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 عالج األمراض بالوسائط الّروحانّية

 
 الّسؤال: كيف يشفي بعضهم المرضى بالوسائط الّروحانّية أي بدون دواء؟ 

 
بهوووا   ّنوووا نعيووود بيانهوووا  الجووووال: لسووود سوووبه بيوووان بوووّف المسوووكلة بالّتف وووي   ووو ن كنوووت لوووم ت ووومّ  

ّيوة ام: سسومان باألسوبال المادّ لتدركها تمامًا،  اع م أّن العالج والّتداوي بدون دواء ع ى أربعوة أسسو
ان  كحدبما بو أّن الّ وحة والمورض سوي الحسيسوة يّ وسسمان بالوسائ  الّروحانّية، أّما السسمان المادّ 

لهما سريان بين البشر ولك يهما عودو  وانتسوال، أّموا عودو  المورض  سوريعة وشوديدة ولكوّن انتسوال 
مؤكوود أن تنتسوو  أجووماء المكوورول موون أحوودبما ًا،   ووو أّن جسوومين تماّسووا  موون الة بطوويء جوودّ الّ ووحّ 

مووا الّ ووحة إلووى ار،وور، وكمووا أّن الموورض ينتسوو  موون جسوود إلووى آ،وور ويسووري بسوورعة شووديدة،  ربّ 
ًا  ووي شوو،  ة أيضووًا  ووي شوو،   ووحيب تكووون سووببًا  ووي ت،فيووف وطووكة موورض بسوويط جوودّ الّتاّموو

ًا وس يو  حة بطويء جودّ مريض، والمس ود أّن عدو  المورض شوديدة وسوريعة التّوكثير، وانتسوال الّ و
التّووكثير، ولهووّا كووان تووكثيرف جمئّيووًا  ووي األمووراض البسوويطة جووّدًا، يعنووي أّن السووّوة الّشووديدة  ووي الجسووم 

ل ع ووى الموورض ال،فيووف  ووي الجسووم الع يوو ،  توجوود الّ ووحة وبووّا سسووم واحوود  أّمووا الّ ووحيب تت ّ وو
مكوون التّووكثير بهووا موون جسووم  ووي جسووم السسووم ار،وور  هووو السووّوة الم ناطيسووّية، ت ووت السووّوة اّلتووي سوود ي

آ،ر، وربما تكون سوبل الّشوفاء، وبوي أيضوًا لهوا توكثير بسويط،  و ّا وضو  شو،  يودف  وو  رأ  
لووت موون حيوو  أّن التّووكثير  شوو،  مووريض أو ع ووى س بوول سوود تح وو   ائوودة لشوو،  المووريض، ّو

أيضووًا ضووعيف وبسوويط رات الّنفسووّية تكووون سووببًا لووموال الموورض، وبووّا التّووكثير والتّووكثّ  الم ناطيسوويّ 
 جّدًا 
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ّان تكوووون السوووّوة الّروحّيوووة واسوووطة الّشوووفاء  يهموووا، أموووا السسووومان ار،وووران الّروحانيوووان أي الّ ووو 
عتنووواء نحووووو شووو،  مووووريض، وبوووّا الّشوووو،   كحووودبما بوووو أن يعتنووووي إنسوووان  ووووحيب تموووام اا

ة مون السوّوة سول الّ وحّ ل سيكتعتسواد بكّنوفاء ومعتسدًا تموام ااالمريض يكون منتظرًا ب هفة أيضًا ل شّ 
بوين الّ وحيب والموريض، ع وى  توامّ  الّروحانّية لهّا اإلنسان الّ حيب، بحي  يح و  ارتبواق س بويّ 

ل الّشووو،  الّسووو يم كوووّ  عنايتووول لشوووفاء الموووريض الوووّي يكوووون ع وووى يسوووين أيضوووًا بح وووول أن يوّجووو
رات وبيواج األع وال ت وير رات الّنفسانّية تتهّيج األع ال وت ت التّوكثّ الّشفاء،  من الّتكثير والّتكثّ 

سووببًا لشووفاء المووريض،  مووثاًل لووو كووان لشوو،  مووريض أمنيووة وأموو   ووي الح ووول ع ووى شوويء ثووّم 
رف  جووكة بتحّسووه أمنيتوول  وو ّن أع ووابل تتهووّيج ويكووون بيوواج أع ووابل بووّا سووببًا  ووي موال مرضوول تبّشوو

  مروِّع  جكة  سد يكون ّلوت مهّيجوًا ألع وال شو،  سو يم  ي وال بالكّ ّية، وكّلت لو يس  حاد
ّي، ألّنول لوم يككو  شويئًا ولوم ي و  إليول شويء،  ي الحال بمرض،   م ينشك بّا المرض بسبل مادّ 

، ولّلت   ّن تحسه منتهى األماني ب توة ب  إّن الّي أورثل بّا المرض بو مجرد الّتهّيج الع بيّ 
 ة   يح   بيجان  ي األع ال و منل تح   الّ حّ يبع   ي الّنف  سرورًا بحي

 
وال،ال ووووة  وووو ّن اارتبوووواق التّوووواّم الكاموووو   يمووووا بووووين شوووو،  الّطبيوووول الّروحووووانّي وشوووو،   

ل بكّ ّيتول إلوى ّلوت تل إلوى الموريض، والموريض أيضوًا يتوّجول بكّ يّ المريض، بحي  أّن الّطبيل يتوجّ 
ة،  هوووّا ّروحوووانّي وينتظووور ح وووول الّ وووحّ هووول ع وووى شووو،  الّطبيووول الالّطبيووول، ويس ووور كوووّ  توجّ 

ل تهووّيج األع ووال وبهيجووان األع ووال يحوود  الّشووفاء  ايوور أّن بووّف الوسووائط سوود اارتبوواق يسووبّ 
ما وليست بدائمة الّتكثير،  موثاًل لوو ابت وى شو،  بمورض شوديد  ر  ي بعض األحيان إلى حدّ تؤثّ 
ا الجوورح حتّووى ي تووئم، وا سووببًا ألن  وو ّن بووّف الوسووائط ا تكووون مربمووًا لهووّ حًا أو أ وويل بجوور جوودّ 

أّن البنيوة سود تسواعد  يمول بوّا المورض، يعنوي ا توكثير لهوّف الوسوائط  وي األموراض الّشوديدة، إاّ 
 ع ى ّلت، ألّن البنية السوّية تساوم المرض  ي االل األحيان،  هّا بو السسم الّثال  
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 ، ولووي  بووّا مشووروطًا بالتالمووا  وا أّمووا السسووم الّرابوو   هووو ح ووول الّشووفاء بسووّوة روح السوود 

بالّنظر حّتى وا بالحضور وا بكّي شرق من الّشروق سواء أكان المرض ،فيفًا أم شوديدًا، وسوواء 
أح وو  تموواّ  بووين الجسوومين أم ا، وسووواء أح وو  ارتبوواق بووين المووريض والّطبيوول أم ا، وسووواء 

لت بسّوة روح السد    أحضر المريض أم لم يحضر  ّو
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