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هذا العمل: 

هـذه الـدراسـة هـي جـزء مـن سـلسلة دراسـات تـتعامـل مـع الـديـانـات والـطوائـف الـعاملـية مـن 
منظور إيمانيّ مسيحيّ.  

لـــيس هـــدف هـــذه الســـلسلة تـــقديـــم أمـــر جـــديـــٍد بـــالـــكامـــل، وذلـــك نـــتيجًة لـــوجـــود الـــعديـــد مـــن 
الــدراســات املــختلفة الــتي قــامــت بــتقديــم مــعلومــات مــشابــهة ملــا يــتم تــقديــمه فــي هــذه الســلسلة. 
إال أن الهــــدف هــــو تــــقديــــم هــــذه املــــعلومــــات ضــــمن قــــالــــب جــــديــــد وتــــنسيق يُظهِــــُر اإلخــــتالفــــات 
الــجوهــريــة والخــطرة بــني املُــعتقدات الــعاملــية وبــني اإليــمان املــسيحيّ املــبني عــلى إعــالنــات اهلل 

التي في الكتاب املقدس. 
تــم اإلعــتماد فــي هــذه الســلسلة عــلى عــدد كــبير مــن املــراجــع املــختلفة فــي مــحاولــة لــلوصــول 
بــة، ولــذلــك فــإنــه قــد تــمَّ إرفــاق  إلــى أدق الــتعريــفات املــمكنة لــلعديــد مــن املــصطلحات غــير املُــعرَّ
اإلســـم الـــالتـــيني أو الـــيونـــانـــي فـــي بـــعض األحـــيان ملـــساعـــدة الـــقارئ فـــي الـــبحث بـــاســـتخدام 

مصادر إضافية. 
إن هــذه الــدراســة تهــدف إلــى مــساعــدة األخــوات واألخــوة املــؤمــنني عــلى الــتنبه إلــى الــكثير 
مـــــن الـــــعادات واملـــــمارســـــات الـــــتي ربـــــما تـــــكون قـــــد تســـــلََّلت إلـــــى حـــــياتـــــهم الـــــيومـــــية وعـــــبادتـــــهم، 
وبـالـتالـي التخـّلص مـن جـميع األُمـور الـدخـيلة عـلى اإليـمان املـبنيِّ عـلى تـعليم الـكتاب املـقدس 

ل املصدر الوحيد املعصوم لحياتنا في اإليمان وتعاملنا مع الرّب اإلله.   الذي يُشكِّ
عـــــلى الـــــرَّغـــــم مـــــن أنَّ الـــــبعض مـــــن األشـــــخاص قـــــد يـــــشعرون بـــــالتحـــــدّي نـــــتيجًة النـــــتقاد بـــــعض 
هة للجـميع فـي أن  املـمارسـات الـتي ربـما يـعتقدون بـأنـها كـتابـية أو سـليمة، إال أنَّ الـدعـوة مـوجّـ
يــضعوا الــتقالــيد والــعادات واملــمارســات تــحت مجهــر الــكتاب املــقدس لــفحصها وفــق املــعايــير 

اإللهية، لرفض كلُّ ما هو غريب والتمّسك بما هو سليم وُمَقدَّس. 
مــــن املُــــمكن أن يــــتم اســــتخدام الــــعديــــد مــــن املــــعلومــــات ضــــمن الــــدفــــاعــــيات املــــسيحية عــــن 
اإليــمان، إال أنَّ الــدفــاعــيات ليســت هــي الهــدف املُــرتــجى مــن هــذا الــعمل، فــالهــدف األســاســيّ 
هــــو الــــتعليم عــــن اإليــــمان املــــسيحي مــــن خــــالل تــــقديــــمه ضــــمن مــــقارنــــة إلظــــهار الــــتبايــــن الــــذي 
يــــسعى الــــكثير مــــن األشــــخاص إلــــى طــــمسه مــــن خــــالل إســــاءة تــــقديــــم املــــعلومــــات أو ســــردهــــا 

بطريقة غير مدروسة أو غير أمينة. 
أُصـلي أن أكـون قـد نـجحت فـي تـقديـم املـعلومـات بـطريـقة أمـينة ملجـد الـثالـوث املـُقدَّس الـذي 
اخـتارنـي قـبل تـأسـيس الـعالـم ألسـير فـي الـنور الـذي أعـلنه االبـن الـوحـيد والـفادي املِـُحّب، ربـي 

وُمخلصي يسوع املسيح، الذي باسمه ستجثو ُكّل ركبة مما في السماء وما على األرض.  

محبتي لكم في املسيح. 
J 
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 THE AETHERIUS) المجتمع األيثيري
 (SOCIETY

مقدمة 

يــــتم الــــترحــــيب بــــاألشــــخاص يــــقومــــون بــــزيــــارة مــــوقــــع املــــجتمع األيــــثيري بــــاســــتخدام 
عـــبارات مـــختلفة مـــميزة ومـــثيرة لـــإلهـــتمام، نـــذكـــر مـــن بـــينها: ”الخـــدمـــة هـــي الـــجوهـــرة 
ر“ أو  الـكامـنة فـي صخـرة اإلنـجازات!“ أو ”الـتطور الـكونـي لـإلنـسان“ أو ”اقـرأ وتـطوَّ
”ألول مـرة يـتم تـفسير صـلة الـوصـل بـني الـعلم والـيوغـا والهـوت جـميع األديـان الـرئـيسية 
بـــاإلضـــافـــة إلـــى لـــغز األجـــسام الـــطائـــرة املـــجهولـــة“. فـــي الـــحقيقة يـــوجـــد كـــم كـــبير مـــن 
1الـفرق الـديـنية الـتي تـنطوي تـحت لـواء حـركـة الـعصر الجـديـد والـتي تُـصنَّف عـلى أنـها 

cult  1: ســـيتم اعـــتماد تـــرجـــمة ”فـــرقـــة ديـــنية“ لهـــذه الـــكلمة الـــالتـــينية وذلـــك لـــعدم وجـــود مـــصطلح أو كـــلمة عـــربـــية 
مــوحــدة ومــقبولــة تــعكس مــعنى هــذه الــكلمة. خــاصــًة أنَّه يــوجــد صــعوبــة تــرافــق تحــديــد وتــعريــف مــعنى هــذه الــكلمة. 
يـــقدم لـــنا عـــلماء اإلجـــتماع تـــعريـــفات مـــختلفة بـــناًء عـــلى اإلعـــتبارات اإلجـــتماعـــية وتـــلك الـــتي تـــتعلق بـــعلم اإلنـــسان 
(أنــثروبــولــوجــي). وبــموجــب هــذه الــتعريــفات فــإن الــفرق (cults) تــكون صــغيرة نســبياً، وغــالــباً مــا تــكون عــبارة عــن 
جــماعــات ديــنية عــابــرة ســريــعة الــزوال وتــتبع عــادةً زعــيماً أو وقــائــداً مــتطرفــاً أو يــمتلك كــاريــزمــا ومــواهــب مــميزة. إن 
الــِفرقــة الــديــنية تــختلف عــن الــشيعة حــيث أنــها تــتبنى وبــشكل مــتطرف مــعتقدات ديــنية مســتحدثــة عــادة مــا تتســبب 
بتهــديــد الــقيم األســاســية واملــعايــر الــثقافــية لــلمجتمع كــكل. لــذلــك نجــد أنــه مــن الــغالــب أن يــكون ســلوك األشــخاص 
الـــذيـــن يـــنتمون إلـــى الـــفرق الـــديـــنية ســـلوكـــاً مُـــعاديـــاً لـــلمجتمع أو لـــلقيم اإلجـــتماعـــية وكـــذلـــك يـــكون ســـلوكـــاً مـــتعصباً 

متطرفاً. 
 عـلى الـرغـم مـن أن هـذا الـتعريـف الـذي يـقدمـه عـلماء اإلجـتماع يـبدو مـالئـماً إلـى درجـة مـعقولـة إال أن هـذه الـعوامـل 
هـي عـوامـل نسـبية وغـير مـوضـوعـية. فـكيف نـقوم بتحـديـد مـفهوم ”سـرعـة الـزوال“؟ ومـا هـو مـقدار املـواهـب والـتميز 
الـذي يـجب أن يـتمتع بـه الـقائـد؟ كـما أن املـسيحية بحسـب هـذا الـتعريـف كـانـت فـي الـقرون األولـى لـوجـودهـا عـبارة 
عــن فــرقــة ديــنية ألنــها تســببت بــإدخــال تــغييرات ”جــذريــة“ وتســببت ”بتهــديــد“ املــعايــير اإلجــتماعــية األســاســية فــي 

تلك الحقبة. وما هو مدى معاداة املجتمع والتعصب املطلوب من قبل املجموعة حتى يتم اعتبارها فرقة دينية؟ 
 لهـــذا الســـبب نـــحن نـــتبنى الـــنموذج الـــالهـــوتـــي والـــعقائـــدي ونـــقبل الـــتعريـــف الـــذي قـــام بـــتطويـــره آالن غـــومـــيز فـــي 
كــتابــه ”كــشف الــقناع عــن الــفرق الــديــنية - Unmasking the cults“. حــيث يــقوم غــومــيز بــالــتمييز بــني الــفرق 
املــسيحية والــفرق اإلســالمــية والــفرق الــبوذيّــة وســواهــا. فــيما يــتعلق بــاملــسيحية فــإن تــعريــف الــفرقــة الــديــنة بحســب 
رونـالـد إنـروث هـو الـتالـي: الـفرقـة املـسيحية هـي مجـموعـة مـن الـناس الـذيـن يدَّعـون أنـهم مـسيحيون، وتسـتمل عـلى 
نـظام عـقائـدي مـعنّي يـتم تـدريـسه مـن قـبل قـائـد فـردّي أو مجـموعـة مـن الـقادة أو مـن قِـبَل املـنظمة، وهـذا الـنظام يـنفي 
(إمــا بــشكل صــريــح أو ضــمني) واحــداً أو أكــثر مــن الــعقائــد الــرئــيسية لــإليــمان املــسيحي الــتي يــتم تــعليمها فــي 
األســفار الســتة والســتني مــن الــكتاب املــقدس. لــذلــك فــإنَّه بــالنســبة ”لــلمسيحية الــتقليديــة الــكتابــية - أو أرثــوذكــسية 
اإليـــمان“ فـــإن الـــفرق املـــسيحية هـــي املجـــموعـــات الـــتي تـــّدعـــي أنـــها مـــسيحية فـــي الـــوقـــت الـــذي تـــنكر فـــيه املـــبادئ 
الـعقائـديـة الـرئـيسية مـثل الـثالـوث، والهـوت اإلبـن. إنـهم ينحـرفـون عـن الـعقائـد املـنصوص عـليها فـي الـكتاب املـقدس 

وفي قوانني اإليمان املسيحية.
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مجــموعــات مــرتــبطة بــاألجــسام الــطائــرة املــجهولــة. ومــن بــينها يــوجــد املــجتمع األيــثيري 
الذي سوف نقوم باستشاف البعض من تعاليمه. 

التاريخ 

تــــأســــس املــــجتمع األيــــثيري فــــي لــــندن فــــي 
الـــعام ١٩٥٥، ويـــمكن تـــتبع أثـــره رجـــوعـــاً إلـــى 
. كـــــان كـــــينغ قـــــد أمـــــضى عشـــــر  2جـــــورج كـــــينغ

سـنوات يـعلم إتـقان مـهارات الـيوغـا فـي الـوقـت 
الـذي تـزامـن مـع تـواجـده فـي لـندن. فـي الـثامـن 
مــن أيــار/مــايــو ١٩٥٤، ســمع صــوتــاً صــاخــباً 
وواضـــــــحاً كـــــــان قـــــــد نســـــــبه إلـــــــى كـــــــائـــــــن غـــــــير 
أرضــــي (فــــضائــــي) يــــقول لــــه: ”هــــيّء نــــفسك! 
أنـــت ســـوف تـــصبح الـــناطـــق بـــاســـم بـــرملـــان مـــا 
بــــني الــــكواكــــب“، بــــعد تــــلك الــــحادثــــة بــــثمانــــية 
أيــــــام، تــــــلقى كــــــينغ زيــــــارةً مــــــن أحــــــد مــــــعلمي 
الــيوغــا املــشهوريــن عــاملــياً والــذي دخــل شــقته 
فـــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــــذي كـــــــان فـــــــيه الـــــــباب مـــــــغلقاً 

وأعـــطى كـــينغ تـــعليمات مُـــختّصة بـــالـــيوغـــا املُـــتقدمـــة. بـــناًء عـــلى هـــذه الـــتعليمات تـــمكَّن 
كـــينغ مـــن تـــأســـيس اتـــصال مـــع املـــعلم أيـــثيريـــوس املُـــقيم عـــلى كـــوكـــب الـــزهـــرة. وقـــد تـــمَّ 
اخـــــتيار كـــــينغ لـــــكي يـــــكون هـــــو ”قـــــناة اإلتـــــصال الـــــرئـــــيسية“ لـــــلتواصـــــل بـــــني ”ســـــادة 

الفضاء“ وأبناء األرض. قام بعدها كينغ بتأسيس املجتمع األيثيري. 
ابـــتدأ كـــينغ بـــعد تـــلك األحـــداث بـــإعـــطاء مـــحاضـــرات محـــدودة أو مـــنعدمـــة الـــرواج، 
َم أنَّ  مــقابــل رســوم بــسيطة. أثــناء عــملية ســتاراليــت الــتي ابــتدأت فــي الــعام ١٩٥٨، زُعِــ
كـينغ قـد نـجح بـالـتواصـل مـع أحـد يـسوع الـذي هـو أحـد الـسادة املـُشابهـني أليـثيريـوس 
الـــذي كـــان قـــد ســـبق وتـــواصـــل مـــعه والـــقاطـــن عـــلى كـــوكـــب الـــزهـــرة. وقـــد أعـــطى املـــعلم 

2 جــورج كــينغ (George King): هــو مــؤســس املــجتمع األيــثيري فــي مــديــنة لــندن اإلنــكليزيــة، تــلقى رؤيــة مــن ”
ـــه قــــد تــــمَّ اخــــتياره مــــن قِــــبَل املجــــلس الــــسماوّي لــــيكون الــــوســــيط األرضــــي  األخــــويــــة الــــكونــــية ملــــعّلمي الــــفضاء“ بــــأنّـَ
الــرئــيسي الــذي ســيتم مــن خــاللــه تــوجــيه الــطاقــة الــكونــية إلــى بــقية الــجنس البشــري. تــمَّ تــأســيس املــجتمع األيــثيري 
ــه قـــد تحـــدَّث مـــع يـــسوع وكـــذلـــك مـــع  فـــي الـــعام ١٩٥٤. وقـــد اّدعـــى كـــينغ بـــوصـــفه ”الـــوســـيط األرضـــي الـــرئـــيسي“ أنّـَ

الرسول بولس كما أنَّه قد ذهب في رحلة عبر مركبة فضائية برفقة مريم العذراء.
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. ابــتدأ فــي تــلك املــرحــلة  3يــسوع لــكينغ الــفصل األول مــن كــتابــه املُــقدَّس لــعصر الــدلــو

كــينغ بــتلقي ”بــّث [إرســاالت]“ مــن املــعلم أيــثيريــوس، وهــي الــتي تــم نشــرهــا فــي وقــت 
الحـق فـي مجـلة حـملت عـنوان أيـثيروس يـتكلم (Aetherius speaks). وفـي إعـالن 
آخـر يـختص بـيسوع، قـام كـينغ بـشن هـجوم عـلى الـوالدة الـعذراويـة لـلمسيح مـن خـالل 
اإلدعــاء أنَّ يــسوع قــد أُلــقي إلــى األرض عــبر مــركــبة فــضائــية وهــي الــتي كــانــت ”نجــم 

بيت لحم“، وقد أنكر الهوت املسيح كابن هلل. 
تــــحّصل كــــينغ عــــلى جــــمهور محــــدود الــــعدد فــــي كــــالــــيفورنــــيا مــــمن كــــانــــوا مــــنفتحني 
ألفـكاره هـذه. وقـد ادَّعـى أنـه كـان قـدراً عـلى تـلقي إرسـاالت مـتكّررة مـن أصـوات أُخـرى 
مـن األكـوان، وهـي األُخـرى قـد نُشـرت فـي ذات املجـلة الـسابـق ذكـرهـا. تـم تـغيير عـنوان 
”أيــــــــــــثيريــــــــــــوس يــــــــــــتكلم“ إلــــــــــــى عــــــــــــنوان آخــــــــــــر يــــــــــــقدم وصــــــــــــفاً أشــــــــــــمل وهــــــــــــو ”صــــــــــــوت 
كـــــــونـــــــيّ“ (Cosmic Voice). بـــــــناًء عـــــــلى دعـــــــوة مـــــــن مـــــــعلمي الـــــــفضاء تـــــــم إعـــــــطاء 
الـتعليمات إلـى كـينغ لـالنـتقال إلـى لـوس أنـجيلوس فـي الـعام ١٩٥٩. فـي الـعام الـتالـي 
تــــم تــــأســــيس فــــرع املــــجتمع األيــــثيري فــــي كــــالــــيفورنــــيا. قــــام الــــسيد كــــينغ فــــي خــــضام 
جـــوالتـــه بـــني الـــواليـــت املـــختلفة بـــإطـــالق لـــقب دكـــتور عـــلى نـــفسه لـــيُدعـــى بـــإســـم الـــدكـــتور 
ـه ال يــوجــد أي سجــل عــن تــحّصله عــلى أي شــهادة دكــتوراه مــن  جــورج كــينغ، عــلماً أنّـَ

أية مؤسسة شرعية أمريكية. 
ل عــلى أشــرطــة  إن جــميع اإلرســاالت الــقادمــة مــن ”املــعّلمني الــكونــينّي“ كــانــت تُسجّـَـ
ِفظَت فـي  صـوتـية. ويـوجـد ثـالثـة أشـرطـة تـحتوي عـلى اإلرسـاالت الـتي تـمَّ تـلقيها قـد حُـ
مخــزٍن آمــن تــحت أرضــي فــي لــوس انــجيلوس ومــواضــع أُخــرى مــن واليــة كــالــيفورنــيا. 
وبـــالـــتالـــي فـــإنَّ جـــميع اإلرســـاالت الـــكونـــية قـــد تـــمَّ حـــفظها للمســـتقبل. ويـــقول كـــينغ عـــن 
األمــر: ”فــي الــسنوات الــقادمــة، ســوف تــكون هــذه األشــرطــة مــصدراً مــرجــعياً ال يــمكن 

اإلستغناء عنه لكلمات السادة الكونينّي.“ 

3 عــصر الــدلــو (Aquarian Age): وفــقاً لــإلعــتقاد الــفلكي، إن األرض يــجب أن تــمر عــبر جــميع عــالمــات األبــراج 
الـفلكية (Zodiac) وذلـك عـلى مـدار تـاريـخها املُـمتد عـبر آالف مـن الـسنوات. كـل حـقبة مـن هـذه الـحقب تـدوم ملـدة 
ر  تـــقرب مـــن ألـــفي عـــام. كـــان مـــن املـــفترض أن يـــبتدء عـــصر الـــدلـــو فـــي الـــقرن الـــتاســـع عشـــر، وهـــو األمـــر الـــذي يُبشِّ
بـــبدايـــة رؤيـــة جـــديـــدة وكـــونـــية لـــلعالـــم. كـــان الـــعصر الـــسابـــق هـــو عـــصر بـــرج الـــحوت، والـــذي يـــمثل الـــفترة املـــسيحية 
(يــــسوع “صــــياد الــــناس“). إن حــــركــــة الــــعصر الجــــديــــد تــــتبنى روحــــانــــية تــــحاول أن تــــتزاوج مــــع الــــعلوم والــــتقنيات 
املـعاصـرة. وهـذه الـروحـانـية تـترك وراءهـا املـفاهـيم واملـعارف الـتي تـوجـد فـي الـتراث املـسيحي - الـيهودي الـتي تُـميّز 

آخر ألفي سنة من تاريخ البشرية.
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املنظمة 

إن املـــجتمع األيـــثيري مـــنتظم حـــول 
مــراكــزه املــختلفة. إن املــركــز الــرئــيسي 
األمـريـكي مـتواجـد فـي لـوس انـجيلوس 
فــــــــــــي حــــــــــــني أن املــــــــــــركــــــــــــز الــــــــــــرئــــــــــــيسي 
األوروبـــي مـــتواجـــد فـــي لـــندن.  يـــوجـــد 
الـــــــــــــعديـــــــــــــد مـــــــــــــن الـــــــــــــفروع فـــــــــــــي كـــــــــــــندا 
وأســـــــــترالـــــــــيا وأفـــــــــريـــــــــقيا وكـــــــــذلـــــــــك فـــــــــي 
نــــــــــــيوزلــــــــــــندا. يــــــــــــمكن لــــــــــــلمرء أن يــــــــــــقوم 
بــــالــــتحصل عــــلى الــــعضويــــة مــــن خــــالل 
ملئ اســــتمارة الــــكترونــــية مــــتوفــــرة عــــبر 

اإلنــترنــت. تــتوفــر الــعضويــة عــلى ثــالثــة مســتويــات. فــإمــا أن تــكون ”صــديــق لــلمجتمع 
األيـــثيري“ يـــدفـــع تـــعرفـــة بـــسيطة ويـــتلقى اإلصـــدارات الـــدوريـــة والـــرســـائـــل اإلعـــالمـــية، 
ويُــــــعتبر عــــــادةً بــــــاحــــــث يــــــرغــــــب بــــــالــــــتعرف عــــــلى املــــــجتمع بــــــطريــــــقة أعــــــمق. أو ”عــــــضو 
شـريـك“ ويـقوم بـدفـع تـعرفـة أعـلى ويـتلقى اإلصـدارات الـدوريـة، ويـكون قـد قـرأ مـؤلـفات 
جـورج كـينغ الـتالـية: الحـريـات الـتسعة (The Nine Freedoms) والخـطة الـكونـية 
(The Cosmic Plan) إضـافـًة إلـى أطـروحـته عـن الـتطور. أو تـكون الـعضويـة عـلى 
مســــتوى ”عــــضو كــــامــــل“ داعــــم ”لــــلمهمة الــــكونــــية“ لــــلمجتمع األيــــثيري. إن األعــــضاء 
الـكامـلني يـدفـعون ذات الـتعرفـة الـتي يـقوم بـدفـعها األعـضاء الشـركـاء. ولـكنهم يـقومـون 
بـــرحـــالت حـــج إلـــى الـــجبال املـــقدســـة، ويـــحضرون لـــقاءات لـــلصالة فـــي مـــواقـــع مـــختلفة 

حول العالم، كما يزورون املستشفيات ليقوموا بجلسات ”شفاء روحي“ للمرضى. 

التعاليم 

إن مــهمة املــجتمع األيــثيري الــرئــيسية هــي الخــدمــة. يــعلن الــخادم األيــثيري ألــيكس 
: ”نـــحنا لـــسنا مـــشهوريـــن حـــقاً. ويـــرجـــع ذلـــك إلـــى أن  مـــوســـيلي األمـــر بـــصراحـــة قـــائـــالً
رســالــتنا هــي الــعمل والخــدمــة. الــناس ال يــريــدون الــعمل والخــدمــة.“ مــن بــني املــشاريــع 
الـتي تـمَّ تـنفيذهـا مـن قِـبَل املـجتمع هـي عـملية املـياه الـزرقـاء. تـم مـن خـالل هـذه الـعملية 
الـطواف بـاسـتخدام قـارب ُوضـع عـلى مـتنه هـرم مـليء بـاألسـالك املـلتفة مـثل الـنوابـض 
وذلــك بــجوار”املــركــز الــنفسي“ لــألرض. وفــقاً ملــا أعــلنه كــينغ فــإن عــملية املــياه الــزرقــاء 
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قـد جـنّبت ”أمـريـكا أسـوأ الـزالزل الـتي كـان مـن املـمكن أن تـصيبها.“ وقـد أعـلن جـورج 
كـينغ قـائـالً ”إن عـملية املـياه الـزرقـاء كـانـت نـاجـحة بـشكل كـامـل، وحـقيقة أن الـساحـل 

الشرقي للواليات املتحدة ال يزال سليماً يُثبت نجاحها.“ 

السادة من ذوي الرتب السامية 

إنـه هـؤالء الـسادة هـم الـذيـن يـشكلون السـلسلة الـطويـلة مـن الـقادة الـروحـينّي الـذيـن 
ارتـــقوا إلـــى أعـــلى الـــرتـــب الـــكونـــية والـــذيـــن تـــكون حـــكمتهم وقـــدرتـــهم فـــي مـــتناول أولـــئك 
الـذيـن يـسعون للخـدمـة. مـن بـني هـؤالء الـسادة نجـد كـل مـن يـسوع والـقديـس جـرمـانـوس 
. ادَّعـــــــى كـــــــينغ فـــــــي الـــــــعام  4(St.Germaine) وإيـــــــل مـــــــوريـــــــا (El Morya) وبـــــــوذا

١٩٥٤ أنه سيأخذ مكانه كقائد كوني الحق (أي أنَّه الثاني وفق الترتيب). 
ال يـختلف كـينغ عـن بـقية الـشخصيات الـديـنية فـي أنّـَه ادعّـى تـلقي اتـصال خـاص 
مـن املـعلم يـسوع الـذي زاره مـن الـزهـرة وأعـطاه الـكتاب املـقدس الجـديـد لـعصر الـدلـو. 
ونجـــد أن املـــسيحية الـــتقليديـــة املســـتقيمة الـــرأي تـــتمسك بـــتفرّد يـــسوع املـــسيح (يـــوحـــنا 
١٤: ٦) الــذي ”يجــلس عــن يــمني اآلب“ (قــانــون اإليــمان الــنيقاوي). يــسوع الــذي هــو 
فـي الـسموات عـن يـمني مجـد اهلل (أعـمال الـرسـل ٧: ٥٥) ، ولـيس سـاكـنا فـي مـكاٍن مـا 
عـلى كـوكـب الـزهـرة. يـسوع املـولـود مـن عـذراء كـما تشهـد اآليـة الـواردة فـي مـتى ١: ٢٣ 
َمهُ  وَن اسْــ َوذَا الْــَعذْرَاُء تَــْحبَُل َوتَــلُِد ابْــنًا، َويَــْدعُــ والــتي تشهــد عــن الهــوتــه حــيث تــقول ”«هُــ

انُوِئيَل» الَِّذي تَفِْسيرُهُ: اهلَلُ َمَعنَا.“  ِعمَّ

حياة خارج كوكب األرض 

افـــترض جـــورج كـــينغ وأعـــضاء آخـــرون مـــن املـــجتمع األيـــثيري وجـــود كـــيانـــات ذكـــية 
ة فــي الــفضاء الــخارجــي. وهــذه الــكيانــات هــي أرقــى مــن الــتي عــلى  ذات طــاقــة خــاصّــ
األرض  وتسـتطيع أن تـراوغ الـتلسكوبـات حـتى ال يـتم كـشفها. لـكنها تـقوم بـالـتواصـل 

مع أشخاص محدَّدين على األرض حني تشاء ذلك. 

4 بـوذا (Buddha): هـو املـمارس لـلديـانـة الـبوذيـة الـذي يـصل إلـى مـرحـلة اإلسـتنارة اإللـهية وذلـك بـعد اتـباع تـعالـيم 
سيدهارتا غوتاما الذي هو أول بوذا.
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اإلنسانية والصالة 

إن كــــل شــــخص مــــوجــــود فــــي الــــوعــــي الــــخاص بــــه. هــــذا ســــيعني أن الــــروح ســــوف 
تســــــتمر فــــــي الــــــوجــــــود بــــــعد مــــــوت الجســــــد، وذلــــــك مــــــن خــــــالل اإلرتــــــقاء إلــــــى املســــــتوى 
. وهـــناك تـــبقى إلـــى حـــني يـــحني وقـــتها حـــتى تـــتقمص مـــن جـــديـــد فـــي جســـد  6النجـــمي 5

7آخـــــر. بـــــاإلعـــــتماد عـــــلى قـــــوانـــــني الـــــكارمـــــا يـــــتم تحـــــديـــــد الجســـــد الجـــــديـــــد الـــــذي ســـــيتم 

الحصول عليه. 
املــــــــــــــــــســيــحــي  الــــــــــــــــــتــعــلــيــم  إن 
الـــــــــتقليدي يـــــــــؤكـــــــــد أيـــــــــضاً عـــــــــلى 
تــمايــز الــروح عــن الجســد. ولــكن 
املــــــوت وفــــــق اإليــــــمان املــــــسيحي 
يــؤدي إلــى الــوقــوف فــي حــضرة 
اهلل فــــــي الــــــسموات (كــــــورنــــــثوس 
الــــــــــــثانــــــــــــية ٥: ٦، ٨) ولــــــــــــيس أن 
الـــروح تـــعود إلـــى األرض لتتخـــذ 
جســـــــــداً آخـــــــــر (الـــــــــعبرانـــــــــيني ٩: 

 .(٢٦-٢٨

5 املســــتوى النجــــمي (Astral Plane): وهــــو الــــبعد أو املســــتوى مــــن الــــوجــــود والــــذي يــــقع خــــارج الــــكون املــــادّي. 
خــــالل عــــملية اإلســــقاط النجــــمي، يــــعتقد مــــعتنق املــــذاهــــب الــــتي تــــتبنى أنــــواع مــــن السحــــر (Occults) أنَّ الــــروح 
البشــــريــــة تــــسافــــر إلــــى ذلــــك الــــبعد. إنَّ الــــروح عــــند املــــوت تــــنتقل إلــــى مســــتويــــات أُخــــرى يــــكون أولــــها هــــو املســــتوى 

النجمي.

6  الـــتقّمص أو تـــناســـخ األرواح (Reincarnation): تـــترجـــم بـــشكل حـــرفـــي إلـــى ”مجدَّداُ فـــي الجســـد“، وهـــي 
اإلعــتقاد الــقائــل بــأن الــروح بــعد املــوت ال تــدخــل فــي حــالــة وجــود أبــديــة بــل ”تــولــد مــن جــديــد“ بــشكل مــادّي. يــمكن 
يَع الـــتي اشـــتُقَّت مـــن الـــهندوســـية تُعلِّم بـــالـــتقمص. كـــل مـــن  الـــقول بـــشكل عـــملي بـــأنَّ جـــميع الـــديـــانـــات والـــِفَرق والشِّ
حــركــة الــعصر الجــديــد، السحــر، الــويــكا وســواهــا تــعّلم بهــذا الــتعليم. أمــا املــسيحية فــهي تــعّلم بــالتجســد (تجســد 
يـــسوع املـــسيح). وهـــذا الـــتعليم يـــقول بـــأنَّ يـــسوع كـــان هـــو اإللـــه الـــذي اتخـــذ طـــبيعًة بشـــريـــًة. واألشـــخاص الـــذيـــن 
يـــختبرون ويـــعيشون الـــخالص هـــم ”مـــولـــودون ثـــانـــيًة“ وهـــذا املـــصطلح يـــشير إلـــى الـــوالدة الجـــديـــدة وذات الـــطبيعة 
الـروحـية حـيث أنـهم يـولـدون بـاملـسيح ولـلمسيح بـاإليـمان. إال أنَّ املـوت الجسـدي يـفرق بـني الجسـد والـروح. فـالجسـد 
يــذهــب إلــى الــتراب إلــى وقــت الــقيامــة فــي حــني أن الــروح تــذهــب إلــى الــفردوس أو الــديــنونــة األبــديــة، وال تتخــذ شــكالً 

ماّدياً جديداً.

7  الــــكارمــــا (Karma): وهــــي مــــا يــــمثل قــــانــــون الــــعدالــــة الجــــزائــــي، حــــيث تحــــدد كــــارمــــا املــــرء مــــكانــــه فــــي املــــراحــــل 
املتعاقبة من دورات التناسخ. وتمثل الكارما القانون األخالقي للكون وهو الذي يجب أن يحاكم وفقه الجميع.
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إن املـسيحية ال تـمتلك الـكثير مـن االشـياء لـيُقال عـن وجـود حـياة فـي أمـاكـن أُخـرى 
8مـــن الـــكون. إن الـــكتاب املـــقدس يتحـــدث عـــن وجـــود كـــيانـــات غـــير مـــرئـــية مـــثل املـــالئـــكة 

9والــشياطــني وســوى ذلــك. لــكن الــسموات ال تــوصــف بــأنــها ”كــيان ذو طــاقــة“ أو أنــها 

مــكان ُمحــدَّد يــتموضــع فــي الــفضاء الــخارجــي. يــتم اســتخدام كــلمة أبــدي لــلتمييز عــن 
الوقتي املرتبط بالزمن وذلك لتمييز بني السماء واألرض (كورنثوس الثانية ٤: ١٨). 

ـه يــقوم بــمنع وقــوع كــارثــة عــاملــية مــن خــالل ”عــملية قــوة  يــؤمــن املــجتمع األيــثيري بــأنّـَ
الــصالة“. إن نــهايــة الــعالــم قــد كــانــت قــريــبة لــعدة عــقود، ولــكن جــورج كــينغ اســتجاب 
لهـذا التهـديـد مـن خـالل مـا بـات يُـعرف بـإسـم ”بـطاريـة الـصالة“. إن هـذا الـجهاز يشـبه 
م لـــيكون ”قـــادراً عـــلى تـــلقي أعـــلى الـــترددات  صـــندوقـــاً أزرقـــاً بـــاهـــت الـــلون وهـــو مُـــصمَّ
الــروحــية ذات الــطاقــة املــرتــفعة ووضــعها فــي صــندوق مــاّدي.“ يــتم تحــميله ومــلؤه فــي 
مـساء الخـميس فـي مـا يُـعرف بـإسـم ”جـلسة الـشحن“. وفـي هـذه الجـلسة يـقوم قـائـد 
الـــصالة بـــاإلقـــتراب مـــن الـــبطاريـــة ومـــباشـــرة الـــصالة. ومـــن ثـــمَّ يـــتم تـــقييم صـــلواتـــه مـــن 
خـــالل املـــتفرّجـــني (الـــحاضـــريـــن). إن الـــصلوات الـــجيدة تـــرفـــع مـــن الـــطاقـــة املخـــزنـــة فـــي 
بـــطاريـــة الـــصلوات؛ أمـــا الـــصلوات الـــضعيفة فـــإنـــها تُـــضعف الـــشحنة املـــوجـــودة. ويـــتم 
اســـــتخدام طـــــاقـــــة الـــــصالة املُخـــــزنـــــة فـــــي الـــــبطاريـــــة فـــــي أقـــــوات األزمـــــات مـــــثل الـــــجوع 
والهـزات األرضـية والحـروب وسـوى ذلـك مـن الـظواهـر. يـعتقد أعـضاء املـجتمع األيـثيري 

أن نهاية العالم سوف تنتج عن التقدم التكنولوجي واملذهب املادّي الفاسد. 

8 املـالئـكة (Angels): يـصف الـكتاب املـقدس هـذه الـكيانـات الـروحـية ويـقول أن اهلل خـلقها لـتكون خـادمـة وحـامـية 
َلة. يُـــقر قـــانـــون اإليـــمان الـــنيقاوي بـــاإليـــمان بجـــميع األشـــياء ”املـــنظورة وغـــير املـــنظورة“.  وراعـــية ومـــدافـــعة ومُـــرسَـــ
بــالنســبة لــلمسيحية، فــإن األشــياء غــير املــنظورة تشــتمل عــلى مــالئــكة الــصالــحة مــثل الــشيروبــيم والــسيرافــيم. ومــن 
بـني هـؤالء املـالئـكة يـوجـد مـالكـان مُـعرَّفـان بـاإلسـم فـي الـكتاب املـقدس وهـما مـيخائـيل رئـيس املـالئـكة وجـبرائـيل. يـنفذ 
هــؤالء الخــدام الــّسماويّــون املــشيئة اإللــهية. الجــزء اآلخــر مــن هــذا الــعالــم يــتضمن املــالئــكة الشــريــرة أو الــشياطــني. 
لــوســيفر هــو ”مــالك ســاقــط“ وهــو الــذي يتســلط عــلى ربــوة مــن الــشياطــني. تــلعب املــالئــكة دوراً كــبيراً فــي الــثقافــة 
الــشعبية الــتي بــاتــت مهــتمًة بــشكل خــاص بــالــجوانــب الــروحــانــية وهــو مــا يظهــر فــي الــعديــد مــن املجــموعــات الــديــنية 
الــتابــعة لحــركــة الــعصر الجــديــد. ومــن املُـاـلحــظ أن املــالئــكة هــي مــوضــوع الــعديــد مــن األفــالم الــهولــيوديّــة. بــاإلضــافــة 
إلـى ذلـك، فـإنّـَه يـتم اسـتدعـاء املـالئـكة فـي الـعديـد مـن الـديـانـات بـوصـفها حـامـلة لـلوحـي الجـديـد. عـلى سـبيل املـثال، 
فـي الـديـانـة اإلسـالمـية، إن املـالك جـبرائـيل هـو مـن ظهـر ملحـمد وأعـلن لـه الـقرآن. أمـا بـالنسـبة لـلمورمـون فـإن مـالكـاً 

نته من ترجمة كتاب املورمون. يُدعى موروني قد زار جون سميث وأعطاه معرفة خاصة مكَّ

9 الـــشيطان (Demon): روح شـــريـــرة ويُـــعرَف أيـــضاً بـــإســـم إبـــليس. فـــي املـــسيحية، تـــعلب الـــشياطـــني دور عـــمالء 
ابـــليس حـــيث تـــقوم بـــتنفيذ مـــهام لنشـــر الشـــر فـــي الـــعالـــم وملـــنع األتـــقياء مـــن الـــذهـــاب إلـــى الـــنعيم األبـــدي. أمـــا وفـــق 
تــعالــيم الــڤودو الــهايــتية فــإن الشــريــر كــان نــظير مــا يُــعرف بــإســم لــوب-غــورو (وهــي املســتذئــبة األُنــثى ذات الــعيون 

الحمراء). ويتم الحصول على الحماية من الشياطني من خالل حمل التعويذات الصحيحة.
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يـبدي املـجتمع األيـثيري اهـتمامـاً بـالـغاً بـالـدراسـات الـتي تـتناول مـوضـوع الـزيـارات 
مــن الــكائــنات غــير األرضــية إلــى كــوكــب األرض والــتي يــقوم بــها املــعّلمني الــكونــينّي. إن 
هــــذه الــــزيــــارات تُــــثبت صــــحة الــــتعالــــيم األيــــثيريّــــة. ويــــقوم املــــجتمع األيــــثيري بــــالــــتحقيق 
بــــالــــتقاريــــر عــــن رؤيــــة األجــــسام الــــطائــــرة املــــجهولــــة الــــهويــــة (UFO) بــــاإلضــــافــــة إلــــى 

اإلدعاءات باملؤامرات الحكومية حول العالم في سبيل الرّد على النُّقاد. 
لــــطاملــــا كــــان كــــينغ مــــلتزمــــاً بــــالــــيوغــــا، وتظهــــر الــــطقوس الشــــرقــــية بــــشكل جــــليّ فــــي 
اإلجـتماعـات اإلحـتفالـية للمجـموعـة. جـزء مـن الـطقوس الـتعبديـة املـرافـقة لـشحن بـطاريـة 
10الـــــصالة تـــــتضمن تـــــرديـــــد مـــــانـــــترا مُـــــتبناة مـــــن تـــــرنـــــيمة تـــــرجـــــع أصـــــولـــــها إلـــــى الـــــتيبت 

وتــقول: ”مــانــي بــادمــي أوم.“ يُــعتقد أنــه يــنتج عــن تــرديــد هــذه الــتعويــذة هــي ”طــاقــات 
روحــــية“ يــــتم تخــــزيــــنها وإطــــالقــــها الحــــقاً فــــي أوقــــات الــــحاجــــة إلــــيها لــــصالــــح البشــــر. 
تـــــسعى كـــــل مـــــن قـــــوى الـــــخير والشـــــر إلـــــى الـــــحصول عـــــلى قـــــدرات بـــــطاريـــــة الـــــصالة 

املذكورة. 
يـتم مـراقـبة الـشخص الـذي يـود اإلنـضمام إلـى املـجتمع األيـثيري بـطريـقة دقـيقة. ال 
يــسمح إال ”لــألعــضاء“ و”األعــضاء الشــركــاء“ و”األعــضاء األصــدقــاء (املــتعاطــفني)
“ بـحضور اإلجـتماعـات. فـي سـبيل أن يـصبح املـرء أحـد املـتعاطـفني (عـضواً مـن رتـبة 
أصــدقــاء املــجتمع األيــثيري) يــجب أن يــقوم بــأداء مــمارســة تــرديــد املــانــترا ملــدة خــمسة 
عشــر دقــيقة بــشكل يــومــي. قــام كــينغ بــإعــادة كــتابــة الــصالة الــربــية، والــتي ادعــى أنــها 
قــــد أُعــــلِنَت لــــه مــــن قِــــبَل يــــسوع كــــوكــــب الــــزهــــرة فــــي الــــعام ١٩٦١. تــــماشــــياً مــــع تــــعليم 
املـجتمع األيـثيري تـم تـحويـل الـصالة إلـى مـانـترا بهـدف تـوجـيه ”الـرؤيـة الـداخـلية“ و ”
الــطاقــة“ بــشكل يــتماشــى مــع ”ذواتــنا األعــلى“. وفــي نــهايــة اإلجــتماع يــقوم أعــضاء 

املجموعة بترنيم هذه الصالة بشكل حماسيّ. 
بــدون أدنــى شــك إن مــهمة الــكنيسة املــسيحية هــي ”الخــدمــة“ كــما هــو حــالــة مــهمة 
ِدَم َولِـــيَبِْذَل نَـــفَْسهُ  َدَم بَـــْل لِيَخْـــ املـــجتمع األيـــثيري: ”ألَنَّ ابْـــَن اإِلنْـــَساِن أَيْـــًضا لَـــْم يَأِْت لِيُخْـــ
ِثيِريــَن».“ (مــرقــس ١٠: ٤٥). إن هــدف املــسيح مــن التجســد (املــجيء إلــى  ْن كَــ ْديَــًة عَــ فِــ

10 مـانـترا (mantra): هـي كـلمة أو جـملة تُـعطى بـالـلغة الـسنسكريـتية إلـى مُـعتنق الـتأمـل الـتجاوزي خـالل طـقس 
احـــتفالـــي. ويـــقوم املُـــتأمِّل بـــالـــتأمُّل فـــي هـــذا الـــشعار مـــرتـــني عـــلى األقـــل فـــي كـــل يـــوم عـــلى الـــرغـــم مـــن عـــدم مـــعرفـــته 
بــاملــعنى الــحقيقي لهــذه ”الــتعويــذة“. وتــقوم املــانــترا بــدور الــوســيلة الــتي يــمر مــن خــاللــها املُــتأمِّل إلــى مســتويــات 
مُـــختلفة مـــن الـــوعـــي لـــيصل إلـــى حـــالـــة الـــغبطة املُـــطلقة. فـــي ISKCON (الجـــمعية الـــعاملـــية لـــوعـــي كـــريـــشنا) يـــرّدد 
املُـعتنقون تـعويـذة مـعينة بـإسـم كـريـشنا. يـتم اسـتخدام مـصطلح املـانـترا عـادةً لـإلشـارة إلـى الـترانـيم أو الـصلوات 

الدينية املُكرَّرة. 
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ل أعــظم  األرض) هــو الــتكفير عــن الخــطيئة. وبــالنســبة لــلكنيسة فــإن هــذا هــو مــا يُــشكِّ
أشـكال الخـدمـة. أمـا الخـدمـة بـالنسـبة لـلمجتمع األيـثيري فـإنـها تـرتـبط أكـثر بـاسـتخدام 

القوى الكونية وتوجيهها لفائدة البشر والقضايا اإلنسانية. 
إن املــــــسيحية تــــــتشابــــــه مــــــع املــــــجتمع األيــــــثيري فــــــي إيــــــمانــــــها بــــــقوة الــــــصالة. لــــــكن 
وبــــــخالف املــــــجتمع األيــــــثيري فــــــإن املــــــسيحية ال تــــــمتلك ذات املــــــفهوم املــــــتعلق بــــــوجــــــود 
صــــالة ”صــــالــــحة“ وصــــالة ”شــــريــــرة“ وذلــــك بــــناًء عــــما إذا كــــانــــت قــــد رُفِــــَعت إلــــى اهلل 
بــإيــمان أو بــعدم إيــمان. إن تــمَّ تــقديــم إلــى اهلل بــإيــمان وكــانــت مــتوافــقة مــع مــشيئة اهلل 
فــإن اهلل يــسمعها. وهــي بــالــتالــي ســتكون صــالة صــالــحة (مــرقــس ١١: ٢٤). فــاهلل ال 

يستمع لتلك الصلوات التي تُقدَّم بعدم إيمان (يعقوب ١: ٦-٧). 
الـتناقـض الـثانـي الـذي يـختص بـالـصالة هـو اخـتالف الـدور الـذي تـلعبه املجـموعـة. 
فــي املــجتمع األيــثيري، يــتم قــياس الــصالة وحــماس الجــماعــة مــن خــالل شــيء مــادي 
(وهــو بــطاريــة الــصالة). ويــرتــبط نــجاح الــصالة أو فشــلها بــكمية الــطاقــة املــتبقية فــي 
الـبطاريـة بـعد تـخفيض الـطاقـة السـلبية. يـجب أن نـالحـظ أن الـقوانـني الـكنسية صـامـتة 
عـــن املـــوضـــوع الـــذي تـــتناولـــه الـــصالة، ألنـــها كـــانـــت مـــنشغلة بـــمن هـــو اهلل (اآلب واإلبـــن 
والــروح الــقدس)، ومــالــذي كــان قــد فــعله كــخالــق وفــادي ومُــقدِّس. لــم يــتم الــتعامــل مــع 
الـصالة ألنـها ال تُـغيّير بـأي شـكل مـن األشـكال مـن هـو اهلل أو مـاذا فـعل. إن اهلل سـوف 
يــبقى خــالــقاً وفــاديــاً ومُــقدِّســا مــع أو دون صــالة. بــاخــتصار، إن قــوانــني اإليــمان فــي 
الـــــعالـــــم املـــــسيحي تتحـــــدث عـــــن نـــــعمة اهلل لـــــلمسيحينّي؛ أمـــــا الـــــصالة فـــــهي اســـــتجابـــــة 
املــسيحينّي هلل. إن الــصالة لــيس بــديــالً لــلنعمة كــما أنــها لــيس الــوســيلة لــلحصول عــلى 

النعمة، وهذا ما يخالف تعليم املجتمع األيثيري. 
ثـالـثاً، إن الـكتاب املـقدس يُـقدِّم أسـفاراً قـانـونـية مـكتملًة - قـانـونـاً مُـغلقاً. أي أن اهلل 
ال يــعطي وحــياً جــديــداً يــبدِّل أو يــناقــض مــا قــد أعــطاه فــي الــكتاب املــقدس. حــني قــام 
كــينغ بــاســتبدال الــصالة الــربــية الــتي نجــدهــا فــي نــص الــبشارة كــما دّونــها مــتى ٦: 
ِه لِـئاَلَّ  لَِماتِـ ٩-١٣، كـان يـنتهك الـتعليم الـواضـح فـي سـفر األمـثال ٣٠: ٦ ”الَ تَـزِْد عَـَلى كَـ

يَُوبَِّخَك فَتَُكذََّب. (األمثال ٣٠: ٦)“ وبذلك قدَّم دليالً ضد نفسه يثبت أنَّه كاذب. 
رابـــعاً، إن هـــدف املـــسيحية هـــو نشـــر رســـالـــة مـــلكوت اهلل؛ وهـــذا املـــلكون ”لـــيس مـــن 
هـــذا الـــعالـــم“ (يـــوحـــنا ١٨: ٣٦). فـــي حـــني أنَّ املـــهمة الـــتي يـــسعى املـــجتمع األيـــثيري 

لتنفيذها تكمن في إحالل السالم في الحاضر وذلك بمساعدة السيد الكونيّ. 
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تـقدم املـسيحية واملـجتمع األيـثيرّي تـوقـعات بـنهايـة الـعالـم. وفـي الـوقـت الـذي يـقوم بـه 
املــجتمع األيــثيري بــالــعمل عــلى تــأخــير هــذه الــنهايــة مــن خــالل شــحن بــطاريــة الــصالة، 
فــــإن املــــسيحية تــــعترف بــــأنَّ املــــسيح ”ســــيأتــــي مــــن هــــنالــــك لــــيديــــن االحــــياء واألمــــوات.

“ (قانون أعمال الرسل). إن هذا اليوم املوعود هو الرجاء الصالح للكنيسة. 

الخالصة 

إن املــجتمع األيــثيري يــتواجــد فــي الــقرن الــحادي والعشــريــن، ويــقوم بــمتابــعة عــقد 
اجتماعات عملية قوة الصالة بشكل منتظم إلى جانب خدمات الشفاء الروحي. 

كــما يــتم إقــامــة الــندوات واملــحاضــرات بــشكل مــنتظم فــي مــراكــز املــجتمع األيــثيري 
املــختلفة. ويســتمر األعــضاء فــي إيــمانــهم بــأن الــتواصــل مــع كــيانــات ذكــية مــن خــارج 
األرض ســــــوف يتســــــبب بــــــاســــــتحضار اإلســــــتنارة إلــــــى ســــــكان األرض. يُــــــقدِّم املــــــوقــــــع 
اإللــكترونــي مــعلومــات ُمحــدَّثــة عــن مــختلف الــنشاطــات والــندوات والخــدمــات واملــنتجات 

التي يتم تقديمها. 
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معلومات إضافية 

المراكز الرئيسية 

املركز الرئيسي في الواليات املتحدة األمريكية:  
The Aetherius Society, 6202 Afton Place, Hollywood, CA 90028.

املركز الرئيسي في القارة األوروبية: 
The Aetherius Society, 757 Fulham Road, London, England SW6 
5UU.

الموقع اإللكتروني الرسمي: 

www.aetherius.org

النصوص المقدسة: 

الــبركــات اإلثــنتي عشــر؛ الحــريــات الــتسع؛ ســادة الــكون يــخاطــبون األرض. يــوجــد 
كــتابــات إضــافــية قــّدمــها كــينغ مــثل: أنــت مــسؤول (١٩٦١)؛ الــيوم الــذي أتــى فــيه الــرب 
(١٩٦٥)؛ املــــعابــــد الخــــمسة لــــلرب (١٩٦٧)؛ أنــــت أيــــضاً تســــتطيع أن تــــقوم بــــالــــشفاء 
(١٩٧٦)؛ عـملية سحـر الـفضاء - اتـصال الـعوالـم (١٩٨٢)؛ املُخـلِّصون الـثالثـة هـم هـنا 

 .(١٩٨٢)
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الدوريات: 

الصوت الكوني؛ الرسائل الدورية للمجتمع األيثيري. 

األعضاء 

ال يـــوجـــد مـــعلومـــات دقـــيقة عـــن عـــدد األعـــضاء املنتســـبني لـــلمجتمع األيـــثيري، إال أنَّ 
املــعلومــات الــتقديــريــة تــقول بــأنــهم أقــل مــن ألــف عــضو. ال تــقوم املــنظمة بــتقديــم أرقــام 
دقــــيقة إنــــما تــــدعــــي تــــدعــــي بــــوجــــود عــــدة آالف مــــن األعــــضاء. يــــتواجــــد مــــعظم أعــــضاء 

املجتمع األيثيري هم في بريطانيا. 
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الــصور املســتخدمــة مــأخــوذة مــن مــقاطــع وثــائــقية مــتوفــرة عــبر يــوتــيوب، يــمكن الــرجــوع 
إلــــى املــــزيــــد مــــن الــــصور واملــــقاطــــع املــــصورة مــــن خــــالل املــــوقــــع اإللــــكترونــــي لــــلمجتمع 

األيثيري. 
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املجد هلل 

نـــصلي أن يـــكون هـــذا الـــعمل الـــبسيط ســـبباً ودافـــعاً لـــكم لـــلبدء فـــي دراســـة يـــومـــية 
لـــلغوص فـــي أعـــماق كـــلمة اهلل، لـــلتعرف عـــلى الـــرب اإللـــه الـــذي أعـــلن عـــن طـــبيعته وعـــن 

ه ووهبه لنا مجاناً.   الخالص الذي أعدَّه وأتمَّ

ال تــــترددوا بــــإرســــال اســــتفساراتــــكم و تــــساؤالتــــكم مــــن خــــالل الــــبريــــد اإللــــكترونــــي 
 info@reasonofhope.com :التالي

نـــدعـــوكـــم لـــزيـــارة مـــوقـــعنا اإللـــكترونـــي www.reasonofhope.com  لـــلتعرف 
عـــلى الـــكثير مـــن املـــواضـــيع الـــعلمية والـــتوراتـــية، كـــما يـــمكنكم الـــحصول عـــلى عـــدد مـــن 
الـكتب املـميزة الـتي نـعمل عـلى انـتاجـها، والـتي سـوف تـساعـدكـم عـلى تـقديـم إجـابـاتٍ 

للكثير من األسئلة اإليمانية.  

صّلوا ألجلنا. 
فريق عمل في البدء.
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