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 إسـتعد ـلأليـام اـلقادمـة
ألن حياتك ستتغير تغيرا جذريا 

قـــانـــون فـــك اإلرتـــباط أو قـــانـــون اإلرتـــباط كـــما يـــقول الـــبعض هـــو مـــن الـــقوانـــني 
املـــحوريـــة فـــي الـــحياة بـــل أســـتطيع أن أقـــول هـــو مـــهمة اإلنـــسان فـــي األرض، 
هـذا بـعكس كـل مـا تـعلمناه مـنذ الـصغر أو وجـدنـا عـليه املـجتمعات اإلنـسانـية 

حول العالم. 

كبشــر تــعلمنا مــنذ بــدىء الخــليقة أن نــعتمد عــلى بــعضنا بــعضا فــي الحــمايــة 
والـصيد والـدفـاع عـن الـنفس ومـن ثـم تـطور األمـر بـشكل تـدريـجي إلـى أنـظمة 
إجــتماعــية أســعدت اإلنــسان لــبعض الــوقــت ألنــها أراحــته مــن تحــمل املــسؤلــية 
كـامـلة عـن حـياتـه. هـذا بـدوره أدى إلـى تـنامـي ظـاهـرة اإلعـتماد عـلى املـحيطني 
وهــــي بــــدورهــــا ولــــدت شــــعور لــــدى اإلنــــسان أنــــه جــــزء مــــن مــــجتمع ال يســــتطيع 

الخالص منه وإن فعل فإنه هالك ال محالة. 

ومـــا يـــنطبق عـــلى املـــجتمع يـــنطبق عـــلى أفـــراد األســـرة الـــواحـــدة فـــصار البشـــر 
يســــتعبدون بــــعضهم بــــعضا ويحــــطم كــــل مــــنهم اآلخــــر دون قــــصد فــــي مــــعظم 
األحـيانـي بـدواعـي الـحب وصـالت الـقربـى واملـكانـة اإلجـتماعـية بـني الـناس. لـقد 
أصـبحنا بـارعـني فـي اإلرتـباط إلـى درجـة أنـنا ال يـمكن أن نـتصور حـياتـنا بـال 
إرتـــباط فـــصار مـــن يـــطالـــب بـــخصوصـــيته وحـــقه فـــي تـــقريـــر مـــصيره كـــاملـــريـــض 

النفسي الذي يجب عالجه في أسرع وقت. 

خــاف البشــر مــن الحــريــة والتحــرر واألحــرار وصــارت هــي الــعار الــذي يحــطم 
ســـمعة اإلنـــسان. الحـــريـــة هـــي الجـــريـــمة الـــتي تـــتوق لـــها كـــل نـــفس ولـــكن هـــي 
الـــعار األكـــبر خـــصوصـــا فـــي املـــجتمعات املـــغلقة أو املـــتزمـــتة وتـــخفيفا ســـنقول 

أنها مجتمعات محافظة ألن هذا يجعل الناس ترتاح كثيرا، عجيب! 
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إسـتعد للتخـلي عـن كـل مـا تـعرفـه عـن الـعالقـات أو سـتبقى تـعانـي حـتى تـقتنع 
ثـــم تـــعود لـــقراءة هـــذا الـــكتاب بـــعد شـــهور أو ســـنوات. أنـــت فـــقط مـــسؤول عـــن 

تحديد سرعتك في العودة للحياة التي أرادها ا هلل لك. 

فــوائـــــــــــد فـك اإلرتــباط

                                       
سـتعيش حـرا كـريـما قـادرا عـلى الـتقدم فـي حـياتـك دون مـعيقات وسـتتغلب •

على صعوبات كثيرة كنت تعتقد بأنها من ا ملستحيالت. 

ردود أفـعالـك لـن تـكون نـتيجة ضـغط مـن اآلخـريـن. عـندمـا تـقوم بـعمل شـيء •
فـــإنـــك تـــقوم بـــه ألنـــك تـــريـــده ولـــيس كـــردة فـــعل. خـــصوصـــا ا ملـــتمرديـــن عـــلى 
املـجتمع الـذيـن يـعتقدون بـأنـهم متحـرريـن لـو إقـتربـنا مـنهم لـوجـدنـاهـم أكـثر 
الــناس إرتــباطــا بــاملــجتمع الــذي يــتمردون عــليه. فــكل ســلوكــياتــهم تــأتــي مــن 
بـاب الـعند فـي اآلخـريـن، لـباسـهم، كـالمـهم، قـراراتـهم، وسـلوكـهم الـعام لـيس 
إال ردة فـعل مـعاكـسة. فـي الـحقيقة هـم يـعانـون تـمامـا كـما يـعانـي أصـحاب 

الفكر الكالسيكي رغم أن أشكالهم ال توحي بذلك.  

ســتعود لــلتحكم فــي مجــريــات األحــداث فــي حــياتــك لــتصنع مــنها مــا تــشاء •
دون تدخالت اآلخرين. 

الـحياة سـتبدأ تـتعاون مـعك أكـثر حـتى تـعتقد بـأنـك تـعيش فـي الـجنة وهـذا •
ما سيكون نتيجة لشعورك بالتخفف من كثير من األحمال القمرهقة. 

3صفحة   ABBRAK.COM جزء من دورة الوعي األول

http://abbrak.com/edu


الــتغيير الــّلطيف 

ال تــحاول تــغيير كــل شــيء دفــعة واحــدة إن كــنت فــي وضــع ضــعف ولــكن إبــدأ 
بــتغييرات طــفيفة ومــتدرجــة إلــى أن تــصل إلــى فــك اإلرتــباط بــشكل كــامــل. أمــا 
إن كـــنت قـــادرا عـــلى فـــك اإلرتـــباط بـــكل حـــريـــة فـــأنـــسف كـــل شـــي ثـــم أعـــد بـــناء 

قناعاتك من جديد.

ال تتعجــــل الــــنتائــــج ألن اإلنــــسان بــــطبعه العجــــلة خــــصوصــــا إن شــــعر أنــــه كــــان 
مخـــدوعـــا فـــي الـــسابـــق. ال بـــأس فـــي ذلـــك وهـــا أنـــت ســـتكتشف جـــانـــبا مـــهما مـــن 
جـــوانـــب الـــحياة فـــكن رحـــيما بـــنفسك وكـــن رحـــيما بـــاآلخـــريـــن. هـــم ال يـــعرفـــون مـــا 

ستعرفه من خالل هذا الكتاب املختصر.

أحــد مــبادىء فــك اإلرتــباط هــو عــدم الــثورة لــلمشاعــر واألفــكار ألنــك غــير مــرتــبط 
بـها لـذا ال داعـي للتشـدد فـي مـعارضـة اآلخـريـن وال داعـي لـتحويـلهم ألشـخاص 
يــؤمــنون بــما تــؤمــن بــه. فــك اإلرتــباط ملــصلحتك أنــت ولــيس الــكل مــثلك لــذلــك إهــدأ 
وإسـتمتع بـالـحياة ومـن يـعجب بـحياتـك يـمكنك أن تـريـه الـطريـق، هـذا أقـصى مـا 

تستطيع تقديمه للناس من مساندة.

ملـن هـذا ا ملـوضـوع؟
                                          

هـــــذا املـــــوضـــــوع ملـــــن ســـــئموا الـــــحياة ويـــــبحثون عـــــن حـــــلول جـــــذريـــــة ملـــــشاكـــــلهم. 
األشــخاص الــجاديــن الــذيــن يــسعون ملــعرفــة الــحقيقة وبــلوغ أســباب الــسعادة. 
إن كـنت مـنهم فـحياك اهلل وإن لـم تـكن مـنهم فـإبـقى خـارجـا وراقـب كـيف تـتغير 
حــــــــياة الــــــــناس نــــــــحو األفــــــــضل. فــــــــقط إبــــــــتسم وال تــــــــنسى أن تــــــــضبط ا ملــــــــنبه 

لإلستيقاظ غدا صباحا لتواجه يوما حافال باإلرتباطات.  
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فـــــك اإلرتباط 

تـعريـف فـك اإلرتـباط: هـو تـخفيف أو تـحييد كـليا مـشاعـر الـتعلق بـا آلخـريـن 
أو بــا ألشــياء الــناتــجة عــن الــشعور الــزائــف بــالــحاجــة لــهم وا إلســتعاضــة عــنه 

رابط واحد هو ا هلل مصدر كل شيء وصمد كل حاجة. 

مـا هـو اإلرتــباط؟ 
                                         

اإلرتــــباط هــــو كــــل مــــشاعــــر مــــوجــــهة نــــحو الــــخارج تســــلبنا الــــقدرة عــــلى إتــــخاذ 
قـــراراتـــنا الـــيومـــية بحـــريـــة تـــامـــة دون الـــشعور بـــألـــم. اإلرتـــباط هـــو كـــل مـــشاعـــر 
مــوجــهة نــحو الــخارج تســلبنا الــقدرة عــلى إتــخاذ قــراراتــنا الــيومــية بحــريــة تــامــة 

دون الشعور بألم أو تعزز لدينا الخوف من فقد قيمة مهمة في حياتنا. 

الـشخص الـذي يـعانـي مـن اإلرتـباط فـي الـغالـب يـنغمس فـي حـسابـات عـقلية 
كـــــثيرة قـــــبل ا إلقـــــدام عـــــلى أي خـــــطوة فـــــال يـــــتقدم إال إذا تـــــأكـــــد بـــــأن تحـــــركـــــه 

سيكون متناغما مع ا آلخرين ولن يكلفه خسائر معنوية في الغالب.

 

أنــواع اإلرتـباطـات

إلـيك مجـموعـة اإلرتـباطـات الـتي يـتعلق بـها الـناس سـواء بـعلم أو بـال عـلم ولـكنها 
إرتـــــباطـــــات تـــــقلل مـــــن عـــــزمـــــهم وكـــــفائـــــتهم وقـــــد تـــــكون قـــــاســـــية عـــــليهم فـــــي بـــــعض 

األحيان. 
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١- اإلرتباط بالشخصية. 

٢- اإلرتباط بالناس. 

٣- اإلرتباط با ملشاعر وا ألفكار وا ألهداف. 

٤- اإلرتباط بالتاريخ الشخصي والعالقات.  

٥- اإلرتباط باملمتلكات واملكتسبات. 

٦- اإلرتباط باملاضي والعادات والتقاليد. 

٧- اإلرتباط باألحداث التاريخية. 

٨- اإلرتباط باألرض والقومية والعرق. 

٩- اإلرتباط بالتراث الديني واملوروث الثقافي.  

١٠- اإلرتباط باملستقبل. 

أنــواع اإلرتـباطـات بـالـتفصيل

١- اإلرتباط بالشخصية

اإلرتـــــباط بـــــالـــــشخصية هـــــو مـــــن أســـــوأ اإلرتـــــباطـــــات ألن اإلنـــــسان يـــــتحول مـــــن 
إنــسان مــنصف مــحايــد إلــى إنــسان أنــانــي خــائــف مــدافــع عــن شــخصيته وكــل 
مـــا يـــخصه، فـــميزانـــه الـــحقيقي فـــي ردود أفـــعالـــه هـــو حـــمايـــة ذاتـــه واملـــحافـــظة 
عـليها مـن الـنقد. مـعظم قـراراتـه نـابـعة مـن اإليـغو ( األنـا ) ويـمكن بـكل سـهولـة 
الــــتالعــــب بــــه مــــن خــــالل مــــدحــــه أو ذمــــه أو إنــــتقاد أو شــــكر ســــلوكــــه وقــــراراتــــه. 
مظهـــره ا إلجـــتماعـــي مـــهم بـــالنســـبة لـــه لـــذلـــك يـــبدع أصـــحاب هـــذا الخـــلل فـــي 
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إتـــقان أعـــمالـــهم كـــي ال يـــتعرضـــون لـــلنقد مـــن قـــريـــب أو بـــعيد. يـــفقدون ا ألمـــل 
بســرعــة عــندمــا يــقومــون بــأقــصى مــا يســتطيعون ثــم ال يــشكرهــم الــناس أو ال 
يـــقدرون جـــهودهـــم لـــذلـــك رســـالـــتهم فـــي الـــحياة مـــرتـــبطة بـــرضـــى الـــناس عـــنهم 
وسـرعـان مـا يـصابـون بـالـكئابـة واإلنـعزال عـن املـجتمع إن إقـتنعوا بـعدم جـدوى 
مـــا يـــقومـــون بـــه. هـــذة الـــنوعـــية مـــن الـــناس يـــمكن بـــكل ســـهولـــة الـــتحكم بـــها عـــن 
طـريـق إغـداق املـدح عـليها فـهي مسـتعدة لـعمل أي شـيء إلرضـاء اإليـغو وإن 

كان على حساب راحتها وسعادتها. 

٢- اإلرتباط بالناس 

املـــرتـــبط بـــالـــناس يـــأخـــذ قـــيمته مـــن ا آلخـــريـــن وهـــو قـــريـــب جـــدا مـــن شـــخصية 
املـرتـبط بـشخصيته لـكن أضـعف بـكثير إذ أن مـيزانـه فـي الـحياة هـم اآلخـريـن. 
ال يســتطيع مــخالــفتهم أو الشــذوذ عــنهم حــتى وإن كــان تــحت ضــغط شــديــد. 
يـــتم إبـــتزاز أصـــحاب هـــذة الـــشخصية عـــن طـــريـــق مـــبادلـــتهم الـــحب واإلهـــتمام 
فـهم عـبيد كـل مـن يهـتم بـهم وغـياب هـذا الـشخص أو ذاك مـن حـياتـهم يسـبب 
لــهم أملــاً شــديــداً ال يســتطيعون تحــمله. تــتفاقــم مــشاكــلهم مــع أهــلهم وأقــاربــهم 
فــيصبحون مــطية ألفــراد عــائــالتــهم يــتنازلــون لــهم كــثيرا عــن حــقوقــهم ويــنفذون 

قراراتهم وهم صاغرون. 

٣- اإلرتباط باملشاعر واألفكار واألهداف

املــشاعــر: يـــرتـــبط أصـــحاب هـــذة الـــشخصية بـــمشاعـــرهـــم. يـــحبون أن يـــكرروا 
نـــفس املـــشاعـــر الـــتي شـــعروا بـــها ســـابـــقا. يـــكررون نـــفس أحـــداث حـــياتـــهم مـــن 
أجـل ا إلسـتمتاع بـنفس املـشاعـر الـقديـمة لـذلـك يـصعب عـليهم الـتقدم فـي أي 
مــجال. يــتلذذون بــمشاعــر الحــزن واأللــم خــصوصــا ويــبحثون عــنها بــإســتمرار. 
إن كـــــانـــــوا مـــــن املـــــيالـــــني لـــــلتفاؤل فـــــإنـــــهم عـــــادة مـــــا يـــــنكرون آالمـــــهم ويـــــمثلون 
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الـــسعادة ويـــبقون مـــشاعـــر األلـــم دفـــينة تـــؤرقـــهم طـــوال الـــوقـــت. عـــاطـــفيني يـــمكن 
هزهم بسهولة. 

األفـكار: يـرتـبطون بـأفـكارهـم ويـدافـعون عـنها وكـأنـها أنـفسهم فـال يسـتطيعون 
تــعلم أفــكار جــديــدة أو يــتحاورون بــشكل مــوضــوعــي ألن أي إنــتقاد ألفــكارهــم 

يعتبرونه إنتقادا لشخصياتهم. 

األهـداف: يـعملون لـيل نـهار مـن أجـل تـحقيق أهـدافـهم. عـندمـا ال يسـتطيعون 
تـــــــحقيق أهـــــــدافـــــــهم يـــــــنهار عـــــــاملـــــــهم وتـــــــتبدد أحـــــــالمـــــــهم ويـــــــصبحون أشـــــــخاص 
هــامــشيني. مســتعديــن لحــرق الــعالــم مــن أجــل تــحقيق أهــدافــهم وقــد يــصابــون 

بلوثة عقلية من كثرة التفكير بها.

٤- اإلرتباط بالتاريخ الشخصي والعالقات

أصـــــــحاب هـــــــذة الـــــــشخصية يـــــــعيشون فـــــــي أمـــــــجادهـــــــم أو آالمـــــــهم ســـــــواء. ال 
يســـــتطيعون نـــــسيان أحـــــداث حـــــياتـــــهم والـــــخالفـــــات الـــــتي تحـــــدث فـــــيها. يـــــمكن 
إخــراجــهم عــن تــوازنــهم بــتذكــيرهــم بــصديــق إخــتلف مــعهم وســيعيدون ســيناريــو 
الــخالف وكــأنــه حــدث بــاألمــس الــقريــب. دائــما مــا يــحكمون عــلى املــواقــف مــن 
تــاريــخهم الــشخصي وكــأن الــحياة ال تــتقدم أبــدا. يــكرهــون الــتغيير ويــمقتونــه 
كــما يــمقتون الــصراصــير. يــشعرون بــإحــباط شــديــد عــندمــا يهجــرهــم اآلخــرون 
ألنــهم يــعتبرونــهم مــن تــاريــخهم الــشخصي الــذي ال يــجب الــتنازل عــنه. يــمكن 

التالعب بهم عن طريق تذكيرهم باأليام الجميلة.
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٥- اإلرتباط با ملمتلكات وا ملكتسبات 

أصـــحاب هـــذة الـــشخصية يـــرتـــبطون إرتـــباطـــا مـــرضـــيا بـــممتلكاتـــهم لـــذلـــك هـــم 
دائــما يــتسابــقون عــلى إقــتناء املــمتلكات ليظهــروا لــآلخــريــن قــيمتهم إن كــانــوا 
يـعانـون مـن اإلرتـباط بـالـشخصية أو الـتاريـخ الـشخصي وإن لـم يـكونـوا كـذلـك 
فـإنـهم يـعيشون فـي عـا ملـهم الـخاص مـكتفني بـممتلكاتـهم. يـنهار عـاملـهم عـندمـا 
يــــفقدون شــــيئا مــــنها أو تــــتلف ألي ســــبب. فــــإن كــــانــــت مــــمتلكاتــــهم عــــلى شــــكل 
مكتســبات فــإنــهم عــادة مــا يــزعــجون اآلخــريــن بــالحــديــث عــن تــلك املكتســبات، 
بـشكل عـام أصـحاب هـذة الـشخصية كـثيرا مـا يتحـدثـون عـن أسـعار مـتلكاتـهم 

ونوعيتها وجودتها ومواصفاتها. يكثرون من التفاخر بما يملكون.

٦- اإلرتباط باملاضي والعادات والتقاليد 

هـــــذة الـــــشخصية تـــــقليديـــــة حـــــتى الـــــنخاع فـــــهي تـــــعمل ضـــــمن أطـــــار تـــــاريـــــخي 
محـــدود وتـــرفـــض الـــتقدم أو تـــغيير أســـلوب حـــياتـــها. تـــتفاخـــر هـــذة الـــشخصية 
بـــمحافـــظتها عـــلى الـــعادات والـــتقالـــيد وعـــادة مـــا تـــميل إلـــى إســـتخدام كـــلمات 
قـــديـــمة. الـــكالم مـــع هـــذة الـــشخصية فـــيه الـــكثير مـــن التســـلية مـــا يـــبدعـــون فـــي 

سرد قصص املاضي بطريقة رائعة. 

مــــــشكلتهم الــــــرئــــــيسية أنــــــهم يــــــعتبرون الــــــتقدم نــــــوع مــــــن أنــــــواع اإلعــــــتداء عــــــلى 
وجـودهـم. كـلما تـقدم الـعالـم كـلما إزدادوا إنـعزاال عـنه لـذلـك حـياتـهم فـي تـدهـور 

مستمر. 

٧- اإلرتباط با ألحداث التاريخية 

هـــــذة شـــــخصية أســـــطوريـــــة تهـــــتم كـــــثيرا فـــــي فـــــهم الـــــتاريـــــخ لـــــذلـــــك هـــــي تـــــقيس 
الـــحاضـــر بـــناء عـــلى ا ألحـــداث الـــتاريـــخية. تـــثير الحـــروب الـــوهـــمية بـــينها وبـــني 
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الــناس وهــي أشــبه مــن تــوقــف عــندهــا الــزمــن عــند نــقطة مــن نــقاط الــتاريــخ ولــن 
يــــــتزحــــــزح عــــــنها. يــــــمكن تــــــجنيد هــــــذة الــــــشخصية لــــــخوض الحــــــروب بــــــسهولــــــة 

فالتاريخ حافل با ملئاسي. 

٨- اإلرتباط باأل رض والقومية والعرق

شـــخصية عـــنصريـــة بـــشكل عـــام إذ ال تـــرى الـــتميز إال فـــي جـــنسها وقـــومـــيتها 
وهـي مـرتـبطة بـاأل رض إرتـباطـا وثـيقا وال يـمكنها أن تـرى املـرؤة فـي الـشعوب 
األخــــرى. نــــظرتــــها إســــتعالئــــية وال يــــمكنها أن تــــكون مــــن دعــــاة الســــالم ونشــــر 

الحب والتعاون بني الشعوب. 

٩- اإلرتباط بالتراث الديني واملوروث الثقافي

شــخصية عــادة تــميل لــلطائــفية تســتمد قــيمتها مــن ديــانــتها واملــوروث الــثقافــي 
الــديــني الــذي تــنتمي إلــيه. يــمكن تحــريــكها بــسهولــة والــتحكم بــها عــن بــعد عــن 
طــريــق إظــهار أي تهــديــد أو أي إنــتقاد لــلموروث الــديــني. كــما يــمكن الــتالعــب 
بـها عـن طـريـق إقـناعـها بـأن هـذا األمـر لـه عـالقـة بـالـديـن وعـادة هـذة الـشخصية 
تـعيش حـاالت رعـب ال مـثيل لـها عـندمـا تـعتقد بـأنـها أذنـبت. فـي الـغالـب تـعيش 

مشاعر تأنيب الضمير والتكفير عنه. 

١٠- اإلرتباط باملستقبل 

شـخصية قـلقة جـدا، تـضيع الـحاضـر مـن أجـل املسـتقبل وقـد يـتم الـتالعـب بـها 
بــسهولــة عــندمــا يــتم رســم املســتقبل بــصورة مــختلفة إذ يــمكن إبــتزازهــا مــاديــا 
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شــــــراء مــــــقتنيات مــــــفيدة مســــــتقبال أو اإلســــــتثمار فــــــي الــــــتأمــــــني عــــــلى الــــــحياة 
املمتلكات.

كـيف تتخــلص مـن كـل هـذة اإلرتــباطــات؟ 
                              

التخــلص مــن هــذةاإلرتــباطــات لــيس سهــال بــاملــرة ألن الــنفس قــد تــعودت عــليها 
فــهي تجــد فــيها راحــة ومــنطقة أمــان. لــكن بــالــتدريــب واإلســتمرار فــي مــراقــبة 
املــــشاعــــر يــــمكن الــــتقدم كــــثيرا وخــــالل ثــــالثــــة شــــهور أو نــــحوه يــــتم نــــسف كــــل 
اإلرتـباطـات عـن بـكرة أبـيها. الـفكرة فـي فـك اإلرتـباط تـرتـكز عـلى قـيمة أسـاسـية 
هـي ا إلسـتمتاع، فـنحن نسـتمتع بـعالقـاتـنا وبـممتلكاتـنا وكـل تـراثـنا وتـاريـخنا 
لــكن ال نــجعل هــذا يــؤثــر ســلبا عــلى قــراراتــنا. عــندمــا يســبب لــنا اإلرتــباط املــا 
فــإنــنا نــتوقــف عــنه ونــعوضــه بــالــحب الــال مشــروط. نــحب الــناس وال نــرتــبط بــهم، 
نسـتمتع بـوجـودهـم وال نـسمح لـهم بـالـتدخـل فـي قـراراتـنا، نـحترم قـراراتـهم ولـكن 

ال نقبل بتلك القرارات التي تأتي على حسابنا وحساب راحتنا. 

فـي املـقابـل نـرتـبط بـاهلل مـصدر كـل خـير فـإن تـم تـخييرنـا بـني عـالقـة تسـبب لـنا 
األلـم أو تـبعدنـا عـن أهـدافـنا وبـني املـحافـظة عـلي هـدوئـنا فـإنـنا سـنختار الهـدوء 
الــنفسي ألنــنا لــسنا بــحاجــة لــتلك الــعالقــة فــحاجــاتــنا مســدودة بــفعل إرتــباطــنا 
الــوثــيق والــدائــم بــالــلــــه. ال يــمكن إبــتزازنــا عــاطــفيا أو تهــديــدنــا أو تــخويــفنا أو 
إســتغالل حــاجــتنا ألن كــل حــاجــاتــنا ومــشاعــرنــا يــتم تــغذيــتها بــشكل جــيد مــن 

خالل إرتباطنا باهلل. 

اآلخــــريــــن لــــهم الــــحب الــــال مشــــروط. املــــمتلكات نســــتمتع بــــها وعــــندمــــا تــــذهــــب 
نسـتعد إلسـتقبال غـيرهـا ألن اهلل يـوفـر لـنا كـل مـا نـطلبه مـن خـالل آلـية الـكون 
الــتي سخــرهــا لخــدمــتنا. فــال يــبقى عــلينا إال أن نــؤمــن بــأن اهلل قــد قــام بــدوره 

في تجهيز هذا الكون لخدمتنا إن نحن عرفنا قوانينه وأطعناها. 
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دورة اـلوعـي األول

هـــذة نـــبذة مـــختصرة عـــن قـــانـــون واحـــد مـــن ١٨ قـــانـــون تـــنظم حـــياتـــك وتـــعيد لـــك 
تــوازنــك وتــرســم الــبسمة عــلى شــفاه كــل أفــراد الــعائــلة. كــل مــا يــتطلبه هــو وجــود 

شخص واحد واعي.

لــــلتسجيل فــــي دورة الــــوعــــي األول وملــــعرفــــة املــــزيــــد مــــن املــــعلومــــات حــــول الــــدورة 
http://abbrak.com :والدورات األخرى الرجاء النقر على الرابط
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