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 ترّقي اإلنسان في العالم اآلخر

 
 مممك و مممّو اعلمممم  ّن  مممّو مويمممود ى حثبمممت علمممن حممماج واحمممدةء معنمممي  ّن يممممم  ا  مممماء متحرّ  

ّممما إلممن اىضمممحمجء فيمممم  ا  ممماء إّممما  ن تمملتي مممن العممدم إلممن ا  ّممما إلممن الّنمممو و إ مميء سمما ر 
ًمنمماذ لمنهممرا مممن  الويممود  و تمممن  مممن الويممود إلممن العممدمء مممثمذ نممما الممورد ونممما الّسممنبو اسممت رقا 

نا  من الويود إلن العدمء فهمه الحر مك ماماج لهما حر مك العدم إلن الويودء واآلن قد  خما في المّ 
نمه الحر ك عن الكا نات  ّنهما ممن ماتضمماتها الّماتممك  ماإلحرا   يونرّيك معني طبمعّمكء وى تنفكّ 
ًمممك للويممودء ونممي إّممما إلممن الّسممموّ ارء إماذ ثفهممو مممن الماتضمممات الّماتمممك للّنمم  و  بممت  ّن الحر ممك مم

 و  ا  ان الّروح باقماذ بعد الّصعود فم بّد و ن م مون سما راذ إّمما إلمن الّسمموّ ء وعلن نما لمّ إلن الّدنوّ 
ء ولكّنه ى حتياًو رتبتمه بمو إّنمما حترّقمن فمي في ملك العالم نو عحن الّدنوّ  ء وعدم الّسموّ إلن الّدنوّ 

الّرتبممك نفسممهاء مممثمذ إّن روح حاماممك بطممرق مهممما تترّقممن فىّنهمما ى تصممو إلممن رتبممك حاماممك حضممرة 
ى ممه ى تتعمدّ المسمحء بو إّنها تترّقن فمي دا رتهماء  مما تمحمّ  ّن نمما اليمماد مهمما ترّقمن فمىّن ترقّ 

ور إلن دريك م مون فحهما مبصمراذء فمملك مسمتححو و حمر ما البلّ رتبتهء فىّنك ى تستطم   ن تصو به
مم مممنء وممممثمذ نمممما الاممممر الّسمممماوّ  مهمممما ترّقمممن ى م مممون  مسممماذ نورانّممممكء فلويمممه وحضمضمممه فمممي 

وا لم م ن باستطاعتهم  ن حبل وا م انمك المسممحء نعمم مم من  ن مصمحر ون مهما ترقّ مدارهء فالحواريّ 
ًاء تر حبهما واحدة.الفحم ماساذ ولكن  لحهما موي  ود في الّرتبك الحيرّيك و ي
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