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 اإللهام والكشفّيات والّرؤيا وتسخير األرواح

 
هؤؤم يتكّممؤؤون مؤؤا األرواح عي بعؤؤا الّاؤؤاّ لّن لهؤؤم تشؤؤفّيات روحااّيؤؤ  يعاؤؤي لاّ الّسؤؤؤا ي يؤؤدّ  

 فتيف يتون هذا؟
 

الجؤؤؤواإي  ّن اشكتشؤؤؤافات الّروحااّيؤؤؤ  عمؤؤؤه اسؤؤؤميني لحؤؤؤدهما لوهؤؤؤام وهؤؤؤو م ؤؤؤ م  سؤؤؤا ر  
رميؤا وووحاؤا، وهؤذق حقيقؤ ، فؤااإروا  ّن لمقؤّوة ا  شعيا و    مثل رؤيا األاوام، واآلخر تالّرؤيا وله حقيق

ق المفتِّؤؤرة فؤؤي اإلاسؤؤان اؤؤوعين مؤؤن الّت ؤؤّوري اؤؤور  ؤؤحي   ذا ااتؤؤرن بالّت ؤؤميم والّتافيؤؤذ وذلؤؤ  يتحّقؤؤ
في الخارج تالّتدابير الّ ا ب  واآلراء الّسديدة واشكتشافات الفاّيؤ  واختؤرار الّ ؤاا ا الجديؤدة، واؤور 

من الّت ّورات وهو لفتؤار فاسؤدة وخيؤاشت موهومؤ  ش اتيجؤ  لهؤا وش ثمؤر ولؤيّ لهؤا حقيقؤ ، آخر 
بؤل هؤي تتمؤؤّوج تؤ مواج بحؤر األوهؤؤام وتؤذهإ ت ضؤؤكال لحؤكم، وتؤذل  الكشؤؤفّيات الّروحااّيؤ  عمؤؤه 

بؤل رؤيؤا األابيؤاء ليسؤت لحكمؤا  فاسميني لحدهما رؤيا األابياء واشكتشافات الّروحااّي  لأل ؤفياء، 
اكتشافات روحااّي  لها حقيق ، مثك  يقو  رليت شخ ا  في  ورة تذا وامت لؤه تؤذا ف جؤاإ بتؤذا، 
فهؤؤذق الّرؤيؤؤا فؤؤي عؤؤالم اليقإؤؤ  ش الّاؤؤوم، هؤؤي اكتشؤؤافات روحااّيؤؤ  لكؤؤن يعّبؤؤر عاهؤؤا بالّرؤيؤؤا  والقسؤؤم 

الكثيؤر مؤن  يإؤنّ   م بتيفّيؤاآلخر من الكشفّيات الّروحااّيؤ  لوهؤام  ؤرو، ولكؤّن هؤذق األوهؤام تتجّسؤ
ج لّن لهؤا حقيقؤؤ ، والؤّدليل الواضؤ  عمؤؤه هؤذا لّاؤه ش توجؤؤد اتيجؤ  وش تثمؤر م مقؤؤا  مؤن تسؤؤخير الّسؤذّ 

 د حتاي  و رواي  األرواح بل هو مجرّ 
 

ها واعمؤؤم لّن الحقيقؤؤ  اإلاسؤؤااّي  محي ؤؤ  بحقؤؤا ق األشؤؤياء وتكشؤؤف حقؤؤا ق األشؤؤياء وخواّ ؤؤ 
والبؤؤدا ا والعمؤؤوم والمعؤؤارو تشؤؤفتها الحقيقؤؤ  اإلاسؤؤااّي ، وتااؤؤت  ولسؤؤرارها، فمؤؤثك  تؤؤّل هؤؤذق الّ ؤؤاا ا
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ا  متاواؤا ، ثؤّم تشؤفتها الحقيقؤ  اإلاسؤااّي  بالتّؤدرو ، هذق الفاون والعموم والبدا ا والّ اا ا واتا  ما سرّ 
ولتت بها من حّيز الكيإ  له حّيز الّشهود،  ذا  ثبت لّن الحقيق  اإلاسااّي  محي ؤ  باألشؤياء ألّاهؤا 
تكشؤؤف لمروتؤؤا وهؤؤي فؤؤي لوروبؤؤا، وتكشؤؤف مؤؤا فؤؤي الّسؤؤماء وهؤؤي فؤؤي األرا، وهؤؤي تاشؤؤف  ألسؤؤرار 

ودات، فهؤؤذق الكشؤؤفّيات الوااعّيؤؤ  الم ابقؤؤ  لمحقيقؤؤ  هؤؤي تالّرؤيؤؤا األشؤؤياء وواافؤؤ  عمؤؤه حقؤؤا ق الموجؤؤ
لهؤؤام رحمؤؤااّي وا ؤؤتكو األرواح اإلاسؤؤااّي  تمؤؤا يقؤؤو  هتؤؤذا رليؤؤت وهتؤؤذا  اّلتؤؤي هؤؤي  درا  روحؤؤااّي وا 

ن لّن لؤألرواح  دراكؤات عإيمؤ  بؤدون وسؤا و الحؤواّ الخمؤّ تؤالعين امت وهتذا سمعت،  ذا  تبي  
حؤؤاد مقؤؤّدّ عؤؤن الؤؤوهم والقيؤؤاّ تّ اين وحااّيؤؤ  ومتاشؤؤفات وجدااّيؤؤ  ولمّروحؤؤاايّ واألذن ولهؤؤا  دراكؤؤات ر 

يمّيؤا لتيؤا عاؤد المسؤي  فؤي  وتآلف ماّزق عن الّزمان والمتان، مثك  مؤذتور فؤي اإلاجيؤل لّن موسؤه وا 
جبؤؤل  ؤؤابور فمؤؤن الواضؤؤ  لّن هؤؤذق األلفؤؤ  لؤؤم تكؤؤن جسؤؤمااّي  بؤؤل تااؤؤت تيفّيؤؤ  روحااّيؤؤ  عّبؤؤر عاهؤؤا 

  بالمكااة
 

واؤؤور آخؤؤر مؤؤن استحضؤؤار األرواح ومحادثتهؤؤا والمخؤؤابرة معهؤؤا وهؤؤو لوهؤؤام وخيؤؤا   ؤؤرو،  
ولكّاهؤؤا تبؤؤدو ت ّاهؤؤا حقيقؤؤ ، فعقؤؤل اإلاسؤؤان وفتؤؤرق يتتشؤؤف الحقؤؤا ق لحيااؤؤا ، وتوجؤؤد آثؤؤار واتؤؤا   مؤؤن 
ذلؤؤ  الفتؤؤر واشكتشؤؤاو، فهؤؤذا الفتؤؤر لؤؤه لسؤؤاّ ولكؤؤّن لمؤؤورا  تثيؤؤرة تّمؤؤر بخؤؤا ر اإلاسؤؤان تؤؤ مواج 

حر وهي لوهام، ش ثمر لها وش تترّتإ عميهؤا اتيجؤ ، وتؤذل  يؤرن اإلاسؤان رؤيؤا فؤي عؤالم الّاؤوم الب
فتإهؤؤر عيااؤؤا  تمؤؤا رلن، وآواؤؤ  يحمؤؤم لحكمؤؤا  ش ثمؤؤر لهؤؤا م مقؤؤا   والمق ؤؤود لّن هؤؤذق الحؤؤا  اّلتؤؤي 
اسؤؤؤّميها مخؤؤؤابرات األرواح لو مخا بؤؤؤات األرواح عمؤؤؤه اسؤؤؤميني لحؤؤؤدهما لوهؤؤؤام محضؤؤؤ  واآلخؤؤؤر 

شؤعيا، وتمكاؤاة المسؤي  مؤا موسؤه ا  بارة عن الّرؤن المذتورة في الكتاإ المقؤّدّ ترؤيؤا يوحاؤا و ع
يمّياو   ، فهذق لها حقيق  ولها آثار عجيب  في العقو  واألفتار وااجذابات عإيم  في القموإ ا 
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