوع ، أو سوف تصل إلى رمز الجهل .  أنت تعرف أن 


األمور ليست رائعة .

 

٢٠٧




أسرار الجنة

أكتشف ماذا تفعل في حياتك . هذا سوف يحل عالقاتك مع الجميع . أنت غير متفق 

مع نفسك . 

 

٢٠٨




التعليمات الغريبة للمالئكة

هل ترى؟ يجب عليك أن تقوم بخيارات في الحياة . ال تستطيع أن تمتلك كل 

شيء . إذا حاولت بأن تمتلك كل شئ ، سوف لن تحصل على أي شئ. 

 

٢٠٩




أسرار الجنة

التطور الروحاني في كل األماكن مؤسس على قاعدتني . بغض النظر عن العادات 
أو التعليمات ، التاريخ أو التقاليد ، هو مؤسس على الروح في العالم و الروح خلف 


العالم . 

 

٢١٠




التعليمات الغريبة للمالئكة

إذا سعيت في تطوير الروح ، لن تكون قادر على تحديد املحتوى من روحك ، ألن 
هذا سوف يحددك ، و كل ما تنمو ، سوف تحس بالعجز في حضورها . و لكن حضورها 


سوف يكون الرفاهية التي بحثت عليها في كل عالقاتك ، إلهامك و اجتهادك .

 

٢١١




أسرار الجنة

أحداث املجتمع األعظم في هذا القطاع تم و بشكل كبير تجاهلها في عاملكم . حتى 
أن عاملكم ليس معروف بشكل واسع في هذا القطاع . مع ذالك ، الوقت يجب أن يجلب 

التغيير و النمو . كما يصل املراهق إلى البلوغ ، هو أو هي يجب أن يواجهه الحياة 
خارج العالم . أيضاً عاملكم يواجهه مرحلة البلوغ مع الحياة في املجتمع األعظم . هذه 
مرحلة انتقالية صعبة ، بالفعل ، ألن فلسفتكم — بالفعل ، قاعدة فهمكم حيث تعيشون 

— بشكل مفهوم مربوطة بالهوية البشرية . لن يكون من السهل بأن تستقبل األشخاص 
الذين ال يحملون هذه الهوية . لن يكون من السهل بأن تستقبل األشخاص الذين ال 


يشاركون هذه الهوية البشرية . سوف تكون غريبة لهم كما هي غريبة لك . 

 

٢١٢




التعليمات الغريبة للمالئكة


املعلمني يعلمون في كل مكان ، لكن يجب أن يعلمون أشباههم . 

 

٢١٣




أسرار الجنة

ال تحاول بأن تصل إلى أعلى نقطة ، أو أنك سوف تفتقد للخطوة التي هي أمامك ، 

الخطوة التي كانت تنتظرك منذ وقت طويل . 

 

٢١٤




التعليمات الغريبة للمالئكة

أنت تمتلك خيارين في العالقات دائما . كالهم سوف يقودك إلى نفس النقطة إذا 
تم فهم املوضوع . سوف تسعى للعالقة لكي تفهم الخيال . و سوف تسعى العالقة لكي 


تطور الروح . ال يوجد أحتمال آخر ، بغض النظر عن نقطة الجذب . 

 

٢١٥




أسرار الجنة

ال تستطيع أن تَُقِدر الروح حتى تذوق طعم الخيال . هذا شئ صحيح . لكن شهيتك 
للخيال ال تستطيع آن تتعدى قوة حياتك أو ُقدرَِتك . إذا تعدت ، سوف تحطم هذه الفرصة 

للتعليم . سوف تنهي حياتك ، بال شئ و سوف تعود مرة أخرى لكي تحاول من جديد . 

 

٢١٦




التعليمات الغريبة للمالئكة

يمكن لك أن تغير وظيفتك بعدد املرات التي تشاء ، لكن ال شئ تغير ماعدا الظروف . 
ظروف ال تستطيع أن تُرِضي ميولك األعظم . إذا كنت تملك ميول أعمق ، يجب عليك أن 
تسعى للروح ، ألن هذا يوضح املشكلة التي أمامك . إذا تغيير الوظيفة سوف يكون آتي 
من خالل سلسلة من الخطوات . أنه أمر حتمي . ال تستطيع أن تطور الروح بدون الفعل 


البناء ; أنه من غير املمكن . و أنت ال تستطيع أن تمتلك فعل بناء بدون الروح . 

 

٢١٧




أسرار الجنة

املجتمع األعظم هو مجتمع من العوالم . لكن الديانة األعظم ، من املمكن أن نطلق 
عليها هذا االسم ،  تم تأسيسها لكي تخدم خلف التقاليد الشخصية لجميع العوالم . 

ألن هذه هي مملكة الروح األعظم . الخطة املقدمة من الرب هي ليست خطة محدده فقط 
للمسيحني أو البوذيني أو املسلمني .  أنها خطة للبشر و غير البشر . في هذا السياق ،  


ديانات عاملكم تستطيع أن تمتلك معنى جديد و تستلم تقدير جديد . 

 

٢١٨




التعليمات الغريبة للمالئكة

أبنائي ، سوف يتم اكتشافكم ، بواسطة قوى لم تالقونهم في هذه الحياة . إذا كان 
مقدر لكم أن تفهمونهم ، يجب أن يكون الفهم من الروح ، ليس تخمينات من البشر . إذا 
قدر لك بأن تتنبأ بهم و تفهم نواياهم ، يجب أن يكون هذا من الروح . نحن أسسنا هذه 
التعليمات لهذا الهدف — لكي نجلب الناس إلى روحانيات املجتمع األعظم و نوفر أكبر 

فرصة لتجربة الروح ، خصوصاً هذا الوقت .  

 

٢١٩




أسرار الجنة

في هذه الفترة من الوقت ، بسبب أن جميعكم تحسون بالتغيير الوشيك  ، سوف 
تتصرف بناء على ميولك الشخصي . البعض سوف يسعى إلحياء التقاليد القديمة و يبدأ 
جذور قديمة ، بينما اآلخرين يسعون للتخلص من كل التقاليد و الجذور . البعض يحاول 
بالوصول إلى الرب و يهرب من وجوده في العالم ، بينما اآلخرين يسقطون في اليأس . 

هذه مجرد ردود فعل مختلفة لنفس اإلحساس األساسي .  

 

٢٢٠




التعليمات الغريبة للمالئكة

البعض تم ندائهم للخدمة بغض النظر عن مدى جاهزيتهم . إذا كان املبنى يشتعل 
بالنيران ، سوف تستجيب بغض النظر إذا كنت جاهز أو ال . هل سوف تجلس و تفكر ، 


”هل أنا جاهز لنيران في حياتي؟“ 

 

٢٢١




أسرار الجنة

عندما تكون كامل في العالم ، الروح سوف تكون اهتمامك األساسي . عندما نتكلم 
عن الروح ، ال نتكلم عن مجسم من املعلومات . نحن نتكلم عن القدرة لخوض تجربة 


أعظم . 

 

٢٢٢




التعليمات الغريبة للمالئكة

معلمينكم الروحانيني العظماء  أطلقوا عنف ال حصر له على العالم ، أليس كذلك ؟ 
هؤالء الذين أخذوا موقف علني ، هل يمكن أن يضمنون أن العملية سوف تكون سلمية ؟ 

بالتأكيد ال . لكن نيتهم لم تكن عنيفه . يمكن لك أن تسعى بأن تجلب التغيير ، لكنك 
سوف تجلب احتراق ، عنف ، احتكاك و حيرة . أنها حالة تعيسة ، لكن هكذا كيف ينمو 


البشر .  

 

٢٢٣




أسرار الجنة

لكي يصبح هذا العالم متحد كأمة واحدة سوف يتطلب األمر عنف غير محدود ، و 
لكنها أحتمالية الكثير يعزها . بالفعل أحتمالية ضرورية . التعرض للمجتمع األعظم 
سوف يجلب هذا الشئ . ال تستطيعون أن تكونون مختلفني مع بعض في عاملكم و 


تقابلون قوى بشكل ناجح من خارج العالم . 

 

٢٢٤




التعليمات الغريبة للمالئكة

الروح التي معك اآلن ، بعيد عنها على حسب تطورها . لكي تستعيدها هذه هي أول 
مسؤولياتك .  لكي تطالب بهذا ، يجب عليك بأن تصنع مكان لها . إذا كان عقلك ممتلئ 

بشكل كامل باألفكار ، و تفترض أن هذا واٍف في تدبير أمورك في كون مادي و غير 

مادي ، إذا ال يوجد لديك مساحة للروح . 

 

٢٢٥




أسرار الجنة

إذا أردت بأن تجرب معلمني الرب الذين يحيطون بك ، أطلق عليهم مالئكة أو أي 
أسم ترغب به ، يجب عليك أن تجد مكان في داخل نفسك مفتوح للشئ هذا . لذلك ، 

فضي عقلك من األفكار الكبيرة . من ثم سوف يتمكن لك من دخول الحاضر ، حيث هو 

بداية تجربة الروح . 

 

٢٢٦




التعليمات الغريبة للمالئكة

مثالية عالية تعطي توجيهه للعقل الواعي للسعي في عمقه . لكن ال تستطيع بأن 
تأخذك إلى العمق . أنه هنا معلمينك ، الذين هم أعضاء من عائلتك الروحية ،  سوف 

يأخذون دور مباشر في تطويرك . ومن هذا املكان و إلى املستقبل ، ال تستطيع أن تقود 
نفسك . ال تستطيع أن تذهب وحيداً . تحتاج إلى توجيهه و صحبة ، مجتمع روحي هنا و 


في الخارج معاً . 

 

٢٢٧




أسرار الجنة

الشخص الذي يظن أنه يستطيع هو أو هي الدخول إلى الروح وحيداً سوف يخاطر 

بالجنون و اليأس . شئ غير مرغوب بشكل عالي . 

 

٢٢٨




التعليمات الغريبة للمالئكة

للبعض ، استيعاب الروح  ، شئ مدمر ألن هذا الشئ يخفض الكثير من اإليمانيات 
الشخصية . الروح يمكن أن تظهر بشكل ال يشبهه الرب على األطالق . هي جادة . هي 

نظيفة . ال تأخذ مواقف . هي تقود األفعال على حسب قوانينها بدون أي تدخل من 

التأثير الخارجي . 

 

٢٢٩




أسرار الجنة

نحن نتكلم عن املجتمع األعظم لكي نحفز الروح فقط ، بالرغم أن القليل منكم سوف 

يستخدم املجتمع األعظم لهذا الهدف . 

 

٢٣٠




التعليمات الغريبة للمالئكة

نحن مربوطني في العالم املادي بسبب التزاماتنا و رغبتنا في الخدمة ،  حيث أنهم 
نفس الشئ . نحن نمتلك وصولية إلى الحقيقة األعظم ، لكن نحن متواجدين هنا . تتم 
تغذيتنا بهذه الحقيقية األعظم ، و  لهذا السبب ملاذا نستطيع أن نتواجد بسعتنا بدون 
تعاسة .  نحن نخدم عائلتنا الروحية ، األشخاص الذين نحبهم . نحن نعرف حدودنا . 

نأخذ كامل امليزات من قوانا . نحن نتبع معلمينا ، الذين ال نستطيع أن نسمعهم . نحن 

نمثلهم كما هم يمثلون األشخاص الذين من خلفهم . 

 

٢٣١




أسرار الجنة

تعليماتنا بشكل كبير سرية بسبب أحتمالية التعارض مع التقاليد الحالية . خدمتنا 

األساسية هي أسترجاع الروح . 

 

٢٣٢




التعليمات الغريبة للمالئكة

للبعض ، املعلمني سوف يبقون دائماً في الخلفية . و كنتيجة ، هم يظنون أن 
إلهامهم العظيم يأتي من أنفسهم فقط . لكن اآلخرين ال يستطيعون أن يتقدمون بدون 
مساعدة واعية . هذا يتم تحديده بواسطة املستوى الشخصي و املهمة التي يجب عليه 


أن يكملها . 

 

٢٣٣




أسرار الجنة

سوف يكون من الدقيق بأن نقول بأن كل روح هو تأسيس دائما للعالقات . لكن ألن 
وجهه نظرك بخصوص العالقات هي مؤقته بشكل كبير ،  هذا لوحدة لن يكون كافي بأن 


تمتلك نهج عملي . 

 

٢٣٤




التعليمات الغريبة للمالئكة


تاريخكم يجب أن يكون تجميع لالمتنان ، إذا كان حقيقي بأي شكل من األشكال .  

 

٢٣٥




أسرار الجنة

أنظمة اإليمان هي فقط نافعة مؤقتاً في أحسن حاالتها. هم بكل بساطة يوجهونك 
بإتجاه الخطوة القادمة ، و عندما تؤخذ الخطوة القادمة ، هم بشكل كبير يتركون جانباً . 
لذلك ، إذا كنت مسيحي و من خالل التمرين الروحي وصلت إلى جمعية أعظم أو جسم 
من الروح ، سوف لن تكون مسيحي جيد أبدا واألغلب سوف يكون وصفك بالَهرْطوقيّ . 


اآلن أنت شئ آخر جيد بحيث ال أحد يستطيع وصفك . 

 

٢٣٦




التعليمات الغريبة للمالئكة

عندما تتكلم مع الروح ، سوف تمتلك وعي قليل عن نفسك . و لكن سوف تكون واعي 

بشكل عالي بما هو حولك . 

 

٢٣٧




أسرار الجنة


كل هذا النمو الشخصي ، ماذا يستطيع أن يفعل لك ؟  يا أنك تمتلك الروح أو ال . 

 

٢٣٨




التعليمات الغريبة للمالئكة

إذا دمرت حدودك ، أنت تدمر نظام التوازن الذي يحافظ عليك في تطور بأسلوب بّنَاء  
على ما نتمناه . يوجد هناك إصالحات تفعلها في طول الطريق . لكن خلف هذا ، ال  


تتالعب مع صيانتك الذاتية . األشخاص الذين يفعلون هذا يذهبون إلى فقدان العقل . 

 

٢٣٩




أسرار الجنة

أنت قلق جداً زيادة عن اللزوم مع تقدمك الشخصي ، لكن ال يوجد لديك مرجع لكي 
تحدد إلى أي مدى أنت جيد في أدائك . بعض األشخاص الذين يعملون أشياء سيئة هم 
على وشك أكتشاف عظيم . اآلخرين الذين يحسون بأنهم أنجزوا أشياء عظيمة و قطعوا 


أشواط طويلة هم فقط يسلون أنفسهم . كيف يمكن لك أن تعرف ؟ 

 

٢٤٠




التعليمات الغريبة للمالئكة

القيادة الداخلية هي بكل بساطة إعادة تأسيس عالقة تم تأسيسها . هذا هو 
معناها الصحيح . مع ذلك العالقة تبدو ملحوظة لألشخاص الذين يستقبلونها ، هي بكل 

بساطة إعادة تأسيس رابط قديم ، كما لو صديق قديم رجع إلى حياتك لهدف محدد . 

 

٢٤١




أسرار الجنة

الروح هي أقوى بكثير منك بشكل شخصي . لذلك ، يجب عليك تجهيز مكان في 
عقلك للروح لكي تندمج . أنها ليست مجرد لعبة . أول ما يبدأ االندماج ، يجب عليها أن 


تستمر .  

 

٢٤٢




التعليمات الغريبة للمالئكة

ال تستطيع أن تتجادل مع ماذا تعرف . ال تستطيع أن تساوم مع ماذا تعرف . لذلك 

، ال تشرع بالدخول في طريق الروح إال إذا كنت تقبل مسؤليتها . 

 

٢٤٣




أسرار الجنة

ألن املعلمني بشكل كبير مخفيني ، من الصعب أن تطلق صور عليهم . هذا يسمح 
للتجربة النقية في العالقات ، ألن ال يوجد عالقة تَُرى . جسمني مع بعض ليس عالقة . 

العالقة شئ غير مرئي ; أنه تجريبي . زواج ال تستطيع رؤيته ; أنه عبارة عن فهم . 

 

٢٤٤




التعليمات الغريبة للمالئكة

أنها نصيحة عقيمة لك بأن تسعى إلى تجربة روحانية أعظم إذا كانت حياتك 
الشخصية في العالم في حالة من الفوضى . هذا الشئ سوف يقودك إلى الخداع و 


الفشل الذريع . 

 

٢٤٥




أسرار الجنة

أنه بالفعل ، مفهوم أن الطالب املبتدئني سوف دائما يحاولون الستخدام الروح 
للحصول على املزيد من ما يريدون . هذا مفهوم . و لكن هذا ال يعمل بشكل جيد ، ألن 
الروح تمتلك هدفها الخاص و تعبيرها الخاص . أنه الرب فيك . لكن أنه الرب في خطة  


محددة . 

 

٢٤٦




التعليمات الغريبة للمالئكة

عندما يصبح املعروف قوي ، إذا تستطيع أن تساهم في الحقيقية األعظم خلف 

مطامعك الشخصية ، حيث أنه شكل عملي من الخالص في هذا العالم . 

 

٢٤٧




أسرار الجنة

يوجد دائما كمية كبيرة من الصعوبات في الُسلطَة الشخصية . البعض ال 
يستطيع تحمل الفكرة بأنه يستقبل سلطة خارجية ، و البعض لن يحصل على سلطته 
الخاصة . لكن كل التعليمات الصحيحة من الخلف هي لتطوير الشخص لكي يكون 


محفز ذاتياً ، لتمثيل الحقيقية من روحهم . 

 

٢٤٨




التعليمات الغريبة للمالئكة

القواعد من العالقة الصحيحة مؤسسة في مستوى أعمق ، حيث حتى شخصني 

مختلفني يجدون قاعدة للمساهمة حيث ال تستطيع أن تَُدمر باختالف شخصياتهم . 

 

٢٤٩




أسرار الجنة

مثل األطفال الصغار ال يستطيعون تنمية أنفسهم ، ال تستطيع تنمية نفسك . نحن ال 
نستطيع تنمية أنفسنا . العودة إلى الرب هي العودة للهوية املشتركة . هنا يوجد العديد 

من املسؤوليات التعليمية التي يجب على الشخص أن يفترض . هذا بالتأكيد تحدي بحد 

ذاته . 

 

٢٥٠




التعليمات الغريبة للمالئكة

أنت بشكل تام معتمد على خلق الرب لكي تحقق أي شئ ذو قيمة . هذا هو سبب 

االمتنان في و من النفس .  

 

٢٥١




أسرار الجنة

التغيير جوهري في العملية التطورية . التغيير ال يجلب السالم . التغيير يجلب 
االحتكاك . السالم فقط ممكن في حالة الثبات ، حيث أنه شئ غير مطلوب هنا . عندما 
يتم تأسيس حالة من الثبات ، عندها السالم سوف يتولى الحكم . ألن عندما تصل إلى 

حالة من الثبات ، عندها ال يحتاج بأن تكون في شكل مادي . و حيث الفكرة في الوجود 
بدون شكل مادي غير مشهورة هنا ، من الواضح أن العالم في حالة من التطور ، التغيير 


، النمو ، االنهيار و إعادة البناء . هذا الشئ ال تستطيع إيقافه . 
 

٢٥٢




التعليمات الغريبة للمالئكة

العالم في محاولة االتحاد مع نفسه إلى مجتمع واحد . أنه الوقت لهذا الخالف 
العظيم . كل العوالم يجب أن تمر من خالل هذه املرحلة ، كما جميع األشخاص يجب 
عليهم في نقطة معينه بأن يصبحون بالغني . هم جزء من مجتمعات أعظم ; هم ليس 


مجرد أشخاص يحققون رغباتهم الشخصية . 

 

٢٥٣




أسرار الجنة

ال يوجد أي قوة في كونك فرد . أنها حاله من عدم القوة ، ألن أساساتها ال يمكن لك 

إنعاشها . يتم إنعاشك بشكل دائم ألنك جزء من شئ أعظم يغذيك .  

 

٢٥٤




التعليمات الغريبة للمالئكة

الناس يريدون هدف . لكن ال يريدون الروح . هل ترى ذلك ؟ هم يقولون ” قل لي ماذا 

أفعل لكي أحس بالتحسن.“ 

 

٢٥٥




أسرار الجنة

مشاكل البشر الشخصية بسيطة للغاية إذا اقتربوا منها من خالل الروح . الناس 
ال يريدون أن يعرفون ، و لكن يريدون أن يمتلكون القرار ، و من بعد كل شئ سوف 


يصبح معقد . 

 

٢٥٦




التعليمات الغريبة للمالئكة

بالغالب التغيير الخارجي هو ليس املشكلة على األطالق . هو ال يحدد 
احتياجاتك . املشكلة الحرجة هي أنك ال تعرف ماذا تفعل ، لذالك ال تستطيع أن تفعل 


ماذا تعرف . 

 

٢٥٧




أسرار الجنة

األشخاص الذين في هذا العالم الذين استرجعوا الروح بنجاح قد هربوا من التقاليد 
لدرجة عظيمة جداً ألن الروح ليست تقليدية بكل معنى . و لكن بالرغم من أمكانية 


ظهورهم بشكل غير مستقر في أوقات ، أفعالهم دائما موحدة و تخدم هدف واحد.  

 

٢٥٨




التعليمات الغريبة للمالئكة


كن ممنت لحدودك و ال تحاول بأن تحطمهم ، أو لن يكون لديك مركبة لتخدم بها هنا .  

 

٢٥٩




أسرار الجنة

يجب عليك أن تفاوض العالم بنجاح و أن تستخدم قدراتك املادية . هل ترى ، 
الخطة تستعدي الستخدام كل قدراتك الذاتية لهدف أعظم . هكذا كل شئ يتم جلبة 


مجدداً إلى الكمال . 

 

٢٦٠




التعليمات الغريبة للمالئكة

الروح سوف تأخذك خلف كل املفاهيم ، ألنها غير مبنية على املفاهيم . إنها قدرة 
التفكير املنطقي املفطورة داخل نفسك الحقيقية .  تستطيع أن تفاوض العالم بشكل أكثر 
كفاءة بكثير منك ، ألنها تمتلك هدف واحد و ليس أهداف متضادة . رجل و أمرأة الروح  


هم قوة ذات نفوذ في العالم . 

 

٢٦١




أسرار الجنة

من املهم بأن تنظر للمشاكل العملية بشكل جوهري تماماً . أنه ”نعم“ أو  ”ال“ ؟ 

أنه ليس حالل أو حرام أنه ”نعم“ أو ”ال“ . يوجد أختالف كبير . 

 

٢٦٢




التعليمات الغريبة للمالئكة

لكي يكون عندك بصيره ، يجب عليك أن تكون صادق  ، ثابت ، مستعد و ممنت 
لنفسك و أحتماالتك .  يجب عليك أن تكون صبور و متسامح . هذه هي خصائص 

الجودة الجوهرية . هنا أنت تجد ماذا أردت أن تعرف و ماذا أردت أن ال تعرف ، ماذا 

تريد أن تحل و ماذا ال تريد . 

 

٢٦٣




أسرار الجنة

الروح تحتفظ في الحسبان ماذا يجب القيام به في الحياة ، و هناك يجب أن 

تكون الفرصة في تعبير هذا ، أو أنه من غير الحكيم أكتشاف الروح . 

 

٢٦٤




التعليمات الغريبة للمالئكة

إذا كنت تتمنى بأن تكتشف حقيقية أعظم داخل نفسك ، يجب عليك أن تمتلك 
الطاقة الكافية لكي تشارك ، الروح قوة ذو نفوذ عالي . أنها أقوى قوة مؤثرة .  إذا بدأت 

بأن تحصل على طريق لها ، يجب عليك بأن تمتلك القوة و القدرة لكي تجربها و 
تستخدمها بحكمة . يجب عليك بأن تكون قوي جداً . يجب عليك أن تكون مستقر . عدم 
االستقرار يصبح خطير ، الخطورة حقيقية ، عندما تبدأ في أكتشاف القدرة األعظم .  

لذلك ، أول خطوة هي توفير االستقرار .  من ثم التغيير البَنّاء يمكن أن يحصل بأقل 

نسبة من املخاطر . 

 

٢٦٥




التعليمات الغريبة للمالئكة

الخطوة الثانية هي االعتراف  و  قبول أن قوة التمييز و أتخاذ القرار متواجدة 
داخلك . كل ما أصبح التطبيق بَنّاء مع أقل نسبة مثالية ، سوف تصبح قوة فعالة في 

حياتك . أخيراً ، سوف يصبح لديك قواعد أساسية التخاذ القرار ، قواعد صلبة و يعتمد 

عليها . 

 

٢٦٦




أسرار الجنة

الخطوة الثالثة هي التذكرة العظمى للحكمة العتيقة التي تمتلكها . كل ما 
أكتسبت منذ بداية الوقت يسبح إلى منبع روحك ، مشتمالً كل العالقات ذات القيمة 


الحقيقية التي أسستها . هذه األشياء لم يتم نسيانها . هم جزء منك .  

 

٢٦٧




التعليمات الغريبة للمالئكة

الخطوة الرابعة هي االندماج من الروح إلى قضاياك اليومية .هذه بشكل كامل 
عملية طبيعية ، ألن من الطبيعي أنك سوف تفعل هذا . مجرد ما الروح يتم دمجها بشكل 

كامل ، سوف تبدأ بأن توفر التوجيهات . املعلمني موجودين هنا كي يساعدونك لكي 

تمني هذا . 

 

٢٦٨




التعليمات الغريبة للمالئكة

دعنا نتحدث للحظة عن الجزء العملي من هذا اإلنجاز . كل ما كانت الروح هي 
القوى املسيطرة في وعيك ، سوف يصبح من املستحيل بأن تصنع الغلط . بالطبع ، هذه 

االستحالة تعتمد على حالة تطورك . سوف يصبح من الصعب جداً بأن تصنع الغلط ، 
ألنك سوف تحس بضبط النفس الطبيعي الذي أصبح قوي جداً بحيث ال تستطيع 

تجاهله . هنا سوف تبدأ بالقدرة على تمييز املشاركة في العالقات النافعة لك بشكل 
حقيقي . وظيفتك ، أيضاً ، سوف تكون مؤسسة على قاعدة صلبة . سوف تعمل حيث 

تعرف حاجتك . هذا هو املعيار . هذا يتطلب إيمان على القدر املطلوب بشرط أنه ال 
يوجهه للمستقبل ، لكن يوفر التأكيد في الحاضر . إذا كان اإليمان مطلوب ، يمكن لك 

بأن تكون متأكد بأن اليقني في الحاضر سوف يوفر لك اليقني في املستقبل .  إذا كنت 
تستطيع فقط أن تتواجد في الحاضر ، التأكيد في الحاضر هو كل ما تحتاج إليه .  

 

٢٦٩




أسرار الجنة

بسبب أن املخلوق البشري مفتون في نفسه بشكل يثير الدهشة ، يصعب عليهم أن 

يضعوا في الحساب أي شئ آخر . 

 

٢٧٠




التعليمات الغريبة للمالئكة

إذا جمعت في منظورك البصري أعضاء من ورثك الروحي ، سوف يمثلون تشكيلة 
من الشخصيات املختلفة شكلياً بشكل كامل ، لكن سوف تحس باتجاههم مثل أطفالك ، 

أعز أصدقائك ، أعز رفيق درب . هذا هي الروح بدون حدود . أنها ال تهتم بشكليات و 

سطحيات األمور . هي مهتمه في الصحة و املحتوى من األمور . 

 

٢٧١




التعليمات الغريبة للمالئكة 

ال تمتلك أي امتنان لنفسك  في هذا الوقت ، ألنك تعرف أنك ال تفعل الضروري . 
كيف يمكن لك أن تمنت للمعلمني ؟ هم ليس أرباب ، تعرف هذا . ال تعبدهم ، ألنهم لن 

يسمحوا لك بفعل ذلك . لكن عندما تمنت إلنجازاتك ، سوف تعرف بأنك لم تصل لهم 

وحيدا ً ، و من ثم عالقاتك يمكن لها بأن تجرب . 

 

٢٧٢




التعليمات الغريبة للمالئكة

الروح ال توفر لك الخيارات . أي شخص في حالة الروح ال يحتاج بأن يرفهه عن 
الخيارات . أنت لم تكتسب الروح في هذا املجال . لهذا السبب تتسلى بالخيارات بشكل 

ال نهائي . من الحكمة أن تطور الروح بدالً عن الترفيه بخيارات أكثر . عندما تكون 
الحقيقية واضحة ، سوف تعرف ماذا تعمل و سوف تعمله بأي ثمن . بالفعل ، ال يهم كم 
من الوقت سوف يأخذ األمر . هذا سوف يسحب كل اإلنجازات التي حققتها إلى اآلن و 


من هذا سوف تطلب قوى و تجارب جديدة . لذلك نحن دائما داعمني ألسئلة الروح . 
 

٢٧٣




أسرار الجنة

معظم الناس غير صبورين بشكل كافي لكي يطوروا الروح . كل شخص يريد وعد 
سريع و سهل ال يوفر أي قاعدة على األطالق . الناس يغيرون من وظيفة إلى األخرى و 


ال يتغير شئ فيهم . دائما متمللني و غضبانني . أنه ضياع يائس لعمر الشباب . 

 

٢٧٤




التعليمات الغريبة للمالئكة

نحن ال نتكلم عن التخلي في جانب املنتجات املادية . نحن نتكلم عن التخلي في 
جانب األفكار التي ال لها أساس في معرفتك . هي مجرد طموح تم تأسيسه بسبب كنت 
تفتقر لشئ آخر . الناس يخافون الروح بسبب ظنونهم في أنها سوف تسلب منهم اليقني 


الشخصي . لكن الروح سوف توفر القاعدة الحقيقية الوحيدة لليقني . 

 

٢٧٥




أسرار الجنة

رحلتك يمكن أن تكون صعبة ،  لكن هي ليست بدون سعادة و فكاهة . كن في 
الوسط ، حيث أنت . ال تسعى للسيادة . السعي للسيادة سوف يدمرك . كن حيث أنت . 
الروح ال تطلب منك أكثر من ذلك . مثاليات روحية عظيمة ، طموح عالي ، تجارب عظيمة 
من الضوء — هذا ليس مستوى الناس اآلن . هذا ليس الروح . الروح هي السالم في 

معرفة أين تقف اآلن . هذه هي التجربة العملية من الكمال و االستقرار ،  للحماية و 
 الهدف . 

٢٧٦




التعليمات الغريبة للمالئكة

الكثير منكم حصلت له تجربة ال لبس فيها مع الروح في مواجهه املواقف العظيمة . 
هذا مجرد جانب من القوة العظيمة التي نتكلم عنها ، ماعدا الشئ الذي نود أن ننمي 

في مواجهه ظروف أكثر سالم .  

 

٢٧٧




أسرار الجنة

يوجد هنالك طالب في عوالم مختلفة . نحن ندرس الطالب هنا لكي يتذكروا 
ساللتهم في مكان آخر ، كما نعلم هؤالء الذين في مكان آخر لكي يتذكروا ساللتهم 

هنا . ملاذا نفعل هذا ؟ ألن هذا الشئ ضروري أن هؤالء األشخاص يصبحون مندمجني 
بشكل كامل و يسترجعون كل الجوانب من هويتهم الحقيقية و اإلنجازات السابقة . هذا 

 يجب أن يتم عمله بشكل كامل بدون خيال أو فانتازيا .  

٢٧٨




التعليمات الغريبة للمالئكة

الطالب يملكون أفكار غريبة بخصوص املعلمني . لذلك ، بالغالب من املستحسن بأن 
املعلمني يبقون غير معروفني حتى وقت يكون فيه الطالب ناضج بشكل كافي لكي 

يستخدم هذا الوعي بشكل فعال .    

 

٢٧٩




أسرار الجنة

الكثير من الناس يعترفون بالحضور من املعلمني بنسبه معينة ، لكن لم يدخلوا في 
عالقة بعد ، العالقة الحقيقية الذين يمتلكونها مع املعلمني . العالقة تعتمد على املساهمة 

في العالم . بمشاركة املساهمة ، مثل الزواج أو الصداقة العظيمة ، يجب عليكم أن 

تفعلوا شيئاً سوياً . 

 

٢٨٠




التعليمات الغريبة للمالئكة

املعلمني يحملون مهمة صعبة جداً ، صعبة كثيراً . لهذا السبب يحملون معهم 
طالب قليل . يجب عليهم أن يساهموا في مجموعة من الظروف و مواقف مجنونه جداً . 
يجب عليهم أن يفعلوا ذلك بعقل واحد ، بعطف و صبر عظيم . يجب عليهم أن يسمحوا 

لطالبهم املحبوبني بأن يخلقوا الكارثة من بعد الكارثة .  ال يسوقون لهذا األمر ، لكن إذا 
كانوا الطالب طموحني ، من يستطيع أن يمنعهم ؟ لذلك ، نحن نحبط من األشياء الواضح 

ضررها ، لكن نحن ال نتحكم أو نتالعب بالطالب . هذه ليست وظيفتنا . املوارد و قدرتنا 
الحقيقية هي فقط تنتظر اآلخرين يستدعونها . لهذا السبب ، يمكن لنا أن ننتظر لوقت 


طويل ، وقت طويل جداً . 

 

٢٨١




أسرار الجنة

يوجد تقاليد دينية أعظم التي تخدم املجتمع األعظم . املجتمع األعظم يمثل الحياة 
على نطاق أكبر حيث عاملكم يمثل جزء صغير منه . خطة الرب تخدم كل الحياة الذكية . 

هي ليست حصرية على هذا العالم الصغير . لذلك ، لكي تَُقِدر الخطة األعظم ، يجب أن 
ال يكون عندك مفهوم محدود ملن أنت أو من كنت في السابق . إذا كان ُمَقَدر لك بأن 

تخدم في العالم املادي ، يجب أن تعرف لحد ما من أنت في هذه الحياة و في الحيوات 
األخرى ، هذا األمر يجب الحصول عليه من الروح ; و إال ، بشكل كامل سوف يكون 

عديم القيمة . يجب أن يأتي من خالل االستيعاب . إذا كنت تظن أنك شخصية عظيمة 
في حياة سابقة ، هذا ال يمتلك أي قيمة بأي شكل من األشكال ما عدى تضخيم 

أحساس أهمية نفسك بشكل أكثر قليالً . ليس هذا الشئ الذي نتكلم عنه ، أرجوك 

أفهم . نحن نتكلم عن االستيعاب املباشر بأن من أنت يتضمن مجسم أعظم من الحياة . 

 

٢٨٢




التعليمات الغريبة للمالئكة

هؤالء الذين منكم الذين حاولوا بأن يتبعوا التقاليد الدينية من هذا العالم بدون 
أي نجاح ، ملاذا هذا ؟ هل هو بسبب أن هذه التقاليد فاسدة أو فاشلة ؟ ال ، ليس هذا 

السبب . السبب ألن الديانات يصلون إلى جزء محدد منك . ال يصلون لنفسك بشكل 
كامل . ال ينظفونك بشكل كامل . ال تستطيع بشكل كامل أن تعطي نفسك لهم . هم غير 

كاملني بالنسبة لك . هذا بسبب ألنك اندمجت من تقاليد دينية أعظم  . هذا هو التقليد 
الذي عملت فيه لسنني كثيرة و كثيرة . لذلك ، االسترجاع لهذا التقليد شئ ضروري 

لتطور حياتك الروحية . يمكن أن يكون األمر صعب القبول في البداية ، ألن األمر يبدو 
آنك تغمس نفسك في أشياء غير واقعية . لكن الحقيقية هي أنك تبحث عن تقاليدك 

الدينية . إذا لم تستطع إيجادها في تقاليد العالم ، ننصحك في النظر في مكان آخر ، 
ألن هذا العالم ال يمثل التقاليد الدينية للمجرة كاملة .  

 

٢٨٣




أسرار الجنة

لهؤالء الذين شرعوا بتطورهم بشكل أساسي في هذا العالم ، يوجد تقاليد هنا 
مرضية الحتياجاتهم . لكن هذا ال يأخد في الحسبان الجميع . لذلك ، املعلمني الذين 
يمثلون روحانيات املجتمع األعظم يسعون للطالب الذين يحتاجون هذه التقاليد . 
بدون وجود هذه التقاليد ، سوف يصبحون غرباء في العالم ، دائما يحسون بالغربة ، 
دائما يلومون العالم و الناس اآلخرين لغربتهم ، دائما يسعون للرضى في العالقات 

 الشخصية و يفشلون .

٢٨٤




التعليمات الغريبة للمالئكة

تحتاجون إلى منظور أكبر لكي تفهمون عمل الرب . الرب ليس بشري . الرب ال 
يفكر مثل البشر . الرب ليس مصنوع من صورتكم . الرب ال يحمل أي صورة . املصدر 

من كل الحياة يأخذ بحسبان كل الحياة .  

 

٢٨٥




أسرار الجنة

إذا كان مكتوب لك بأن تفهم و تمنت لطبيعة األشخاص الذين أرسلهم الرب 
ملساعدتك ، إذا مع الوقت سوف تبدأ بأن تشارك املنظور و سوف ترى ما يعني التطور 
 على نطاق أوسع . إذا سوف تبدأ بأن تفهم مهامك و تعرف ما يعنيه النمو في األرض . 

٢٨٦




التعليمات الغريبة للمالئكة

إذا كنت تتمنى بأن تخدم هدف أعظم و بأن تجرب مصدر أعظم ، إذا يجب عليك 
بأن تتعلم ما يعنيه هذا الشيء . ال تستطيع بأن تَُعرِف الطريق . األشخاص يحاولون 

الكمال بسبب أنهم مقتنعني بالخطأ ، لكن ال يعرفون الكمال . ال تستطيع بأن تعرف 
الكمال من الخطأ . كل ما تستطيع فعله هو أن تعرف الخطأ . الكمال هو ليس مسح 

األخطاء . الكمال هو أكتساب الحكمة ، العطف ، القدرة ، السعة ، و الحب .  

 

٢٨٧




أسرار الجنة

إذا تمكن لك بأن ترى التطور على نطاق أوسع ، بالتأكيد سوف تعدل توقعاتك من 
نفسك . هؤالء األشخاص القليلني الذين نالوا الكمال الظاهر وجدوا أنفسهم في بداية 

جديدة عند مغادرة هذه الحياة ، لكن ال يستدعي األمر في وجودهم هنا أي وقت مضاف 
. اآلن ، بدالً عن تجاوز إنسانيتهم ، يجب عليهم أن يتعلموا عن التصادم مع هويات من 

 الكون .  

٢٨٨




التعليمات الغريبة للمالئكة

الناس في الغالب يسألون . ”ملاذا أحتاج إلى معلمني؟“ الجواب بسيط جداً . 
أنه بسبب أنك ال تعرف أي شئ . أنت تؤمن بأن تضبيط شخصيتك أو جسمك سوف 
يجعلك تحقق مستويات عظيمة . لكن نحن نؤكد لك ، أنت سوف تحقق إحباط عظيم . 

شخصية كاملة يمكن أن ال تمتلك الروح كما تمتلكه شخصية غير كاملة . الرغم من وجود 
تعديالت لصنعها في سلوكك و تفكيرك ، بالطبع ، تكميل سلوكك حتى يالقي معاييرك 

للجودة ال يمثل الخطة من الروح . الروح هي ليست أفكار . هي تجربة . هي العالقة . 
هي الرب .  

 

٢٨٩




أسرار الجنة

نحن نقدم الفكرة من الديانة أعظم . ملا هي أعظم ؟ أعظم ال يعني أنها أحسن . 
 إنها أعظم فقط بسبب أنها تأخذ بالحسبان حقيقية أكبر . 

٢٩٠




التعليمات الغريبة للمالئكة

البشر هنا ليسوا مرسلني للوصول إلى الحقيقية املطلقة . هذا ليس هدفك . هدفك 
من الوجود هنا هو أن تكمل وجودك هنا .   

 

٢٩١




أسرار الجنة

أنه من الحقيقي أن الروح يجب أن تكتسب من خالل التجربة . أنها ليست مالحقة 
فكرية . ذكائك غير مخلوق لفهم الكون . تم خلقه لكي يفاوض بيانات الحياة الفيزيائية 
املادية ، الذي فيها أصبح معقد إلى نوع ما . لكن ال يستطيع أن يَُقِدر ماهو معروف و 

ماهو محسوس . لذلك ، ال تستخدم ذكائك بشكل غير مناسب . أنه يملك تطبيق حقيقي ، 

و مفيد في آن واحد . 

 

٢٩٢




التعليمات الغريبة للمالئكة

عملنا ، إذا ، هو ديني بالطبيعة ألنه يتعامل مع الرب ، أنه يتعامل مع الحياة 
األعظم . في هذا العالم ، ال تستطيع الوصول إلى أعظم حياة ; أنت فقط تستطيع 

الوصول إلى حياة أعظم . يجب عليك أن تمر بخطوات التطور . فهم هذا ، سوف يتمكن 
لك من التعرف ماذا يحب أن تقوم بعمله ، ماذا يمكن أن تقوم بعمله و ماذا ال يمكنك 

القيام به . سوف ترى ارتباطك الحقيقي و متطلبك الحقيقي بدون وضع حمل مستحيل 
على أكتافك .  

 

٢٩٣




أسرار الجنة

أن تصبح وحيد في هذا العالم هو مصير قبيح . لكن أنت لست وحيد . قبل أن 
تأتي لهذا العالم ، لم تكون وحيداً و اآلخرين الذين هم معك في السابق هم معك اآلن . 

كي تسترجع هذه الذاكرة هو أن تسترجع الوعي في الحياة املرئية و الحياة في ما 
الخلف . إذا الحواجز من الوهم تبدأ بالتساقط . إذا سوف تستطيع بأن تفهم الحضور 

 بدالً من اإلحساس به فقط . 

٢٩٤




التعليمات الغريبة للمالئكة

التجربة الدينية تتطور و  تتطلب وجهه نظر تتطور .  

 

٢٩٥




أسرار الجنة

تستطيع دائما أن تشك بما نقوله . لكن أنه من األكثر صعوبة بأن تشك بماذا 
تعرف . بغض النظر عن االرتباط فينا من خالل الوقت ، النتيجة الحقيقية سوف تكون 


ماذا تعرف .   

 

٢٩٦




التعليمات الغريبة للمالئكة

لقد قلنا لعدد من البشر ماذا يفعلون . و كانت النتيجة ردات فعل مختلفة . البعض 
حس بأن أحاسيسه الشخصية تم انتهاكها . حسوا باإلهانة من نصيحتنا ، النصيحة 

الذي بحثوا عنها بشكل حقيقي . لكن إهانتهم الشخصية لم تكن منعكسه علينا . كانت 
بكل بساطة أحساس بالعجز أو خوف من أخذ من ما أشرنا لهم .   

 

٢٩٧




أسرار الجنة


الروح املقدسة هي بالحقيقية العميل املشغل للروح .  أنها إتصال الرب لكي تستيقظ . 

 

٢٩٨




التعليمات الغريبة للمالئكة

الهدف من هذا هو الروح . ال يوجد شخص لتبجيله . ال يوجد أبطال هنا .  نحن 
أخترنا بأن نكون مخفيني . ال تستطيع عبادتنا . مع الوقت ، سوف تفهم الحكمة من هذا 

و ملاذا هذا الشئ ضروري جداً لكي يتمكن لنا من أن نكون ذو كفائه عالية . حتى 
العظماء في عاملكم الذين تقدموا بشكل كبير ، الذين شاركوا روحهم ، لم يسعون بأن 
يصبحون أصنام للعبادة . أنها روحهم التي تم رفضها ، ألن األشخاص يخافون من 

الروح ، لكن الروح هي الهدف .  

 

٢٩٩




أسرار الجنة

إذا كنت مشتاق لها ، أسعى لها . ال تستطيع تحديدها . ال تستطيع التوقع من 
الناتج ، لكن أنت تسعى للروح ألن هي الشئ الطبيعي لك لفعله . ألن الروح تحتوي 


الذاكرة من خلقك ، من مساعدتك و املعنى من وجودك في العالم . 

ناسي نوڤاري كورام  

 

٣٠٠
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االرتباط  

كما أوحيت إلى 
مارشال ڤيان سمرز  

في أبريل ١٦ ، ٢٠١١ 
في مدينة بولدر ، كولورادو  


 


السلطة العليا تتحدث إليك اآلن ،

 تتكلم من خالل الحضور املالئكي ،


 تتكلم لجزء منك الذي يمثل املركز املتركز

 و املصدر من كيانك ، 


يتكلم من خلف تشكيلك االجتماعي ، 

خلف أفكارك و إيمانياتك 


و األفكار و اإليمانيات من ثقافتك و حتى ديانتك . 


السلطة العليا تحمل رسالة إلى العالم 

و لكل شخص في العالم . 


الرسالة هي أكثر من فكرة . 

أنها أكثر من حتى مجموعة أفكار . 


أنها نداء و تأكيد ، 

يناديك لكي تستجيب و 


تأكيد بأن هناك يوجد طبيعة أعمق في داخلك 

و في داخل كل األشخاص في العالم . 


التأكيد هو نقطة انعطاف في قدرتك لالستجابة .  


القوة و الحضور يترأس فوق الكون املادي ، 

كون أكبر بكثير و ممتد أكثر 

من ماذا يمكن لك تخيله و 

حتى خلف الكون املادي 

 ملمالك أعظم من الخلق نفسه ، 

٣٠٣




حيث أنه شئ القليل من األشخاص في العالم

 درسوا احتماليته . 


لكن السلطة العليا تتكلم لك 

في أكثر مكان خاص لك ، 


املركز من كيانك ، 

عميق تحت السطح من عقلك . 


هذه هي أعظم عالقة . 

أنها املصدر من املعنى و الهدف في كل عالقاتك


 مع األشخاص ، مع األماكن و حتى مع األشياء .


تحتاج إلى هذه السلطة العليا اآلن 

لكي تتكلم إلى الجزء األعمق منك ، 


لكي تعرفك على الجانب األعمق منك و 

تجهزك للعيش في عالم جديد و 


لالرتباط مع كون من الحياة الذكية 

التي هي املجتمع األعظم من الحياة . 


أنت ال تعرف عن األشياء هذه ، 

لكن هم جزء منك . 


من املمكن أن تكون حصلت على تجربة طبيعتك العميقة 

في أوقات الصفاء ، 

أوقات من البصيرة و 

أوقات من اإلحباط 


عندما تكون قادر على السماع 

خلف رغباتك و مخاوفك و 


رغبات و مخاوف اآلخرين . 


السلطة العليا تناديك اآلن ، 

تناديك من خالل املمرات العتيقة من عقلك ، 


تناديك خلف إيمانك و مشاغل حياتك 




ألن الرب تكلم من جديد  

٣٠٤




و الكلمة و الصوت موجودين في العالم . 

أنه إتصال عميق ، 


أعمق بكثير و أصدق من ما يستطيع الذكاء فهمة . 


أنه يتكلم عن الهدف األعظم و املسؤولية األعمق 

و الجمعية األعظم ، داخل العالم و خلفه معاً . 


من خالل هذه الجمعية 

أنت تصبح الجسر ، 


جسر للعالم ، 

جسر لبيتك العتيق ، 


الذي أتيت منه و 

إليه سوف تعود . 


الناس يريدون أشياء . 

يمتلكون خوف عظيم — 


الخوف من الفقدان ، 

الخوف من عدم االمتالك ، 


الخوف من الحرمان ، 

الخوف من الظلم ، 


الخوف من األلم و املعاناة 

و الخوف من املوت . 


لكن السلطة العليا تتكلم خلف كل هذه األشياء . 

أنه الخالق يتكلم للمخلوق . 


املخلوق في داخلك هو العقل األعمق الذي نطلق عليه الروح . 

هو الجزء الدائم منك . 


هو الجزء الذي يتواجد قبل هذه الحياة و سوف يتواجد بعد هذه الحياة ، 

رحال من خالل ممالك االنفصال ، 


يتم إرشاده فقط بواسطة القوة من الصوت . 


الناس يريدون أشياء كثيرة . 

هم يملكون خوف عظيم . 

٣٠٥




الكثير من الناس يمتلكون إيمانيات يابسة . 

لكن السلطة العليا تتكلم خلف هذه األشياء 


لكل من يستطيع أن يرى و يسمع و 

لكل من يستطيع أن يستجيب علي مستوى أعمق . 


ال تستطيع أن تقيم هذا . 

إنه أعظم من عقلك . 


ال تستطيع أن تناقش هذا ، ألنه خلف قدراتك . 

أنه غامض بسبب أنه مخترق . 


مصدر نشأته خلف هذا العالم و كل العوالم ، 

لهذا ال تستطيع تصوره . 


لكن التجربة هي عميقة جداً 

بحيث أنها تستطيع أن تحول املسار من حياتك 


و تيقظك من حلم االنفصال ، 

تناديك خارج انشغاالتك 


و جمعياتك 

و كل شيء 


لكي يتمكن لك من سماع الصوت العتيق ، 

عتيق جداً بحيث أنه يتكلم لكل الحياة خلف تقديرك ، 


لكن الحياة التي هي حياتك . 


الرب يعرف ماذا سوف يأتي على األفق . 

الرب يعرف ملاذا أنت هنا . 

الرب أرسلك هنا لهدف . 


خططك و أهدافك بشكل نادر تأخذ هذا في الحسبان . 

أنه شئ أعظم 


أنه شئ أكثر بساطة و مبالغ فيه أقل . 

أنه شئ ضروري لكيانك 


و لطبيعتك و إلى تصميمك . 

أنه أكثر عالقة أساسية تمتلكها ، 


الحب األعمق ، 

امليول األعظم . 

٣٠٦




أنه يوحدك مع نفسك و 

يجلب حياتك للمجهر . 


أنه يناديك خارج ظروفك 

التي هي مضرة أو ال تمتلك أي وعد لك ، 

يناديك إلى مساهمة أعظم في العالم ، 

مرشد بواسطة الصوت العتيق الغريب ، 


صوت ال يشبهه أي صوت سمعته مسبقاً ، 

أعمق من أي شئ حسيت فيه مسبقاً ، 


أعظم من أي شيء تستطيع أن تراه أو تلمسه . 


الناس يريدون أشياء كثيرة . 

هم منقادين بواسطة الخوف العظيم . 

حتى متعهم مليئة بالخوف و القلق ، 


و عندما تستجيب ، أنت خلف الخوف . 


من يستطيع أن يقول ما هذا ؟ 

من يستطيع تقييم هذا ؟ 


ال تكن أحمق و تفكر من ناحية اإلنتاجية . 

ال تكن تحليلي . 


ألن هذا يحصل في أعمق و أصدق مستوى . 

ال تنكمش من هذا ، 


ألن هذه هي حياتك ، هدفك و ندائك . 

الحضور و النعمة معك ،  

لكن أنت تنظر على أشياء آخرى . 


عقلك في مكان آخر . 

الشئ الذي يخلصك و يستعيدك 


هو معك اآلن ، 

لكن أنت تنظر في االتجاه اآلخر .  

 

٣٠٧




الوحي موجود في العالم . 

الرب جاء من جديد 


مع رسالة أعظم للبشرية 

و تجهيز ملستقبل 


خطر و صعب للعائلة البشرية . 

ما هذا ؟  

ماذا يعني ؟


ملاذا هذا يحصل ؟

كيف يمكن لي أن أتجهز ؟


فقط الوحي يستطيع أن يجاوب على هذه األسئلة . 

وضع نفسك في الشتات لن يجعلك تستطيع أن تجاوب على هذه األسئلة . 


الناس يريدون أشياء كثيرة . 

هم الهني . 


هم مشغولني جداً ، 

لكن ال يعرفون أين هم و ماذا يفعلون . 


أهدافهم هي أهداف املجتمع في الجزء الغالب . 

ال يعرفون أين هم متجهني في الحياة 


أو ملاذا هم هنا 

أو من أرسلهم 


و ماذا سوف يستعيدهم

و يرضيهم 


و يعطيهم حياة الهدف و االتجاه . 


الصوت العتيق يتكلم لك اآلن ، 

سوف تسمع الصوت العتيق يستجيب من داخل نفسك ، 


ألن اتصالك عميق جداً . 

أنه مثل أنهار من أصفى ماء ، 


لكن األنهار التي ال تستطيع أن تراها من السطح 
 و حيث ال تستطيع أن تجدها إال بواسطة وسائل أخرى . 
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بينما أنت تعيش حياتك في السطح ، 

في العمق داخلك ، 


أنت متصل مع اإلله . 

و هذا االتصال مجرب 


خالل النداء و االستجابة ، 

بواسطة أتباع الصوت العميق و االتجاه األعظم . 


الناس يسألون ، ملاذا ؟ ملاذا هذا الشئ يحصل ؟

يجب عليهم أن يتوقفوا و يسمعون 


و يتعلموا بأن يسمعوا 

يجلبون انتباههم بشكل كامل في اللحظة 


لكي يتمكن لهم من السماع و اإلحساس و الرؤية 

بأن الوحي يثور في داخلهم . 


كما الروحي يثور ، 

الوحي داخل كل شخص . 


هذا هو كيف الرب يتكلم للعالم 

في وقت الوحي . 


هذه العالقة في أعمق و أكثر مستوى ملحوظ . 

ال تستطيع أن تهرب من الرب ، 

ألن الرب يذهب كل مكان معك . 

الرب هو معك في كل لحظة ، 


في كل نشاط تفعله . 

فقط في أفكارك تستطيع أن تكون منفصل ، 


تربط نفسك بأشياء آخرى ، 

تعرف نفسك بأشياء أخرى ، 


لكن الصوت العتيق في داخلك ، 

يناديك لكي تستجيب ، 


يرشدك ، 

يحذرك . 


لكي تفهم هواجسك العميقة 

و الرغبة من قلبك ،  
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يجب عليك أن تبدأ في االستماع . 

أستمع في داخل نفسك . 


أستمع للعالم بدون حكم و لوم . 

أستمع للعالمات ملا هو قادم . 


أستمع لكيف يجب عليك أن تستجيب . 

أستمع ملن تكون معه و من ال تكون معه . 


هنا أنت ال تتبع الخوف . 

هنا ال يوجد لوم . 


هنا يوجد تمييز أعظم 

و تعرف أعظم . 


الرب وضع الروح في داخلك 

لكي ترشدك و تحميك 


و تهديك لحياتك األعظم و 

املساهمة في العالم . 


أنها تسكن خلف مملكة و وصولية الذكاء . 

أنها تحدث في مستوى أعمق . 


مجرد ما تبدأ في تجربة هذا ، 

أنت تبدأ في أكتساب تمييز عظيم . 


أنت تصبح حذر بخصوص ماذا تعمل 

ومن تربط نفسك معه . 


أنت تسمع بشكل عميق لآلخرين لكي يرون 

إذا كان مقدر لك بأن تساهم معهم 


و ماذا يحاولون إيصاله لك . 


الناس يؤمنون بأشياء كثيرة 

لكن يعرفون أشياء قليلة . 


هم يقطنون في السطح من العقل ، 

حيث أنه مضطرب و فوضوي 


و محكوم بالرياح 

و الولع من العالم . 
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إيمانياتهم هي بدائل للعالقات األعمق . 

انشغاالتهم هي تجنب 


لالرتباط األعظم املقدر لهم الحصول عليه . 

واقفني بعيداً ، ال يستطيعون الرؤية .


ال يستطيعون املعرفة . 

ال يستطيعون االستجابة . 


هم مهيمنني بواسطة أفكارهم ، 

بواسطة عقلهم ، بواسطة ردود فعلهم . 


هم عبيد ، يعيشيون العبودية . 


لكن الغرابة هي معهم . 

أنها أهم شئ في الحياة . 

أهم من تحقيق األهداف ، 


تحقيق الثروة ،

و الرفقة 


و االعتراف من املجتمع ،

أنها أهم شئ 


ألنها امللعب الرتباط أعظم . 


الغرابة هي املصدر من كل شيء مهم . 

كل االختراعات العظيمة و املساهمات ، 


و العالقات العظيمة  و التجارب العظيمة ، 

كلها تأتي من الغرابة — 


من أنت ، 

ملاذا أنت هنا ، 


من الذي أستدعاك ، 

جماعتك األعظم 


مصيرك مع أشخاص معينني في العالم ، 

قدرتك على إيجاد طريقك ، 


بينما الجميع من حولك 

نائمني ، يحلمون و عديمني االستجابة . 
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هذه رحلة يجب عليك أن تأخذها 

أو حياتك سوف تكون حلم مزعج 


وال شئ آخر على األطالق . 


عندما تعود إلى عائلتك الروحية 

من بعد مغادرتك لهذا العالم ، 

سوف ينظرون إليك لكي يروا 


إذا كنت حققت مهمتك ، 

إذا حققت اإلتصال األعمق . 


و سوف تعرف إذا فعلت أو ال . 

ال يوجد حساب و لوم ، 


فقط تعرف هنا . 

هنا ما كان غريب في السابق يصبح حقيقية بذاتها . 


و أولوياتك واضحة . 

ال يوجد تشتيت . 

ال يوجد مقاومة . 


أنت سوف تريد الرجوع ، 

تقولك لنفسك 


” هذا الوقت أنا سوف أتذكر . 

أنا أعرف اآلن . 

أنا أرى اآلن . 


أنا سوف أتذكر . ” 

لكن يجب عليك تتذكر بينما أنت هنا . 


هذا يصنع كل الفرق . 

هذا هو بداية كل شئ مهم . 


هذه هي نقطة التحول في حياتك . 


أنها فقط غريبة بسبب أنك في حالة طالق منها ، 

محبوس في العالم من األشكال ، 


ضائع في العالم ، 

تنموا كفرد ،
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تتكيف مع صعوبات ، عالم متغير . 

من ثم شئ أتى و ذكرك ، 


و بدأت باإلحساس بأن الغرابة معك 

و فيك 


و تأثر فيك . 


مصدرها هو خلف الواقع املادي الفيزيائي ، 

ألن من أنت خلف العالم املادي الفيزيائي . 


إلى أين أنت ذاهب في النهاية هو خلف العالم املادي الفيزيائي ، 

لكن أنت مقدر لك بأن تكون هنا ، 


ألن تم إرسالك هنا لهدف . 

هذه هي الغرابة . 


نحن نتكلم بهذه األشياء 

لكي نربطك بمستوى أعمق ، 


لندائك لألمام حيث الشئ األصلي ، 

ملخاطبة جزء منك 


بالكاد تعرفه ، 

حيث يوجد الجزء األعظم منك . 


هذا الجزء منك الذي سوف يستجيب 

بسبب ارتباطنا العتيق مع بعض . 


أنت خائف من هذا ، 

لكن أنت ترغبه في نفس الوقت . 


أنه الرغبة الطبيعية ، 

أكثر طبيعة من أكثر شئ آخر تفعله أو حتى يمكن فعله في العالم . 

 هذا هو االرتباط . 
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 عن مارشال ڤيان سمرز  

في عام ١٩٨٣ ، رجل أسمه مارشال ڤيان سمرز ترك بيته ، عمله و املدينة التي كان يعيش بها 

لكي يهيم في الصحراء ، مستجيباً للنداء و اإليحاء من الصوت الداخلي الغريب . 

عالقته التي ال يمكن تفسيرها مع الصوت الغريب بدأت قبل ثمانية سنني قبلها . يعمل كمعلم 
للمكفوفني و أصحاب املشاكل السمعية ، مارشال بدأ باستالم إرشادات عميقة عن كيف يخدم 

طالبه على أحسن وجهه و يستدعي قدراته العميقة . هذا نمى إلى تجربة قوية للصوت 

العميق . حيث بدأ بشكل بطيء بإرشاده إلى أشخاص و مواقف التي تم ندائه لها . 

كما مر الوقت ، مارشال ترك عمله كمعلم للمكفوفني لكي يصبح معلم للمعرفة الداخلية ، حيث 

أدى هذا العمل لعدد من السنني . 

ومن ثم في ليلة ، وقع لقاء صادم غير كل شئ ، بعد ثمان سنوات مارشال حضر في اتصال 

كامل مع مصدر الصوت الذي أرشده طوال هذا الوقت . 

من بعد التجربة املزعزعة ، املصدر من اإلرشاد أمره ، بدون توضيح ، بترك تعليماته و طالبه و 

ترك كل األشياء التي عمل في بناءها . 

بدون استيعاب ملاذا ، مارشال أتبع الطلب الغير مبرر . وغادر األشخاص ، املكان و العمل 
الذي كان مرتبط فيها و بدأ مدة من الضياع ، غير متأكد من ماذا سوف يطلب منه الصوت 


في املرة القادمة . 

مع الوقت ، ضياعه أخذه إلى الصحراء في جنوب غرب أمريكا . عندما وصل هناك ، وجد 
مكان ليستريح به و جلس هناك لوقت . في مدة الراحة ، في ليلة باردة و هادئة ، الصوت رجع 

له مرة أخرى و أمره بأن ” يسجل.“ تم توجيهه للرجوع إلى املدينة ، و مرة أخرى ، لكي يبدأ 

في استقبال سلسلة من التعاليم .  

مارشال فتح نفسه للصوت بشكل كامل اآلن ، و الصوت تكلم من خالله . كلمات أدت إلى جمل 
، جمل أدت إلى فصول و بالنهاية لكتب كامله . فهم مارشال للصوت الغريب من الوحي نمى 
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مع الوقت في املجال و قوة الوحي املكشوف أمامه . الذي بدأ كمجرى صغير من اإلرشادات 

معطاه لرجل واحد ثم أصبح نهر جاري من الوحي للناس حول العالم . 

ثالث عقود من بعد الليلة الباردة الهادئة في الصحراء ، ترتب وحي كالمي ضخم . الذي بدأ 
من تعليمات مندمجة من صوت عميق و غامض نمى لكي يصبح وحي أكثر من ٩٠٠٠ صفحة  

في املجال ، معطاه في أكثر من ٢٠ مجلد و أكثر من أالف لقاء مالئكي — كل الرسالة تم 
إيصالها من مجموعة ضخمة من التجمع املالئكي ، يتكلمون سوياً ككيان واحد ، من خالل 


مارشال ڤيان سمرز ، رسولهم . 

خالل هذه الثالث عقود ، الصوت تكلم من خالل هذا الرجل ، تم تسجيله صوتياً و من ثم تم 
تدوينه ، محافظاً على نقائه الكامل . الصوت الذي تكلم له يستطاع اآلن سماعه من قبل 

الناس في كل مكان ، سامحني لهم بالحصول على تجربتهم الخاصة من القوة ، الحكمة و  
األصالة . الصوت الحقيقي من الوحي يستطاع اآلن سماعه للمرة األولى . هذه رسالة جديدة 


من الرب تصل إلى الناس بشكل مباشر في حلتها األصلية . 

أسرار الجنة يحتوي غرابة الكلمات و الجمل املنطوقة أصالً في بداية أيام الوحي . هذه 

كانت أول الهدايا ، ظاهرة من عمق الغموض ، لتلمس القلوب و العقول من البشرية اليوم . 

رسالة جديدة من الرب تم إعطائها .  أنها تتكلم تحت املمرات العتيقة للعقل ، تتكلم لقلب كل 

مخلوق يستطيع أن يستجيب . 
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  أعمق إلى الغرابة 

أذهب أعمق للغرابة التي تحيط بوجودك في العالم . أسمع الوحي املنطوق من الرسالة الجديدة من 

الرب ، حيث تستطيع كشف لك هدفك األعظم و مصيرك في الحياة . 

صوت الوحي  

متوفر على قرص مدمج أو أون الين 


الفاتحة 
www.newmessage.org/initiation

تأمل الليل

www.newmessage.org/nightmeditation 

النار الروحية 

www.newmessage.org/spiritualfire

أشعة البدء 

www.newmessage.org/rays

االرتباط 

www.newmessage.org/engagement

لتجربة املكتبة املتنامية من الوحي املنطوق قم بزيارة 

www.newmessage.org/experience
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الحركة تنمو  

أسرار الجنة يتحرك حول العالم . جزء من وحي ضخم يطلق عليه الرسالة الجديدة من الرب ، هذه 
األسرار تمتلك القوة إليقاظ الذكاء النائم في األشخاص في كل مكان و جلب إلهام جديد و حكمة 


لعالم يواجهه صراع متنامي و تحديات رهيبة . 

اآلن هذه الهدية من الجنة تم استقبالها حول العالم . تم ترجمتها لي ١٦ لغة و تمت دراستها في ٧٢ 
دولة ، الرسالة الجديدة تلهم الحركة للهدف ، العالقات و املساهمة حول كل حواجز اللغات ، 


الجنسيات و الديانات . 

تعلم أكثر عن األحداث ، التعاليم و فرص التعليم املجاني و قابل اآلخرين من يقرأون أسرار الجنة  

و يحسون الغرابة تناديهم لالستجابة . 

www.newmessage.org
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