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 :اعتذار

حني راجعت يومية أمس وجدهتا جمرد مقدمة طويلة،.... 
 شىء واقعى مليئة باالستطرادات والوعود، دون أن حتدد أى

 ميكن أن يرتجم إىل سلوك واعد قابل للممارسة أو على بسيط
املفاتيح البسيطة  :األقل لالختبار، مع أن عنواا آان

  .واختيار احلياة

ذآرت ما اصطحبته من آتب معى ىف إجازة عيد األضحى   §
دون أن أشري(بنية تناول تكملة ما بدأت ىف األسابيع األخرية 

 )إىل حمتواها وعالقتها مبا أريد آتابته

:توصية باحلرص على توجه املنهج العلمىمث أشرت إىل ال   §
، وليس من واقع الكتب إىلمن واقع الناس إىل نفع الناس

 مصلحة رأس املال

  ما سوف أقدمهعناصرمث عرجت إىل         §

بنقد البدعة اجلديدة باسممث نبهت إىل عالقة آل هذا    §
، دون أن أشري بدرجة آافية وال إىل مفتاح واحد من"السر"
فاتيح الىت عثرت عليها شخصيا، بالرغم من أن أيا منهاامل

، مع"السر"قد أتاح ىل ما هو أمثن من املكاسب الىت يعد هبا 
اعرتاىف أن نظرى ىف خلفية هذه البدعة املسماة بالسر هو الذى
ذآرىن بكنوزى تلك، والبد من االعرتاف بفضل ما وصلىن من هذه

وبرغم أن ما وصلىن من  البدعة برغم آل سذاجتها وسطحيتها،
  قد ال يكون أصال ىف بؤرة اهتمام أصحاب البدعة  إجيابيات،

هذا ما آان أمس مما يستدعى اعتذارى، وهأنذا أحاول
 .تصحيح بعض ذلك

 لسُت أقل آرما

أآد املؤلف أن عظماء العامل" السر"ىف مقدمة آتاب وفيلم 
قولوه ألحدقد حققوا ما حققوا ألم عرفوا السر، وأم مل ي

حني حصل عليه، وحبث) صاحب سر السر(، وأنه !!!)إخص عليهم(
عن الذين حصلوا عليه، وجدهم بال حصر، فقرر بكل آرم، أن

 .مينحنه لنا باان
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 لقد عثرت على قلت لنفسى هل أنا أقل آرما منه؟
ال من عظماء العامل، ولكن من مرضاى، وآالمى،مفاتيح آثرية، 

-، مفاتيح تساعدىن أحيانا فووحدتى، وحماوالتى الىت ال تتوق
تساعدىن أن أعيش -إذا أنا أحسنت التعامل معها ففتحْت

، وهذا مكسب عندى أمثن من آل ما عرضه علينا صاحببشرا
، فرتددت، لكنىن، هى تساعدىن آثريا، وتتخلى عىن أحيانا"السر"

 أنا لست مقياسا، ولن أآون أقل آرما منه، :عدت أقول
"أمساء بعض هذه املفاتيح"لدى اآلن من وسوف أقدم ما تيسر 

دون تفصيل، حىت إذا وصلىن قدر آاف من الطلبات من جمموعات
 واحدا )املفاتيح(من زوار املوقع، فقد ألتزم أن أقدمها 

 .واحدا وحبذر شديد، خشية سوء االستعمال

صاحب!!! ولكن تعالوا أوال نعيد االستماع إىل آرم
 آر، ىف بضعة سطور لنتذ "السر"

 :قال حفظه اهللا، وغفر له، وجزاه حسب نيته

  مل أآد أصدق عدد الذين آانوا يعلمون..... 
 ملاذا ال يعَلم  يخ،آانوا أعظم شخصيات التار  ذلك،

آل ما أردته هو مشاطرة هذا السر مع   ذلك أحد؟
 ، العامل

بدأت أحبث عن أشخاص أحياء اليوم، ممن يعلم ذلك  
 وهذا السر  آلخر، بدأوا يظهرون، واحدًا تلو ا السر ،

 :يعطيك آل ما تريد
 ميكنك احلصول أو فعل أو  السعادة والصحة والغىن، 

 :أن تصري أي شيء تريده

ميكننا أن حنصل على أي شىء خنتاره ال يهمين مهما آان 
 آبريا

 ماذا تريد حقا؟ 

  لقد رأيت معجزات آثرية حتصل يف حياة الناس،   

ات الشفاء اجلسدي، الشفاء معجزات مالية معجز 
 إخل...النفساني 

 .اهللا به على مبفاتيحى املتواضعة، وقررت أال أقل عنه آرما

 " السر"املشرتك بني مفاتيحى، وما أذيع من أسرار 

 تشرتك مع توصياتى أن ممارسة ما أوصى به صاحب السر،
 :  ىف ضرورة ما يلى العامة الستعمال مفاتيحى

 جدا، حىت لو مل تفتح هذهداة والطريقةاألأن تثق ىف   .1
 املرة فهى ستفتح ىف مرة قادمة

بشرا آخر أو آونا أو (– وليس غريك –أن تعرف أنك   .2
 صاحب احلق ىف املبادأة باستعماهلا دون ، أنك)قدرا

 .استجداء أو إذن أحد
 .أال تتعجل نتائجها فهى ستأتى ستأتى مهما تأخرت  .3
هو يسميه الكون، هو(سبحانه وتعاىل أن تثق ىف احلق   .4
 واثقا من وأنه وعدك باالستجابة، فمن حقك الدعاء ) حر
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، بل من حقك أن تقسم عليه حىت لو آنت أشعثاالستجابة
 )لو اقسم على اهللا ألبره(أغرب 

)الكون آما يسميه(أن تعرف أن عالقتك باحلق سبحانه   .5
ورضى متبادل، وعشم ال ينقطع ذهاب وجيئة،"  هى عالقة

 ) .نا عند حسن ظن عبدى ىب، رضى اهللا عنهم فرضوا عنهأ(

 وبعـد

من بني" النقط املشرتآة هى ما تصورت أا  رمبا تكون هذه
 :اجلواهر الكرمية امللقاة بالصدفة داخل آومة القش، إا

، ويقني االستجابة، و رفض االستجداء، و حفز املبادأة 
 .احتماالت التناغم مع الكون

 وميزات مفاتيحنانقط اخلالف، 

 نقط اخلالف فهى بال حصر، وقد ذآرت بعضها ىف يومية أما
أمس وأآرر وأضيف ما يلى، آما أشري إىل بعض ما تتميز به

 :هذه املفاتيح اجلديدة

الهذه املفاتيح الىت عثرت عليها وأقدمها لكم اليوم   )1
تفتح خزائن نقود، وال تعطى قروضا ميسرة، وال تعد بعربة

BMWهى تعد بأن حتقق لكال باحلسناء الىت هى، وإمنا  و 
 ما هو أنت ونسيت أن تكونه  )تـُريك(

 ال تستعمل بالرتآيز والتفكري باعتبارهذه املفاتيح  )2
)آما يقول صاحب السر(أن افكارك هى الىت تسري الكون، 

تقوم بتحريك تاريخ احلياة بداخلك لتـُنشـِّـط آللكنها 
الىت حافظت على بقاء أجدادك، ولكنها كملكات) أو أغلب(

 ضمرت عندك

استعمالإن السبيل الصحيح إىل اإلفادة منها هو     )3
 آل أدواتك املعرفية وليس فقط التفكري والتمىن جدا

 الىت حتصل عليها من حسن استعمالالثروة احلقيقية  )4
، وإمنا هى إعادةليست موجودة ىف املستقبلهذه املفاتيح 

 .ما هو أنت فعال، ف ما هو حتت قدميك اآلناآتشا

قدرات ضمر منك من إا تعطي الفرصة إلحياء ما  )5
مبا مل حسبت أنك استغنيت عنه   بعد أنوإمكاناهتا احلياة

  .حيقق لك ما أنت تستأهله بشرا
"هنا واآلن"املعىن اإلجياىب ملا هو مث هى تعلمك     )6

 !إنسانا حييا آما خلقه اهللا
 ذيرحت

، الىت أعلن عنها اضطرارا)حزمة املفاتيح(إن هذه اهلدية 
 مواجهة هذا العبث التجارى والتخديرى اآلن، لضرورة

ال تلغى مسئوليتك عن املشارآة الفعلية الواقعية ىف، )السر(
، وطرد املستعمر، وإرساء العدل،)ىف آل مكان(حماربة الظلم 

مال أى منها، لظروفواحرتام من ليس عنده أدىن فرصة الستع
 .انت تعرفها
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أنت ال تكون إنسانا حني تعرف الطريق للوعى بشرف وفرحة
 لتتغزل ىف قدرتك أنك حتقق وإمكانيات آونك بشرا،

البشرية "حقل احلياة"إنسانتيك، وإمنا أنت حتققها لتكمل 
 الذى أنت لست إال وحدة من وحداته 

هذه املفاتيح تنبهك وأنت تستعملها لتعميق آونك بشرا،
 ىف نفس الوقت أن معرآتك مستمرة مع قسوة ظروف تنبهك

ليست بديال عن أن حتيا وأنت ىف وسط هذه املعرآة،احلياة، فهى 
 .وقبلها وبعدها

لأحيانا وأنا أشاهد آل هذه الدماء واألشالء ىف وسائ
اإلعالم أآاد أخجل أنىن ما زلت حيا، أآاد أنكر على نفسى حق

الىت أدعو األن الستعمال معظم هذه املفاتيح للحفاظ(احلياة 
هل هذا: ، مث أفيق ألسأل)على هذا احلق والوعى به وتنميته

اإلنكار سيفيد هؤالء الضحايا العّزل، أو هل هو سيحيى
ن مواصلة احلياةاملوتى، أو سيمنع نطرار الظلم، أم أ

إجيابيا هى الذى قد تصنع شيئا، فأواصل السعى والتأآيد
 . على إنسانيىت منطلقا بأقصى ما عندى إليهم دون أن أنسى

 Passwordآلمة املرور 

آلمات"حىت حتسن استعمال هذه املفاتيح ال بد أن متتلك 
 :  وليس آلمة واحدة، وهى  إليها،"للمرور

 : أوال

دون مقابل، اتيح متاحة ألى آائن بشرى أا مفأن تصدق 
 .مبجرد أنه بشر

 :ثانيا

أآثر من سر(مضمون النتيجة، : إن أى مفتاح منها هو
، آما أنه ىف نفس الوقت يبدوبرغم أنه يبدو مثاليا ) السر

أنت تبدأ: وهذا جيعلك أآثر ثقة بقيمته،.مستحيال أيضا
،وانت وشطارتك ممكن فعال ،  باعتباره مستحيال مث تكتشف أنه

 هذا آل ما ىف األمر

 : ثالثا

إا مفاتيح حقيقية لكننا ال نستعملها ىف وقتها، وال ىف
- لذلك–وهى أحيانا . موضعها ألننا أمهلنا استعماهلا

 ! واثقا مهما داعبتك وعليك أن تواصل احملاولة،" تعصلج"

 :رابعا

 صاحلة لالستعمال طولإن روعة عطائها تكمن ىف أا 
 .وقت، لكنها حتتاج إىل ثقة من يستعملهاال

 :مالحظة

 استعمال لغة دينية مباشرة- ما أمكن ذلك–لقد جتنبت  
 مع أن ديىن يسمح بذلك ىف آثري من توصياته وعطايه ، جتنبت (
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 خشية أن ترتجم هذه إىل ما مل أقصد، هذه اللغة الدينية
 بأن آل األديان الىت مل تشوه قد اهتدت ملثلها وأعظم علما

ن هذا ال مينع أى قارئ أن يقوم مبهمة الرتمجة آمامنها، لك
 فيمكنك أنت تقوم هبذه املهمة إن شاء إىل منظومته الدينية،

 .شئت، تقوم هبا شخصيا وليس باستفتاء أحد، على مسئوليتك

 :اعرتاف

أقر وأعرتف أنىن لست املثل أو القدوة الذى ميكن أن جيزم
 مع أنىن حاولتهابنجاحه ىف استعمال أغلب هذه املفاتيح،

 آانت مجيعا، ونفعت معى مجيعها ولو مرة واحدة، آما أا
تنفعىن آثريا جدا، ىف أوقات ال أعتقد فيها أنىن حذقت التعامل
معها، بل إا آانت أحيانا تفتح وحدها مبجرد أن تلوح

 remoteداخلى نية استعماهلا، وآأا تعمل بالتحكم عن بعد 
controlآلمات املرور(ثريا ما نسيت آلمة ، آما أنىن آ(

 . إليها، ومع ذلك آانت تفتح

 :أمل

مثلما عثر(ليس معىن أنىن وقد عثرت على هذه املفاتيح  
أو(، ليس معىن أنىن قد أعجز أحيانا ) عليها غريى غالبا

عن أن أستعملها، أن تتنازل أنت عن حقك فيها، أو) غالبا
 تعتربها مسائل نظرية ال نفع منها

، فأنا واثق منليك أن جترب بنفسك املرة تلو األخرىع 
 ")السر"إمشعىن بتوع (فاعليتها متاما 

فأنا واثقأقول لك أنه بالرغم من فشلى هذا أحيانا،  
 منك جبد

بل إن جناحك هو الذى ميكن أن حيفزىن أال أتوقف أبدا عن 
، واستمرار حماولة استعماهلا، ثقة باحلقحقى ىف امتالآها

 .ه وتعاىلسبحان

 )ليست آلها(اآلخر " السر"حزمة من مفاتيح 

أى واهللا، هل(هذه اللحظة   أنك حتياتأخذ خربا" أن -1
 .ألف مربوك) عندك شك؟

 .مادام األمر آذلك، ) اللحظة/احلياة (ختتارها أن -2

من خالل ما حيدث فيها وما متألها أن تنتمى إليها حبقها -3
 .تنتظره منها أو ما ،، ال من خالل ما مسعت عنهابه

دوائر الناس حولك، لتمتد ىف الطبيعة أن تنتمى إىل -4
 )هل حنن أقل من النمل األبيض؟:  معاحقول احلياة(، حتيطك

 هذه معا متوجهة إىل ماحقول احلياة أن تثق برتابط  -5
 بال حتديد، وال إىل وجه احلق سبحانه،(، يربطها حموريا
 .لوعى، وهذا أفضل، وأصعبأنت متلك ا) حدود وال اية

حىت)  ال املوت الوالدة-املوت العدمى( أن تؤجل الفناء  -6
 ) ما رأيك؟(حيدث 
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جمدَّدا باستمرار آل ما) إخل.. تدرك -تسمع( أن ترى -7
 )حق الدهشة (.من احلواس، وعربهايصل إليك 

وليس فقط لتكرر ما،  أن تعرف أآثر لتفرح وتتسع-8
 . عرفت متباهيا

  .لتتزايد الفرحة ويتناغم االمتالءتواصل املعرفة أن  -9

، وليس فقط"تعمل" "تؤدى""أآثر وأنت " تعرف" أن - 10
 )تسمع، تقرأ (حتّصلوأنت 

ودون (دون استئذان من حتب) بكسر احلاء (ُتحـِب أن  -11
 )أن ختربه أحيانا

تفهم اختالفك مع من هو ليس مثلك، وحتافظ على أن -12
 تدعى التسامح أن دون   أبدا،املسافة املتغرية

هو انت(" حب من حولك لك   أن حتسن استقبال-13
  )؟"!!طايل

 مشقة العالقة معه برغم االستمرار أن تتحمل -14

 و بالرقص و باحلرآةتتعرف عليه  (تصاحل جسدك أن -15
 ) باجلنس، و بالعبادة

يعىن تقرر أن ما حتب (ما ال متلك،  أن متتلك مؤقتا  -16
دون أن يكتب بامسك ىف اآلن هو ملكك  قتاوىف متناولك مؤ
 )انتظر التفاصيل!: الشهر العقارى 

وبعد (تتمتع مبا تفعل قبل ظهور نتيجته أن  -17
 ) لو مل تكن هى، حىت ظهورها

 تفرح لفرحة من ال تعرف أن -18

دون مّن أو شكوى أو( تتحمل مسئولية من ال تعرف  أن -19
 )تضحية

تتذآرها أو أن حتكيها   لزوموند ( تصاحب أحالمك أن -20
 )تفسرهاأو 

 أن حترتم األمل، وتستوعبه، ليخف ويدفع، إىل املطلق، إىل-21
 وجه احلق تعاىل 

ببطء ما) "وغري حواسك( بكل حواسك حتاور الطبيعة أن -22
 "أمكن

،ما ال تفهم، ألنك تثق فيهأحيانا، وآثريا، تفعل  أن -23
 . خربت نتيجتهأو ألنك 

استلمته بفرحةألنك (،تنتظر مقابل ما تعطى  أال-24
 ).العطاء

حلقه هو من أمل أآثر مما تتأمل إذا آملت غريك أن -25
 .بسببك

فقد حدث والذى أن تتعلم من اخلطأ، ال برتاجعك عنه، -26
، فيستحيلبأن تتغري إىل ما يتجاوزهآان قد آان، وإمنا 

 .تكراره
 يتحقق عدل البشر،، حىت لو ملتثق بالعدل سبحانه أن -27

 .ورمحته عدل آخر
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تسكن إىل، وآيف آيف تنتقل وأنت ىف مكانك أن تعرف -28
 نفسك وأنت تتنّقل

 متتلئ مبا ميأل، ومبا ال ميأل أن -29

، لكنأدوات القوة، ال لتزداد قوة أن حتصل على -30
 )ليس على حساب غريك(لتزداد حرية، 

كوال تربط وجود غري، تعلق وجودك على وجود غريك أال -31
 .تفرتقان، فال تفرتقان، فتظال معا باختيار ما، أو بوجودك

 طاملا أنت ما زلت حيا  )مبا سبق وغريه (تواصل احلياة أن -32

 ال تطلبه لكن ترحب باملوت أن -33

 . أن يكون موتك بداية، فتكون حياتك بال اية-34

  أن متتد ىف غريك حيا وميتا-35
،شديد البساطة  أن تصدق أن آل ما سبق هو فعال-36
 ممكن، ومتاح جمانياو

ال... آل ما سبق هو مستحيل ولكن  أن تكتشف أن -37
 يوجد مستحيل

لتحقق 37 & 36 أن تعرف أن احلياة هى احلرآة بني -38
 املمكن من املستحيل

 على يقني من االستجابة، وأنت تدعو ىل أن -39

صولأن يكون ىف تصديقك وجناحك ىف احل أن تقبل دعوتى -40
 .على ما وعدـُك به عونا ىل أن أصدق نفسى

 وبعد

إنك حني تستعمل هذه املفاتيح بيقني الواثق، دون أن
تنسيك مهومك ومهوم الناس، وال صعوباتك وصعوبات احلياة،

 له هذا الوعى -هو أنت-سوف تفرح أنك وجدت إنسانا
 الذى أوصلك إىل آل هذه املكاسب فعال،

 دون ا هو أنت وما عندك اآلن،مبجرد أنك انتبهت إىل م 
 انتظار، أو تأجي
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