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 ماذا نعني بـ "مالك" كما هو الحال على سبيل المثال في "حوارات مع مالكنا"؟
 

. إنه "الوجود" الذ نصيبنا "المالك" هو وعينا العالي أو  المتصل بمجال  ي يمثل أعمق جزء من عقلنا الباطنمن الوعي األصلي

ي الكون. 
 المعلومات ف 

ي En-je" بالفرنسية عل شكل "Angeيمكن كتابة الكلمة "
ي "ف 

استثناءات قليلة، هذا الوعي  رغم"، ألنه، الذات -"، و هذا يعن 

 .  الوجودي يسكن كل واحد منا ويحرك كل البشر

"، يمكن أن ُيطلق عليه أيًضا "الوعي الخارق  أو الذات العليا". مثل  ي "األولي
 من الوعي اإلنسان 

ً
هذا الوعي أكثر ذكاًء وأكثر تطورا

ي،  ي تحكم الكون، طاقة "خدمة الذات" و طاقة "خدمة اآلخرين". يحمل إنه ذكائنا البشر
 النوعي   من الطاقة الن 

ي خدمة "الظل"، سواء كان "إيجابيا" أو "سلبيا"، ُيطلق عليه
ي الخدمة الذاتية أو ف 

س ألن  إسم إن المالك ف  شيطان أو مفث 

 .)عالم( بالمقلوبmon-de " شيطان( أو "( de-mon"دوره هو عكس منىح تطور الحياة. إنه "

ا للمعتقدات، و
ً
ية، يصبح مولد األكاذيب... إنه مسؤول عن انتكاس  التضليل، و الوهم، و من خالل مروره عثر األنا البشر

وبيا العالم.  ي وأنث 
 الوعي اإلنسان 

ي 
ي خدمة "النور"، هو المالك )ف 

ي خدمة اآلخرين أو ف 
ي حي   أن المالك ف 

ي كل واحد منا -ف 
ائم ف 

ّ
، يمثل طاقة النمو الذات( الن

ي خدمة اآلخرين". هو حامل المعلومات 
ي "ف 

م وعينا، وباآلن ذاته، تمكن تطور الحياة. إنه خالق عالم اإلنسان الحقيق 
ِّ
عل
ُ
ي ت
الن 

 الموضوعية، الحقيقة و المعرفة. 

. ولكن بسبب مقاومة  ي
نعلم اآلن أن وعي المالك لم يكن أبدا منفصال حقا عن الوعي اإلنسان 

ي ومثابرة معتقداته الضيقة، فقد نسي اإلنسان وجوده و انقطع عن توجيه وعيه فكره ا
لديكارن 

 .   العالي

، يمكن أن يصث  "سهل المنال" عندما نفهم تدريجيا  ي
المالك، الجزء الفردي من الوعي الكون 

تجارب حياتنا، و عندما نتمكن من فصل أنفسنا عن األنا المتحكمة و المحتسبة و المهتمة، 

ي 
ي من شخصيتنا. والن 

  تمثل الجزء المنطق 

،  النفستحرير  من خالل العمل بإخالص الكتساب المعرفة و من أنماط االعتقاد المحدودة، الخاصة بالبعد التجسدي الحالي

ي حياته اليومية، بل خالق 
يمكن للفرد، أيا كان، أن يحرر روحه من الدورة التجسدية، حن  ال يصبح، بعد اآلن، ضحية القدر ف 

ي كونه الخاص. 
 السعادة والوفرة والسالم ف 

 


	ماذا نعني بـ "ملاك" كما هو الحال على سبيل المثال في "حوارات مع ملاكنا"؟

